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Abstract
The study focuses on the t-ending infinitive in North Saami and the first infinitive short form in
Finnish in the context of the verbs leat ’be’ and olla ’be’, respectively. The study compares the use
of the infinitives in structures that are the same in both languages and structures that occur in one
language but have no equivalent in the other. The same structure may also have divergent
meanings in the two languages. The study investigates the grammatical structure of infinitives as
well as the use and meaning of infinitival phrases in the following environments: 1) infinitival
phrases as subjects, 2) basic infinitives in the context of nouns and adjectives, 3) cases of the lei/
oli infinitive (a variant of the conditional perfect in Saami and a structure that implicates 'being
close' in Finnish), 4) the relative infinitive and 5) the supine structure in Saami.
The material for the study comes from North-Saami and Finnish fiction that was published in
1979–1997: it comprises texts from 18 authors in both languages. The study is qualitative. It
moves from Saami to Finnish and also vice versa, being thus of bidirectional character. Its
emphasis, however, is on Saami. The data include original texts in both languages as well as
translations from Saami into Finnish by the researcher. The study examines infinitive structures in
North Saami and Finnish, separately as well as together, and reports on their similarities and
differences based either on syntactic analysis, semantic analysis or both.

Keywords: contrastive language studies, contrastive linguistics, Finnish language,
infinitive, linguistics, North Saami, Saami language

Jomppanen, Marjatta, Pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivi vertailussa leat ja
olla -verbien yhteydessä
Humanistinen tiedekunta, Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. B 92, 2009
Oulu

Tiivistelmä
Tutkimuksen kohteena on pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivimuoto yhdessä saamen leat
’olla’-verbin ja suomen olla-verbin kanssa. Tutkimuksessa verrataan kielten perusinfinitiivin
käyttöä rakenteissa, jotka ovat kummassakin kielessä samoja, ja rakenteissa, joilla ei ole vastinetta toisessa kielessä. Sama rakenne voi olla kielissä myös merkitykseltään erilainen. Tarkastelun kohteena on infinitiivin kieliopillinen rakenne ja infinitiivilausekkeen käyttö sekä merkitys
seuraavissa tapauksissa: 1) infinitiivilauseke subjektina 2) perusinfinitiivi substantiivin ja adjektiivin yhteydessä 3) lei/oli infinitiivi -tapaukset (saamen konditionaalin perfektin variantti ja suomen ’lähellä olemista’ merkitsevä rakenne) 4) relatiivi-infinitiivi ja 5) saamen supiinirakenne.
Tutkimusmateriaali on peräisin vuosina 1979–1997 ilmestyneestä pohjoissaamen- ja suomenkielisestä kaunokirjallisuudesta: mukana ovat 18 kirjoittajan tekstit kummastakin kielestä. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Se etenee saamesta suomeen ja välillä päinvastoin ja on
luonteeltaan kaksisuuntaista. Tutkimuksen painotus on kuitenkin saamen kielessä. Molempien
kielten tutkimusaineisto on originaalitekstiä, mutta tutkimusaineisto sisältää myös tutkijan omia
käännöksiä saamesta suomeen. Tutkimus tarkastelee infinitiivirakenteita yhdessä ja erikseen
pohjoissaamessa ja suomessa ja raportoi kielten yhtäläisyyksistä ja eroista joko syntaktisen tai
semanttisen analyysin tai molempien perusteella.

Asiasanat: infinitiivi, kontrastiivinen kielentutkimus, lingvistiikka, pohjoissaame,
saamen kieli, suomen kieli
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1

Johdanto

1.1

Tutkimuskohde

Tutkimukseni kohteena on perusinfinitiivimuoto pohjoissaamen ja suomen väitelauseissa, kun se esiintyy lauseessa yhdessä saamen leat ’olla’ -verbin ja suomen
olla-verbin kanssa. Vertaan kielten perusinfinitiivin käyttöä rakenteissa, jotka ovat
kummassakin kielessä samoja, ja edellisten lisäksi rakenteissa, joilla ei ole vastinetta toisessa kielessä. Saamen ja suomen rakenne ja merkitys vastaavat toisiaan
esimerkiksi predikatiivilauseessa, jossa infinitiivi liittyy adjektiiviin, Son lei
čáppat oaidnit ~ Hän oli kaunis katsella, NPSUBJ olla/lea-sg.3.PRET ADJPREDVI
ADVLI. Sama rakenne saamen ja suomen kielissä voi olla joissakin tapauksissa
merkitykseltään erilainen, kuten preteritimuoto leat/olla-verbistä yhdessä perusinfinitiivin kanssa. Se muodostaa saamessa konditionaalin perfektin varianttimuodon (lei gahččat ’olisi kaatunut’) ja suomessa propinkvatiivimuodon (oli
kaatua), jonka merkitys on ’jotain oli vähällä tapahtua’. Esimerkkinä rakenteesta,
joka puuttuu toisesta kielestä, on saamen supiinirakenne. Supiinirakenne on
kieltorakenne, joka muodostuu kieltosanasta ama- + possessiivisuffiksista +
infinitiivistä, [ama-Px (NPNOM) InfP]: Vácce varrugasat amas áhčči gullat
’Kävele varovasti, ettei isä kuule’. Supiinirakenne esiintyy tavallisesti finaalisessa
merkityksessä.
Perusinfinitiivillä tarkoitan infiniittistä verbimuotoa, jota on nimitetty
pohjoissaamen tutkimuksessa 1. infinitiiviksi (Bergsland 1961; Magga 1980) tai
pelkästään infinitiiviksi (Nielsen 1979a [1926–29]; Nickel 1994; Sammallahti
2005). Suomen kielen tutkimuksessa verbimuotoa on nimitetty 1. infinitiiviksi
(Siro 1964), 1. infinitiivin lyhyemmäksi muodoksi ja TA-infinitiiviksi (Vilkuna
1996) ja Isossa suomen kieliopissa A-infinitiiviksi (ISK 2004). Käytän synonyymisesti käsitteitä perusinfinitiivi ja infinitiivi.
Aluksi tutkimuskysymykseni oli, missä muissa rakenteissa perusinfinitiiviä
käytetään saamen ja suomen kaunokirjallisissa teksteissä kuin modaaliverbin ja
pääverbin täydennyksenä. Tutkimusaineistostani nousi esille infinitiivin käyttö
saamen leat ’olla’ -verbin ja suomen olla-verbin yhteydessä. Rajasin lopulta
tutkimuskohteekseni leat/olla-verbien kanssa esiintyvät infinitiivirakenteet. Tutkimuksen kuluessa haasteeksi nousi saamen ja suomen kielten tutkimusten erilainen
näkemys lauseiden syntaktisesta analyysista. Tutkimusaiheeni jakautuu seuraaviin
viiteen eri teemaan, joiden fokuksessa ovat infinitiivin kieliopillinen rakenne
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lauseessa ja infinitiivilausekkeen käyttö. Tarkastelun kohteena ovat seuraavat viisi
infinitiivitapausta:
1.

Infinitiivilauseke subjektina
Lea hávski čállit.
On mukava kirjoittaa.

2.

Perusinfinitiivi liittyy
substantiiviin
Sus ledje váttisvuođat vázzit.
Hänellä oli vaikeuksia kävellä.
adjektiiviin
Son lei čáppat oaidnit.
Hän oli kaunis katsella.
Son lei čeahppi muitalit.
’Hän oli taitava muistelemaan.’

3.

Lei/oli InfP -tapaukset
Son lei gahččat, juos ii livčče lean várrugas.
’Hän olisi kaatunut, jos ei olisi ollut varovainen.’
Olin kaatua kiukaaseen.

4.

Relatiivi-infinitiivi
Doppe ledje kássat ja reŋkkot goste čohkkádit.
Siellä oli laatikoita ja jakkaroita missä istua.

5.

Supiinirakenne
Geahččalan gokčat beljiidan amasan gullat su garuid.
’Yritän peittää korviani, etten kuule hänen kirouksiaan.’

Tutkimus selvittää edellä luetelluista viidestä rakenteesta infinitiivirakenteiden
syntaksiin ja merkitykseen perustuvaa vastaavuutta saamessa ja suomessa.
Kuten edellä olevasta asetelmasta voi todeta, tutkimukseni sisältää hyvinkin
erilaisia lauserakenteita, joiden yhdistävä tekijä on perusinfinitiivi. Kuvaan lauserakenteita pääasiassa perinteisillä kieliopillisilla käsitteillä. En ole myöskään
16

lähtenyt minkään semanttisen teorian soveltamiseen sellaisenaan, vaikka semantiikan tutkimusalueella on runsaasti erilaisia metodeja tarjolla (Määttä 2009: 21).
Sen sijaan olen tarkastellut saamea ja suomea merkityksen näkökulmasta, koska
tämä tutkimus on luonteeltaan perustutkimusta. Tarkoitan käsitteellä semantiikka
merkityksiä, jotka ovat vakiintuneet sanoihin, kieleen, ja kielen rakenteisiin
(Larjavaara 2008: 172).
Tutkimukseni on lähtenyt tarpeesta saamen kielen oppijana selvittää perusinfinitiivin käyttö ja vastaavuus saamen ja suomen kielissä. Saamen perusinfinitiivi tuntui vastaavan yleensä suomen perusinfinitiiviä mutta joissakin
tapauksissa se vastasikin yllättäen suomen kielen MA-infinitiivin illatiivi(rakentamaan) tai VA-partisiipin translatiivimuotoa (poltettavaksi). Ihmetystäni
herätti myös lausetyyppi Munnje lea álki dan dahkat, joka käännettiin suomeksi
joko muotoon ’minulle oli helppoa tehdä se’ tai joskus ’minun oli helppoa tehdä
se’. Lauseessa oleva infinitiivi ei kerro finiittiverbin tapaan tekijää tai teon
kohdetta ja illatiivi munnje ’minulle’ voi edustaa molempia. Saamen kielen
oppijan vaikeus tuntui liittyvän erilaisiin infinitiivirakenteisiin, jotka esiintyivät
yhdessä leat/olla-verbin kanssa. Koska valmiita vastauksia saamen ja suomen
infinitiivin käyttöön ei ollut saatavilla, halusin aloittaa tästä tutkimusaiheesta.
Tutkimukseni tavoitteena on siten myös tuottaa lisää oppimateriaalia suomenkielisille pohjoissaamen opiskelijoille.
Pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivirakenteista ei ole aikaisemmin tehty
laajempaa vertailevaa tutkimusta. Pohjoissaamen kieliopit on kirjoitettu tavallisesti norjaksi, ja ne vertailevat saamen kielen rakenteita lähinnä norjan kielen
vastaaviin rakenteisiin (esim. Nielsen 1979a [1926–29]; Nickel 1994). Poikkeuksena on funktionaalinen kielioppi (Sammallahti 2005), joka on kirjoitettu saameksi. Saamen kielen kieliopit eivät auta hahmottamaan perusinfinitiivin käyttömahdollisuuksia suomenkielisen opiskelijan kannalta, koska niistä puuttuu kielten
keskinäinen vertailu. Edellä mainitsemani seikka vaikutti myös tutkimukseni
rakenteeseen, joka käsittelee viittä erilaista infinitiivirakennetta yhden rakenteen
sijasta. Toivon, että tutkimukseni hyödyttää saamen kielen opiskelun lisäksi myös
opetusta ja tutkimusta.
Tutkimusaineiston kartoituksessa ilmeni, että suurimman ryhmän muodostavat modaaliverbin tai pääverbin täydennyksenä olevat perusinfinitiivit. Jätin ne
kuitenkin tutkimukseni ulkopuolelle, koska aiheesta on tehty jo aikaisemmin
saamessa laaja väitöstutkimus Magga 1986: Studier I samisk infinitivsyntaks. Del
I: Infinitivsetning. Akkusativ og infinitiv. Ylikoski (2009) on myös tehnyt laajan
väitöstutkimuksen pohjoissaamen infiniittisistä muodoista. Tutkimukseni voidaan
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nähdä siten myös jatkona tälle saamen perusinfinitiivin tutkimukselle. Suomen
kielessä on tehty myös viime vuosina useita perusinfinitiiviä koskevia tutkimuksia, joissa perusinfinitiivi on joko tutkimuksen fokuksessa (Visapää 2008) tai
ainakin sivuaa sitä (J. Leino 2003; Jaakola 2004).
1.2

Infinitiivi

1.2.1 Johdanto
Pohjoissaamen t-päätteisen infinitiivin ja suomen kielen I infinitiivin historiallinen tausta on yhteinen. Pohjoissaamen infinitiivin t-pääte palautuu saamen protokielen *-Dēk-päätteeseen. Se on historiallisesti yhdenmukainen suomen kielen
ensimmäisen infinitiivin lyhyemmän muodon (pääte -tA tai -δa) kanssa. Sekä
saamen että suomen kielen infinitiivin perusmuotojen taustalla on suomalaissaamelaisen protokielen *-tak/täk. Se muodostuu uralilaisen deverbaalin nominin
*-ta/tä-tunnuksesta ja latiivin *-k-tunnuksesta, joka saattaa olla myös uralilaista
alkuperää. Latiivi on vanha tulosija, ja sen loppukahdennuksessa piilee historiallinen entinen sijamuoto, k-latiivi, josta nimitys on syntynyt. (Saukkonen 1965: 6, 8;
Korhonen 1981: 289; Sammallahti 1998: 85) Uusimmassa suomen kieliopissa
käytetään loppukahdennuksen sijasta termiä rajageminaatio (ISK 2004: 66–67,
146).
Saamen ja suomen nykykielissä perusinfinitiivin käyttö on pääpiirteittäin
samanlainen, mutta erojakin löytyy, esimerkiksi passiivimuodon käyttö. Nykykielessä infinitiivin perusmuotoa käytetään sekä saamessa että suomessa
aktiivissa, Jovnna fertii dahkat juoga; Jounin piti tehdä jotain, mutta vain
saamessa myös passiivissa (juoga fertii dahkkojuvvot ’jotain piti tehtämän’). Sen
sijaan suomen vanhasta kirjakielestä ja varsinkin hämäläismurteista voi löytää
esimerkkejä infinitiivin perusmuodosta passiivissa, Missä sitä viinoo ruukataan
piettöö, Ei sitä meinattu tunnettaa ollenkaa (Saukkonen 1965: 14). Infinitiivin
passiivimuodon käyttö liittyy murteissa tavallisesti nesessiiviseen kontekstiin
(J. Leino 2005: 239). Setälä (1987 [1892]: 94) kirjoittaa vajaa sata vuotta aikaisemmin, että ensimmäistä infinitiiviä ei käytetä kirjoitetussa kielessä passiivimuodossa. Aikaisemmat kieliopintekijät ovat käyttäneet osittain eri nimityksiä
infiniittisistä rakenteista. Esimerkiksi Judénin (1987 [1818]: 40–43) mukaan
perusinfinitiivillä (infinitivus præsens) on aktiivimuodon hakata lisäksi
passiivimuoto hakattaa (imperfektimuoto hakattavan).
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1.2.2 Saamen ja suomen infiniittiset verbimuodot
Verbimuodot jaetaan sekä saamessa että suomessa finiittisiin ja infiniittisiin (eifiniittisiin) verbimuotoihin, joista jälkimmäisiä kutsutaan myös nominaalimuodoiksi (Magga 1980: 23, 34–35; Nickel 1994: 42; ISK 2004: 437; Sammallahti 2005: 212–213). Infiniittiset muodot on luokiteltu yleensä verbien luokkaan,
koska ne muistuttavat verbejä siten, että ne voivat saada objektin ja muita
täydennyksiä. Finiittiset verbimuodot taipuvat moduksen, tempuksen, persoonan
ja luvun mukaan, ja infiniittiset verbit voivat puolestaan taipua sijassa, luvussa ja
omistusmuodoissa tai olla taipumattomia. Saamen kielessä ei ole aina käytetty
edellisen kaltaista perusjakoa. Esimerkiksi Nielsen (1979a [1926–29]) luettelee
verbimuodot ryhmittäin: Indikatiivi, konjunktiivi (potentiaali, konditionaali),
imperatiivi, infinitiivi, gerundit (I gerundi, II gerundi), abessiivi, aktio, partisiipit
(preesens partisiippi, perfekti partisiippi), supiini ja adverbiaaliset verbimuodot
(Gâs’kan borâ viekkâlii olgus, nykyisen ortografian mukaan Gaskan bora
viehkalii olggos ’kesken syönnin juoksi ulos’). (Nielsen (1979a [1926–29]: 365–
398.)
Saamen infiniittisten verbimuotojen terminologiassa esiintyy eroja, ja toisaalta eri tutkijat ryhmittelevät infiniittisiä verbimuotoja eri tavalla (liite 1).
Osalla tutkijoista infiniittisten verbimuotojen luettelo on suppeampi, esimerkiksi
osa aktiomuodoista puuttuu luettelosta. Yhtenä syynä siihen on, että tietty
infiniittinen verbimuoto tulee kuvauksessa esille toisessa yhteydessä, kuten
esimerkiksi preesensin partisiippi/partisiipin preesens (jearri ’kysyjä, kysyvä’),
joka on Bergslandin (1961) kieliopissa muodoltaan nomini. Infiniittisiin verbimuotoihin voivat kuulua myös kielteiset konditionaali-, potentiaali- ja
imperatiivimuodot (Sammallahti 1994: 558). Seuraava infiniittisten verbien
luettelo on Maggan (1980: 34–35) kieliopista.
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Saamen infiniittimuodot (Magga 1980: 34–35)
Perfekti partisiippi

jearran

’kysynyt’

II gerundi

jearramin itäinen murre

’kysymässä’

jearramen
jearrame läntinen murre
I infinitiivi

jearrat

’kysyä’

II infinitiivi (lokatiivi)

jearramis

’kysymästä’

I gerundi

jearadettiin

’kysyessä’

verbigenetiivi

vuoji

’ajaen’

abessiivi

jearakeahttá

’kysymättä’

Ensimmäiseen gerundiin voi liittyä myös possessiivisuffiksi: Boradettiinan
guldalan ođđasiid ’Syödessäni kuuntelen uutisia’. Verbigenetiivimuotoa
käytetään, kun kuvaillaan tapaa, miten jokin tapahtuu tai vallitsevia olosuhteita tai
tekijöitä tapahtumahetkellä. Siitä johtuu edellä mainittu nimitys adverbiaaliset
verbimuodot. Verbigenetiivimuodot on alleviivattu seuraavissa esimerkeissä Dât
bōđii vaʒʒe (nykyisen ortografian mukaan Dat bođii vácci) ’Hän tuli kävellen’,
Dāk kāfik læk uc’can buole (nykyisen ortografian mukaan Dát gáfet leat uhccán
buoli) ’Nämä kahvinpavut ovat vähän palaneet’ (Nielsen 1979a [1926–29]: 397–
398).
Korhonen (1981: 250, 287–288) on jakanut verbit muotokategorioihin, joita
voidaan erottaa verbien taivutuksessa: modukset, tempukset, numerukset (yksikkö,
duaali, monikko), persoonat ja infinitiivimuodot (infiniittimuodot). Jotta infiniittimuoto kuuluisi verbiparadigmaan, sen on täytettävä kriteerit a–c (alla asetelmassa). Korhosen muotokategoriat ovat pääasiallisesti nykykuvauksen mukaisia.
Esimerkiksi muotokategorian b mukaan infiniittimuoto pitäisi pystyä muodostamaan verbistä, jolla on muutoin täydellinen verbiparadigma. Verbigenetiiville on
kuitenkin tyypillistä, että se muodostetaan toimintaa tarkoittavasta infinitiivistä
eikä esimerkiksi olemista tarkoittavasta infinitiivistä, orrut ’asua’ *orru ’asuen’
mutta orru ’asukas’.
Infiniittimuodon verbiparadigmaan kuulumisen kriteerit (Korhonen (1981: 250,
287–288))
a) Infiniittimuotoon voi liittyä verbinmääritteitä (erilaisia adverbiaaleja ja
(akkusatiivi)objekti).
b) Infiniittimuoto on produktiivinen, ja se voidaan muodostaa verbistä, jolla on
täydellinen verbiparadigma.
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c) Infiniittimuodon merkityssuhde verbivartaloon on aina vakio, esimerkiksi
verbistä čállit ’kirjoittaa’:
partisiipin preesens čálli ’kirjoittava’
tekijännimijohdos čálli ’kirjuri’
Kohdassa c sanotaan, että infiniittimuodon merkityssuhde verbivartaloon on
vakio. Sekään ei täysin pidä paikkaansa silloin, kun kysymyksessä on perusinfinitiivi. Esimerkiksi infinitiivi dadjat ’sanoa’ esiintyy saamessa itsenäisenä lausumana, kommenttiadverbiaalin funktiossa. Kommenttiadverbiaali tuo ilmi
lähinnä kertojan subjektiivisen näkökulman kyseessä olevaan asiaan ja voi toimia
myös affektisena ilmauksena (ISK 2004: 918–919). Sammallahti (2005: 177)
käyttää kommenttiadverbiaalin sijasta nimitystä kommeantaadjunktiiva1. Vain infinitiiviä dadjat käytetään perusmerkityksen ’sanoa’ lisäksi lausuman tehtävässä.
Se vastaa pragmaattiselta funktioltaan lähinnä suomen partisiippia sanottuna,
E-infinitiivin (toisen infinitiivin) instruktiivia sanoen ja A-infinitiivin translatiivia
sanoakseen (ensimmäisen infinitiivin pidempää muotoa) merkityksessä ’niin
sanoakseni, kuten on tapana sanoa’ (1a ja 1b). Perusinfinitiivimuoto kuuluu siten
vain ensimmäisen ehdon (a) osalta Korhosen laatimaan verbiparadigmaan.
Toisaalta on hyväksyttävä se tosiasia, että kieliopillisia ilmiöitä ei voi luokitella
täysin tyhjentävästi vaan pääpiirteittäin.
1

a.

50-jagi siste leimme moai juo dadjat smávva dálolaččat: golbma gusa,
gálbbit, sávzzat ja moadde vuoncá (IT 1997: 54).
’50-vuodessa olimme jo sanoakseni pieniä talollisia: (meillä oli) kolme
lehmää, vasikoita, lampaita ja muutama kana.’

b.

Nu min beivválaš borramuššan lei, dadjat, guollegáhkku, govdnan láibi
ja čáhppes gáffe (AE 1991: 42). ’Niin meidän päivittäisenä ruokana oli,
niin sanoakseni, kalakakkua, ”leveää” leipää ja mustaa kahvia.’

Infiniittimuodoista on haettu ja myös löydetty sekä nominien että verbien piirteitä.
Esimerkiksi Papp (1959) kirjoittaa suomen kielen nominin- ja verbinluonteisista
infiniittimuodoista, joiden syntaktisia ominaisuuksia voi ilmaista seuraavasti:
nomininluonteiset infiniittimuodot voivat toimia subjektina, objektina, adverbiaa-

1

Kommenttiadjunktiivi sijoittaa lauseessa ilmaistun (asian) modaaliseen (= puhujan näkemys)
yhteyteen, esimerkiksi Doaivvu mielde dál ii leat menddo maŋŋit, Beare mana!. Perinteisessä
kieliopissa tämä tehtävä on adverbiaaleilla. (Sammallahti 2005: 274.)

21

lina ja attribuuttina, ja verbinluonteiset infiniittimuodot voivat saada objektin ja
adverbiaalin. (Papp 1959: 264.) Infiniittimuodot jaetaan syntaktisin perustein
kahteen ryhmään: infinitiivit, jotka toimivat tyypillisesti substantiivin tehtävissä
(subjektina, objektina, täydennyksenä ja määritteenä (adverbiaalina)), ja partisiipit,
jotka toimivat tyypillisesti adjektiivin tehtävissä (attribuutteina ja predikatiiveina)
(Vilkuna 1996: 237–238). Suomen kielen partisiippien ryhmän VA- ja NUTpartisiipit esiintyvät sekä aktiivissa, putoava, ostanut, tullut, että passiivissa,
katsottava, syöty, maksettu. NUT-partisiipin passiivimuotoa nimitetään myös TUpassiiviksi. Partisiippeihin kuuluvat vielä agenttipartisiippi GEN + aiheuttama ja
kieltopartisiippi puhumaton. (Vilkuna 1996: 240–241; ISK: 2004: 515–516).
Perinteisesti infinitiivit on suomessa jaoteltu morfologisin perustein viiteen
ryhmään (Hakulinen – Karlsson: 1979: 341). Neljättä (istuminen) ja viidettä
infinitiiviä (istumaisillani) ei kuitenkaan enää nykyään lasketa mukaan, koska
niiden käyttö on kiteytynyttä ja marginaalista. Infinitiivien jaottelu ryhmiin ei
tapahdu enää numeroluokituksen mukaan. Vilkuna (1996: 238) ehdotti, että
infinitiivejä voisi nimittää niiden muotoaineksen mukaan: ensimmäistä TAinfinitiiviksi, toista TE-infinitiiviksi ja kolmatta MA-infinitiiviksi. Tämä onkin
uusi infinitiivien ryhmittelyperuste (pienin muutoksin) myös Isossa suomen
kieliopissa (ISK 2004: 487–491, 515–516). Vilkuna jätti 5. infinitiivin lisäksi
infinitiiviryhmän ulkopuolelle myös 4. infinitiivin (istuminen, istumista), koska
sen käyttö on kiteytynyttä ja melko marginaalista (Vilkuna 1996: 238). Ylikosken
(2003) mielestä 5. infinitiivin käyttö ei ole kuitenkaan niin rajoittunutta. Viides
infinitiivi ei esimerkiksi esiinny pelkästään olla-verbin yhteydessä, kuten yleensä
on esitetty. Hän tuo esille viidennen infinitiivin käytön adverbiaalisena määritteenä, kuten esimerkissä Maria roikkui putoamaisillaan. (Ylikoski 2003: 7–44.)
Alla olevassa asetelmassa ovat suomen infinitiivimuodot Ison suomen kieliopin
(2004: 490) mukaan esitettynä.
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Suomen infinitiivimuodot (ISK 2004: 490)
Passiivi
A-INF

perusmuoto

Aktiivi
kysyä
vastata

translatiivi

E-INF

inessiivi

kysyttäessä

instruktiivi
MA-INF

kysyäkse

(+Px)

vastatakse

(+ Px)

kysyessä

(+ Px)

kysyen

inessiivi

kysymässä

elatiivi

kysymästä

illatiivi

kysymään

adessiivi

kysymällä

abessiivi
instruktiivi

kysymättä
kysyttämän

kysymän

(+Px)

Suomen kielessä infiniittiset verbimuodot on jaettu systemaattisesti eri ryhmiin.
Saamen kielessä infiniittisten verbien ryhmittely ei ole niin yksiselitteinen kuin
suomessa. Kuten jo edellä tuli esille, eri tutkijat luokittelevat infiniittisiä muotoja
eri tavalla ja käyttävät niistä toisistaan poikkeavia nimityksiä. Saamen ja suomen
infiniittisten verbimuotojen nimitykset näkyvät alapuolella olevasta koosteesta.
Olen tehnyt sen lähinnä muotojen merkitysten perusteella, enkä väitä, että ne
vastaisivat syntaktisesti toisiaan, koska saamen ja suomen infiniittisistä muodoista
ei ole tehty vertailevaa tutkimusta. Saamessa ei ole esimerkiksi suomen MAinfinitiivin illatiivia vastaavaa verbimuotoa, vaan sen paikalla on perusinfinitiivi:
Son lei viššal murret (INF) ’Hän oli ahkera hakkaamaan (MA-INF ILL) puita’.
Saamen gerundi ja suomen E-infinitiivin inessiivi ovat lähinnä toisiaan vastaavat
verbimuodot: Son njurggui váccidettiin ’Hän vihelsi kävellessään’. Alla oleva
infiniittisten muotojen vertailu on siis vain suuntaa antava.
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Saamen ja suomen infiniittimuodot
saamessa
jearrat
kysyä
jearran

perusinfinitiivi
part. perf.

kysynyt
jearramin

NUT-partisiippi
aktion ess./II gerundi

kysymässä
jearramis

suomessa

perusinfinitiivi

MA-infinitiivin iness.
aktion lok./II infinitiivi

kysymästä

MA-infinitiivin elat.

kysymään

MA-infinitiivin ill.

jearadettiin

(I) gerundi

kysyessä
vuoji

E-infiniitiivin iness.
verbigenetiivi

ajaen
jearri

E-infinitiivin instr.
part. prees./prees. part.

kysyjä, kysyvä
jearakeahttá

VA-partisiippi (aktiivi)
(verbi)abessiivi

kysymättä
jearran
kysyminen

MA-infinitiivin abess.
aktio
teonnimi (verbikantainen substantiivijohdos; ISK 2004: 235)

1.2.3 Infinitiivin asema kieliopissa
Perusinfinitiivin asema on keskeinen saamen ja suomen kielten sanakirjoissa,
koska infinitiivi on verbien hakumuoto, toisin sanoen sanakirjamuoto.
Perusinfinitiivi on monikäyttöinen myös kieliopin kuvauksessa. Koska se ei itse
ilmaise tempusta, modusta, lukua tai sijaa, se voi olla osa jotain toista kieliopillista rakennetta mutta myös esiintyä yksin lauseen verbikeskuksena.
Esimerkiksi suomen kielen koloratiivirakenteessa infinitiivi on predikaatin osa:
Mies mennä linkkasi. Saamen esimerkissä lauseesta puuttuu finiittiverbi ja
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infinitiivi toimii lauseen ainoana verbikeskuksena: Giddet čalmmiid ja orrut,
áibbas okto ja ráfis. Velohallat beaivvi ránu vuolde ~ Sulkea silmät ja olla, aivan
yksin ja rauhassa. Maata päivä peiton alla.
Perusinfinitiivi on molemmissa kielissä yleensä toisen verbin täydennyksenä,
esimerkiksi Hálidan doallat luomu ~ Haluan lomailla, Máhtte áigu vuolgit ~
Matti aikoo lähteä. Edellisissä esimerkeissä infinitiivi toimii verbin funktiossa,
mutta se voi olla myös nominin kaltainen. Kun infinitiivilauseke on lauseen
subjektina, ja varsinkin silloin, kun se aloittaa lauseen, se on funktioltaan lähinnä
nomini: Vuolgit vulos lea seamma go lápmašuvvat ~ Lähteä alas on sama kuin
loukkaantua. Olen koonnut asetelman, josta näkee infinitiivin monikäyttöisyyden.
Asetelma on koostettu pääasiassa Sammallahden (2005: 92, 147–148, 154, 175–
177), Nielsenin (1979a [1926–29] ja Ison kieliopin (ISK 2005: 491) mukaan.
Asetelma ei sisällä kaikkia tapauksia, joissa infinitiiviä käytetään. Suluissa ovat
tässä tutkimuksessa käyttämäni termit.
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Perusinfinitiivin syntaktiset funktiot saamessa ja suomessa
sekä saamessa että suomessa
Modaaliverbin täydennyksenä

Máhtte sáhttá vuolgit.

Subjektina

Lei feaila fárret gávpogii.

Objektina

Hálidan doallat luomu.

Relatiivirakenteessa (relatiivi-infinitiivi)

In dieđe ovttage saji, gosa mannat.

Interrogatiivisena

Dieđátgo don, gosa vuolgit.

Matti saattaa lähteä.
Oli virhe muuttaa kaupunkiin.
Haluan lomailla.
En tiedä yhtään paikkaa, jonne mennä.
Tiedätkö sinä, minne lähteä.
Nesessiivirakenteessa

Mis lea mearri vuolgit.
Meidän on määrä lähteä.

vain saamessa
Adverbiaalina

Gahpir lea divrras boaltit.

(passiivitulkintainen INF)

Nieida lea čappat oaidnit.

’Lakki on kallis poltettavaksi’.
’Tyttö on kaunis katsella.’
(aktiivitulkintainen INF)

Beahkká lea čeahppi báhčit.
’Pekka on taitava ampumaan’.

Kommenttiadverbiaalina

Nu lei, dadjat, lihkku mu bealde čađat.

Määritteenä (Nielsen 1979a [1926–29])

Lea áigi vuolgit.

(täydennys)

’On aika lähteä’.

Nesessiivirakenteessa

Mus lea čorget.

Supiinirakenteessa

Gokččan beljiidan amasan gullat su garuid.

Konditionaalin perfektin

Ledjen dan máksit, go don ledjet dan gáibidit.

varianttirakenteessa

’Olisin maksanut sen, jos olisit sitä vaatinut’.

’Niin oli, kuten sanottu, onni puolellani jatkuvasti’.

’Minun on siivottava’.
’Peitän korvani etten kuule hänen kirouksiaan.’

vain suomessa
Määritteenä

Tyttö on kaunis katsella.

Täydennyksenä

On aika lähteä.

Propinkvatiivirakenteessa

Lapsi oli pudota laiturilta.

Koloratiivirakenteessa

Mies mennä linkkasi.

Asetelman perusteella voi nähdä, että lauserakenteita, joissa infinitiiviä käytetään,
on saamessa enemmän kuin suomessa. Perusinfinitiivi poikkeaa muista infiniitti26

sistä muodoista siinä, että sen käyttö ei ole rajoittunut vain tiettyihin syntaktisiin
rakenteisiin tai lausekonteksteihin, vaan infinitiivi on erittäin monikäyttöinen. Sen
syntaktinen asema lauseessa ei ole aina kieliopillisen funktionsa mukainen.
Esimerkiksi kun perusinfinitiivi on lauseen subjektina, sillä on vain osa subjektin
piirteistä: se voi olla lauseenalkuinen ja lauseen teema2, kuten subjekti tavallisesti,
mutta se ei kongruoi predikaatin kanssa. Infinitiivi ei ole siten subjektin
funktiossa prototyyppinen lauseenjäsen.
1.3

Kontrastiivinen tutkimus

1.3.1 Aikaisempi tutkimus
Kontrastiivinen näkökulma kieleen ja kielentutkimukseen on hyvin vanha. Jo
1600-luvulla esiintyi kieliopin kirjoittajia, jotka sovittelivat suomen kieltä latinan
mukaisiin kaavoihin. Alkujaan kielten systemaattinen kielitieteellinen vertailu oli
historiaan perustuvaa. Sukukieliä vertailemalla yritettiin löytää ja rekonstruoida
kielten yhteinen kantakieli. Muiden kuin sukukielten synkronis-typologinen
vertailu alkoi yleistyä tutkimuskohteena vasta 1900-luvulla. Esimerkiksi maailman kieliä on luokiteltu eri ryhmiin niiden ominaispiirteiden perusteella. Tällaista
tutkimusta kutsutaan (kieli)typologiseksi tutkimukseksi. Kontrastiivinen tutkimus
kielitieteen osa-alueena on sen sijaan peräisin vasta 1940-luvulta. Sen alku on
synkronis-strukturalistisesta tutkimuksesta 1900-luvulla. (Paunonen 1991: 22.)
Kontrastiivinen pohjautuu sanaan kontrasti, joka tarkoittaa vastakohtaa ja
erilaisuutta. Esimerkiksi kontrastiivinen kielioppi voidaan ajatella vastakohtaistavana kielioppina, joka vertailee kahta tai useampaa kielioppia keskenään ja jonka
tarkoituksena on paljastaa näiden erot. Laajemmassa merkityksessä se tarkoittaa
kuitenkin sekä erojen että yhtäläisyyksien selittämistä. Tarvainen (1985) nimittää
edellistä konfrontatiiviseksi kieliopiksi. Kontrastiivinen lingvistiikka tarkoittaa
sellaista kielten vertailua, jonka tavoitteena on kahden tai useamman kielen erojen
ja yhtäläisyyksien systemaattinen selvittäminen. Tarvaisen (1985 mukaan vain
synkronista kielten vertailua voi nimittää kontrastiiviseksi lingvistiikaksi. Se tulee
kuitenkin pitää erillään vertailevan kielentutkimuksen aloista, jotka ovat
luonteeltaan diakronisia. Tällainen on esimerkiksi 1900-luvun vertaileva kielitiede, joka pyrki rekonstruoimaan kantakieltä sukukielistä. (Tarvainen 1985: 11.)
2
Teema tarkoittaa informaatiota, joka on ennestään tuttu kirjoittajalle ja lukijalle, ja reema tarkoittaa
uutta informaatiota (ks. ISK 2004: 1308–1314).
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Ensimmäiset kontrastiiviset tutkimukset alkoivat jo 1800-luvun puolella
(esim. Grandgent 1892; Viëtor 1894 [1884]; Passy 1912; Baudouin de Courtenay
1912; Bogorodickij 1915 (Kontrastiivinen analyysi)). Tutkimukset olivat
luonteeltaan pääasiassa teoreettisia. Kontrastiivisen tutkimuksen alku on nimenomaan teoreettisessa tutkimuksessa, joka perustuu alkujaan prahalaisten strukturalistien teoreettisiin tutkimuksiin ja näkemyksiin. He tekivät fonologisia tutkimuksia, joissa he käyttivät binaarisuuden ja opposition käsitteitä. Nämä samat
käsitteet siirtyivät eri kielten rakenteellisten ominaispiirteiden tutkimuksiin.
Puhutaan kontrastiivisen tutkimuksen niin sanotusta teoreettisesta suuntauksesta,
jossa yhdistyvät 1900-luvun alkupuolen prahalainen strukturalismi ja 1900-luvun
loppupuolen kielellisten universaalien etsintä. Ensimmäinen kontrastiivinen
kielioppi oli slaavilaisten kielten vertaileva kielioppi vuonna 1902, ja sen
kirjoittaja oli Jan Badoin de Courtenay. Hänen katsotaan aloittaneen systemaattisen synkronisen kielten vertailun. Kymmenen vuotta myöhemmin valmistui
kolmea kieltä vertaileva tutkimus puolasta, venäjästä ja muinaiskirkkoslaavista.
(Fisiak 1981: 44; Häkkinen 1987: 5; Paunonen 1991: 23.)
Toisen maailmansodan jälkeen oli Yhdysvalloissa vieraiden kielten opetus
suosittu tutkimuskohde. Kontrastiivista lingvistiikkaa käytettiin apuna vieraiden
kielten opetuksessa. Ajateltiin, että kontrastiivinen lingvistiikka on apuväline,
jonka avulla voi kehitellä opetusmetodeja ja siten helpottaa kielen oppimista ja
oppimisen ongelmien ennustamista. Luultiin, että kielenoppija omaksuu hyvin
sellaiset piirteet, jotka muistuttavat hänen oman äidinkielensä piirteitä. Myöhemmin huomattiin, että tämä luulo piti vain osittain paikkansa. Helpointa olikin
oppia kieltä, joka poikkesi tarpeeksi paljon omasta äidinkielestä, ja vaikeinta oli
oppia kieltä, joka poikkesi äidinkielestä joko paljon tai sitten vain vähän. Lopulta
koko kontrastiivisen tutkimuksen ala sai paljon kritiikkiä osakseen, koska se ei
pystynyt lunastamaan sille asetettuja suuria odotuksia. Yhdysvaltojen kontrastiivinen lingvistiikka loppui lähes kokonaan 1960-luvun lopulla, koska se joutui
arvosteluryöpyn kohteeksi. (Fisiak 1981: 44; Tarvainen 1985: 12; Häkkinen 1987:
6; Paunonen 1991: 23.)
Euroopassa kontrastiivisen lingvistiikan tutkijat keskittyivät aluksi pääasiassa
teoreettiseen tutkimukseen. Vuosien 1965–1975 välillä on ollut useita organisoituja tutkimusprojekteja, esimerkiksi puola–englanti-kontrastiivinen projekti, joka
alkoi vuonna 1973. Siinä työskenteli 72 tutkijaa, joista suurin osa oli nuoria
tutkijoita. Kontrastiivista tutkimusta tehtiin aluksi suurista indoeurooppalaisista
kielistä ja pystytettiin isoja tutkimusprojekteja, joilla oli myös kytkös pedagogi28

siin päämääriin. Kontrastiivista tutkimusta on sovellettu myös keskusteluntutkimukseen. (Fisiak 1981: 44–45; Sajavaara 1981: 62; Paunonen 1991: 25–26.)
Kontrastiivisen tutkimuksen asema kielitieteessä on myös kyseenalaistettu.
Esimerkiksi Tomasz Krzeszowski (1990: 1) toteaa, että kielentutkijat eivät arvosta
kontrastiivista tutkimusta, vaikka käytännössä monet tutkijat sitä tekevät. Hän on
itse yksi tunnetuimpia kontrastiivisen lingvistiikan tutkijoita, joka on kehittänyt
kontrastiivisen tutkimuksen teorian nimeltä Contrastive generative grammar,
CGG (Krzeszowski 1979). Toisen kontrastiivisen lingvistiikan tutkijan, Jacek
Fisiakin (1981), mielestä kontrastiivisen lingvistiikan arvostus kielitieteessä on
seurausta siitä, että arvostelijat ovat aina olleet kovaäänisempiä kuin itse tutkijat
tai kannattajat, jotka odottivat sentään jotain posiitivista syntyväksi kontrastiivisen tutkimuksen tuloksena. Jotkut ovat myös pitäneet kontrastiivista tutkimusta
osana soveltavaa kielitiedettä. (Fisiak 1981: 43–45).
Kontrastiivisen tutkimuksen katsotaan tulleen Suomeen 1960-luvun puolivälissä, kun Kalevi Wiikin (1965, 1966) suomen ja englannin väliset foneettiset
vertailut ilmestyivät. Ensimmäinen kontrastiivinen väitöskirja ilmestyi 1979
englantilaisessa filologiassa. Suomen ja viron välistä kontrastiivista tutkimusta on
tehty 1980-luvun puolesta välistä lähtien. Lähtökohtana oli aluksi näiden kielten
synkroninen vertailu, mutta myöhemmin tutkimus muuttui synkronis-diakroniseksi. Tästä muodostui laaja hanke VIRSU (viro tai suomi kohdekielenä), joka
tutkii ja kehittää kahden lähisukukielen oppimista ja opetusta. Tässä hankkeessa
on tutkijoita useasta eri yliopistosta sekä Virosta että Suomesta. Tarkoituksena on
muun muassa selvittää, onko viron ja suomen oppimisella joitakin erityispiirteitä
verrattuna esimerkiksi indoeurooppalaisten kielten oppimiseen. Suomen ja viron
kontrastiivista tutkimusta on tehty muun muassa Oulun yliopiston suomen kielen
laitoksessa3. Kontrastiivisista tutkimushankkeista voi mainita myös vuonna 1991
3

Väitöskirjat: Helle Metslang 1994: Temporal relations in the predicate and the grammatical system
of Estonian and Finnish; Sirje Hassinen 2002: Simultaaninen kaksikielisyys. Läheiset sukukielet viro
ja suomi rinnakkain; Hannu Remes 2009: Muodot kontrastissa : suomen ja viron vertailevaa taivutusmorfologiaa.
Lisensiaatintyöt: Hannu Remes 1995: Suomen ja viron vertailevaa taivutustypologiaa; Sirje Hassinen
1997: Virolais-suomalainen simultaaninen kaksikielisyys – Leksikaaliset ja morfologiset sekamuodot
1.10 – 2.6. ikäisen Markon kielessä; Leena Nissilä 2002: Läheisen sukukielen tuottamisen ongelmia.
Virolaisten suomenoppijoiden välikielen verbirektiot ja sananvalinnat.
Väitöskirjojen ja lisensiaatintöiden lisäksi on tehty 14 pro gradu -tutkielmaa, joissa on viron kieli
tutkimuskohteena tai osana aineistoa.
Omat julkaisut: Viron kielen päivä 6.5.1992 (toim. Helena Sulkala ja Valve Kingisepp)
Lähivertailuja 8; Suomalais–virolainen kontrastiivinen seminaari 7.–9.5.1994 (toim. Helena Sulkala ja
Heli Laanekask); Runon silta – Kielen silta 1997 (toim. Helena Sulkala ja Heli Laanekask);
Lähivertailuja 14. 2004. Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Oulussa 3.–4. toukokuuta
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perustetun hankkeen: Itämeren piirin kielten kieliopillinen vertailu – Studia
comparativa linguarum orbis Maris Baltici Turun yliopiston suomalaisen ja
yleisen kielitieteen laitoksesta. Se perustuu SCLOMP-nimiseen laajaan korpukseen ja on luonteeltaan aineistolähtöinen tutkimus. (Tarvainen 1985: 13;
Paunonen 1991: 25–26; Yli-Vakkuri – Palomäki 1995: 192.)
Oman tutkimukseni tarkoituksena on aloittaa pohjoissaamen ja suomen kielten rakenteiden ja merkitysten systemaattinen vertailu. Tämä vertailu alkaa perustutkimuksella.
1.3.2 Pohjoissaamea ja suomea kontrastiivisesti
Perinteinen kielioppi tarkastelee pääasiassa lauseenjäseniä ja niiden keskinäisiä
hierarkkisia suhteita. Perinteisen kieliopin lauseen kuvaus lähtee siitä, että lause
on fokuksena ja lauseen keskiössä on finiittiverbi. Tutkimukseni pohjautuu
perinteisen kieliopin kuvausmalliin. Verrattaessa pohjoissaamen ja suomen kieliä
toisiinsa keskeinen teema syntaktisten lauserakenteiden lisäksi on lauserakenteiden merkitysten vastaavuus tai vastaamattomuus kummassakin kielessä.
Tutkimus on luonteeltaan synkroninen.
Tarkastelunäkökulmat ja terminologia, jonka kautta ja avulla tarkastelen
saamen ja suomen perusinfinitiiviä, ovat peräisin saamen ja suomen varhaisemmista kieliopeista. Sen jälkeen kun olen aloittanut tutkimukseni, uudet kieliopit
saamesta (Sammallahti 2005) ja suomesta (ISK 2004) ovat ilmestyneet, ja olen
ottanut ne osittain työssäni huomioon. Uusimmat kieliopit tarkastelevat kieltä eri
lähtökohdista – Sammallahti systemaattisen tarkasti ja teoreettisesti ja Iso suomen
kielioppi pragmaattisesti jättäen lukijalle joskus useita tulkintamahdollisuuksia.
Uusimmat kieliopit poikkeavat kieltensä aikaisemmasta tutkimusperinteestä.
Saamen kielen varhaisimmissa tutkimuksissa (esimerkiksi Friis 1856; Nielsen
1979a [1932–29]) on ollut tapana tuoda esille monta rinnakkaista kielenrakennetta murrevariaatioineen niitä kuitenkaan arvottamatta. Suomen kielessä on
pyritty luomaan ja vakiinnuttamaan käyttöön kaikille yhteinen yleiskieli, jonka
kielimiehet ovat kehittäneet (Hakulinen 2008: 271). Sen vuoksi suomen kielessä
on pitkään vallinnut Setälän perinne, jolla tarkoitan normatiivista tapaa kirjoittaa
kielioppi. Oma vaikutuksensa saamen ja suomen kieliopillisten rakenteiden
esitystapaan on ollut valtakielillä. Suomen kielestä pyrittiin poistamaan ruotsin
2003 (toim. Helena Sulkala ja Heli Laanekask); VIRSU II. 2004. Suomi ja viro kohdekielinä.
Lähivertailuja 15. (toim. Helena Sulkala ja Heli Laanekask).
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kielen vaikutukset, ja saamen kieltä selitettiin skandinaavisten kielten rakenteiden
kautta.
Kielioppien kirjoittamisen perinne on saamessa ja suomessa toisistaan poikkeava siinä mielessä, että suomen kielioppeja on ollut laatimassa vähintään kaksi
kielentutkijaa tai isompi työryhmä (esim. Nykysuomen lauseoppia 1979; Kieli ja
sen kieliopit 1996; ISK 2004; Käyttökielioppi 2008) ja saamen kielioppeja on
ollut kirjoittamassa ainoastaan yksi kielentutkija (esim. Nielsen 1979a [1926–29];
Magga 1980; Nickel 1994; Sammallahti 2005). Saamen ja suomen kielten
tutkimuksissa käytetty terminologia poikkeaa toisistaan. Selitän tässä luvussa
tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja tässä työssä käyttämääni terminologiaa lähinnä
perusinfinitiivin kannalta. Kutakin lukua koskevan teoriaosuuden käsittelen vasta
asianomaisen luvun alussa, ettei se jää liian kauaksi varsinaisesta tutkimusosuudesta.
1.3.3 Saamen ja suomen tutkimuksissa käytettyä terminologiaa
Predikatiivi
Predikatiivi on rakenteellisesti olla/leat-verbin täydennys ja semanttisesti osa
lauseen predikaattia (Sammallahti 2002: 537 ja ISK 2004: 899). Esimerkiksi
adjektiivipredikatiivi luonnehtii subjektin ominaisuutta tai antaa subjektista jotain
lisätietoa. Pohjoissaamen ja suomen uusimpien kielioppien (Sammallahti 2005 ja
ISK 2004) terminologia predikatiivin osalta poikkeaa toisistaan. Suomen kielen
tutkimuksessa predikatiiviksi on nimitetty lauseenjäsentä, joka on nominatiivissa,
partitiivissa ja genetiivissä, ja predikatiiviadverbiaaliksi essiivi- ja translatiivisijaista lauseenjäsentä (Vilkuna 1996: 89–92; ISK 2004: 899–900). Saamen
kielessä predikatiiviksi on nimitetty nominatiivi-, akkusatiivi- ja genetiivisijaisten
lauseenjäsenten lisäksi myös essiivisijaista lauseenjäsentä (Nielsen 1979a [1926–
29]; Magga 1980: 67, 69–70; Nickel 1994: 404–405, 471). Tarkkaan ottaen
Magga (1980: 69–70) käyttää termiä objektipredikatiivi akkusatiivi- ja essiivisijaisista predikatiiveista ja Nielsen (1979a [1926–29]: 308–321) käyttää termiä
predikaattisana (predikatsord) predikatiivi-termin sijaan.
Uusimmassa saamen kieliopissa (Sammallahti 2005) predikatiivin käsite on
aikaisempaa laajempi ja poikkeaa saamen ja suomen kielen aikaisemmista tutkimuksista. Sammallahden mukaan predikatiivit jakautuvat kolmeen pääryhmään:
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1. täytepredikatiivit, 2. täydennyspredikatiivit ja 3. lisäyspredikatiivit (Sammallahti 2005: 110–130):
1.

2.

3.

Täytepredikatiivit esiintyvät kopulaverbin leat yhteydessä, ja niiden
semanttinen funktio pääsanaansa nähden on substantioida (täydentää pääsanaa (leat-verbiä), joka ei viittaa entiteettiin). Täytepredikatiivilla on
semanttinen funktio modifioida, kategorisoida tai determinoida lauseen
subjektia, esimerkiksi Nieida lea čáppat ’Tyttö on kaunis’.
Täydennyspredikatiivit esiintyvät sisältöverbien tai niistä johdettujen
substantiivien yhteydessä, ja niiden semanttinen funktio pääsanaansa nähden
on täydentää. Täydennyspredikatiivilla on semanttinen funktio esimerkiksi
subjektin (Máhtte manai suoidnái ’Matti meni tekemään heiniä’) ja objektin
(Áhčči bijai min suoidnái ’Isä laittoi meidät tekemään heiniä’) suhteen.
Lisäyspredikatiivit esiintyvät sisältöverbien ja niistä johdettujen substantiivien ja leat-verbin yhteydessä. Lisäyspredikatiivien semanttinen funktio
pääsanaansa nähden on modifioida. Niillä on semanttinen funktio esimerkiksi
subjektin (Máhtte geahčai Máreha ráfálažžan ’Matti katsoi Maaritia rauhallisena’) ja objektin (Máhtte oinnii Máreha ráfálažžan ’Matti näki Maaritin
rauhallisena’) suhteen. (Pääsanat on lihavoitu ja predikatiivit alleviivattu.)
(Sammallahti 2005: 110–130.)
3.1. Passiivipredikatiivi kuuluu lisäyspredikatiiveihin. Se on intentionaalinen
(intentionaalinen verbi ilmaisee kontrolloitua tilannetta, jossa tilanteen
eteneminen tai jatkuminen on subjektin hallussa), aktiivinen, transitiiviverbin ei-personaalinen (infinitiivin subjektia ei ole mainittu) infinitiivi,
jolla on passiivinen merkitys. Lauseen subjekti on verbin ilmaiseman
toiminnan potentiaalinen (mutta ei reaalinen) tavoite, ja sen vuoksi
subjektin semanttinen rooli on sisältö (sisdoallu). (Sammallahti 2005: 30,
111–113, 125–126, 279.)

Saamessa ja suomessa predikatiivilausekkeen edussanana voi olla adjektiivi (2a)
ja substantiivi (2b). Suomessa predikatiivia nimitetään edussanan mukaisesti joko
adjektiivi- tai substantiivipredikatiiviksi (ISK 2004: 499). Toisaalta predikatiivi
voi saada nimityksen myös kieliopillisen funktionsa mukaan kuten suomessa
predikatiiviadverbiaali4 (ISK 2004: 668, 829, 927). Suomen predikatiivi4
Iso suomen kielioppi nimittää predikatiiviadverbiaaliksi essiivi-, translatiivi-, ablatiivi- ja
adessiivisijaista adverbiaalia, joka luonnehtii esimerkiksi subjektia. Predikatiiviadverbiaalien joukko
erottuu omaksi ryhmäkseen paitsi predikoivan tehtävänsä vuoksi myös sen takia, että ne voivat
kongruoida luvussa luonnehtimansa lausekkeen kanssa. Ison suomen kieliopin mukaan predikatiivi-
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adverbiaalia vastaa saamessa täydennyspredikatiivi (2c). (ISK 2004: 499–500,
927–932.) Predikatiivit on lihavoitu ja infinitiivisubjektit alleviivattu.
2

a.

Helpointa (ADJPREDVI) on mennä yhtämatkaa
(TÄYTEPREDVI) lea mannat fárrolagaid (S).

b.

Oli melkoinen matka (SUBSTPREDVI) kävellä kotiin (S).
Lei oalle mátki (TÄYTEPREDVI) vázzit ruoktot (S).
Oli nautinto (SUBSTPREDVI) ottaa ohjat käsiinsä (S).

c.

Hänellä oli tapana (PREDVIADVLI) mennä kaikkein viimeiseen
kamariin (S).
Sus lei vierrun (TÄYDPREDVI) mannat buot maŋimus gámmárii (S).

(S).

Álkimus

Adjektiivi- tai substantiivipredikatiivin kieliopillinen sija vaihtelee suomen
kielessä. Se voi olla nominatiivi tai partitiivi oli mukava(a) istua, oli melkoinen
matka/melkoisesti matkaa kävellä. Partitiivin sija esiintyy tavallisesti rajaamattomuuden merkityksessä, ilmaisemassa indefiniittisyyttä (ISK 2004: 1186). Saamen
kielessä adjektiivi- tai substantiivipredikatiivin sija on vastaavanlaisessa
yhteydessä nominatiivi, esimerkiksi lauseessa 3a on adjektiivipredikatiivi suohtas
(NOM) ’mukava’ ja lauseessa 3b substantiivipredikatiivi oalle mátki ’melkoinen
matka’. Predikatiivin definiittisyys tai indefiniittisyys tulee ilmi kontekstin
perusteella, esimerkiksi lauseessa 3b on kyseessä tietty definiittinen matka, joka
piti kävellä. Predikatiiviadverbiaalin edussana on usein essiivisijainen substantiivi
(3c). Saamen kielessä essiivisijainen predikatiivi voi olla toisinaan vapaassa
vaihtelussa nominatiivisijaisen substantiivin kanssa lauseen merkityksen
muuttumatta. Suomen kielen olla-verbillisessä lauseessa essiivisijainen lauseke
sisältää merkityksen tilapäisyydestä tai mahdollisesta muutoksesta (ISK 2004:
1206).
3

a.

Kalliolla oli mukava(a) (NOM/PARPREDVI) istua.
Bávtti alde lei nu suohtas (NOMPREDVI) čohkkát.

adverbiaalien joukkoon eivät kuulu sanaluokaltaan adverbit, taipumattomat sanat (väärin, liikaa,
ulkona, kauan). Adverbi muodostaa lauseessa adverbilausekkeen, jossa adverbi on edussanana, esim.
hyvin (määrite) kauan. Adverbilauseke on tavallisesti lauseen tai verbi-ilmauksen adverbiaali. (ISK
2004: 499–500, 638.) Predikatiiviadverbiaali tarkoittaa (olla-verbin ja infinitiivisubjektin kanssa)
lähinnä essiivin sijassa olevaa adverbiaalia, joka predikoi infinitiivisubjektista, Vaikeutena
(PREDVIADVLI) oli saada hänet vastuuseen teoistaan (ISK 2004: 927–928).
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b.

Lei oalle mátki (NOMPREDVI) vázzit ruoktot ovdan, muhto gal dat
gánnáhii (AE 1991: 70).
Oli melkoinen matka (NOMPREDVI) kävellä edestakaisin, mutta kyllä
se kannatti.

c.

Eatni plána (NOM) plánan (ESS) (PREDVI) lei atnit sus fuola.
Äidin suunnitelma (NOM) (suunnitelmana ESS) (PREDVI) oli pitää
hänestä huolta.

Predikatiivilauseet ovat hyvin samankaltaisia saamessa ja suomessa. Kuitenkin
erojakin löytyy: saamen adjektiivipredikatiivin sija on useimmiten nominatiivi, ja
suomessa se on joko nominatiivi tai partitiivi. Saamessa nominatiivisijainen
substantiivipredikatiivi voi olla usein myös vapaassa vaihtelussa essiivisijaisen
predikatiivin kanssa merkityksen muuttumatta.
Taulukko 1. Saamen ja suomen predikatiivilauseet, joissa on InfPS.
Kieli

Rakenne

Predikatiivin semanttinen tehtävä

Infinitiivin
syntaktinen funktio

saame NPNOM/ESS leat y.3.p. InfPS

luonnehtia InfPS:n ilmaisemaa toimintaa

SUBJ

suomi

luonnehtia InfPS:n ilmaisemaa toimintaa

SUBJ

NPNOM/PAR/ESS olla y.3.p. InfPS

Määrite, edussana, pääsana, adverbiaali ja täydennys tässä
tutkimuksessa
Tässä tutkimuksessa tarkoitan termeillä määrite, edussana, pääsana, adverbiaali
ja täydennys lähinnä samaa kuin Vilkuna (1996) lauseopissaan. Määrite kuuluu
edussanansa kanssa samaan lausekkeeseen mutta ei ole sen argumentti. Se
ilmaisee jotain esimerkiksi edussanastaan ominaisuutta. Määrite on pakollinen
vain joskus pragmaattisesti. Määrite määrittää edus- tai pääsanaa. Edussana on
lausekkeen ydin, ja lauseke on edussanan laajentuma. Se taipuu lauseyhteyden
vaatimalla tavalla. Lauserakennekuvauksessa edussana on lausekkeen edussana,
yksi lausekkeen osa. Depedenssikuvauksessa pääsana on sanan pääsana,
lausekkeen ulkopuolella. Esimerkiksi lausekkeen erittäin hassu tapa kävellä
pääsana on substantiivi tapa ja adjektiivilausekkeen edussana on hassu. Määritteenä jälkimäärite kuuluu substantiivin kanssa samaan lausekkeeseen, ja
täydennyksenä se on substantiivin valitsema täydennys lauserakenteen kannalta.
Adverbiaali on verbin tai koko lauseen määrite. Täydennys on syntaktisesti
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lauseke, joka kuuluu edussanan valenssiin. Se edustaa argumenttia, esimerkiksi
subjektia ja objektia, tai semanttista predikaattia, kuten predikatiivia. (Vilkuna
1996: 59, 62, 86–89, 193, 239, 331, 333, 347.)
Määrite
Termillä määrite tarkoitetaan suomen kielen tutkimuksessa ’lausekkeen
laajentumaa, joka ei ole valenssinmukainen’. Sen lisäksi, että määrite kuuluu
edusanansa kanssa samaan lausekkeeseen ja antaa siitä lisätietoa, se jotenkin
semanttisesti rajaa edussanan (tapansa) merkityksen alaa kuten lausekkeessa
hänen tapansa kävellä. Kun määrite on edussanansa jälkeen, on kyse jälkimääritteestä, ja kun määrite on ennen edussanaansa, on kyse etumääritteestä.
Määrite ei ole lauseessa pakollinen, vaikka se tuntuukin joskus semanttisesti
välttämättömältä. Termiä määrite on käytetty yleensä myös verbiä tai koko
lausetta määrittävästä lauseenjäsenestä, adverbiaalista, Tässä on omenoita syödä.
Isossa suomen kieliopissa termi määrite on suppeammassa käytössä. Sillä ei
tarkoiteta esimerkiksi adverbiaaleja. (Vilkuna 1996: 27, 180–182, 339; ISK 2004:
428–429.)
Saamen aikaisemmassa tutkimuksessa on käytetty termiä määrite verbin
määritteenä olevasta lauseenjäsenestä (Nielsen 1979a [1926–29]: 380) ja
edussanansa määritteestä, joka on samassa lausekkeessa edussanan kanssa
(Magga 1980: 73–74). Saamen uusimmassa kieliopissa käytetään verbin
määritteestä nimitystä adjunkti (adjunkta) ja koko lauseen määritteestä adjunktiivi
(adjunktiiva). Adjunkti on perinteisen kieliopin adverbiaali: Máhtte lea oaidnán
Máreha mánnán ’Matti on nähnyt Maaritin lapsena’ (’kun Maarit oli lapsi’).
Adjunktiivi on puolestaan perinteisen kieliopin kehys- tai lauseadverbiaali:
Máhtte vulggii velggiid dihte ’Matti lähti velkojen vuoksi’ (Sammallahti 2005: 3,
261).
Täydennys
Termi täydennys tarkoittaa suomen kieliopissa lauseketta, joka kuuluu edussanansa valenssiin. Se edustaa jotain argumenttia (valenssinmukaista seuralaista),
esimerkiksi subjektia tai objektia tai semanttista predikaattia, kuten predikatiivia.
(Vilkuna 1996: 27, 75–76, 266–288, 347.) Määritteestä ja täydennyksestä
käytetään myös yhteisnimitystä laajennus. (ISK 2004: 428–429.)
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Saamen kielen tutkimuksessa on käytössä käsite deavdda ’täyte’. Deavdda
tarkoittaa dependenttiä, jonka semanttisesti vajaa edussana tarvitsee, kuten
lauseessa Máret lea čeahppi ’Maarit on taitava’ adjektiivi čeahppi ’taitava’ on
kopulaverbin lea ’olla’ deavdda ’täyte’. (Magga 1980:57; Sammallahti 2005:
112–113.) Edellisen lisäksi Sammallahti käyttää termiä dievadas ’täydennys’.
Dievadas täydentää edussanan merkitystä. Perinteisessä kieliopissa se on
dependentti, jota semanttisesti täyteläinen edussana vaatii, esimerkiksi Mus lea
vuolginmiella meahccái ’Minulla on halu lähteä metsälle’ (Minulla on lähtöhalu
metsään). Transitiiviverbin objekti on myös dievadas ’täydennys’. (Sammallahti
2005: 109, 116–122, 267.) Saamen ja suomen tutkimuksen termit eivät ole
sisällöltään toisiaan vastaavia.
Määrite vai adverbiaali?
Saamen ja suomen tutkimuksissa ei vallitse yhteisymmärrystä siitä, mikä on
infinitiivin funktio adjektiivipredikatiivin yhteydessä: suomessa se on määrite ja
saamessa adverbiaali. Edellisen lisäksi termi määrite on saamen tutkimusperinteessä tehtäviltään erilainen kuin suomen tutkimuksessa.
Edussanansa jäljessä olevaa perusinfinitiiviä on nimitetty aiemmissa
tutkimuksissa erilaisin termein, jotka kuvailevat jotain sille tyypillistä piirrettä.
Olen lihavoinut eri tutkijoiden käyttämät termit. Adnominaali infinitiivi
(Saukkonen 1966a: 154) ilmaisee, että infinitiivi liittyy nominaaliin, on pakko
mennä. Adnominaali(nen)-termillä on tarkoitettu lauseenjäsentä, joka on
nominista syntaktisesti riippuvainen, esimerkiksi attribuutti (Hakulinen – Ojanen
1993 s.v. adnominaali(nen)). Saukkonen (1966a: 155–163) käyttää termiä
adnominaali infinitiivi kuitenkin edellistä laajemmasssa merkityksessä:
sekä ”attributiivisesta infinitiivistä” että adverbiaalin funktiossa olevasta
infinitiivistä. Attributiivi (Ikola 1968: 286; Ikola ym. 1992: 158) tarkoittaa
substantiivista lauseenjäsentä, joka ei kongruoi pääsanansa kanssa eikä ole
nominatiivissa. Myös infinitiiviattribuutit kuuluvat attributiiveihin. Nimitys
infinitiiviattribuutti (Hakulinen – Karlsson 1979: 124; Penttilä 2002: 490)
ilmaisee, että on kyse infinitiivistä, jonka katsotaan kuuluvan edussanansa kanssa
samaan lausekkeeseen. Attribuutti (Nickel 1994: 471–472) määrittää saamessa
adjektiivia tai substantiivia: Máret lea viššal (ADJ) lohkat (ATTR) ’Maarit on
ahkera lukemaan’, Ii leat dilli (SUBST) vuordit (ATTR) ’Ei ole aikaa odottaa’.
Jälkimääritteen (Vilkuna 1996: 193, 198) nimitys viittaa siihen, että kysymyksessä on edussanansa jäljessä oleva seuralainen, kyky ilmaista itseään. Termit
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infinitiivitäyte ja infiniittipredikatiivi (Sammallahti 2005: 122, 154) kertovat,
että infinitiiviä on kuvattu syntaktisesti koko lauseen perspektiivistä. Suomen
kielen uusin kielioppi (ISK 2004: 491) kutsuu infinitiiviä (mutta ei kuitenkaan
kaikkia infinitiivitapauksia) määritteeksi, nimittäin substantiivin, adjektiivin tai
verbin määritteeksi: Meillä on kova hinku (SUBST) muuttaa maalle, Kortit ovat
helppoja (ADJ) käsitellä, Vielä ei ole (VERBI) esittää uusia tuloksia. Edussanaan
liittyvästä perusinfinitiivistä on siis käytetty hyvinkin erilaisia termejä, jotka
kuvastavat myös sitä, että infinitiivin kieliopillinen funktio on nähty hyvinkin
erilaisena, kuten määritteenä, täydennyksenä tai predikatiivina.
Saamen kielessä perusinfinitiivi, joka liittyy adjektiiviin lauseessa Son lei
čáppat oaidnit ’Hän oli kaunis katsella’, on passiivipredikatiivi5. Se on lähinnä
perinteisen kieliopin adverbiaalia. (Sammallahti 2005: 126.) Suomen kielessä
lauseen Hän oli kaunis katsella infinitiivin on katsottu olevan määrite (ISK 2004:
491, 504), tai määritetulkinnan lisäksi infinitiivi voidaan tulkita koko lausetta
määrittäväksi adverbiaaliksi tai infinitiivisubjektiksi (Pekkarinen 2005: 140).
Saamen ja suomen kielioppien terminologia ei ole yhteneväinen. Lausekkeen su
vuohki muitalit ~ hänen tapansa muistella infinitiivi on saamen kieliopin
terminologian mukaan infinitiivitäydennys ja suomen kieliopin mukaan määrite.
Suomen määrite vastaa kieliopilliselta funktioltaan lähinnä saamen lisäyssatelliittia6 (lasáhussatellihta).
Kun infinitiivi liittyy adjektiiviin predikatiivilauseessa (Son lei čáppat
oaidnit ~ Hän oli kaunis katsella), on se tässä tutkimuksessa tulkittu
adverbiaaliksi. Lausekkeen su vuohki muitalit ~ hänen tapansa muistella
infinitiivi on tulkittu määritteeksi (ks. Perustelut 3.1).
Koska saamen ja suomen kielioppien uusin terminologia poikkeaa niin paljon
toisistaan, päädyin tässä tutkimuksessa käyttämään pääsääntöisesti kielentutkimuksen perinteistä terminologiaa. Myös vanhempien kielioppien termino-

5

Passiivipredikatiivi esiintyy muun muassa lauseissa, joissa täytepredikatiivi sisältää adjektiivin,
Máret lea čáppat oaidnit ’Maarit on kaunis katsella’, tai dego ’niin kuin’-lauseen, Máhtte lea oaidnit
dego guovža ’Matti näyttää karhulta (Matti on katsella niin kuin karhu). Passiivipredikatiivi on
esimerkiksi infinitiivi, jolla on passiivinen merkitys. Sillä on semanttinen funktio esimerkiksi
intransitiiviverbin subjektin suhteen. Perinteisessä kieliopissa passiivipredikatiivia on pidetty
adverbiaalina. (Sammallahti 2005: 279.)
6
Lisäyssatelliitti, lasáhussatellihtat, on dependentti, jolla on kuvaava semanttinen funktio (esim.
modifikaatio) vain pääsanansa suhteen, mutta sillä ei ole semanttista roolia. Tavallisia satelliitteja ovat
adjektiiviattribuutit (čeahpes nieida ’taitava tyttö’), partikkelisatelliitit (bođii juo ’tuli jo’) ja paikansatelliitit (biila dus ’auto sinulla’) (Sammallahti 2005: 154–157).
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logia ja määritelmät poikkeavat toisistaan. Edellisen lisäksi saamen ja suomen
kielten syntaktinen analyysitapa poikkeaa toisistaan.
1.4

Tutkimusaineisto

Tutkimusmateriaalini olen poiminut vuosina 1979–1997 ilmestyneestä pohjoissaamen- ja suomenkielisestä kaunokirjallisuudesta: mukana ovat 18 kirjoittajan
tekstit kummastakin kielestä7. Kaunokirjallisuuden valintakriteerinä oli, että teos
on kirjoitettu suoraan tarkastelemallani kielellä eikä se siis ole käännöskirjallisuutta. Pohdin kirjoittajien kohdalla määritelmää äidinkielinen/ei-äidinkielinen
kirjoittaja ja pyrin valitsemaan tutkimusaineistooni äidinkielisiä kirjoittajia. On
helppo tarkistaa, onko kyse käännöksestä, mutta äidinkielisyyden todentaminen
on jo hankalampaa. Äidinkielisyyden määritelmä ei ole myöskään yksiselitteinen.
Tarkoitan äidinkielellä tässä sitä kieltä, jota puhuja on todennäköisesti käyttänyt
lapsuudestaan saakka. Siten pyrin minimoimaan kääntämisen ja vieraan kielen
vaikutuksen esimerkiksi kielen rakenteisiin. Vieraan kielen vaikutus on nähtävissä
enemmän saamenkielisessä kirjallisuudessa kuin suomenkielisessä, koska kaikki
saamen kirjoittajat elävät vähintään kaksikielisessä ympäristössä. He ovat käyneet
koulunsa pääasiassa jollain muulla kuin saamen kielellä ja ovat oppineet ensin
kirjoittamaan heille vieraalla kielellä eli norjaksi, ruotsiksi tai suomeksi.
Saamenkielinen kaunokirjallisuus on uusi ilmiö verrattuna suomenkieliseen.
Vuosi 1979 on eräänlainen rajapyykki saamelaiskirjallisuudessa. Silloin perustettiin Saamelaiskirjailijoiden yhdistys (Sámi Girječálliid Searvi, SGS), ja sen
jälkeen saamelaisen kaunokirjallisuuden julkaisutoiminta on vilkastunut. Tutkimusaineiston valinta tapahtui käytännössä siten, että valitsin ensin saamenkieliset kirjat vuosina 1979–1997 ilmestyneiden romaanien ja novellikokoelmien
joukosta. Rajasin pois lasten- ja nuortenkirjat, kansantarinat ja runot. Käytin
valinnassa apuna saamelaisen kirjallisuuden bibliografiaa vuosilta 1979–1999
(Piippola 2000: 130–155). Tuloksena on monenkirjava otos pohjoissaameksi
kirjoitettua kirjallisuutta, novelleja sekä sota- ja lapsuusmuistelmia. Osa kirjoista,
kuten Čáhcegáddái nohká boazobálggis (Vest 1988 = JÁV) on palkittu.
Suomenkielisen tutkimusaineiston kokoamisessa käytin apuna Mitä Missä
Milloin -vuosikirjoja vuosilta 1980–1997 (MMM s.v. kirjallisuus). Pyrin
löytämään saamenkielisen kirjallisuuden kanssa samansuuntaista kirjallisuutta.
7

Tutkimusaineistooni ei sisälly kirjoitus Čuoigga badjel Grønlándda kirjasta Bás Gálle ja eará
muitalusat (Lukkari 1979 = EL), koska teksti perustuu toisen kirjailijan teoksen käännökseen.
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Esimerkiksi osa kirjoista, kuten Iloinen talo (Onkeli 1999 = KO), on palkittu, osa
on muistelmia ja novellikokoelmia ja osa esikoiskirjoja. Molemmista kielistä on
mukana myös sotamuistelma: suomenkielinen teos on kaunokirjalliseen muotoon
kirjoitettu Hietamiehen Sotapoika (1989 = HEH), ja saamenkielinen teos on Eiran
kirjoittama sotamuistelma Duottarráfis soahtešilljui (1991 = AE) ’Tunturista
sotatantereelle’, joka perustuu omakohtaisiin kokemuksiin.
Tutkimusaineiston valinnassa oli tarkoitukseni ottaa huomioon myös naisnäkökulma siten, että molemmissa kielissä olisi ollut saman verran nais- ja
mieskirjoittajia. Valitettavasti en siinä onnistunut. Suomenkielisestä kaunokirjallisuudesta löytyi helposti naiskirjailijoita toisin kuin saamenkielisestä, jossa
harvat naiskirjailijat ovat kirjoittaneet useita teoksia, mutta mieskirjoittajia oli
tarkastelemallani ajanjaksolla enemmän. Lopputuloksena aineistossani on viisi
saamenkielistä naiskirjoittajaa ja kahdeksan suomenkielistä naiskirjoittajaa.
Edellinen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö saamen kielellä olisi naisten
kirjoittamaa kirjallisuutta. Yleisesti voin todeta, että saamenkieliset naiskirjoittajat
ovat tuotteliaita. Valintaani vaikutti kuitenkin se, että poimin yhdeltä kirjailijalta
ainoastaan yhden kirjan tutkimusaineistooni välttääkseni idiolektivaikutusta.
Tutkimusmateriaalini sisältää 2 044 sivua tekstiä molemmista kielistä.
Saamenkieliset kirjat ovat tutkimusaineistossa pääsääntöisesti kokonaan, mutta
suomenkielisistä on vain ensimmäiset 113–115 sivua. Tein rajauksen, koska
suomenkieliset kirjat olivat sivumääriltään usein moninkertaisia verrattuna
saamenkielisiin kirjoihin. Vertailtavuuden vuoksi halusin aineistoon sivumääräisesti saman verran tekstiä molemmista kielistä. Sivumäärään perustuva
määrä tekstiä ei ole tarkka, koska en ole ottanut huomioon sivun kokoa,
rivinvälejä tai fonttityyppiä. Saamenkielisestä aineistosta löytyi 340 tietokonesivun verran lauseita, jotka sisälsivät infinitiivirakenteita, ja suomenkielisistä
puolet edellisestä eli 170 sivua. Koska tämä tutkimus ei ole luonteeltaan
kvantitatiivinen, en ole laskenut infinitiiviverbien tarkkaa lukumäärää eikä sillä
tiedolla ole merkitystä tämän tutkimuksen kannalta. Luvuissa ovat mukana kaikki
infinitiivirakenteet, esimerkiksi kaksiosaiset predikaatit, joissa infinitiivi toimii
finiittiverbin täydennyksenä. Jälkimmäiset muodostavat aineistossani suurimman
osan kaikista infinitiivirakenteista, noin 85 % sivumääräisesti laskettuna. Sivumäärä ei ole tarkka mitta, mutta se kertoo kuitenkin infinitiivirakenteiden
esiintymien suhteesta toisiinsa. Kun käytän tutkimuksessani ilmaisua tavallinen
tutkimusmateriaalissani, tarkoitan lähinnä sitä, että kyseinen ilmiö on runsaslukuinen, noin 30 % tarkastelemastani ilmiöstä. En siis käytä tutkimukseni perustana tarkkoja tilastoja esimerkiksi erilaisten infinitiivirakenteiden esiintymis39

tavoista, mutta on olen maininnut tutkimuksessani, jos tarkastelemaani ilmiötä ei
löydy lainkaan toisesta kielestä.
Kirjallisuudesta poimitun perusaineiston lisäksi olen käyttänyt tarvittaessa
myös työyhteisöni, isän puolen sukulaisteni ja muiden tuttujen apua saamenkielisen kielimateriaalin testauksessa. Se onkin ollut tarpeen, koska oma äidinkieleni on suomi. Suurin osa työyhteisöni Giellagas-instituutin henkilökunnasta ja
osa opiskelijoista on äidinkieleltään saamenkielisiä, joten apua löytyi läheltä.
Minun ei ole siten tarvinnut tukeutua pelkästään kirjoitettuun tutkimusmateriaaliin.
Kontrastiivisen tutkimuksen ideaali tutkimusmateriaali on originaali teksti,
koska se on todellista kieltä, ei käännettyä. Vertailussa lähtökohtana on usein
perusolettamus, että on olemassa lähtökieli ja kohdekieli. Tässä tutkimuksessa
sekä saame että suomi ovat vaihtelevasti sekä lähtökieliä että kohdekieliä. Saame
on siinä mielessä myös lähtökieli, että käännän saamenkieliset tekstit lukijoita
varten suomeksi. Edellisen lisäksi olen myös itse tarvittaessa laatinut saamenkielisiä esimerkkilauseita. Aineistoni ei ole homogeeninen, koska se sisältää
aineistoesimerkkejä, omia esimerkkejä ja käännöksiä kielestä toiseen.
1.5

Työn kulku

Tämä tutkimus on luonteeltaan kaksisuuntaista eli bilateraalista, sillä tutkimus
etenee välillä saamesta suomeen ja välillä päinvastoin. Se ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että tutkimuksen painotus olisi tasapuolisesti molemmissa kielissä. Painotus
on saamen kielessä. Kontrastiivisessa tutkimuksessa raportoidaan nimenomaan
tutkimuskohteessa havaittavista eroista, jolloin erot korostuvat. Näin on myös
tässä tutkimuksessa, jätän yleensä yhtäläisyydet mainitsematta. Ne voi havaita
esimerkkilauseista, jotka ovat samanlaisia molemmissa kielissä. Koska saame ja
suomi ovat sukukieliä ja kielten välillä on ollut tiivis kontaktivaikutus, yhtäläisyyksiä infinitiivin käytössä on paljon. Olen rajannut yhtäläisyyksien raportoinnin
tutkimukseni ulkopuolelle. Mielestäni nimenomaan infinitiivin käytön erojen
analyysista on hyötyä pohjoissaamen tai suomen opetuksessa ja opiskelussa.
Vertaan aineistostani poimimiani infinitiivirakenteita toisiinsa joko
syntaktisen tai semanttisen analyysin tai molempien perusteella. Tutkimuksen
pohjana oleva kaunokirjallinen teksti sisältää myös suoria lainauksia, joita voi
verrata lähinnä puhekieleen. En käsittele sitaatteja kuitenkaan erikseen.
Käytän synonyymisesti käsitteitä saamen kieli ja pohjoissaame. Jos kyseessä
on jokin muu saamen kielistä, kuten esimerkiksi inarinsaame, mainitsen sen
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nimeltä. Jos vertaillessani saamea ja suomea jokin ilmiö on sama molemmissa
kielissä, en erikseen totea ilmiön olevan samanlainen. Siinä tapauksessa, että
saamen ja suomen esimerkit vastaavat toisiaan rakenteen ja merkityksen puolesta
ja tarkastelen niitä toisiinsa verraten, kirjoitan molemmat kursiivilla: Son lei
čáppat oaidnit ~ Hän oli kaunis katsella. Alleviivaan tai lihavoin esimerkkilauseiden infinitiivilausekkeen (InfP) tai muuten asian tarkastelun kannalta
tärkeän teeman. Käytän alkuperäistekstiä esimerkkilauseissa, jotka ovat peräisin
kaunokirjallisesta tutkimusmateriaalistani. Tarkastelen leat/olla-verbiä lähes
yksinomaan perusmuodossa enkä modaalisena.
Tutkimukseni koostuu johdantoluvusta, viidestä infinitiivirakenteita käsittelevästä luvusta ja päätösluvusta, jossa kokoan tutkimustuloksiani yhteen. Analysoin
perusinfinitiivirakenteita ja muita infinitiivin ilmenemismuotoja ja merkityksiä
erilaisissa pohjoissaamen ja suomen kielten lauseissa ja konteksteissa. Kontekstilla tarkoitan tekstiä tarkastelun kohteena olevan lauseen edellä ja jäljessä
sekä kielenulkoista asiaan liittyvää maailmantietoa. Toiston välttämiseksi
vertailen saamen ja suomen infinitiivitapauksia koko ajan rinnakkain.
Luvussa 2 tarkastelen infinitiivilauseketta lauseen subjektin tehtävässä ja
viimeisessä osaluvussa (2.3.) pohdin, miten erottaa syntaktisen tehtävän perusteella infinitiivisubjekti ja predikatiivi toisistaan predikatiivilauseessa. Infinitiivisubjekti voi esiintyä hyvinkin erilaisissa lausekonteksteissa. Tarkastelen infinitiivisubjektia erikseen lauseen alussa ja lopussa. Saamen predikatiivilauseen
alussa oleva NP voi olla joskus vaihtoehtoisesti lokatiivi- tai illatiivisijainen
kokija tai genetiivisijainen agentti lauseen perusmerkityksen muuttumatta.
Edellisten lisäksi käsittelen toisessa luvussa saamen nesessiivistä kokijalausetta ja
nesessiivistä infinitiivirakennetta, joissa kokija ilmaistaan useimmiten lokatiivin
sijalla.
Luvussa 3 tarkastelen infinitiiviä lähinnä predikatiivilauseessa, jossa se esiintyy saamessa ja suomessa adjektiivin ja substantiivin yhteydessä. Edellisten
lisäksi tarkastelen infinitiiviä seuraavissa saamen kielen lauserakenteissa: 1) dego
SUBST/ADJ InfP-rakenteessa (Don leat dego mielahis olmmoš oaidnit ’Sinä
näytät hullulta’), 2) kielteistä NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP -rakennetta (Sus
(NPLOK) ii lean (NEG lea-) eará (ráđđi) go vuolgit ’Hänellä ei ollut muuta
(neuvoa) kuin lähteä’) ja 3) myönteisessä mii lea- (NPLOK) eará go InfP (Sus
(NPLOK) ii lean (NEG lea-) eará (ráđđi) go vuolgit ’Hänellä ei ollut muuta
(neuvoa) kuin lähteä’) -rakenteessa.
Luvussa 4 käsittelen rakennetta, jossa leat/olla-verbin preteritimuoto liittyy
perusinfinitiiviin. Saamessa tämä rakenne on kieliopillisesti konditionaalin
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perfektin varianttimuoto, joka vastaa käytöltään konditionaalin perfektimuotoa.
Suomen kielessä oli + infinitiivi muodostaa propinkvatiivin, joka ilmaisee jotain,
mikä melkein tapahtui, oli tapahtua. Käsittelen saamen ja suomen lei/oli +
infinitiivi -tapauksia erikseen, koska niillä on sama rakenne mutta erilainen
kieliopillinen ja merkitykseen perustuva funktio.
Viidennessä luvussa vertailen saamen ja suomen relatiivi-infinitiivin käyttöä
toisiinsa. Relatiivi-infinitiivi, joka muodostuu relatiivisanasta ja perusinfinitiivistä,
voi esiintyä lauseessa korrelaattinsa määritteenä tai itsenäisen lauseenjäsenen
tehtävässä. Propositionaalisen käytön lisäksi relatiivi-infinitiivi voi esiintyä
rakenteessa, jolla ilmaistaan runsautta. Saamen ja suomen relatiivi-infinitiivien
kieliopilliset rakenteet ovat muodoltaan ja merkitykseltään lähellä toisiaan.
Luvussa 6 on kyse pelkästään saamen kielen rakenteesta, jota ei esiinny
suomen kielessä. Tarkastelen supiinirakennetta, jossa ama-ainekseen liittyy
possessiivisuffiksi + infinitiivi, ja rakenteesta esiintyviä variantteja.
Kun merkitsen lauserakenteita taulukoissa, merkitsen vain tarkastelun kannalta tärkeät sijamuodot. Esimerkiksi kokijalauseessa (Minulle on helppoa tehdä
se) kokijan sija allatiivi on tarkastelun kannalta olleellinen, ei pronominin
sijamuoto. Siksi merkitsen taulukkoon näkyville vain kokijan sijamuodon: NPALL
lea- y.3.p. ADJ INF PRON. Alleviivaan lausekkeet, kuten esimerkkilauseessa on
alleviivattu subjektilauseke.
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2

Infinitiivilauseke subjektina

2.1

Johdanto

Kun infinitiivilauseke toimii lauseen ykkösargumenttina, se voi olla subjekti niin
pohjoissaamessa kuin suomessa. Ykkösargumentilla tarkoitan lauseen loogista
subjektia. Tarkastelen infinitiivisubjektia yhdessä olla/leat-verbin kanssa.
Infitiivilauseke esiintyy subjektina semanttisesti ja rakenteellisesti erityyppisissä
lauseissa, kuten predikatiivilauseessa (4a), predikatiivilauseessa, jossa on kokija
(4b) tai agentti (4c), ja vain saamen kielen nesessiivisen kokijalauseen infinitiivi
tulkitaan subjektiksi (4d). Saamessa on toinenkin nesessiivinen lausetyyppi 4e.
Käsittelen ensin kokija-teemaa erikseen ja sen jälkeen kokija- ja agentti-teemoja
yhdessä, koska ne ovat rakenteellisesti saamessa yhdenmukaiset. Termillä kokija
tarkoitan mentaalisen tapahtuman kokijaa ja termillä agentti toimivaa osallistujaa
(ISK 2005: 438).
4

a.

Predikatiivilause
Dán girjji lea ávkkálaš (PREDVI) lohkat (S).
Tätä kirjaa on hyödyllistä (PREDVI) lukea (S).
Lei somá (PREDVI) deaivvadit (S).
Oli mukava (PREDVI) tavata (S).

b.

Predikatiivilause, jossa on kokija
Outis (LOK) lea vierrun (PREDVI) goarrut gávttiid (S).
Outilla on tapana (PREDVI) ommella lapinpukuja (S).
Álggos sus (LOK) lei ártet ja veháš láittas (PREDVI) báhcit isidis (S).
Aluksi hänestä (hänen mielestään) oli omituista ja ikävää (PREDVI) jättää miehensä (S).
Munnje (ILL) lea dál nu lossat (PREDVI) vuolgit (S).
Minusta (ELA) on nyt niin vaikea (PREDVI) lähteä (S).
Bikkái (ILL) lea buoret (PREDVI) jápmit go eallit (S).
’Piggan (GENS) on parempi kuolla kuin elää.’
Hänestä (ELAT) oli haikeaa (PREDVI) ajatella, että (S) – –.
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c.

Predikatiivilause, jossa on agentti
Mu (GEN) lei váttis (PREDVI) dovdát su (S).
Minun (GENS) oli vaikea tunnistaa häntä.

d.

Saamen nesessiivinen kokijalause
Sin lei mearri (PREDVI) mannat ruoktut (S).
Mus lea bággu (PREDVI) vuolgit (S).

e.

Saamen nesessiivirakenne
Mus (LOK) lea lohkat daid girjjiid (S).
’Minun on luettava ne kirjat’.
Lei guođđit min báikki (S).
’Oli jätettävä meidän koti.’

Predikatiivilause voi olla nollapersoonainen, jossa ei ilmaista infinitiivin
ilmaiseman (mentaalisen) toiminnan tekijää, kokijaa tai kohdetta. Jos
agentti/kokija on mainittu, se on suomen kielessä adessiivin, elatiivin tai allatiivin
sijassa (hänellä, hänestä, hänelle) ja saamessa lokatiivin8, illatiivin tai genetiivin
sijassa (sus ’hänellä, hänestä’, sutnje ’hänelle’, su ’hänen’). Suomen kielen
kuvauksessa genetiivisijainen agentti on hallitsevan lauseen subjekti, mutta
saamessa subjektina on infinitiivi. (Bergsland 1961: 98; Nielsen 1979a [1926–29]:
379; Nickel 1994: 470; Vilkuna 1996: 155, 270; ISK 2004: 499–500, 899;
Sammallahti 2005: 88.)
Saamen kielen rakenne, jossa infinitiivisubjekti esiintyy predikatiivilauseessa,
vastaa useissa tapauksissa rakenteellisesti ja semanttisesti suomen vastaavanlaista
rakennetta. Kieltenväliset erot tulevat esille esimerkiksi silloin, kun lauseen
sanajärjestys muuttuu: infinitiivisubjekti aloittaa lauseen ja predikatiivi on lauseen
loppupuolella, Vuolgit (S) lea buoret go báhcit ’Lähteä on parempi kuin jäädä’.
Suomen kielessä infinitiivisubjektin sijaan on luontevampaa käyttää substantiivijohdosta lähteminen. Toinen kieltenvälinen ero on infinitiivisubjektin esiintyminen saamen nesessiivisessä lauseessa (3d) rakenteessa NPLOK lea- INFSUBJ
(OBJ), Mus lea čorget (beavddi) ’Minun on siivottava (pöytä)’. Semanttisesti
vastaavassa suomen kielen lauseessa on saamen infinitiivisubjektin sijasta VApartisiippi. Saamessa on myös nesessiivilauseen varianttimuoto, joka kuitenkin
8

Pohjoissaamen lokatiivi vastaa merkitykseltään ja käytöltään lähinnä suomen inessiiviä ja elatiivia,
adessiivia ja ablatiivia (Korhonen 1981: 221–222). Sitä merkitään yksikössä sijapäätteellä -s ja
monikossa sijapäätteellä -n: guolis ’kalassa, kalalla, kalasta, kalalta’, guliin ’kaloissa, kaloilla, kaloista,
kaloilta’.
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poikkeaa syntaktisesti edellisestä: NPLOK lea- NP (S) InfP, Mus lea beavdi
čorget ’Minulla on pöytä siivottavana’. Varianttimuodossa ei ole infinitiivisubjektia vaan nominatiivimuotoinen substantiivi toimii lauseen subjektina.
2.2

Aikaisempi tutkimus

Predikatiivi, joka luonnehtii infinitiivisubjektia, on tavallisesti niin rakenteellisesti
kuin semanttisesti identtinen molemmissa kielissä. Se on semanttisesti osa
lauseen predikaattia, joka luonnehtii subjektina toimivan infinitiivilausekkeen
ilmaisemaa toimintaa. Infinitiivisubjekti on suomen kielessä tavallisin nimenomaan predikatiivin tai predikatiiviadverbiaalin yhteydessä (ISK 2005: 499–500).
Suomen kielen aikaisemmissa tutkimuksissa (Siro 1964: 100–102; ks myös
Penttilä 1963: 489–490; Saukkonen 1966b: 157) infinitiivilauseketta ei ole aina
tulkittu samoin perustein subjektiksi kuten nykyisin (Vilkuna 1996: 279–280; ISK
2004: 499–500, 502–503). Predikatiiveina on nähty esimerkiksi substantiivit asia,
ilo, määrä, pyrkimys, tapa, tarkoitus, tehtävä, velvollisuus ja infinitiivi subjektina,
esimerkiksi Tänä päivänä, jona Pransun ja Miinan oli määrä (PREDVI) mennä
sinne (S). Siron (1964) mukaan edellisen kaltaisissa lauseissa infinitiivi on
käsitettävä lauseen subjektiksi, mihin on syynä se, että edellä luetellut
substantiivit näyttävät vastaavan modaalista verbiä substantiivin kategoriassa.
(Siro 1964: 101–102.) Toisin sanoen Siro katsoo substantiivien modaalisuuden
olevan peruste pitää substantiiveja predikatiiveina. Lauseen InfP on katsottu
subjektiksi sillä perusteella, että sen merkitys on lähellä verbikantaista
substantiivijohdosta, jolla se on ollut myös korvattavissa: Aikomukseni on lähteä
junalla (S) > Lähteminen junalla on aikomukseni. Infinitiivilauseke on tulkittu
lausesubjektiksi myös lauseenjäsenten sijamuodon perusteella. Kun substantiivipredikatiivi on partitiivimuotoinen, infinitiivi on tulkittavissa subjektiksi, Ei ole
totisesti leikkiä (PREDVI) tulla uutena opettajana sellaiseen kouluun (S).
Infinitiivi on kuitenkin tulkittu substantiivin attribuutiksi siinä tapauksessa, että
lauseessa on adessiivikokija tai genetiiviagentti. Teillä on oikeus auttaa (ATTR)
osattomia, Teidän on velvollisuus auttaa (ATTR) osattomia (Siro 1964: 101–102.)
InfP:tä ei pidetä enää infinitiivisubjektina lauseessa Miinan oli määrä mennä
kotiin, sen sijaan subjektina toimii genetiivisijainen NP (Miinan) (5a). Uusimman
tulkinnan mukaan nesessiivisen lauseen olla-verbi muodostaa predikaatin yhdessä
substantiivin kanssa, Miinan [oli määrä] (PRED) mennä kotiin (TÄYD) (ISK
2004: 1502–1503). Substantiivin määrä ja olla-verbin käyttöä yhdessä voi tässä
verrata yhteen verbiin, kuten esimerkiksi täytyi. Substantiivin ja infinitiivi45

lausekkeen käyttö lauseessa Teillä on oikeus auttaa vähäosaisia voidaan nähdä
vakiintuneena. Sen perusteella lause on tulkittavissa siten, että InfP ei kuulu
samaan lausekkeeseen substantiivin kanssa vaan liittyy substantiivin ja ollaverbin muodostamaan predikaattiin, joka on ilmaistavissa yhdellä verbillä (5b).
Peruste pitää substantiivia ja olla-verbiä predikaattina, johon InfP liittyy, on sama
kuin nesessiivisessä lauseessa. (ISK 2004: 502–503, 1502–1503.) Saamen kielen
analyysi on vastaavasti kahdenlainen: Nielsenin (1979a [1926–29]: 381) mukaan
infinitiivin syntaktinen funktio predikatiivilauseessa on määrite siinä tapauksessa,
kun infinitiivin edellä on esimerkiksi ’aikaa, kykyä, mahdollisuutta, lupaa ja
käskyä’ merkitsevä substantiivi (5a ja 5b). Saamen ja suomen esimerkkien
perusteella voi havaita, että lauseiden merkitys on sama, vaikka syntaktinen
tulkinta onkin poikkeava. Yksi apukeino selvittää lausesubjektia on
pronominaalistus. Subjektin tulisi olla pronominaalistettavissa pronominilla
dat/se, esimerkiksi Teillä on oikeus auttaa osattomia, Se on teillä oikeus, *Se on
teillä auttaa osattomia; Dis lea vuoigatvuohta veahkehit oaseheamiid, Dat lea dis
vuoigatvuohta, *Dat lea dis veahkehit oaseheamiid. Pronominaalistuksen
perusteella voi havaita, että infinitiivilauseke on subjekti.
5

a.

Suomessa
Siro (1964):
Miinan oli määrä (PREDVI) mennä kotiin (S).
ISK (2004):
Miinan (S) [oli määrä] (PRED) mennä kotiin (TÄYD).
Saamessa
Nielsenin (1979a [1926–29]:
Sin lei mearri mannat (MÄÄR) ruoktut.
Sammallahti (2005):
Sin lei mearri (PREDVI) mannat ruoktut (S).

b.

46

Suomessa
Siro (1964):
Teillä on oikeus auttaa (ATTR) osattomia.
ISK (2004):
Teillä [on oikeus] (PRED) auttaa osattomia (TÄYD).

Saamessa
Nielsenin (1979a [1926–29]:
Dis lea vuoigatvuohta veahkehit (MÄÄR) oaseheamiid.
Sammallahti (2005):
Dis lea vuoigatvuohta (PREDVI) veahkehit oaseheamiid (S).
Kun subjektina on infinitiivi, predikaatin leat/olla-verbi on luonnollisesti aina
yksikön kolmannessa persoonassa, koska infinitiivisubjekti on luvun ja persoonan
suhteen tunnusmerkitön. Leat/olla-verbi on sanaluokaltaan verbi, kopula (Vilkuna
1996: 90; Sammallahti 2005: 275). Predikatiivilausetta nimitetään suomessa
kopulalauseeksi (ISK 2004: 449, 848). Predikatiivi on kopulan, leat/olla-verbin
täydennys ja predikoi yleensä infinitiivisubjektista. Predikatiivi muodostaa
yhdessä kopulan kanssa predikaatin (Vilkuna 1996: 90–91; Sammallahti 2002:
537). Esimerkiksi lauseen 6a predikaatti lei hávski ’oli mukava(a)’ predikoi
subjektilausekkeesta leat vuovddis ’olla metsässä’. Lagercrantz (1929: 65) on
todennut, että saamessa infinitiivisubjektilla ilmaistaan tavallisesti inhimillistä
toimintaa. Kun subjektina olevassa infinitiivilausekkeessa on leat/olla-verbi,
kuten esimerkeissä 6a ja 6b, on kyse kuitenkin enemmän stabiilista olotilasta kuin
toiminnasta.
6

2.3

a.

Lei nu hávski leat vuovddis (S) (AL 1992:89).
’Oli niin mukava(a) olla metsässä.’

b.

Soai dušše čohkkaiga, lei hui suohtas leat nuppi olbmo lahka (S) (IP
1995: 83).
’He vain istuivat, oli hyvin mukava(a) olla toisen ihmisen lähellä.’
Olla/leat-verbin ellipsi

Lause on yleensä rakenteellinen kokonaisuus, joka muodostuu lausekkeista ja
sanoista. Lauseen keskuksena on finiittiverbi. Lauseenosat ovat keskenään
erilaisissa hierarkkisissa riippuvuussuhteissa. Ellipsillä tarkoitan tässä lauseen
keskuksena olevan finiittisen olla/leat-verbin poisjääntiä lauseesta. Kun
infinitiivisubjekti ja predikatiivi ilmaisevat jo lauseen ymmärtämisen kannalta
tarvittavan, leat/olla-verbi voi jäädä predikatiivilauseesta kokonaan pois.
Leat/olla-verbin tehtävä on ilmaista predikatiivilauseessa aikaa, modusta sekä
tempusta, ja verbi on useimmiten yksikön kolmannessa persoonassa. Pohjoissaame ja suomen kieli näyttävät käyttäytyvän samansuuntaisesti leat/olla-verbin
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ellipsin suhteen. Pääsääntöisesti predikatiivilauseeseen kuuluu kirjoitetussa
kielessä leat/olla-verbi. Verbi voi kuitenkin myös puuttua, esimerkiksi niin
sanotusta kommenttilauseesta, joka viittaa puhehetken tilanteeseen.
Tutkimusaineistossani esiintyvät pohjoissaamen ja suomen leat/olla-verbittömät lauseet ovat kommenttilauseita (7a–d). Esimerkkilauseiden predikatiivina on
adjektiivipredikatiivi. Vaikka kopulan ellipsiä ei varsinaisesti mainita kieliopeissa
erillisenä rakenteena, ellipsiä esiintyy satunnaisesti kirjallisuudessa.
7

a.

Aika ilkeää tarjota kissalle kuumaa puuroa,– – (PS 1980:111).

b.

Parempi vähän jättää kuin lypsää liikaa, hän järkeili (SM 1995: 98).

c.

Váivi suhkat (JÁV 1988: 46).
’Työlästä soutaa.’

d.

Suohtas oaidnit go bárat vihahuvvojit (AL 1992: 67).
’Mukava katsella kun pareja vihittiin.’

Saamen kielten välillä on myös eroa predikatiivilauseen finiittisen verbin ellipsin
suhteen. Eteläsaamessa kopulaverbi voi jäädä kokonaan pois predikatiivilauseesta,
kuten lauseessa 8, jossa infinitiivi on subjektina. Rakennetta on kuvailtu
eteläsaamen kieliopissa seuraavasti: ”Her er predikatet nominalt: Luste ’(Det er)
morsomt’ og subjektet verbalt: tjoejkedh ’å gå på ski’, en infinitt verbform
(infinitiv), ubestemt med hensyn til person og tid.” (Bergsland 1994: 38.)
Eteläsaamen predikatiivilauseessa lauseenjäsenten kieliopilliset tehtävät ovat
samat verrattuna pohjoissaamen syntaksiin: esimerkkilauseen predikaatti on
nominaalinen (luste ’huvi, hauskuus’) ja subjekti on verbaalinen (infinitiivi
tjoejkedh ’hiihtää’).
8.

2.4

Luste (PREDVI) tjoejkedh (INFS).
’Huvi hiihtää.’
”Muodollinen subjekti” + infinitiivisubjekti

Predikatiivilauseessa voi olla infinitiivisubjektin lisäksi myös niin sanottu
muodollinen subjekti, saamessa se on pronomini dat ’se’ ja suomessa pronomini
se. Muodollinen subjekti dat/se esiintyy lauseessa säännönmukaisen subjektin
paikalla yleensä ennen leat/olla-verbiä, Dat lea álkit cealkit go dahkat; Se on
helpompi sanoa kuin tehdä. Suomen kielessä muodollinen subjekti kuuluu
puhuttuun kieleen, ja saamessa sitä esiintyy sekä puhutussa että kirjoitetussa
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kielessä. (Friis 1856: 215; Nickel 1994: 395; ISK 2004: 872.) Muodollista
subjektia on käytetty myös mainoksessa: Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.
Saamen muodollisen subjektin käyttöä on selitetty sekä kieliopilliselta että
interferenssin kannalta. Lagercrantz (1929: 65) toteaa, että silloin kun
predikatiivilauseella ei ole varsinaista agenttia, se voi saada muodollisen subjektin:
Kαl Tαᵊ lε fεs̀ tte̬ Ke͔ rro`Di̬ ᵊt (nykyisen ortografian mukaan Gal dat lea fasti
garrudit; Kyllä se on rumaa kiroilla.) Pohjoissaamen kieliopissa (Bergsland 1961:
98) on lähinnä skandinaaviselle lukijalle tarkoitettu selvennys, joka on laitettu
esimerkkilauseen Ávkálaš læ dan girji låkkat ’Hyödyllistä on lukea se kirja’
(nykyisen ortografian mukaan Ávkkálaš lea dan girjji lohkat) jälkeen sulkuihin:
Dat læ ávkálaš låkkat dan girji ’Se on hyödyllistä lukea se kirja’. Jälkimmäinen
lause on suora käännös norjasta: Det er nyttig å lese den boka. Muodollinen
subjekti on skandinaavisten kielten interferenssiä saamen kielessä (Nielsen 1979a
[1926–29]: 379). Rinnakkaiselo ja kanssakäyminen norjan- ja ruotsinkielisten
kanssa näkyy myös muissa saamen kielissä. Muodollista subjektia käytetään
pohjoissaamen lisäksi inarin- ja luulajansaamessa. Seuraava esimerkki on
inarinsaamesta: Tot lii varalaǯ muota-ääigi luoda käälliđ ruttačiäuvȧ kuvl ’Se on
vaarallista lumen aikaan polkua kahlata rahakätkön luo’. (R. Bartens 1972: 23.)
Suomenkielisestä aineistostani ei löydy yhtään esimerkkiä muodollisen
subjektin käytöstä ja saamenkielisestäkin vain muutama esimerkki. Muodollinen
subjekti esiintyy aineistossani tavallisesti itsenäisen tai alisteisen lauseen alussa
ennen leat-verbiä (9a, c, d) tai sen jälkeen (9b). Esimerkissä 9b lauseen aloittaa
adverbiaali dalle ’silloin’, joka voi olla syynä inversioon. Skandinaavisissa
kielissä lauseenalkuinen ajan adverbiaali aiheuttaa inversion: verbi ennen
subjektia.
9

a.

Dat lei árki (ADJPREDVI) oaidnit dan nisson-riebu golmmain oarbbes
mánáinis (S) (AL 1992: 79).
’Se oli surkea(a) katsella sitä naisraukkaa kolmine orpoine lapsineen.’

b.

Dalle lei dat suohtas (ADJPREDVI) čohkkádit olgun beaivvádahkan (S)
(AL 1992: 52).
’Silloin oli se mukavaa istuskella ulkona auringonpaisteessa.’
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c.

Son anii ahte dat leai gáfat (ADJPREDVI) gullat dakkáraš sániid (S),
vel go olmmoš soahtá heakkaheađis stuora balu siste ja– – (I H-U 1987:
49).
’Hän oli sitä mieltä että se oli kauhea(a) kuulla sellaista sanomaa, vielä
kun ihminen sotii henkihieverissä peloissaan ja– –.’

d.

Eamit áddii bures ahte ii dat leat nu álki (ADJPREDVI) guoddit jáffuid
sealggis (SUBJ),– – (IP 1995: 21).
’Vaimo ymmärsi hyvin, että ei se ole niin helppoa kantaa jauhoja selässä.’

Pohjoissaamessa esiintyy muodollisen subjektin käyttöä myös puhekielessä
esimerkiksi sääilmiöiden yhteydessä, In mun gal muitte, ahte dalle (*dat) livččii
arván ’En minä kyllä muista, että silloin (se) olisi satanut’, Dalle (*dat) arvvii
garrasit ’Silloin (se) satoi kovasti’.
Muodollisen subjektin tehtävä on sijoittua subjektin paikalle, kun subjekti
puuttuu tai subjekti ei ole tavallisella paikallaan lauseessa. Toisaalta muodollinen
subjekti ei oikeastaan kuulu varsinaisesti kumpaankaan kieleen. Suomen kielessä
se-pronominin voidaan tulkita toimivan lauseessa muodollisen subjektin lisäksi
myös tukipronominina: Se on varmaa, että jouluna kuluu rahaa. Joskus voi olla
vaikeaa erottaa se-pronominin syntaktista tehtävää lauseessa, onko se tukipronominina vai muodollisena subjektina. Tukipronominina se ei voi kuitenkaan
esiintyä infinitiivisubjektin kanssa. (ISK 2004: 872.) Saamen kielessä ei ole tehty
muodollisen subjektin ja dat-tukipronomin käytöstä tai käyttörajoituksista
vertailevaa tutkimusta.
2.5

Infinitiivisubjekti + leat/olla + predikatiivi

Silloin harvoin kun perusinfinitiivi esiintyy lauseen alussa ennen leat/olla-verbiä
ja predikatiivia, se toimii subjektin funktiossa [InfP + leat/olla + PREDVI].
Predikatiivi luonnehtii ja kuvailee infinitiivisubjektia, joka on nominisubjektin
kaltainen. Niin saamen kuin suomen kielessä infinitiivisubjekti on kuitenkin
yleensä lauseen loppupuolella, predikatiivin jälkeen. Lauseenalkuinen infinitiivisubjekti on merkinnyt monelle suomen kielen tutkijalle huonoa kieltä. Sen on
katsottu toimivan ikään kuin puuttuvan nominisubjektin roolissa, ja tämän vuoksi
infinitiivin on voinut korvata substantivoidulla muodolla: Nousta varain aamulla
on parempi kuin valvoa kauan illalla > Nouseminen varain aamulla on parempi
kuin valvominen kauan illalla. (Becker 1987 [1824]: 183; Setälä 1926: 108.) Ikola
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(1968: 266, Ikola ym. 1992: 140) ottaa tiukan kannan lauseenalkuisen infinitiivin
käyttöön. Hän toteaa sen olevan huonoa kieltä, joka tulee korjata: Levätä hiljaa
ajatellen vähän on paras lääke kaikkiin sairauksiin > Hiljainen lepo ilman turhaa
ajattelua on paras lääke kaikkiin sairauksiin. Myös Savijärven (1971: 280–287)
opiskelijakyselyn mukaan kielenkäyttäjät itse ovat sitä mieltä, että silloin kun
infinitiivisubjekti aloittaa lauseen, on kyse epäluontevasta ja virheellisestä
kielestä.
Kaikki suomen kieliopit eivät kuitenkaan mainitse lauseenalkuista
infinitiivisubjektia lainkaan (1979: 349–351; Penttilä 1963: 481–491). Uusimmassa suomen kieliopissa (ISK 2004) todetaan, että infinitiivisubjekti on yleensä
lauseen lopussa toisin kuin NP-subjekti. Infinitiivisubjektilauseketta voidaan
verrata substantiivilausekkeeseen myös siinä mielessä, että kahden infinitiivilausekkeen rinnastus toisiinsa aiheuttaa olla-verbin monikkomuodon: Osata
antaa anteeksi ja osata pyytää anteeksi ovat tärkeitä taitoja. (ISK 2004: 869.)
Lauseenalkuinen infinitiivisubjekti jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan
myös saamen kielen tutkimuksessa. Nielsenin (1979a [1926–29]) mukaan lauseenalkuinen infinitiivisubjekti ei kuulu saamen puhekieleen mutta sitä esiintyy
käännöksissä. Lauseenalkuisen infinitiivisubjektin katsotaan kuuluvan norjan
kielen mallin mukaisiin ilmauksiin, joita ilmenee etenkin norjasta saameen
käännettäessä. Tällöin infinitiiviä merkitään ’että’-konjunktiolla: âttě dâkkât
Ibmel datto juokke oamest jâ juokke dilalâs̄ vuođâ sis’tě, læ juogâ mâsâ ol’bmuin
æi læk âlděsek nāvcâk jâ fāmok (nykyisen ortografian mukaan ahte dahkat Ibmel
dáhtu juohke oamis ja juohke dilálašvuođa siste, lea juoga masa olbmuin eai leat
alddeset návccat ja fámut) ’että tehdä Jumalan tahto joka asiassa ja tilanteessa, on
jotain sellaista mihin ihmisillä ei ole itsellä kykyjä ja voimia’. (Nielsen 1979a
[1926–29]: 379.) Toisten tutkijoiden mielestä infinitiivisubjekti voi olla saamessa
myös lauseen alussa ennen leat-verbiä, esimerkiksi Lohkat lea sihke suohtas ja
ávkkalaš. ’Lukeminen on sekä hauskaa että hyödyllistä.’ (Magga 1980: 60–61).
Infinitiiviä ei voi käyttää sujuvasti käännöksessä saamesta suomeen: Lukea on
sekä hauskaa että hyödyllistä. Käännöksessä infinitiivin sijasta käytetään
teonnimeä lukeminen.
Friisin (1856) mukaan muhto ’mutta’ yhdessä infinitiivin kanssa voi ilmaista
vastakohtaisuutta lauseessa, jossa on optatiivi (konditionaali). Borrat (INF) dal
lifči riebmat, mutto i læk, maid borrat (nykyisen ortografian mukaan Borrat dál
livččii riepmat, muhto ii leat, maid borrat) ’Pitäisi nyt ruveta syömään, mutta ei
ole mitä syödä’, Vuölget (INF) lifči riebmat, mutto i læk fjevro (nykyisen
ortografian mukaan Vuolgit livččii riepmat, muhto ii leat fievru) ’Pitäisi lähteä,
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mutta ei ole kulkuneuvoa’ (Friis 1856: 211–212). Friisin mainitsema infinitiivin
käyttö vaikuttaa fraasimaiselta esimerkkien perusteella. Kyse voi olla myös
topikalisaatiosta, kirjoittaja/puhuja haluaa nostaa lauseen alkuun entiteetin tai
asian, josta on sanottavaa, kuten infinitiivi borrat ’syödä’ on lauseessa Borrat dál
livččii riepmat, muhto ii leat, maid borrat ’Pitäisi nyt ruveta syömään, mutta ei
ole mitä syödä’.
Viron kielen lauseenalkuista infinitiivisubjektia verrataan substantiivilausekkeeseen aivan samoin kuin suomessa. Infinitiivisubjektin 9 katsotaan korvaavan teonnimen: Suitsetada on kahjulik ’Tupakointi on vaarallista’. Infinitiivi
on merkityksensä puolesta vaihtoehtoinen nominatiivisubjektille suitsetamine ’tupakointi’. (Erelt ym. 1993: 238.) Käännettäessä kaunokirjallisuutta virosta
suomeen, lähtökielen lauseenalkuisen subjekti-infinitiivin paikka ennen ollaverbiä voi siirtyä suomennoksessa verbin jälkeen. Tegelda ajalooga on
vahelduseks väga hea ’On vaihteeksi ihan mukava harrastaa historiaa’. Viron
infinitiivisubjektillista rakennetta ei ole käytetty suomennoksessa, osaksi siitä
syystä, että viron infinitiivisubjektillista lausetta vastaa suomessa lause, jossa ei
ole infinitiivisubjektia, ja osaksi, koska käännös ei olisi ollut luonteva. Viron
infinitiivisubjekti on korvattu suomen muilla rakenteilla, kuten substantiivilausekkeella Tupakointi on vaarallista. On myös tapauksia, joissa viron infinitiivisubjektillinen rakenne olisi ollut aivan luonteva suomeen käännettäessä,
mutta infinitiivisubjekti on siitä huolimatta korvattu toisella rakenteella.
Esimerkiksi on tarvis ’on tarpeen’, On tarvis selgusele jõuda! on käännetty
partisiippirakenteella ’On päästävä selvyyteen’, vaikka infinitiivisubjektillinen
käännös olisi ollut mahdollinen: ’On tarpeen päästä selvyyteen’. (Harmaala 1989:
39, 41, 43–44.) Myös suomen kielen tutkimuksessa lauseenalkuista infinitiivisubjektia on pidetty enemmän nominina kuin verbinä. Siron mukaan infinitiivi
verbaalisena ei voi tavallisesti esiintyä predikaatin edellä (1964: 96–97).
Suomen lauseenalkuisen infinitiivisubjektin marginaalisuutta osoittaa se, että
Iso suomen kielioppi (2004: 499–500) ei mainitse sitä pykälissä 503–504, joissa
tarkastellaan perusinfinitiivilauseketta subjektina. Lauseenalkuinen infinitiivisubjekti tulee esille pykälässä 911, Subjektin rakennetyypit (ISK 2004: 869).
Saamen kielen uusin kielioppi ei mainitse erikseen lauseenalkuista infinitiivisubjektia (Sammallahti 2005: 93). Sekä saamessa että suomessa infinitiivisubjekti
aloittaa lauseen mieluiten kiteytymissä tai sananlasku- tai elämänohjetyyppisissä
ilmauksissa, kuten Osata antaa anteeksi ja osata pyytää anteeksi ovat tärkeitä
9

Viron kielessä ainoastaan da-infinitiivi voi toimia subjektin funktiossa (Uuspõld 1982: 37).
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taitoja, Bargat lea ávkkálaš ’Työnteko on hyödyllistä’ (ks. myös Vilkuna 1989:
175–176). Saamenkielisen esimerkin lauseenalkuinen infinitiivisubjekti
fokusoituu. Normaalipainotteisessa lauseessa leat-verbi on ennen infinitiiviä, Lea
ávkkálaš bargat ’On hyödyllistä tehdä työtä’.
Saamenkielisestä tutkimusaineistostani löytyi yksi esimerkki lauseenalkuisesta infinitiivisubjektista (10), suomenkielisestä tutkimusaineistosta ei yhtäkään.
Lause sisältää kaksi infinitiivilauseketta ja on siinä mielessä symmetrinen. Lause
on luonteeltaan vertaileva. Vertaileva tarkoittaa sitä, että vertailtava x on
nopeampi ~ sama ~ erilainen ~ toisin kuin vertailukohta y. Vertailuilmauksissa
vertailtava entiteetti, ominaisuus tai jokin muu asia suhteutetaan vertailukohtaan,
jolla ilmaistaan samuuden tai erilaisuuden astetta. (ISK 2004: 626.) Lauseesta 10
puuttuu kuitenkin tieto siitä, minkä suhteen x:ää ja y:tä vertaillaan. Vaikka lause
muistuttaa ekvatiivilausetta, se ei kuitenkaan ole ekvatiivinen, koska infinitiivilausekkeet eivät voi vaihtaa keskenään paikkaa lauseen totuusehdon muuttumatta:
*Coggalit oaivvi nelgon ledjona njálbmái lei seamma go vuolgit vulos daid báljes
rámaid, ’Pistää pää nälkäisen leijonan kitaan on sama kuin lähteä alas niitä
paljaita rinteitä’. Kelomäen (1997: 14, 34–35) mukaan ekvatiivilause on
rakenteeltaan symmetrinen ja kuvaileva, jonka lisäksi ekvatiivilauseessa on
viittaus vain yhteen referenttiin. Lause 10 ei täytä viimeistä ekvatiivilauseelta
vaadittua ehtoa.
10.

Vuolgit vulos daid báljes rámaid (S) lei seamma go coggalit oaivvi
nelgon ledjona njálbmái (AE 1991: 24).
’Lähteä alas niitä paljaita rinteitä oli sama kuin pistää pää nälkäisen leijonan kitaan.’

Lause 10 on predikatiivilause, jossa lauseenalkuinen infinitiivilauseke on subjekti
ja leat-verbin jälkeinen infinitiivilauseke on predikatiivi, joka on merkitykseltään
sama kuin dego + InfP: Vuolgit vulos daid báljes rámaid lei dego coggalit oaivvi
nelgon ledjona njálbmái ’Lähteä alas niitä paljaita rinteitä oli sama kuin pistää
pää nälkiintyneen leijonan kitaan.’ Dego-tapauksista on tarkemmin alaluvussa
3.3.4 ((ADJ) InfP dego SUBST/(ADJ) dego SUBST InfP -rakenne).
Lauseenalkuinen infinitiivisubjekti on saanut paljon huomiota aiemmissa
saamen ja suomen kielen tutkimuksissa suhteessa siihen, kuinka marginaalisesta
ilmiöstä on kysymys.
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2.6

Kokija/agenttilause

2.6.1 Johdanto
Kokija/agentti-lause on sekä semanttisin ja syntaktisin perustein määritelty lausetyyppi, joka on rakenteeltaan samantyyppinen saamessa ja suomessa. Kokijalauseen rakenne on adverbiaali + leat/olla-verbi + predikatiivi + infinitiivisubjekti.
Adverbiaalin sija on saamessa lokatiivi tai illatiivi (mus (LOK), munnje (ILL) lea
álki dan dahkat) ja suomessa elatiivi tai allatiivi (minusta (ELA), minulle (ALL)
on helppoa tehdä se) (11a–b). Agenttilauseen aloittaa molemmissa kielissä
genetiivisijalla ilmaistu tekijä (11c): Mu lea álki dan dahkat ~ Minun on helppoa
tehdä se. Genetiivi on infinitiivin subjekti, mutta saamen ja suomen kielen
kuvausmallit poikkeavat toisistaan. Saamessa genetiivi analysoidaan kuuluvaksi
samaan lausekkeeseen infinitiivin kanssa ja se muodostaa yhdessä tämän kanssa
lausesubjektin10 (Sammallahti 2005: 94–95). Suomessa puhutaan genetiivisubjektista, joka on infiniittisen rakenteen (tässä infinitiivin) subjekti ja vastaa
kyseisessä rakenteessa perussubjektia (ISK 2004: 868).
Kokijalause
11 a.
b.

10

Mus/munnje lea álki dan dahkat (S).
Minusta on helppoa tehdä se (S).
Munnje lea álki dan dahkat (S).
’Minun on helppoa tehdä se.’

Sammallahti (2005) käyttää termiä fokuspartisipantti (lausesubjekti). Fokuspartisipanttien ryhmään
(saamessa subjekti ja objekti) kuuluvat propositiot: persoonattomat infinitiivilausekkeet, lauseenvastikkeet ja sivulauseet, jotka ilmaisevat tilanteita. Niillä itsellään ei ole sijamerkintää, mutta ne
voidaan korvata joko nominatiivi- tai akkusatiivimuotoisilla pronomineilla. Esimerkiksi Máhte (GEN)
lea buoremus vuolgit > Dat lea buoremus ’Matin on parasta lähteä > Se on parasta’. Propositioobjektin ja -subjektin semanttinen rooli on kontrolloidussa tilanteessa teema (fáddá) ja kontrolloimattomassa tilanteessa sisältö (sisdoallu). Kontrolloidut tilanteet tarkoittavat esimerkiksi toimia, joissa
on elollisen olion, tavallisesti ihmisen, kontrolli, Máhtte oinnii Máreha teema (fáddá) ’Matti näki
Maaritin’. Lauseen ilmaiseman tilanteen tapahtumat, niiden eteneminen tai jatkuminen on kontrollin,
esimerkiksi subjektin, hallussa. Kontrolloimattomista tapahtumista kontrolli puuttuu, Heittii
arvimis ’Lakkasi satamasta’, Geađgi deaivvai juolgái ’Kivi osui jalkaan’. (Sammallahti 2005: 30, 88,
94–95.)
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Agenttilause
c.

Mu lea álki dan dahkat (S).
Minun (GENS) on helppoa tehdä se.

2.6.2 Aikaisempi tutkimus
Kokijalause on analysoitavissa saamessa kahdella eri tavalla: infinitiivin
ilmoittama mentaalinen tapahtuma kohdistuu adverbiaali-entiteettiin, joka on
adjektiivipredikatiivin ilmaiseman asiantilan (helppouden, vaikeuden) kokija, tai
infinitiivin ilmaiseman tekemisen kokijana/kohteena. Esimerkiksi lauseen (12a)
Munnje (ILL) lea álki dan dahkat ’Minun on helppoa tehdä se’ illatiivisijainen
adverbiaali (munnje) on kokijana predikaatin, lea álki ’on helppo’, ilmaisemalle
tilanteelle. Jälkimmäisessä tapauksessa (12b) sama lause ilmaisee tekemisen
kokijaa, johon tekeminen kohdistuu. (Sammallahti 2005: 97–98.) Suomen
kielessä on semanttisesti samantyyppinen vastaavuus genetiiviagentin ja allatiivikokijan välillä11, Tämän jälkeen meidän on mahdotonta esiintyä Mannerheimin
nimissä. Tämän jälkeen meille on mahdotonta esiintyä Mannerheimin nimissä.
Jaakolan (2004) mukaan ensimmäisen lauseen merkitys on, että genetiivisijainen
agentti ilmaisee tilanteen mahdottomuuden kokijaa, ’Meidän on mahdotonta
esiintyä Mannerheimin nimissä’, jolloin genetiivi-NP on mahdollisuuden kokija.
Jälkimmäisessä lauseessa allatiivi-NP on kohde ja lauseen merkitys ’muut
esiintyvät meille Mannerheimin nimissä’. (Jaakola 2004: 263.) Merkitykseltään
suomen allatiivisijainen kokija vastaa saamen illatiivisijaista kokijaa siinä
tapauksessa, kun infinitiivin ilmaisema tekeminen kohdistuu siihen (12b).
Vastaavasti suomen genetiivisijainen kokija on merkitykseltään lähinnä saamen
illatiivisijainen predikatiivin ilmaiseman asiantilan kokija (12a).

11

Suomen kielessä ilmenee myös adessiivisijainen kokija. Se esiintyy erityisesti niiden ollapredikaattien yhteydessä, joissa olla-verbi esiintyy substantiivin kanssa: Minulla on syytä katua.
Edellisessä kokijalausetyypissä infinitiivin kieliopillinen funktio ei ole enää subjekti vaan
substantiivin määrite (ISK 2004: 501). Adessiivisijainen kokijalause on mahdollinen myös siten, että
olla-verbi esiintyy adjektiivin kanssa, Äidillä on paha olla. Adjektiivia voi täydentää infinitiivin
sijasta myös substantiivi, Äidillä on paha olla vrt. Äidillä on paha olo. Adessiivisijaisen kokijan voi
korvata genetiivisijaisella kokijalla ja ilmaus voi olla merkitykseltään synonyyminen, esimerkiksi
Irjalla/Irjan on mukava olla. Aivan vastaavasti illatiivisijainen kokija voi olla synonyyminen
genetivisijaisen kokija ilmauksen kanssa, kuten Meille useimmille on mahdotonta ymmärtää pitkiä
luku- ja numerosarjoja vrt. Meidän useimpien on mahdotonta ymmärtää pitkiä luku- ja numerosarjoja.
(Jaakola 2004: 263.)
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12 a.

Kokijalause (helppouden kokija eli PREDVI:n ilmaiseman asiantilan
kokija)
Munnje (ILL) lea álki dan dahkat (S).
’Minun (GENS) on helppo tehdä se.’

b.

Kokijalause (tekemisen kokija, johon INF:n ilmaisema toiminta
kohdistuu)
Munnje (ILL) lea álki dan dahkat (S).
’Minulle (ALL) on helppoa tehdä se (S).’

Lauseen Munnje lea álki dan dahkat semanttinen tulkinta vaikuttaa lauserakenteen syntaktiseen tulkintaan. Jos semanttinen tulkinta on: ’Minun on helppoa
tehdä se’, on kyse kokijalauseesta, jossa kokija ei kuulu infinitiivilausekkeeseen
(12a). Jos lauseen Munnje lea álki dan dahkat merkitys on ’Joku muu tekee’ (12b),
siinä tapauksessa adverbiaali munnje täydentää infinitiiviä ja on tämän kanssa
samassa lausekkeessa.
Saamen aikaisemmissa tutkimuksissa kokijalauseen adverbiaalin rooli on
määritelty kieliopillisen muodon ja semanttisen roolin perusteella. Esimerkiksi
Helander (2001: 112, 119–121) nimittää lokatiivi- ja illatiivisijaista (13a–b)
kokijaa agenttiadverbiaaliksi. Toisaalta adverbiaalin rooli on määritelty lähinnä
semanttisen roolin mukaisesti, illatiiviadverbiaali on nähty niin sanottuna
datiivisena vastaanottajana, Bap’pa læ hui us’teblâs munnji (ILL) (nykyisen
ortografian mukaan Báhppa lea hui ustitlaš munnje) ’Pappi on erittäin ystävällinen minulle’, ja myös agenttina, Munnje (ILL) læ ál’ki dan dakkat (nykyisen
ortografian mukaan Munnje lea álki dan dahkat) ’Minun on helppoa tehdä se’
(Nielsen 1979a [1926–29]: 327; Bergsland 1961: 40).
Agenttiadverbiaali Helander (2001):
13 a
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Álggos sus (LOK) lei ártet ja veháš láittas báhcit isidis (S).
’Aluksi hänen mielestään (hänestä) oli omituista ja ikävää joutua erilleen
miehestään (jättää miehensä).’

b.

Munnje (ILL) lea dál nu lossat vuolgit (S).
’Minusta oli nyt niin vaikea lähteä (S).’

c.

Bikkái (ILL) lei buoret jápmit go eallit (S).
’Piggan oli parempi kuolla kuin elää (S).’

2.6.3 Saamen ILL/LOK kokijalause
Saamen kokijalause jossa kokija on ilmaistu lokatiivisijaisella adverbiaalilla, Mus
(LOK) lea álki dan dahkat ’Minusta on helppoa tehdä se’ vastaa syntaktisesti
illatiivikokijalausetta Munnje (ILL) lea álki dan dahkat ’Minusta/minun on
helppoa tehdä se’, jossa adverbiaali ilmaisee predikatiivin ilmaiseman asiantilan
kokijaa. Saamen lokatiivisijaista kokijaa vastaa suomessa lähinnä elatiivisijainen
kokija: Mus lea nu lossat vuolgit ~ Minusta on niin raskas lähteä. Elatiivisijaisen
kokijan voi ajatella olevan suomessa lähellä adverbiaali-ilmaisua jonkun mielestä.
Esimerkiksi 14a:n elatiivisijaisen kokijan voi korvata adverbilausekkeella ’hänen
mielestään’ ja 14b:n ’minun mielestäni’.
14 a.
b.

Se poistui Ruskon luona aina, mutta palasi kun hän lähti ulos, ja hänestä
oli haikeaa ajatella että – – (MYJ 1994:109).
Miusta oli niin mukava katella sitä (HEH 1989: 12).

Adjektiivipredikatiivi ilmaisee suomen kielessä, millaista toiminta on tekijän
kannalta, esimerkiksi onko se arvio helppoudesta tai vaikeudesta (ISK 2004: 900–
901). Samoin on myös pohjoissaamessa, jossa adjektiivi ilmaisee tavallisesti
infinitiivin ilmaiseman toiminnan helpoutta tai vaikeutta (15a–c). Adjektiivi voi
toki ilmaista myös muuta arviota, kuten lauseessa 15d, jossa on kyse vaihtoehtojen vertailusta.
15 a.

Oahpahala bures suomagiela, dan maŋŋil dus (LOK) lea álki oahppat
leavssuid ja rehkenastit (RPL 1994: 157).
’Opettele hyvin suomen kieltä, sen jälkeen sinun on helppo oppia läksyjä
ja laskemaan.’

b.

Ja go eanas dan áigásaš dáppe-orru olbmuin (LOK) leai váttis
gulahallat virgegottiin, nugo báhpain– – (I H-U 1987: 53).
’Ja kun suurimmalla osalla sen aikaisista siellä asuvista ihmisistä oli vaikea ymmärtää toisiaan virkakunnan kanssa, niin kuin pappien– –.’
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c.

Ándaras leai gávvil go rieban ja sus leai váttis máltit áhkás givssihaga
leahkit12 (I H-U 1987: 33).
’Andaras oli ovela kuin kettu ja hänen oli vaikea malttaa olla eukkoaan
kiusaamatta.’

d.

Munnje lea hávskkit johtit go orrut.
’Minusta on mukavampi kulkea kuin olla (paikallaan).’

Saamessa rakenteellisesti samanmuotoinen kokijalause voi edustua merkitykseltään kahdella eri tavalla. Syynä kaksijakoiseen tulkintaan ei ole kuitenkaan
substantiivin tai adjektiivin merkitys. Tiedetään, että roolitulkinnat yleensä
perustuvat paljolti siihen, millaisia predikatiivisubstantiivit ja adjektiivit ovat
merkitykseltään (P. Leino 2001: 335). Saamessa lausekonteksti määrää tulkinnan,
onko illatiivisijainen adverbiaali infinitiivin ilmaiseman toiminnan vai koko
lauseen ilmaiseman tilanteen kokija. Nimitän ensiksi mainittua kokijaa kohteeksi.
Esimerkeissä 16a ja 16b alistuslause selventää, kummasta tapauksesta päälauseen
illatiiviadverbiaalissa on kysymys. Lauseen 16a illatiivi, áhkkui ’isoäidille’, on
koko lauseen (predikatiivin) ilmaiseman tilanteen kokija, ’kertominen on helppoa
isoäidille’ (isoäiti kertoo). Lauseen 16b illatiiviadverbiaalin semanttinen rooli
hahmottuu yhdistelmälauseen jälkimmäisen osan perusteella infinitiivin
ilmaiseman toiminnan kokijaksi, kohteeksi. Esimerkkilauseen 16c subjektina on
infinitiivilauseke geahččat mo nissonat furrošit duiskalaš soalddáhiiguin ’katsoa
miten naiset huorasivat saksalaisten sotilaiden kanssa’. Adverbiaali munnje
(ILL) ’minulle’ on koko lauseen (lei vissa dehálut geahččat mo nissonat furrošit
duiskalaš soalddáhiiguin ’oli varmaan tärkeämpää katsoa miten naiset huorasivat
saksalaisten sotilaiden kanssa’) ilmaiseman tilanteen kokija. Kun kokijalauseet
16a ja 16b pronominaalistaa, voi havaita lauseiden merkityseron ja adjektiivipredikatiivin ilmaiseman asiantilan kokijan ja infinitiivin ilmaiseman tekemisen
kokijan (kohteen) syntaktisen rakenteen eron. 16a. Áhkkui lei nu álki muitalit >
Áhkkui dat (muitalit) lei nu álki > Áhkkui dat lei nu álki. 16b. Áhkkui lei nu álki
muitalit > Dat (muitalit áhkkui) lei nu álki > Dat lei nu álki.

12

Esimerkissä 15c esiintyy olla-verbistä perusinfinitiivin muoto leahkit, joka on rinnakkaismuoto leatverbille. Leahkit-muotoinen infinitiivi on käytössä leat-verbimuodon ohella lähinnä pohjoissaamen
länsimurteessa (Nielsen 1979a [1926–1929]: 171).
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Kokijalause (PREDVI:n ilmaiseman asiantilan kokija)
16 a.

Áhkkui (ILL) lei nu álki muitalit (S), go son lei nu hállás olmmoš.
’Isoäidin oli niin helppo kertoa, kun hän oli niin puhelias ihminen.’

Kokijalause (INF:n ilmaiseman tekemisen kohde)
b.

Áhkkui (ILL) lei nu álki muitalit (S), go son ii jearahallan nugo eadni
(RPL 1994: 146).
’Isoäidille oli niin helppo kertoa, kun hän ei kysellyt niin kuin äiti.’

Kokijalause (PREDVI:n ilmaiseman asiantilan kokija)
c.

Easka mun heahpanin. Mu ráhkis áhčči lei dáppe, muhto mun jallas
diŋga viehkalin dalán áhččán luhtte eret duiskkalaččaid lusa. Munnje
(ILL) lei vissa dehálut geahččat mo nissonat furrošit duiskalaš
soalddáhiiguin (S), go iežan áhči luhtte orrut. Álgen čierrut. (RPL
1994:17.)
’Vasta minä häpesin. Minun rakas isäni täällä, mutta minä hullu (ihminen)
juoksin heti isän luota pois saksalaisten luokse. Minun oli varmaan
tärkeämpää katsoa miten naiset huorasivat saksalaisten sotilaiden kanssa
kuin olla oman isäni luona. Aloin itkeä.’

2.6.4 Saamen AKK/GEN kokijalause
Saamen lause Mu lea álki dan dahkat vastaa merkityksensä puolesta suomessa
infinitiivilausetta, jossa on genetiivisubjekti Minun on helppoa tehdä se. Saamen
tutkimuksessa genetiiviagentti katsotaan osaksi infinitiivilauseketta, joka toimii
lausesubjektina (Nielsen 1979a [1926–29]: 317; Sammallahti 2005: 92–93).
Suomessa on genetiivisubjekti 13 , joka vastaa perussubjektia (ISK 2005: 868).
Genetiivisubjektista puhutaan erotukseksi finiittiverbin subjektista, koska
genetiivisubjekti ei ole täysiarvoinen subjekti kuten finiittiverbin nominatiivisubjekti (Vilkuna 1996: 270). Saamen ja suomen merkitykseltään samat lauseet,
Mu lea álki dan dahkat ~ Minun on helppoa tehdä se, voidaan pronominaalistaa
seuraavasti: Mu lea álki dan dahkat; Dat lea álki *Mu dat lea álki, ja Minun on

13

Genetiivisijainen agentti on luokiteltu joskus myös subjektin sijasta adverbiaaliksi
(verkkodokumentti. Päivitetty 31.11.2009. Saatavissa: http://www.finnlectura.fi/verkko/esittely/
sivu32.htm#Kokijalause [viitattu 16.5.2007]).
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helppoa tehdä se > Se on helppoa *Minun se on helppoa. Pronominaalistuksen
perusteella voi huomata, että myös kielten rakenne on samanlainen: genetiiviagentti on infinitiivin subjekti ja kuuluu tämän kanssa samaan lausekkeeseen14.
Yhteneväisen lauserakenteen perusteella saamen ja suomen lauseet tulisi
analysoida identtisesti. En käsittele tässä kuitenkaan suomen kielen
genetiivisubjektirakennetta, joka esiintyy infiniittisessä lauserakenteessa, koska
infP:tä ei analysoida siinä subjektiksi. Ison suomen kieliopin mukaan (ISK 2004),
kun lauseessa on genetiivisubjekti, on usein kyse kokijarakenteesta, jossa on
kiteytynyt predikaatti: Minun (S) [on helppoa] tehdä se (ISK 2004: 862). Suomen
genetiivisijaista kokija- ja agenttirakennetta infiniittisten muotojen yhteydessä on
tutkinut Minna Jaakola (2004: 234–269.)
Saamen kielessä akkusatiivi ja genetiivi15 muistuttavat ulkoiselta muodoltaan
toisiaan. Lausekontekstin perusteella on pääteltävissä, kummasta muodosta on
kyse. Kieliopillisen objektin sija on tavallisesti akkusatiivi. Akkusatiivi-genetiivisijainen entiteetti voi olla myös semanttiselta rooliltaan kaksitulkintainen. Se voi
olla infinitiivin agentti, Mána (GEN) lei váttis gávdnat su ’Lapsen oli vaikea
löytää häntä’ tai kohde, johon infinitiivin ilmaisema toiminta kohdistuu: Mána
(AKK) lei váttis gávdnat ’Lasta oli vaikea löytää’.
Saamen aikaisemmissa tutkimuksissa genetiivi-akkusatiivi-sijaista entiteettiä
on nimitetty joko aiheeksi, motiiviksi (fádda) (Sammallahti 2005: 88) tai
akkusatiiviagentiksi (Helander 2001: 121): Máhte lea buoremus vuolgit ’Matin
on parasta lähteä’. Nielsen (1979a [1926–29]) on käyttänyt nimitystä datiivinen
genetiivi, joka osoittaa tarkoitusta ja sopivuutta ja esiintyy leat-verbin ja muun
muassa sopivuutta tarkoittavien verbien ja infinitiivisubjektin kanssa: Ī mū læk
vǣrâ dokkǒ vuol’get (nykyisen ortografian mukaan Ii mu leat veara dohko
vuolgit) ’Minun ei kannata lähteä sinne’. (Nielsen 1979a [1926–29]: 317.)
Helanderin käyttämän akkusatiiviagentti-nimityksen sijasta voisi käyttää
täsmällisempää genetiiviagentti-nimitystä, koska vain genetiivisijainen entiteetti
voi olla infinitiivin agenttina (Mu (GEN) lei váttis dovdát su (AKK) ’Minun oli
vaikea tunnistaa häntä’), vaikka se onkin muodoltaan identtinen akkusatiivimuodon kanssa.

14

Myös inarinsaamesta löytyy genetiivisijainen kokija-lauserakenne, muu (GEN) lii mȧhđuttem puoh
tiettiđ (InfP) ’minun on mahdoton kaikkia tietää’, jossa infinitiivi on lausesubjekti ja genetiivi
infinitiivin agentti, toisin sanoen infinitiivin subjekti (R. Bartens 1972: 55).
15
Akkusatiivi- ja genetiivisijat ovat muodoltaan mutta eivät funktioltaan identtiset. Siksi saamen kielen
tutkimuksessa on käytetty myös yhteistä termiä genetiiviakkusatiivi, kun tarkoitetaan pelkästään
muotoa (Magga 1980: 47, Nickel 1994: 71–83).
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Genetiivi-akkusatiivisijaisen entiteetin semanttinen rooli sekä syntaktinen
funktio määräytyvät lausekontekstin perusteella. Syntaktinen funktio on
agenttitapauksessa subjekti (GEN) ja kohdetapauksessa objekti (AKK). Eatni
(GEN) lei váttis láhppohit su (S). ’Äidin oli vaikea eksyttää häntä.’ Eatni (AKK)
lei váttis láhppohit (S). ’Äitiä oli vaikea eksyttää (17a).’ Genetiiviakkusatiivisijainen entiteetti, eatni ’äitiä, äidin’, on tulkittavissa lausekontekstin
perusteella akkusatiiviksi, koska se on infinitiivin objekti. Infinitiivi objekteineen
muodostaa lauseen subjektin: Eatni láhppohit ’äitiä eksyttää’. Lauseen 17a
akkusatiivisijainen entiteetti on semanttiselta rooliltaan kohde. Aivan
vastaavanlainen esimerkki akkusatiivisijaisen entiteetin semanttisesta roolista ja
syntaktisesta funktiosta on lauseessa 17b. Jos tarkastellaan pelkästään
yhdistelmälauseen 17b alkua Muhto dál su lei ollu váddáset bagadit ilman
alisteista lausetta, pronomini su on tulkittavissa myös genetiiviagentiksi ’hänen’.
Lauseen merkitys olisi siinä tapauksessa ’Mutta nyt hänen oli paljon vaikeampi
neuvoa kuin silloin’.
Kokija (AKK)
17 a.
b.

Eatni (OBJ) lei váttis láhppohit (S).
’Äitiä oli vaikea eksyttää.’
Muhto dál su (OBJ) lei ollu váddáset bagadit (S) go dan áigge, dál Bikká
lei ollesolmmoš, dalle bás mánná (IP 1995:81).
’Mutta nyt häntä oli paljon vaikeampi neuvoa kuin silloin, nyt Birgit oli
aikuinen, silloin pikku lapsi.’

Lauseet 18a–b muistuttavat rakenteeltaan edellä olleita lauseita 17a–b. Esimerkeissä 18a–b on kuitenkin kyse genetiivisijaisesta agentista, joka on infinitiivin
subjekti. Lauseessa 18a, Eatni (GEN) lei váttis láhppohit su ’Äidin oli vaikea
eksyttää häntä’, lausesubjekti on infP Eatni (SUBJ) láhppohit su (OBJ) ’äidin
eksyttää häntä’. Koska genetiivisijainen entiteetti eatni ’äiti’ on infinitiivin
ilmoittaman toiminnan tekijänä, se on semanttiselta rooliltaan infinitiivin agentti.
Esimerkissä 18b on genetiiviagenttina mu ’minun’, joka on infinitiivilausekkeen
mu dovdát su iežan áhččin ’minun tuntea häntä omaksi isäkseni’ subjekti.
Genetiivi-akkusatiivisijaisen entiteetin tulkinta semanttiselta rooliltaan agentiksi
tai kohteeksi, kieliopilliselta sijaltaan joko genetiiviksi tai akkusatiiviksi ja
syntaktiselta tehtävältään joko infinitiivin subjektiksi tai objektiksi riippuu
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lausekontekstista: Mu (SUBJ) lei váttis dovdát su ’Minun oli vaikea tunnistaa
häntä’, Mu (OBJ) lei váttis dovdát ’Minua oli vaikea tunnistaa’.
Agentti (GEN)
18 a.
b.

Eatni lei váttis láhppohit su (S).
’Äidin oli vaikea eksyttää häntä.’
Mu lei váttis dovdat su iežan áhččin (S) (JÁV 1988:39).
’Minun oli vaikea tunnistaa häntä omaksi isäkseni.’

Lauseenalkuisen NP:n kieliopillinen sija saamessa voi jossakin tapauksessa olla
genetiivi tai illatiivi lauseen perusmerkityksen muuttumatta. Lauseiden 19a ja 19c
perusmerkitys on sama, samoin lauseiden 19d ja 19f. Lähempi tarkastelu osoittaa
kuitenkin sen, että lauseiden välillä on syntaktisia ja semanttisia eroja.
Esimerkkien 19a ja 19d lauseenalkuinen genetiivi NP on infinitiivilausekkeen
agentti, ja esimerkkien 19b ja 19c ja 19e ja 19f alussa oleva NP on predikatiivin
ilmaiseman tilanteen (järkevyyden, helppouden) kokija. Kun tarkastelee
esimerkkien 19b ja 19e suomenkielisiä vastineita saamen lokatiivisijaiselle NP:lle,
voi huomata, että saamen lokatiivikokija edustuu suomessa elatiivisijaisena
kokijana.
19 a.

Bikká lea jierbmái orrut ovtta sajis (S).
Piggan (S) on järkevää asua yhdessä paikassa.

b.

Bikkás (LOKADVLI) lea jierbmái orrut ovtta sajis (S).
Piggasta on järkevää asua yhdessä paikassa.

c.

Bikkái (ILLADVLI) lea jierbmái orrut ovtta sajis (S).
’Piggalle on järkevää asua yhdessä paikassa.’

d.

Mu lea álki dan dahkat (S).
Minun (S) on helppo tehdä se.

e.

Mus (LOKADVLI) lea álki dan dahkat (S).
Minusta on helppo tehdä se.

f.

Munnje (ILLADVLI) lea álki dan dahkat (S).
’Minun on helppo tehdä se.’

Saamen kielessä ei ole tutkittu kokijarakenteen NP:n sijavaihtelua erilaisissa
lausekonteksteissa. Suomen kielessä siinä on havaittu olevan eroja. Jaakolan
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(2004) mukaan l-sijainen (adessiivi, allatiivi) ykkösargumentti esiintyy suomen
nyky-yleiskielessä genetiiviä yleisemmin mahdollisuutta, sallimista ja onnistumista ilmaisevien predikaattien yhteydessä. Genetiivisijainen kokija esiintyy
välttämättömyyden ilmauksissa ja l-sijainen muulloin (Jaakola 2004: 263–264).
Saamen kielestä ei ole tehty vastaavanlaista tutkimusta, ei varsinkaan
lausekontekstista, jossa predikaattina on pelkästään leat-verbi.
2.6.5 Saamen nesessiivinen LOK/(GEN) kokijalause
Saamen kielessä on nesessiivinen kokijalausetyyppi NPLOK(GEN) leabággu/mearri/áigi InfP, Mus lea bággu vuolgit ’Minun on pakko lähteä’. Suomen
kielessä on vastaava nesessiivinen lausetyyppi, jossa kokijaa ilmaistaan genetiivin
sijalla. Saamen ja suomen nesessiivisen lauseen analyysi on toisistaan poikkeava,
saamessa infinitiivi on lausesubjekti (20a) ja suomessa infinitiivin katsotaan
kuuluvan osaksi verbiketjua, nesessiivistä predikaattia (20b). Suomen kielen
aikaisemmissa tutkimuksissa infinitiiviä on pidetty hallitsevan lauseen subjektina
myös nesessiivilauseissa (P. Leino 1986: 130; Ikola 2001: 143) nykyisen
infinitiivin genetiivisubjektitulkinnan sijasta (ISK 2004: 497–498; Jaakola 2004:
259).
Jaakolan mukaan (2004) suomen nesessiivinen rakenne 16 voidaan syntaktisesti jäsentää kahdella tavalla: genetiivikokija on joko finiittiverbin tai infinitiivin
ykkösargumentti. Kumpikin valinta on perusteltavissa ja nostaa esille eri ilmiöitä:
infinitiivin subjektille on olennaista agenttius ja modaaliverbin kokijalle kokijuus
tai kohteena oleminen. Jaakolan mielestä nesessiivisen rakenteen keskeisin
merkitys on kokijuuden ilmaiseminen, koska nesessiivinen rakenne on luonteva
myös ilman infinitiiviä, Kai mun pitää, Onks mun pakko. (Jaakola 2004: 259.)
20 a.

Mus (LOK) lea bággu čállit (SUBJ), dasgo oainnán, ahte munno oktasaš
eallimis ii boađe šat mihkige (KP 1989: 149).
’Minun (minulla) on pakko kirjoittaa, koska näen, että meidän (kahden)
yhteisestä elämästä ei tule enää mitään.’

b.

Autoilijan (GENSUBJ) [olisi pakko pysähtyä ja pyörittää] (PRED) tieltä
koivupöllit ja kivet (HAH 1992:11).

16

Suomen nesessiivinen rakenne:
modaaliverbikonstruktio
[Npgen + pitää, täytyy, tulee, tarvitsee, kuuluu jne. + Inf]
kopulallinen kokijarakenne [Npgen + on NP + Inf]
nesessiivinen liittomuoto
[Npgen + on V-va] (Jaakola 2004: 258).
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Isossa suomen kieliopissa (2004: 1502) käytetään nesessiivisen verbiliiton
käsitettä, joka muodostuu olla-verbistä, substantiivista (pakko, tarpeen, lupa,
määrä, syytä ~ aihetta, aika) ja infinitiivistä. Subjekti on tavallisesti genetiivimuotoinen genetiivikokija (33b) (ISK 2004: 500–501, Jaakola 2004: 258).
Saamen kielen nesessiivilauseessa on tavallisesti lokatiivisijainen kokija (20a)
(Sammallahti 2005: 206), mutta myös genetiivikokija on mahdollinen (21a–b).
Koskinen (1998) arvelee, että genetiivikokijan yleistyminen saamessa johtuu
suomen kielen aiheuttamasta interferenssistä. Hän on havainnut oman tutkimusmateriaalinsa perusteella, että genetiivin käyttöä esiintyy paljon uusissa teksteissä
ja vain vähän vanhoissa. (Koskinen 1998: 188, 246.)
21 a.

Mihten dahje in, de mu (GEN) lei goittot bággu vuolgit (SUBJ) (JÁV
1988: 73).
’Myönsin tai en, niin minun oli kuitenkin pakko lähteä.’

b.

Sin (GEN) leai mearri (PREDVI) mannat joga badjel Báktenjárgii
(SUBJ), man masa njuolga vuolabealdi Šoavvageađgi leai (EL 1979: 42).
Sin (GEN) leai mearri mannat joga badjel Báktenjárgii (SUBJ), man
masa njuolga vuolabealdi Šoavvageađgi leai (EL 1979: 42).
’Heidän oli määrä (tavoite) mennä joen yli Bákte-niemelle, jonka suoraan
alapuolella Šoavvageađgi oli.’

Lauseen 21b syntaktinen tulkinta on, että genetiivisijainen NP sin ’heidän’ kuuluu
infinitiivilausekkeeseen Sin leai mearri mannat joga badjel Báktenjárgii ’Heidän
oli määrä (tavoite) mennä joen yli Bákte-niemelle’, joka toimii lausesubjektina.
Genetiiviagentti on infinitiivilausekkeen subjekti. Sama lause voidaan analysoida
syntaktisesti myös toisella tavalla, siten että sin ’heidän’ määrittää substantiivia
mearri ’määrä, tavoite’ ja on tämän kanssa samassa lausekkeessa: sin mearri lei
mannat joga badjel Báktenjárgii ’Heidän oli määrä (tavoite) mennä joen yli
Bákte-niemelle’. Myös jälkimmäisessä analyysissa infinitiivilauseke on lausesubjekti. Ero näiden kahden rakenteen välillä tulee esille pronominaalistuksen
avulla. Genetiiviagentti on infinitiivilausekkeen subjektina: dat lei sin mearri ’se
oli heidän tavoitteensa (tavoite)’. Genetiivi määrittää substantiivia mearri: dat lea
mearri ’se on tavoite’.
Suomen kielessä genetiivisubjekti on tavallisesti henkilöviitteinen substantiivin yhteydessä, Ihmisten on pakko tehdä työtä elääkseen. Niin on myös
tutkimusaineistossani esimerkkejä vain henkilöviitteisestä genetiivisubjektista
(kokijasta) (22). Suomessa käytetään samaa nesessiivirakennetta myös silloin,
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kun genetiivisubjekti viittaa johonkin muuhun kuin elolliseen tarkoitteeseen,
esimerkiksi Aseman on määrä valmistua (ISK: 2004: 501). Tutkimusaineistoni
perusteella saamessa käytetään vain henkilöviitteistä genetiiviagenttia. Eielollinen genetiiviagentti tuntuu olevan kielenvastainen, esimerkiksi nesessiivilauseessa *Viesu lea mearri/bággu gárvvásmuvvat giđđat ’Mökin on määrä
valmistua keväällä’. On luontevampaa ilmaista sama sisältö esimerkiksi
modaalisen fertet ’täytyy’ -verbin + perusinfinitiivin avulla. Viessu (NOMSUBJ)
ferte gárvvásmuvvat (INF) giđđat ’Mökin täytyy valmistua keväällä’.
22. Empsu-enon on määrä tulla mukaan (EK 1990: 35).
2.6.6 Saamen nesessiivinen infinitiivirakenne
Saamen kielessä rakenteella lokatiivi + leat-verbi + infinitiivi voidaan ilmaista,
mitä jonkun on tehtävä: Mus lea čorget ’Minun on siivottava’, Mus lea lohkat
daid girjjiid ’Minun on luettava ne kirjat’. Leat-verbi ilmaisee deonttista
modaliteettia, tässä yhteydessä velvoitetta (Sammallahti 2005: 126). Syntaktisesti
lause on analysoitava siten, että infinitiivilauseke toimii lausesubjektina, jolla on
objekti (daid girjjiid). Lokatiivisijainen adverbiaali (mus) toimii kokijana.
Suomen kielen semanttisesti vastaavanlainen nesessiivinen konstruktio rakentuu
genetiivisubjektista, olla-verbistä ja passiivin VA-partisiipista, jonkun on tehtävä
jotakin. Rakennetyypillä (olla + passiivin VA-partisiippi), joka on tulkittu
(kiteytyneeksi) verbiliitoksi 17 , on suomen kielessä vakiintunut nesessiivinen
merkitys. (Hakulinen – Karlsson 1979: 234; ISK 2004: 1578.) Saamen kielen
rakenteessa [NPLOK lea- InfP] infinitiivi on toisinaan tulkittu myös osaksi
liittomuotoista predikaattia (Nickel 1994: 463, 465).
Suomen kielessä modaalisen ilmauksen Minun on siivottava on katsottu
ilmaisevan voimakkaampaa pakollisuuden astetta kuin ilmaisun Minun täytyy
siivota (Sulkala–Karjalainen 1992: 319). Saamen kielessä rakenteellisesti
vastaavat nesessiiviset ilmaukset ovat Mus lea čorget ’Minun on siivottava’ ja
Mun ferten čorget ’Minun täytyy siivota’ (Jomppanen 2004: 64). Lauserakenne
[NPLOK lea- infP] ilmaisee Koskisen (1998) mukaan volatiivista velvoitetta
(tahdonalainen lähde), jossa velvoitteen ja pakon merkitykseen liittyy tieto siitä,
onko tekeminen tekijän kannalta myönteistä vai kielteistä: tekijä on teon
alaisena ’minulla on tehtävänä jotakin’ tai tekijän ’on tehtävä jotakin’. Koskinen
17
Verbiliitto muodostuu apuverbistä ja pääverbistä ja toimii predikaattiverbin tavoin. Vain apuverbi
kongruoi subjektin kanssa. (ISK 2004: 443–444.)
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(1998: 213) toteaa, että velvoitteen ja pakon voimakkuutta pitää tarkastella
agentin kannalta. Jos teko on tekijän kannalta myönteistä, sen merkitys on
lähinnä ’jollakin on tehtävänä jotakin’, ja jos on kyse kielteisestä teosta, merkitys
on ’jonkun on tehtävä jotakin’. Joissakin tapauksissa ilmaukset voivat olla
kuitenkin synonyymisia. (Koskinen 1998: 31, 56–60, 212–213.) Lauseessa Mun
ferten čorget ’Minun täytyy siivota’ modaaliverbi fertet ’täytyä’ edustaa ulkoista
deonttisuutta18, ulkoisten olosuhteiden aiheuttamaa pakkoa tai välttämättömyyttä
toimia tietyllä tavalla (Magga 1982: 24–25; Magga 2004: 61–62).
Saamen nesessiivirakenteella (23a) Mus lea lohkat daid girjjiid ’Minun on
luettava ne kirjat’ on myös varianttimuoto: Mus leat dat girjjit lohkat ’Minulla on
ne kirjat luettavana’. Myös tämä rakenne kuvaa toiminnan välttämättömyyttä tai
velvollisuutta. Sammallahti (2005: 206) nimittää rakennetta nesessiivirakenteen
variantiksi. Varianttimuodon syntaktinen rakenne on erilainen (23b): NP girjjit on
lausesubjekti, joka kongruoi predikaatin leat kanssa 19 . Infinitiivin syntaktinen
funktio jäsentyy predikaatin adverbiaaliksi (Bergsland 1961: 98; R. Bartens 1972:
21–22; Nickel 1994: 471; Koskinen 1998: 212; Sammallahti 2005: 126). Myös
nesessiivirakenteen varianttirakenteessa lauseen kokija on lokatiivisijainen
adverbiaali. Saamen ja suomen nesessiivisen rakenteen tulkinta on erilainen.
Saamen leat-verbin katsotaan ilmaisevan deonttista modaliteettia (velvoitetta)
(Sammallahti 2005: 126), ja suomessa olla-verbi ja VA-partisiippi muodostavat
yhdessä nesessiivisen verbiliiton (ISK 2004: 1502). Mielestäni saamen kielessä
voi puhua nesessiivisestä lauserakenteesta [LOK + leat + infP], koska yksittäiset
lauseenjäsenet eivät ilmaise nesessiivisyyttä.

18

Deonttisuutta ilmaiseva modaaliverbi: Hallitseva verbi antaa lisätietoa siitä, miten jokin agentin
ulkopuolella oleva vaikuttaa infinitiivin ilmaiseman teon toteutumiseen. Esimerkiksi Mii fertet
(hallitseva verbi) čuohppat muoraid guhkkin meahcis ’Meidän täytyy hakata puita kaukana metsässä’.
Kertoja ilmaisee, että jokin ulkopuolinen agentti vaikuttaa siten, että meille on välttämätöntä hakata
puita kaukana metsässä. Deonttisuutta ilmaisevia verbejä ovat esimerkiksi: astat ’ehtiä, joutaa’,
bállet ’voida rauhassa tehdä jotakin’, beassat ’päästä pois, johonkin’, berret ’pitää, tulla tehdä jotakin’,
dárbbašit ’tarvita’, fertet ’täytyy’, galgat ’pitää’, liigut ’liietä, joutaa’, oažžut ’saada tehdä jotakin’,
šaddat ’aiheutua, joutua tekemään jotakin’, sáhttit ’saattaa, voida’, seahtit ’pitää, täytyä’. (Magga
2004: 62.)
19
Myös inarin- ja merisaamessa esiintyy nesessiivistä infinitiivirakennetta, joka vastaa pohjoissaamen
varianttimuotoa. Inarinsaamen nesessiivirakenteessa predikaattina on leđe-verbi konditionaalimuodossa, Must ličij pääni kiškottiđ ’Minulla olisi hammas kiskotuttaa’. Inarinsaamen nesessiivinen
infinitiivirakennevariantti vastaa syntaktisesti pohjoissaamen vastaavaa: subjektina on NP-lauseke
pääni ’hammas’, infinitiivin kokijana (Bartens nimittää kokijaa agentiksi) lokatiivisijainen adverbiaali
must ja leđe-verbin adverbiaalina infinitiivi kiškottiđ (R. Bartens 1972: 21–22 ja 137.) Myös
pohjoissaamessa leat-verbi voi olla konditionaalimuotoinen, Mus livčče guolit viežžat ’Minulla olisi
kaloja noudettavana’ (Nickel 1994: 471).
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Nesessiivinen infinitiivirakenne
23 a.

Mus lea lohkat daid girjjiid (S).
’Minun on luettava ne kirjat.’

Nesessiivisen infinitiivirakenteen variantti
b.

Mus leat dat girjjit (S) lohkat (ADVLI).
’Minulla ovat ne kirjat luettavana.’

Eroavatko nesessiivinen infinitiivirakenne ja sen variantti toisistaan muuten kuin
syntaktisesti? Nesessiivistä infinitiivirakennetta käytetään pohjoissaamessa
ilmaisemaan lähinnä toiminnan välttämättömyyttä, kausaalista pakkoa ja
volitiivista (omaehtoista) velvoitetta (ks. myös Ruong 1970: 79; Nielsen 1979a
[1926–29]: 337). Edellisten lisäksi tällä samalla rakenteella voidaan ilmaista
myös mahdollisuutta. Ja go nelgo, de leai mannat borrat máilmmi buoremus
borramuša: luosa, luosa, luosa. ’Ja kun oli nälkä, niin saattoi mennä syömään
maailman parasta ruokaa: lohta, lohta, lohta’. (Koskinen 1998: 31–32, 212–214.)
Maggan mukaan nesessiivinen infinitiivirakenne [lea + InfPS] ja sen variantti
[lea + S + INFS] eivät eroa toisistaan modaliteetiltaan (Magga 1978: 57). Saamen
kielen eri kieliopintekijät ovat tulkinneet nesessiivisen infinitiivirakenteen
ilmaisevan joko ulkoista tai sisäistä modaliteettia. Esimerkkinä ovat lauseet
neljästä kieliopista (24a–d). Ruong (1970: 79) on käyttänyt käännöksissään
apuverbiä måste/må ’täytyy’, joka ilmaisee ulkoista deonttisuutta, ja Bergsland
(1961: 98) ja Nielsen (1979a [1926–29]: 337) har å gjøre ’olla tehtävänä’, joka
ilmaisee norjassa Koskisen mukaan (1998: 212) välttämättömyyttä. Magga (1978:
57) ja Nickel (1994: 395) ovat käyttäneet käännöksissään molempia apuverbejä
sekä må että har å. Nickelin käännöksessä vaihtoehto har å on merkitty sulkuihin,
ja sen voi tulkita tarkoittavan mahdollista toista vaihtoehtoa.
24 a.

Dál mus læ biddjat dåla (S).
(Nykyortografian mukaan Dál mus lea bidjat dola.)
’Nu måste jag lägga på elden.’
(Ruong 1970: 79.)

b.

De læ mūst dollâ (S) [dolâ] biggjât (variantti).
(Nykyortografian mukaan De lea mus dolla bidjat.)
’Så har jeg å gjøre op ild.’
(Nielsen 1979a [1926–29]: 337.)
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c.

Mus læ låkkat dan girji (S).
(Nykyortografian mukaan Mus lea lohkat dan girjji.)
’Jeg har å lese den boka.’
(Bergsland 1961: 98.)

d.

Mus læ divvot áziid (S)/
Mus læt ázit (S) divvot (variantti).
’Jeg må reparere hesjene/
Jeg har hesjer å reparere’.
(áhci mon. ázit ’haasio’)
(Magga 1978: 57.)

e.

Mis lea cahkkehit dola (S).
’Vi må (”har å”) tenne bål.’
(Nickel 1994: 395.)

Saamen nesessiivisen infinitiivirakenteen kokija on useimmiten lokatiivisijainen,
kuten esimerkeissä 25a–b, munnos ’meillä kahdella’ ja vánhemiin ’vanhemmilla’.
Modaalisuuden kohde voidaan jättää myös kokonaan mainitsematta kuten
lauseessa Ja de lei fas vuordit ’Ja sitten oli taas odotettava’ (25c). Viittaus kokijaan (me sotilaat) on edellisessä lauseessa ilmaistu finiittiverbien snoabihasttiimet
ja jugisteimmet ’haukkasimme ja hörppäsimme’ persoonapäätteillä.
25 a.

Munnos (LOK) ledje vel muhtin čorvoš ja náhkkebusset vuovdit (MB
1985: 62).
’Meillä oli vielä muutama sarvikko ja nahkapussit myytävänä/meidän oli
myytävä.’

b.

Dahje Ipmil moarri boahtá sin badjelii. Vánhemiin (LOK) lea ollu
vástidit duopmobeaivve (AL 1992:61).
’Tai Jumalan viha tulee heidän ylleen. Vanhemmilla on paljon vastattavanaan tuomiopäivänä/Vanhempien on vastattava paljosta tuomiopäivänä.’

c.

Láibestoavvala
dal
snoabihasttiimet
ja
jugisteimmet
čázi
áluminboahttalis. Ja de lei fas vuordit. Vuordit. (AE 1991: 59–60.)
’Leipäpalasen sitten haukkasimme ja hörppäsimme vettä alumiinipullosta.
Ja sitten oli taas odotettava. Odotettava.’

Nesessiivirakenteen lokatiivisijaisen kokijan tilalla voi esiintyä myös illatiivisijainen kokija. Friisin (1856: 214) kieliopissa on tästä yksi esimerkki: Must (LOK) læ
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jærrat, sunji (ILL) læ vastedet (nykyisen ortografian mukaan: Mus lea jearrat,
sutnje lea vástidit) ’Minun on kysyttävä, hänen on vastattava! Samoin
Sammallahden (2005: 126) kieliopissa on esimerkki Munnje (ILL) lea girji
lohkat ’Minun on luettava kirja’. Illatiivikokijan käyttö kuuluu saamen kieleen
mutta on harvinainen nesessiivisessä infinitiivirakenteessa. Omasta tutkimusaineistostani ei löytynyt tästä yhtään esimerkkiä.
2.7

Predikatiivi vai infinitiivisubjekti?

Predikatiivi ja infinitiivisubjekti ovat jossain tapauksessa funktioltaan toistensa
kaltaisia, jopa niin, että kumpaa tahansa voi pitää subjektina ja toista predikatiivina. On olemassa tiettyjä kriteerejä erottaa subjekti predikatiivista, kun kaksi
NP:tä kilpailee subjektin tehtävästä. Saamen kielessä subjekti ja predikatiivi
voivat olla rakenteeltaan samanlaiset, silloin kun ne ovat nominatiivissa. Subjektiksi valitaan suppeampialainen NP, Gumppet (NOM) leat boraspiret
(NOM) ’sudet ovat petoeläimiä’. Susi on osa petoeläinten joukkoa ja siksi lauseen
subjekti. (Magga 1980: 62–63.) On kyse siitä, kumpi voi kategorisoida toista ja
kategorisoinnin ekstensioeroista, koska petoeläimet-käsitteellä on laajempi ekstensio kuin sudella. Suomen kielessä subjektivalinta tehdään samoin kriteerein.
Subjektiksi valitaan yksilöidympi NP, esimerkiksi erisnimellä mainittu. Subjekti
voidaan valita myös sanajärjestyskriteerin perusteella, jolloin lauseenalkuinen NP
on subjekti ja verbin jälkeinen NP on predikatiivi. (ISK 2004: 880–881, 902, 906.)
Kelomäki (1997) pohtii ekvatiivilauseen subjektin problematiikkaa, ja loppupäätelmä on, että ekvatiivilauseessa on kaksi ei-prototyyppisesti subjektimaista
NP:tä, jotka ovat keskenään hieman erilaisia (Kelomäki 1997: 74–96).
Predikatiivilauseessa on pidetty perusinfinitiivilauseketta subjektina niin
saamen kuin suomen kielessä (ISK 2004: 499–500; Sammallahti 2005: 93).
Esimerkiksi lauseissa Du vierruhan lea vuolgit ja vajálduhttit ~ Sinun tapasi on
lähteä ja unohtaa, rinnasteiset infinitiivilausekkeet on analysoitu subjektiksi ja
lauseenalkuinen nominatiivilauseke predikatiiviksi. Suomen kielessä syy pitää
infinitiivilauseketta subjektina on infinitiivin saaman objektin sija, joka on
nominatiivi kuten yleensäkin infinitiivisubjektilausekkeessa (ISK 2004: 500, 901).
Lauseessa Tapanani (PREDVI) on maksaa lasku (NOMOBJ) ajoissa (S) InfP on
lauseen subjekti, koska toista subjektiehdokasta ei ole. Sen sijaan lauseessa
Tapani on maksaa lasku (NOMOBJ) ajoissa on kaksi subjekti- ja kaksi
predikatiivikandidaattia. Kun valintakriteerinä käytetään objektin sijamuotoa,
jonka tulee olla nominatiivi, subjektiksi valitaan InfP. Saamen kielessä objektin
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sija on kummassakin tapauksessa akkusatiivi: Mu dáhpin (ADVLI) lea máksit
(INF) rehkega (AKKOBJ) áiggil (S) ’Tapanani on maksaa lasku ajoissa, Mu
dáhpi lea máksit (INF) rehkega (AKKOBJ) áiggil (SUBJ) ’Tapani on maksaa
lasku ajoissa’.
Lauseen Ainoa tapa selvitä hänen jätteistään oli syödä ne (26a) subjektina on
InfP (syödä ne), sillä perusteella että infinitiivilausekkeen objekti on nominatiivissa (ne). Aivan vastaavasti lauseen 26b subjektina on infinitiivilauseke (sanoa
se). Entäpä jos infinitiivillä ei ole objektia? Onko olemassa mitään syntaktista
keinoa, jonka perusteella voi valita lausesubjektin? Tosiasia on, että pohjoissaamen predikatiivilauseessa ei voi käyttää infinitiivin objektin sijaa syntaktisena
kriteerinä lausesubjektia valittaessa, koska infinitiivin objekti on aina akkusatiivin
sijassa, esimerkiksi plána lei deavdit daid goike oalggaiguin ’suunnitelma oli
täyttää ne kuivilla oljilla’ (26c). Mitkä voisivat olla ne kriteerit, joiden avulla
määritetään lauseen subjekti kahdesta kandidaatista NP (plána) vai InfP (deavdit
daid goike oalggaiguin– –)? Pronominaalistus on yksi keino selvittää
predikatiivilauseen subjekti kahdesta vaihtoehdosta. Siinä tapauksessa, että
infinitiivilauseke on pronominaalistettavissa dat/se-pronominilla, se edustaa
syntaktisen kriteerin perusteella lausesubjektia. Esimerkiksi – –ainoa tapa selvitä
hänen jätteistään oli syödä ne > se oli ainoa tapa selvitä hänen jätteistään (26a),
– –selvimmän tehtävä reissuilla oli sanoa se > se oli selvimmän tehtävä reissuilla
(26b) ja plána lei deavdit daid goike oalggaiguin, > dat lei plána ’se oli tehtävä’
(26c).
26 a.

Siivoaisivat sitten, mutta hänen jätteensä eivät hautautusikaan maahan,
eivät hukkuisi mereen, eivät palaisi tulessa, vaan ainoa tapa selvitä hänen jätteistään oli syödä ne (NOM) (S) (VP 1985: 61).

b.

Tehdäänkö ohjelmaan sellainen poikkeus, ettei heti etsitä tappelua ja
yhdytä siihen, Perserkki sanoi. Se oli selvin ja selvimmän tehtävä reissuilla (PREDVI) oli sanoa se (NOM) (S) (JT 1999:87).

c.

Mis lei guđesge fárjo-oađđenskuohppu mii jegii čázi, ja plána (PREDVI)
lei deavdit daid (AKK) goike oalggaiguin, čatnat skuohpuoid oktii ja de
meallut daiguin rastá (S) (AE 1991: 69).
’Meillä oli jokaisella purje(kankainen) makuupussi, joka piti vettä,
suunnitelma oli täyttää ne kuivilla oljilla, sitoa makuupussit yhteen ja
meloa niillä toiselle puolelle.’
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Kun NP:n tarkoite on definiittinen, kuten lauseissa 27a–d, se tuntuu saavan
enemmän subjektin kuin predikatiivin piirteitä. Lisäargumenttina NP:n
definiittisyydelle on henkilöviitteisyys, esimerkiksi mun (27b), Kauno (27c) ja
sen norjalaisen (27d). Kun pronominaalistaa infinitiivilausekkeet (27a: dat lea
áidna vuohki beassat maŋgeláhkai ovddosguvlui ’se oli ainoa tapa päästä
mitenkään eteenpäin’, 27b: se oli koko mun elämäni, 27c: dat lea Kauno
deaŧaleamos áigeájanas ’se oli Kaunon tärkein ajankulu’, 27d: dat lea dien dáčča
skunihis dáhpi ’se on sen norjalaisen häikäilemätön tapa’), huomaa infinitiivilausekkeiden toimivan subjektin mutta ei predikatiivin funktiossa. Esimerkiksi jos
yrittää pronominaalistaa lauseen 27c substantiivilausekkeen Dien dáčča skunihis
dáhpi > *Dat lea nie gahčaladdat ’Se on niin kyseenalaistaa’, huomaa että
kyseinen substantiivilauseke ei voi olla lauseen subjekti.
27 a.

Áidna vuohki beassat mangeláhkai ovddosguvlui (PREDVI) lea
guoradit gátti (S) (JÁV 1988: 67).
’Ainoa tapa päästä mitenkään eteenpäin on tyhjentää ranta.’

b.

”Mutta”, hän oli seuraavalla kerralla, känniin tultuaan selittänyt, ”asian
yty ei ole siinä mitä yhteiskuntaa mää palvelen, onko se sosialistinen vai
ei, koska mun koko elämäni (PREDVI) on muuttaa enemmän tai vähemmän koohojen arkkitehtien piirustukset ensin lujuuslaskelmiksi ja
tavaralaskelmiksi, ja viime kädessä tietysti markoiksi” (S)
(HS 1978: 54).

c.

Geassit dainna dinii bures, muhto guhkes skábman Kauno deaŧaleamos
áigeájanas (PREDVI) leai čohkkat hotealla báris lása állestaddamin (S)
(KP 1989: 161).
’Kesäisin sillä tienasi hyvin, mutta pitkän kaamoksen aikana Kaunon tärkein ajankulu oli istua hotellin baarissa lasia kallistamassa.’

d.

Dien dáčča skunihis dáhpi (PREDVI) lea nie gahčaladdat (S) (ME 1986:
84).
’Sen norjalaisen häikäilemätön tapa oli siten kyseenalaistaa.’

Lopuksi voi todeta, että pronominaalistus on ainoa keino löytää predikatiivilauseesta lausesubjekti, silloin kun nominatiivi NP ja InfP ovat tasavertaisina
ehdokkaina lausesubjektiksi. Suomen kielessä on toki olemassa myös toinen
kriteeri, infinitiivilauseketta voi pitää subjektina infinitiivin saaman objektin sijan
perusteella. Jos objektin sija on nominatiivi, kuten yleensäkin infinitiivisubjekti71

lausekkeessa, InfP on siinä tapauksessa subjekti. Kriteeri on kuitenkin kestämätön
siinä tapauksessa, että infinitiivillä ei ole objektia.
2.8

Yhteenveto

Saamen ja suomen infinitiivisubjektilauseissa on paljon samoja piirteitä.
Infinitiivisubjekti on tavallinen esimerkiksi kokijalauseessa, jonka rakenne on
saamessa ADVLI (LOK/ILL) + lea- + PREDVI + InfS ja suomessa ADVLI
(ELA/ALL) + olla + PREDVI + InfS. Saamen illatiivisijaisen kokijan rooli voi
olla joko predikatiivin ilmaiseman asiantilan kokija tai infinitiivin ilmaiseman
tekemisen kohde. Edellisen lisäksi kokijalauseen infinitiivin agenttia ilmaistaan
genetiivin sijassa. Infinitiivisubjektillisten kokijalauseiden kieltenvälinen ero
tulee esille kokijan semanttisen ja kieliopillisen funktion valinnassa. Saamen
kielen lauseenalkuinen AKK/GEN NP:n syntaktinen tulkinta perustuu lauseen
merkitykseen, koska akkusatiivin ja genetiivin muoto on identtinen. Lausemerkityksestä riippuen AKK/GEN NP voi olla semanttiselta rooliltaan a)
infinitiivin ilmaiseman toiminnan agentti eli infinitiivin subjekti, Eatni lei váttis
láhpppohit su ’Äidin oli vaikea eksyttää häntä’, tai b) tekemisen kokija, johon
infinitiivin ilmaisema toiminta kohdistuu, Eatni lei váttis láhppohit ’Äitiä oli
vaikea eksyttää’, syntaktiselta tehtävältään infinitiivin objekti. Aivan vastaavasti
saamen illatiivisijainen kokija voi ilmaista a) predikatiivin ilmaiseman asiantilan
kokijaa tai b) infinitiivin ilmaiseman tekemisen kokijaa, johon tekeminen
kohdistuu. Jälkimmäisessä tapauksessa kokija on infinitiivilausekkeen sisällä,
Àhkkui lei nu álki muitalit ’Isoäidille oli niin helppo kertoa’, vrt. Àhkkui lei nu
álki muitalit ’Isoäidin oli niin helppo kertoa’.
Kieltenvälinen ero ei ole kuitenkaan aina rakenteellista, vaan eroja löytyy
myös saamen ja suomen tavasta analysoida lauseita. Suomen tutkimusperinteessä
puhutaan genetiivisubjektista ja saamessa puolestaan infinitiivilausekkeen
subjektista. Pronominaalistuksen perusteella voi todeta, että kyse on samasta
lauserakenteesta, ainoastaan syntaktinen tulkinta on kielissä erilainen. Todellinen
kieltenvälinen eroavuus on siinä, että saamen kokijalause voi olla myös
nesessiivinen [NPLOK lea- InfP]: Mus lea čorget ’Minun on siivottava’. Kyseinen
perusinfinitiivirakenne puuttuu suomen kielestä. Saamen kielessä on myös toinen
nesessiivinen rakenne, jossa on infinitiivisubjekti: NPLOK lea- SUBST (bággu,
áigi) InfP, Mus lea bággu vuolgit ’Minun on pakko lähteä’.
Predikatiivilauseessa on joskus tarjolla kaksi subjektikandidaattia, InfP ja NP.
Subjektin löytämiseksi on olemassa erilaisia kriteerejä. Suomen kielessä yksi
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kriteeri tunnistaa subjekti on se, että subjektina olevan infinitiivilausekkeen
infinitiivin objektin sijamuoto on nominatiivi. Sen sijaan saamen kielessä objektin
sijamuoto on aina akkusatiivi, joten objektin sijamuotoa ei voi käyttää saamessa
tunnistuskriteerinä. Infinitiivin objektin sijamuoto ei ole kuitenkaan aina suomen
kielessäkään pätevä kriteeri, koska infinitiivillä ei ole aina objektia. Näin ollen
pronominaalistus on ainoa syntaktinen keino erottaa predikatiivilauseen
subjektikandidaatit InfP ja NP toisistaan.
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3

Perusinfinitiivi substantiivin ja adjektiivin
yhteydessä

3.1

Johdanto

Perusinfinitiivin tehtävä niin pohjoissaamessa kuin suomessa on antaa jotain
lisätietoa substantiiveista ja adjektiiveista ja täydentää myös verbiä. Perusinfinitiivi muodostaa esimerkiksi substantiivin kanssa lausekkeen, su vuohki muitalit ~
hänen tapansa kertoa, tai esiintyy muuten substantiivin yhteydessä, Sus lei dilli
vuolgit; Dilli lei sus vuolgit ~ Hänellä oli aikaa lähteä; Aikaa oli hänellä lähteä.
Infinitiivi on myös adjektiivin yhteydessä predikatiivilauseessa, jolloin se lisää
jotain predikatiivilauseen ilmaisemaan propositioon, kuten Son lei čáppat oaidnit
~ Hän oli kaunis katsella.
Adjektiivipredikatiivin yhteydessä esiintyvä infinitiivi voi olla joko
aktiivitulkintainen tai passiivitulkintainen. Lauseessa Son lei čáppat oaidnit ~
Hän oli kaunis katsella infinitiivi on passiivitulkintainen, siinä hallitsevalla
lauseella ja infinitiivillä on eri subjektitarkoite. Lausesubjekti on semanttisesti
katselun kohde. Saamessa on toinenkin rakenne, johon liittyy passiivitulkintainen
infinitiivi: NP lea- dego SUBST/ADJ InfP -rakenne: Don leat dego/nugo mielahis
olmmoš oaidnit ’Sinä näytät hullulta’. Infinitiivi on aktiivitulkintainen
predikatiivilauseessa, jos hallitsevalla lauseella ja infinitiivillä on sama
subjektitarkoite: Son lei čeahppi muitalit ’Hän oli taitava kertomaan.’
Substantiivi + infinitiivi
Sus lei dilli vuolgit.
Hänellä oli aikaa lähteä./
Hänen oli aika lähteä.
Adjektiivi + infinitiivi
Son lei čáppat oaidnit.
Hän oli kaunis katsella.
Son lei čeahppi muitalit.
’Hän oli taitava kertomaan.’
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Saamessa
Dego/nugo SUBST/ADJ InfP
Don leat dego jalla oaidnit.
’Sinä näytät hullulta.’
Lausekkeen vuohki muitalit ’tapa muistella’ infinitiivi on saamen kielen
uusimman kieliopin (Sammallahti 2005: 154) terminologiassa funktioltaan
infinitiivitäydennys, joka tarkoittaa edussanan merkitystä täydentävää dependenttiä, niin sanottua täydennyssatelliittia20. Ison suomen kieliopin (ISK 2004: 501–
503, 429) mukaan infinitiivi on lausekkeessa tapa muistella määrite, joka
luonnehtii edussanaa ja antaa tästä lisätietoa. Siinä tapauksessa, kun infinitiivi
seuraa substantiivia ja kuuluu tämän kanssa samaan lausekkeeseen, käytän
infinitiivistä termiä määrite (ks. myös 1.3.2).
Perusinfinitiivi liittyy lauseen konstituentteihin välillä kiinteämmin ja välillä
löyhemmin. Edellä esittämissäni rakenteissa infinitiivi on semanttisesti oleellinen
osa lausetta. Miten tulisi määritellä infinitiivin syntaktinen tehtävä? Onko se
predikatiivilauseessa verbin määrite (adverbiaali) Son lei čáppat oaidnit (ADVLI)
~ Hän oli kaunis katsella (ADVLI), vai adjektiivin määrite ja sen kanssa samassa
lausekkeessa, Son lei čáppat oaidnit ~ Hän oli kaunis katsella (MÄÄR)? Suomen
kieliopin tulkinta on, että infinitiivi on adjektiivin määrite (ISK 2004: 491), ja
saamen kieliopissa infinitiivi on tulkittu passiivipredikatiiviksi21 (adverbiaaliksi)
(Sammallahti 2005: 125–126). Saamen ja suomen aikaisemmissakaan tutkimuksissa ei ole ollut yhteisymmärrystä siitä, mikä infinitiivin funktio on adjektiivipredikatiivin yhteydessä (ks. myös 1.3.2).
Analysoitaessa sitä, muodostaako infinitiivi yhdessä nominin kanssa lausekkeen, voidaan käyttää seuraavia kriteerejä: 1. semanttinen yhteys, 2. morfologia,
3. paikka ja 4. universaalius. Kun kriteerit täyttyvät, niin edussana ja määrite
kuuluvat samaan lausekkeeseen. (Sammallahti 2005: 21–24.)
20

Täydennyssatelliitteja, dievadassatellihtat (esimerkeissä alleviivatut) ovat esimerkiksi
postpositioiden, prepositioiden (muora vuolde ’puun alla/alta’), ja sellaisten adjektiivien täydennykset,
jotka ilmaisevat erilaisia dimensioita ja skaaloja (pituutta, leveyttä, väriä ja muotoa) duon
guhkkosaš ’tuon pituinen’) tai vertailua: falit go Juhán/Juhána/Juhánis ’nopeampi kuin Juhani,
Juhania/Juhanista nopeampi’. Täydennyssatelliitteja ovat myös eräiden substantiivien
(vuohki/vierru ’tapa’, lohpi ’lupa’, gohččun ’kutsu’ ja miella ’mieli’, vuohki muitalit ’tapa muistella’)
ja eräiden verbien (kuten leat ’olla’, šaddat ’tulla joksikin’, mannat ’mennä’, váldit ’ottaa’ja
oažžut ’saada’) täydennykset: váldit vára ’ottaa vaarin, huolehtia’. (Sammallahti 2005: 152, 268.)
21
Perinteisen kieliopin termein saamen passiivipredikatiivi on funktioltaan lähinnä adverbiaali
(Sammallahti 2005: 279).
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1.

2.

3.

4.

Semanttisen yhteyden kriteeri tarkoittaa sitä, että määritteellä on semanttinen funktio toisen sanan suhteen. Esimerkiksi lausekkeessa alla
viessu ’korkea talo’ adjektiivin alla semanttinen funktio pääsanan viessu
suhteen on modifioida, eli esimerkissä adjektiivi ilmaisee jotain pääsanan
ominaisuudesta. Kun semanttisen yhteyden kriteeriä soveltaa adjektiivin ja
infinitiiviin konneksioon čáppat oaidnit ~ kaunis katsella, voi todeta, että
niillä on semanttinen yhteys toisiinsa. Infinitiivi modifioi adjektiivia, ’kaunis
katselun suhteen’. (Sammallahti 2005: 21–22.)
Morfologiakriteeri tarkoittaa, että edussana on sellaisessa taivutusmuodossa,
jonka lausekkeen paikka ja funktio lauseessa vaativat. Esimerkiksi lauseessa
Mus leat golbma beatnaga ’Minulla on kolme koiraa’ subjektin golbma
beatnaga ’kolme koiraa’ pääsana golbma ’kolme’ on nominatiivi eikä genetiivi, kuten substantiivilausekkeessa beatnaga: *Mus leat beatnaga *’Minulla
on koiran’. Saamessa omistuslauseen subjekti on nominatiivissa. Sama esimerkki toimii myös suomen kielessä. Lauseen Minulla on kolme koiraa
substantiivilausekkeen pääsana on kolme, joka on nominatiivi eikä partitiivi,
kuten lausekkeessa koiraa: *Minulla on koiraa. (Sammallahti 2005: 21–22.)
Koska perusinfinitiivi on lauseessa aina samassa taipumattomassa muodossa,
morfologiakriteeriä ei voi käyttää analysoitaessa nominin ja infinitiiivin
suhdetta toisiinsa.
Paikkakriteeri on käyttökelpoinen sellaisissa kielissä, joissa on kiinteä
sanajärjestys ja sanojen taivutuksella on vähän merkitystä lauseenjäsenten
funktioiden identifioinnissa. Paikan kriteerillä voi testata, liikkuvatko sanat
yhdessä vai erikseen ja kuuluvatko sanat samaan lausekkeeseen vai eivät.
Sanojen liikkuvuusvariantteja nimitetään permutaatioiksi. Samaan
lausekkeeseen kuuluvat sanat liikkuvat yleensä yhdessä. Paikkakriteeriä
voidaan toisinaan käyttää identifioimassa mahdollisia lausekkeita [Čeahpes
bárdni] huksii [alla áiddi] ’Taitava poika rakensi korkean aidan’. (Sammallahti 2005: 21–23.) Esimerkiksi predikatiivilauseessa, Sus lei dilli
vuolgit ’Hänellä oli aikaa lähteä’, substantiivipredikatiivi dilli ’aika’ ja
infinitiivilauseke vuolgit ’lähteä’ eivät muodosta hajomatonta lauseketta
kummassakaan kielessä, Dilli sus lei vuolgit ~ Aikaa hänellä oli lähteä. Toisaalta koska sekä pohjoissaame että suomi ovat kummatkin vapaan
sanajärjestyksen kieliä, paikkakriteeriä ei voi pitää pätevänä.
Universaaliuskriteeri: Sanalla tulee olla eri lauseopillisissa funktioissaan
samat määritteet. Sana saattaa olla saman edussanan määritteenä siitä huolimatta, millaisessa taivutusmuodossa edussana on ja millainen paikka tai
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tehtävä sillä lauseessa on. Esim. substantiivilla viessu ’talo’ voi olla määritteenä adjektiivi alla ’korkea’ huolimatta siitä, missä taivutusmuodossa viessu
on: alla viesu ’korkean talon, korkeaa taloa’, alla vissui ’korkeaan taloon’,
alla viesus ’korkeasta talosta, korkeassa talossa’, alla viesuin ’korkean talon
kanssa’, alla viesun ’korkeana talona’. Infinitiiviä on pidetty adjektiivin
määritteenä predikatiivilauseessa Nieida lei čáppat oaidnit ~ Tyttö oli kaunis
katsella. Sammallahden (2005: 154) mukaan se ei ole kuitenkaan mahdollista,
koska infinitiivi ei ole aina adjektiivin kanssa samassa lausekkeessa. Infinitiivi ei voi olla esimerkiksi genetiiviattribuuttina (*Čáppa nieidda oaidnit
(GENATTR) rássiid ~ Kauniin tytön nähdä kukat), subjektina (*Dohko bođii
čáppa nieida oaidnit (SUBJ) ~ Sinne tuli kaunis tyttö katsella) ja objektina
(*Deiven čáppa nieidda oaidnit (OBJ) ~ Tapasin kauniin tytön katsella
(OBJ)). (Sammallahti 2005: 21, 23–24.)
Universaaliuskriteerin perusteella nomini ja infinitiivilauseke eivät ole samassa
lausekkeessa saamessa tai suomessa eivätkä näin ollen muodosta lauseketta
predikatiivina olevan nominin kanssa. Toisaalta infinitiivilausekkeen funktion
predikatiivilauseessa voi määritellä myös ilman universaaliuskriteeriä. Predikatiivi on leat/olla -verbin täydennys mutta ei semanttisesti sen argumentti vaan
yksi osa lauseen predikaattia (Vilkuna 1996: 90; ISK 2004: 899–900; Sammallahti 2002: 537), Son [lei čáppat] PRED oaidnit ~ Hän [oli kaunis] PRED katsella.
Saamen kielen predikatiivilauseessa adjektiiviin liittyvä InfP voi olla tapaa
ilmaiseva olggosoaidnit ’ulospäin katsella’ tai čalbmái oaidnit ’silmälle katsoa’.
InfP ilmaisee tapaa ja on analysoitavissa adverbiaaliksi. Näin ollen predikatiivilauseessa infinitiivi liittyy semanttisesti koko predikaattiin eikä pelkästään
adjektiiviin määritteen funktiossa. Infinitiiviä voi perustellusti pitää tässä
tapauksessa predikaatin tai koko lauseen määritteenä eli adverbiaalina, Son [lei
čáppat] oaidnit (ADVLI) ~ Hän [oli kaunis] katsella (ADVLI).
3.2

Infinitiivi liittyy substantiiviin

3.2.1 Aikaisempi tutkimus
Tarkasteluni kohteena on perusinfinitiivi, joka liittyy substantiiviin eksistentiaalilauseessa, (Sus) lea dilli vuordit ~ (Hänellä) on aikaa odottaa. Eksistentiaalilause
on tavallisesti tyypiltään kokijalause, jossa kokija on mainittu tai se on implisiittinen. Aikaisemmissa tutkimuksissa infinitiivin syntaktinen rooli suhteessa
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substantiiviin on nähty substantiivityypin kautta. Syynä siihen on, että infinitiivi
antaa jotain lisätietoa substantiivista, toisin sanoen ne ovat kytköksissä toisiinsa
semanttisesti. Selvittämisen arvoista on myös, mikä on substantiivin ja infinitiivin
suhde eksistentiaalilauseessa suhteessa muihin lauseenjäseniin.
Saamen ja suomen kielen tutkimuksissa on määritelty, minkätyyppinen
substantiivi saa seurakseen infinitiivin. Suomen kielessä substantiivi on usein
merkitykseltään abstrakti tai verbistä johdettu: lupa, käsky, aika; lupa lähteä,
käsky lähteä, aika nousta ylös (Saukkonen 1966a: 154; Hakulinen – Karlsson
1979: 123; Vilkuna 1996: 197, 240; ISK 2004: 501). Sammallahti (2005) esittää
samansuuntaisen määritelmän ja toteaa, että infinitiivitäydennys on infinitiivi ja
täydentää substantiiveja, joilla on merkitys, esimerkiksi vuohki ’tapa’, lohpi ’lupa’,
áigumuš ’tarkoitus’, hoahppu ’kiire’, gohččun ’käsky’ ja niin edelleen (Sammallahti 2005: 154).
Nickel (1994) näkee saamen infinitiivin kieliopillisen funktion substantiivin
yhteydessä kahdenlaisena. Infinitiivi voi olla joko koko lauseen objekti, Ii leat
dilli (PRED) vuordit (INF = LAUSEOBJ) ’Ei ole aikaa odottaa’, tai substantiivin
attribuutti, Ii leat dilli (SUBST) vuordit (INF = ATTR). Infinitiivin tulkinta
syntaktiselta funktioltaan objektiksi on omaperäinen, eivätkä sitä ole muut
saamen tutkijat esittäneet. Nickel perustelee infinitiivin objektitulkintaa seuraavasti: silloin kun kielteinen verbi-ilmaus (ii leat ’ei ole’) ja substantiivi (dilli ’aika,
tilaisuus,
mahdollisuus’)
tulkitaan
lauseen predikaatiksi,
infinitiivin
(vuordit ’odottaa’) kieliopillinen tehtävä on toimia predikaatin täydennyksenä,
tässä tapauksessa objektina. (Nickel 1994: 471–472.) Jälkimmäisessä esimerkkilauseessa infinitiivin kieliopillinen funktio on nähty toisin. Siinä substantiivi ja
infinitiivi ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa eli edussana + määrite. Nielsen
puolestaan (1979a [1926–29]: 381) vertaa saamen kielen infinitiivin käyttöä
substantiivin yhteydessä norjankieliseen vastineeseen, jossa infinitiiviä edeltää
tavallisesti prepositio til: ī læk ai’ge dâm dâkkât (nykyisen ortografian mukaan ii
leat áigi dan dahkat) ’det er ikke tid til å gjøre (INF) det’. Til-prepositio ilmaisee
suuntaisuutta, ’ei ole aikaa johonkin’.
Suomen kielen tutkimuksessa on katsottu, että infinitiivimäärite liittyy tietyn
merkityksen omaavien substantiivien lisäksi tietynlaisiin verbeihin ja vakiintuneisiin ilmauksiin perustuviin ilmiöihin. Esimerkiksi infinitiivimääritteen saavat
sellaiset substantiivit (kuten pyrkimys ’johonkin’), joiden kantana oleva verbikin
saa infinitiivitäydennyksen niin sanotun tulosijainfinitiivin, esimerkiksi pyrkiä
menemään. Infinitiivin käyttöä määritellään eri tavalla niin sanotuissa vakiintuneissa ilmauksissa. Esimerkiksi lauseessa Päätoimittajalla [on oikeus] teettää työt
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muilla ajatellaan olla-verbin ja NP:n (on oikeus) edustuvan yhdellä verbillä, kuten
verbillä saa: Päätoimittaja saa teettää työt muilla. Infinitiivin ei katsota kuuluvan
edellä substantiivilausekkeeseen vaan toimivan täydennyksenä predikaatille, joka
muodostuu verbistä ja substantiivista. Perusteluna edelliselle tulkinnalle on se,
että infinitiivin laajennukset voivat olla siitä erillään samoin kuin verbin
täydennyksenä toimivan infinitiivinkin, Sitä on sopiva hetki miettiä, kun sen aika
tulee. Sen lisäksi myös infinitiivi voi olla erillään substantiivista, Kun minun
aikani tulee lopettaa, teen sen hyvin nopeasti. Muita vakiintuneiksi katsottuja
substantiivin ja infinitiivilausekkeen yhdistelmiä ovat esimerkiksi kova ~ täysi työ
+ InfP, ei ole toivoakaan + InfP, vaikeus + InfP ja aika ~ aikaa + InfP. (Saukkonen
1966a: 154; ISK 2004: 488, 501–503.)
Voidaan tietenkin kyseenalaistaa, voiko permutaatiota pitää syntaktisena
kriteerinä kielessä, jossa on vapaa sanajärjestys. Toisaalta voi miettiä, milloin voi
puhua niin sanotusta vakiintuneesta ilmauksesta. Tarkoittaako se tiettyä ilmauksen
esiintymistiheyttä vai jotain muuta. Kolmanneksi, silloin kun esimerkiksi
vakiintuneen ilmauksen predikaatti [on oikeus] korvataan yhdellä verbillä saa,
koko lauseen syntaktinen rakenne muuttuu: Päätoimittajalla [on oikeus] teettää
työt muilla > Päätoimittaja saa teettää työt muilla. Ensimmäisessä lauseessa on
adessiivisijainen kokija ja toisessa nominatiivikokija, ensimmäisessä lauseessa on
subjektina infinitiivilauseke (teettää työt muilla) ja toisessa substantiivilauseke
(päätoimittaja).
Vilkuna (1996) on käsitellyt omassa tutkimuksessaan substantiivin ja siihen
liittyvän infinitiivin suhdetta toisiinsa. Hänen mukaansa infinitiivi liittyy
substantiiviin joskus kiinteämmin ja joskus löyhemmin. On tunnistettavissa
kolme kiinteysastetta:
1. kiinteysaste: Yhteys on kiintein, jos substantiivi kuuluu samaan
substantiivilausekkeeseen infinitiivin kanssa ja liikkuu tämän kanssa yhtenä
kokonaisuutena. Infinitiivin täydennyksiä ei näin ollen voi erottaa substantiivilausekkeesta: Kykyä puolustaa omaa kantaansa ei pidä halveksia, mutta *Mitä ei
pidä halveksia kykyä puolustaa? Jos infinitiivilauseke on substantiivin määrite ja
kuuluu sen kanssa samaan lausekkeeseen, lausekkeen kuuluisi liikkua kokonaisena. Siinä tapauksessa että, substantiivi liittyy kiinteästi infinitiiviin (kykyä
puolustaa), lauseke liikkuu yhtenä kokonaisuutena. (Vilkuna 1996: 288–289.)
2. kiinteysaste: Tässä tyypissä substantiivi muodostaa hallitsevan lauseen
verbin kanssa kiinteän liiton, fraasimaisen kokonaisuuden, jonka voi korvata
yhdellä verbillä on aikaa ~ ehtii, on oikeus ~ myönnetään oikeus. Esimerkiksi
Uolevilla ei ollut aikaa lähteä mukaan ~ Uolevi ei ehdi lähteä mukaan. Ainoas80

taan silloin, kun infinitiivi liittyy substantiiviin niin kiinteästi, että liikkuu sen
kanssa kokonaisuutena, se muodostaa tämän kanssa substantiivilausekkeen.
(Vilkuna 1996: 288–289.)
3. kiinteysaste: Löysin yhteys on kiteytymillä, kuten Uolevin oli aika lähteä.
Kiteytymiä ovat esimerkiksi oli aika ja on pakko, jolloin substantiivin katsotaan
olevan osa kiteytynyttä predikaattia, joka muodostuu olla-verbistä ja substantiivista. Edellisessä on kyse nesessiivirakenteesta, jossa oli aika ja on pakko ovat
kiteytyneitä nesessiivipredikaatteja. Aika ja pakko ovat siis kiteytyneet predikaatin osiksi. Infinitiivi toimii siten predikaatin (oli aika, on pakko) täydennyksenä.
(Vilkuna 1996: 288–289.)
Saukkonen (1966a) on myös pohtinut substantiivin ja sen jäljessä olevan
infinitiivin kiinteysastetta toisiinsa. Hän perustaa oman käsityksensä ositttain
substantiivin merkitykseen, abstrakti NP versus konkreetti NP. Esimerkiksi lause
On vettä juoda voidaan ymmärtää kahdella tavalla: ’on juomavettä’ ja ’on vettä
juomista varten’. Edellisessä tulkintavaihtoehdossa infinitiivi liittyy kiinteästi,
määritteen funktiossa, substantiiviin. Saukkosen terminologiassa infinitiivi liittyy
substantiiviin attributiivisesti. Jälkimmäisessä tulkintavaihtoehdossa infinitiivi
liittyy substantiiviin väljemmin, adverbiaalin funktiossa. Hänen mukaansa on
kuitenkin olemassa kriteerit, joilla voi erottaa, liittyykö infinitiivi substantiiviin
määritteen vai adverbiaalin funktiossa. Kiinteysasteen määrittely perustuu osittain
siihen, onko substantiivi abstrakti vai konkreetti. Kun infinitiivi ilmaisee
konkreetin substantiivin finaalisuutta tai lokaliteettia (minulla on leipää syödä,
minulla on leipää pöytään), infinitiivi on funktiollaan adverbiaali. Siinä tapauksessa kun substantiivi on abstrakti, infinitiivi ei ilmaise finaalisuutta tai lokaliteettia vaan ilmauksen loogisen subjektipersoonan lokaliteettia tai finaalisuutta
(minulla on kiire kotiin, minulla on kiire mennä), infinitiivi ja abstrakti
substantiivi muodostavat yhdessä lausekkeen, kiire mennä. Viimeksi mainittu
infinitiivin ja substantiivin yhteys ei ole kuitenkaan niin kiinteä, etteikö se voi
myös hajota. (Saukkonen 1966a: 155.)
Saukkonen (1966a) mainitsee vielä, että joissakin tapauksissa infinitiivin
liittyminen substantiiviin voidaan nähdä kiinteäksi tai löyhemmäksi. Esimerkkinä
on lause On aikaa ajatella. Infinitiivin on katsottu voivan edustua kahdessa eri
funktiossa: adverbiaalina ja määritteenä. On aikaa ajatella merkitsisi adverbiaalitulkinnassa ’On aikaa, jolloin ajatella’ ja määritetulkinnassa ’On ajatteluaikaa’.
(Saukkonen 1966a: 155.) (Vrt. edellä Vilkuna 1996: 288–289.)
Infinitiivin ja substantiivin suhdetta toisiinsa voi testata myös universaaliuskriteerillä, esimerkiksi ovatko substantiivi ja infinitiivi samassa lausekkeessa
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esimerkissä On vettä juoda. Jos ne kuuluvat samaan lausekkeeseen, ne ovat
samassa lauseekkeessa myös muissa lauserakenteissa, siten että substantiivi vettä
on pääsana: *Haluan veden juoda, *Pidän vedestä juoda, *Tulin veden kanssa
juoda. Universaaliuskriteerin perusteella nomini ja InfP, vettä juoda, eivät voi
kuulua samaan lausekkeeseen.
Mielestäni substantiivin ja sitä seuraavan infinitiivin kiinteyttä suhteessa
toisiinsa pitää tarkastella lähtökohtaisesti koko lauseen kontekstissa. Sen vuoksi
niiden kiinteyttä suhteessa toisiinsa ja kuulumista samaan tai eri lausekkeeseen ei
voida tarkastella pelkästään substantiivin merkityksen perusteella, kuten sekä
saamen että suomen kielten tutkimuksissa on tehty (esim. Saukkonen 1966a: 154;
Hakulinen – Karlsson 1979: 123; Vilkuna 1996: 197, 240; ISK 2004: 501;
Sammallahti 2005: 154).
3.2.2 Infinitiivi liittyy substantiiviin eksistentiaalilauseessa
Eksistentiaalilauseessa, ((ADVLI) + leat/olla + SUBST + InfP), substantiivin
tehtävänä on luonnehtia asiantilaa joko yksin tai yhdessä infinitiivin kanssa
predikatiivin funktiossa. Substantiivi on tyypiltään abstrakti tai sellainen nomini,
jota voidaan käyttää sekä adjektiivina että substantiivina. Edellä mainittu
lausetyyppi on tilannetta kuvaava predikatiivilause, se voidaan ajatella myös
kokijalauseena, jossa on eksplisiittinen kokija.
Saamen kielen habitiivi- ja eksistentiaalilauseen nominatiivimuotoinen jäsen
on nähty subjektina, Mus lea beana (SUBJ) ’Minulla on koira’ (Sammallahti 2005:
93), ja predikatiivina, Mus lea beana (PREDVI) (Magga 1980: 59). Maggan
mukaan predikatiivi voi ilmaista sitä, mitä on (tai ei ole) jollakin tai jossakin
paikassa. Habitiivi- ja eksistentiaalilauseiden tulkintojen erot kytkeytyvät lauserakenteiden erojen lisäksi merkityseroihin. Jos tarkastellaan esimerkiksi lauseita
Mus lea dat, Dat lea mus, voidaan ajatella, että lauseiden merkitys on sama, vain
sanajärjestys poikkeaa. Tilanne muuttuu, kun tarkastellaan lauseita Mus lea
beana ’Minulla on koira’ ja Beana lea mus ’Koira on minulla’. Lauseilla on selvä
merkitysero, edellinen lause ilmaisee omistajaa ja jälkimmäinen lähinnä väliaikaista hallussapitoa. Aina hankalampi on tulkita lauseita Das lea dat ’Siinä/sillä
on se’ ja Dat lea das ’Se on sillä/ siinä’. Tuomas Huumo (1997) on tarkastellut
ajan, omistajan, paikan ja tilan adverbiaalien keskinäisten suhteiden problematiikkaa väitöskirjassaan. Mielestäni nominatiivijäsenen subjektitulkintaa tukee se,
että subjekti kongruoi leat-verbin kanssa, Doppe ledje (m.3.p.) váttisvuođat
(monNOM) beassat joga rastá ’Siellä oli hankaluuksia päästä joen yli’. Suomen
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kielen eksistentiaalilauseen subjekti on tavallisesti partitiivin sijassa. Kuitenkin
lauseen Siellä [oli hankaluuksia] päästä joen yli partitiivisijainen substantiivi
(hankaluuksia) tulkitaan osaksi predikaattia eikä subjektiksi. Analyysi perustuu
edellä esittämääni vakiintuneen ilmauksen -käsitteeseen (ISK 2004: 501–503).
Saamen kielen infinitiivin funktio substantiivin yhteydessä voidaan nähdä
merkityksestä riippuen kahdenlaisena: infinitiivi liittyy substantiiviin adverbiaalin
tai täydennyksen funktiossa (28a–b). Kun substantiivin áigi merkitys on ’aikaa on
runsaasti’, infinitiivi liittyy substantiiviin adverbiaalin funktiossa: Luomus lea
áigi jurddašit (ADVLI). Kun substantiivin áigi ’aika’ merkitys on momentaaninen, infinitiivi liittyy substantiiviin täydennyksen funktiossa, jolloin substantiivi
áigi tarkoittaa spesifiä hetkeä ja vaatii täydennyksen. Edellisen lisäksi lause
voidaan tulkita myös nesessiiviseksi. Saamen kielessä lause Luomus lea áigi
jurddašit sisältää kaksi erilaista syntaktista rakennetta lausemerkityksestä riippuen.
Jos tarkastelee lausetta Luomus lea áigi jurddašit puhtaasti syntaktisen analyysin
kannalta, on lauseen 28b analyysimalli luonteva, koska saamen kielessä lauseen
nominatiivijäsentä pidetään subjektina, silloin kun se ei ole esimerkiksi predikatiivi.
28 a.
b.

Luomus lea áigi jurddašit (ADVLI).
’Lomalla on aika/a ajatella.’
Luomus lea áigi (S) jurddašit (TÄYD).
’Lomalla on aika/a ajatella.’

Suomen kielessä infinitiivin syntaktinen asema substantiivin yhteydessä voidaan
nähdä uusimman kieliopin (ISK 2004) mukaan joko täydennyksenä tai määritteenä. Täydennyksenä sillä perusteella, että ilmausten on aika + InfP ja aikaa +
InfP voidaan katsoa olevan käyttöön vakiintuneita substantiivin ja
infinitiivilausekkeen yhdistelmiä, joissa substantiivi ja olla-verbi muodostavat
yhdessä predikaatin, Lomalla [on aika/aikaa] ajatella (TÄYD) (29a). Ilmaus ’on
aika tehdä jotakin’ voi olla myös nesessiivinen, ja sen syntaktinen rakenne on
sama kuin edellä. Olla-verbin ja substantiivin muodostamaa predikaattia voi
verrata yhteen verbiin, kuten saada-verbiin: Lomalla saa ajatella. Edellisen
lisäksi spesifiä hetkeä tarkoittavan lauseen, Nyt on aika juhlia, infinitiivi voidaan
katsoa substantiivin määritteeksi. Analyysin perustana on se, että perusinfinitiivi
toimii paikkaa ja aikaa merkitsevien substantiivien (kuten tie, reitti, päivä, hetki)
määritteenä olla-verbillisissä lauseissa silloin, kun substantiivilla on arvottava
adjektiivimäärite, esimerkiksi Nyt on oikea hetki lähteä. Tarkoitusta ilmaisevissa
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lauseissa InfP määrittää varallisuutta tai tilaisuutta ilmaisevia substantiiveja myös
ilman adjektiivimääritettä, Nyt on aika juhlia (29b). (ISK 2004: 502–505, 585.)
29 a.
b.

Lomalla [on aika/a] ajatella (TÄYD).
Lomalla on aika ajatella (MÄÄR).

Iso suomen kielioppi perustaa lauseen syntaktisen analyysin lausekonstituenttien
yhdistelmien vakiintuneen käytön ajatukseen (ISK 2004: 502). Suomen kielen
tutkimuksessa on käytetty termiä kiteytynyt rakenne. Kiteytyneen ja kiteytymättömän rakenteen tunnusmerkkinä on pidetty kieltolauseen ja myönteisen lauseen
sijavaihtelua. Kiteytymättömän rakenteen substantiivi on tavallisesti kieltolauseessa partitiivin sijassa, Ei ollut tarkoitusta (PAR) lähteä, mutta ei kuitenkaan
aina: Ei ollut tarkoitus (NOM) loukata. Kiteytyneessä rakenteessa substantiivilla
ei ole sijavaihtelua myönteisessä ja kielteissä lauseessa: Oli tarkoitus (NOM)
lähteä, Ei ollut tarkoitus (NOM) lähteä. Onko lause edellisten kriteereiden
perusteella kiteytynyt? Lomalla on aikaa ajatella, lomalla ei ole aikaa ajatella ja
Lomalla on aika ajatella perhettä, Lomalla ei ole aika ajatella työasoita. Esimerkkilauseet ovat kiteytyneitä, koska kiteytyneessä rakenteessa substantiivin sija
on sama sekä kielteisessä että myönteisessä lauseessa. Saamessa substantiivi on
aina nominatiivissa, Lei ulbmil (NOM) vuolgit, Ii leat ulbmil (NOM) vuolgit, eikä
sijavaihtelu voi olla kiteytyneen rakenteen kriteerinä. Saamen kielen tutkimuksessa ei ole ollut tapana käsitellä fraasimaisia ilmauksia erillään muista rakenteista. (Nielsen 1979a [1926–29]: 381; Koskinen 1998: 184; Sammallahti 2005:
154.)
Suomessa partitiitivisijaista substantiivia (30a) käytetään eksistentiaalilauseessa lähinnä merkityksessä ’on paljon aikaa’ ja nominatiivia (30b) spesifin
hetken (rajatun ajan) merkityksessä ’on (sopiva) aika tehdä jotakin’. Saamen
kielen eksistentiaalilauseessa infinitiivin edellä oleva substantiivi on aina
nominatiivissa: Dál lea áigi nohkkat ~ Nyt on aika/aikaa nukkua, Dál ii leat áigi
nohkkat ~ Nyt ei ole aika/aikaa nukkua. Saamen kielessä lauseen Dál lea áigi
nohkkat semanttinen tulkinta tehdään lauseen merkityksen perusteella. Esimerkkinä lause 30c, jossa jälkimmäisen lauseen merkitys ei selviä pelkästään
lauseen, Dál lea muđuige áigi nohkkat ’Nyt on muutoinkin aikaa/aika nukkua’,
perusteella vaan tulkintaan tarvitaan lausetta edeltävää kontekstia. Verbi nohkkat
tarkoittaa sekä ’nukkumista’, ’nukahtamista’ että ’nukkumaan menemistä’
(Nielsen 1979b [1932–1962] s.v. nok’kât; Sammallahti 1994 s.v. nohkkat).
Lauseessa 30d, leai fas dat áigi johttát ’oli taas (se) aika lähteä jutamaan’, on
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lausekontekstin perusteella yksiselitteistä, että kirjoittaja tarkoittaa jotain tiettyä
hetkeä, jolloin on lähdön aika. Lauseissa 30c ja 30d on kontekstin perusteella
kyse punktuaalisesta hetkestä.
30 a.

On aikaa opetella uusi laji.

b.

Lunssilan mielestä oli korkea aika siirtää auto Kantakrouvin viereen,
koska vaikutti ilmeiseltä että Kantakrouvi ei siirry auton viereen (JT
1999: 97).

c.

- Oro jaska, Biret-Ánne! huikkádii Iŋgá-siessá. Dát ášši ii gula dutnje...
Dál lea muđuige áigi nohkkat (RPL 1994: 130.)
’-Ole hiljaa, Birit-Anni! huudahti Inga-täti. Tämä asia ei kuulu sinulle...
Nyt on muutoinkin aika mennä nukkumaan.’

d.

Farga leai fas dat áigi johttát dálveorožii Sámbelvuopmái (SUBJ) (IT
1997: 24).
’Pian oli taas (se) aika jutaa talviasuinpaikkaan Sámbel-vuomaan
(’jokilaaksoon’).’

Infinitiivi ei aina liity substantiiviin siten, että se olisi heti substantiivin jäljessä,
kuten lauseessa 31a. Sanajärjestys (ADV + V + NP + InfP) voi myös vaihdella.
Sanajärjestystä muuttamalla kirjoittaja tai puhuja voi erityisesti painottaa jotain
tiettyä asiaa. Syy lauseen perussanajärjestyksen vaihteluun ei ole kuitenkaan aina
tietyn lauseenjäsenen fokusoinnissa. Esimerkiksi lauseessa 31b substantiivin ja
infinitiivin välissä on lausuma dan čáppa giđđabeaivvi ’tuona kauniina kevätpäivänä’.
31 a.

b.

Luomus lea miella vuoiŋŋastit (TÄYD).
’Lomalla tekee mieli levähtää
(Lomalla on mieli levähtää).’
Leai miella, dan čáppa giđđabeaivvi, guossut guokte boares olbmo
(TÄYD), namalassii Sárá ja Ándreas Pingi ja jus máholas oažžut sudno
muitalit dološ áiggiid birra, dalle go oruiga Rávttaslusppis (I H-U 1987:
37).
’Teki mieli, tuona kauniina kevätpäivänä, vierailla kahden vanhan ihmisen luona, nimittäin Saara ja Andreas Pingin, ja jos mahdollista, saada
heidät muistelemaan vanhoja aikoja, silloin kun asuivat Rávttaslusppissa.’
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Nominia voi käyttää vaihtoehtoisesti substantiivin tai adjektiivin funktiossa.
Esimerkiksi lauseessa 32a meaštárat ’mestarit’ vastaa semanttisesti adjektiivia
čeahppi ’taitava’: Doppe leat meaštárat (čeahpit) muitalit máidnasiid ’Siellä ovat
taitavia muistelemaan satuja’. Syntaktisesti infinitiivilauseke liittyy nominiin
meaštárat adverbiaalin funktiossa. Universaaliuskriteerin perusteella voi todeta,
että substantiivi ja perusinfinitiivi eivät ole samassa lausekkeessa: *Oidnen
meaštáriid muitalit máidnasiid *’Näin mestareita kertomaan satuja’ ja *Liikkon
meaštáriidda muitalit máidnasiid *’Pidän mestareista kertomaan satuja’.
Suomenkielisessä esimerkissä 32b substantiiveja ilo ja lahja on käytetty
adjektiivipredikatiivin funktiossa. Pronominaalistuksen avulla voi todentaa
lausesubjektin: Oli ilo ja lahja saada saattaa hänet avioliiton helmaan ajan
traagisuudesta huolimatta > Se oli ilo ja lahja.
32 a.
b.

Doppe leat meaštárat muitalit máidnasiid (ADVLI).
’Siellä ovat mestareita kertomaan satuja.’
Oli ilo ja lahja (PREDVI) saada saattaa hänet avioliiton helmaan ajan
traagisuudesta huolimatta (S) (EK 1990: 107).

Kun substantiivin yhteydessä esiintyy partikkeli vaikke/vaikko ~ vaikka + InfP,
lause voi saada molemmissa kielissä paljoutta korostavan merkityksen. Suomen
kielessä infinitiivinä on yleensä ’antamista’ tai ’jakamista’ tarkoittava verbi, kuten
Hänellä on kokemusta vaikka muille jakaa (ISK 2004: 505). Vaikke/vaikka + InfP
-rakenteella voi osoittaa paljoutta myös muiden kuin ’antamista’ tai ’jakamista’
tarkoittavien infinitiivien kanssa. Esimerkiksi lauseen 33 merkitys on ’aikaa on
todella paljon’.
33.

Das lea dilli vaikke suinniid ovttaid mielde gavvit (INF) (JG 1986: 47).
’Siinä on aikaa vaikka heiniä yksitellen nyppiä.’

3.2.3 Infinitiivi liittyy substantiiviin kokijalauseessa
Saamen ja suomen perusinfinitiivi liittyy substantiiviin kokijalauseessa, jonka
rakenne on sama kuin omistusrakenteessa: saamessa [NPLOK lea- NPNOM InfP] ja
suomessa [NPADE olla- NPPAR/NOM InfP]. Suomen kielessä verbin jälkeinen
substantiivilauseke on partitiivissa, kun se on jaollinen tai kielteinen (ISK 2004:
852).
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Saamessa
[NPLOK lea- NPNOM InfP]
Sus ledje váttisvuođat (S) beassat joga rasta (TÄYD).
’Hänellä oli vaikeuksia päästä joen yli.’
Sus lei miella (S) beassat joga rasta (TÄYD).
’Hänellä teki mieli päästä joen yli.’
Suomessa
[NPADE olla- NPPAR/NOM InfP]
Hänellä [oli vaikeuksia] (PRED) päästä joen yli (TÄYD).
Hänellä [oli halu] (PRED) päästä joen yli (TÄYD).
Saamessa infinitiivi liittyy substantiiviin joko adverbiaalin (32a) tai täydennyksen
funktiossa (34a–b). Suomen kielen kieliopin tulkinta on niin sanottu käyttöön
vakiintunut -rakenne, jossa InfP liittyy olla-verbin ja substantiivin muodostamaan
predikaattiin täydennyksen funktiossa (ISK 2004: 502–503). Saamen kielessä
verbin nominatiivimuotoinen täydennys tulkitaan subjektiksi (34a–b), silloin kun
se ei ole adverbiaali tai predikatiivi, esimerkiksi lauseessa 34c nominatiivimuotoinen substantiivilauseke stuorra bargu ’suuri työ’ toimii predikatiivina.
Saamen kielessä substantiivin tulkintaa subjektiksi tukee se, että se kongruoi leatverbin kanssa, Sus ledje (mon.3.p.) čađat leamaš váttisvuođat (mon).
34 a.

Sus ledje čađat leamaš váttisvuođat (S) birget nieiddain (TÄYD).
Hänellä [oli jatkuvasti ollut vaikeuksia] (PRED) pärjätä tytön kanssa
(TÄYD).

b.

Doppe eai lean olus olbmot, sudnos leai ráfi (S) boradit ja háleštit
(TÄYD) (KP 1989: 143).
Siellä ei ollut paljon ihmisiä, heillä (kahdella) [oli rauha] (PRED) syödä
ja puhua (TÄYD).

c.

Miehellä [oli suuri työ] (PRED) miettiä miksi hän oli tarjonnut tytölle
kyydin (TÄYD) (JT 1999: 36).
Dievddus lei stuorra bargu (PREDVI) smiehttat, manin son lei fállan
sáhtu niidii (S).
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3.2.4 Substantiivityypit infinitiivin yhteydessä
Substantiivit, joihin suomen infinitiivi liittyy, on jaettavissa kolmeen ryhmään
(ISK 2004): Ensimmäisessä ryhmässä ovat verbilähtöiset tai korrelaatilliset
substantiivit, esimerkiksi tarve, vaatimus, pyrkimys, yritys, tai muuten abstraktit
substantiivit, kuten keino, syy, tapa, tilaisuus, vapaus, oikeus, mahdollisuus. Tässä
ryhmässä infinitiivi määrittää substantiivia ja kuuluu substantiivien kanssa
samaan NP:hen. Toisen ryhmän muodostavat substantiivit, joiden kantana oleva
verbi saa infinitiivitäydennyksen. Sen vuoksi myös infinitiivilauseketta voi pitää
tällaisen substantiivin täydennyksenä. Kun substantiivijohdokseen liittyy
perusinfinitiivilauseke, sen kantaverbin täydennys on yleensä MA-infinitiivilauseke, esimerkiksi pyrkiä vähentämään mutta pyrkimys vähentää. Konneksiossa
pyrkimys vähentää infinitiivin vähentää voi tulkita kuuluvan joko ensimmäiseen
ryhmään tai toiseen ryhmään, eli joko infinitiivimääritteeksi tai
infinitiivitäydennykseksi. Kolmannessa ryhmässä ovat käyttöön vakiintuneet
ilmaukset, jotka tulkitaan siten, että olla-verbi muodostaa substantiivin kanssa
predikaatin, jota infinitiivilauseke täydentää samoin kuin olisi verbin täydennyksenä, esimerkiksi minulla [ei ole aikaa] mennä sinne. (ISK 2004: 501–503, 584.)
Infinitiivin ja substantiivin keskinäinen kiinteys ei ole riippuvainen niinkään
substantiivityypistä (verbikantainen, abstrakti) vaan nimenomaan muusta lausekontekstista ja siitä, onko substantiivi olla-verbin yhteydessä ja muodostaako
substantiivi yhdessä verbin kanssa vakiintuneen ilmauksen.
Sekä saamessa että suomessa on joukko substantiiveja, jotka yleensä esiintyvät infinitiivin yhteydessä eksistentiaalilauseessa, esimerkiksi lei garra
bargu/hállu/dilli/ágga (doaladit); oli kova työ/halu/tilanne/syy (pidätellä).
Edelliset ilmaukset ovat molemmissa kielissä niin rakenteeltaan kuin merkitykseltään lähellä toisiaan (35a–b). Näiden lisäksi kummassakin kielessä on vielä
joukko ilmauksia, joilla ei ole rakenteeseen perustuvaa vastaavuutta toisessa
kielessä (35c–e).
35 a.

-Ja dus lea dilli dálus dállui vázzit, dajai Lásse ja jorggehii oanehassi
selggiid Ivvárii (JG 1986: 5).
’-Ja sinulla on aikaa talosta taloon kävellä, sanoi Lassi ja käännähti hetkeksi selin Iivariin.’

b

-Nahan de dáiddii suhkkige lihkostuvvan, ja dilli (S) lea (y.3.prees)
joavdelas nissonis (LOK/ADVLI) sugadit (TÄYD), vaikko mánat dat
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gale maid vuorddašit eatniset, muhto ammal dat gale leage hárjanan ain
dálge vuordit (HAG 1982: 57).
’-No niin, taitaa soutajankin kanssa onnistua, ja aikaa on joutilaalla naisella soutaa, vaikka lapsethan kyllä myös odottavat äitiään, mutta kaipa
ne ovatkin tottuneet kuten nytkin odottamaan.’

3.3

c.

– –mutta käytännön kokemusta minulla on: 25-vuotiaana käänsin
Ulysseksen, 35-vuotiaana Odysseijan, ja kun täytän 45, on Ilias toivon
mukaan valmis, onhan minulla kanttia puhua, vaikka puutaheinää (PS
1980: 92).

d.

Mus leai miella váldit su birra ja jeđđet su (KP 1989: 13).
’Minulla teki mieli halata ja lohduttaa häntä.’

e.

Mus lea miella neavvut nuoraid, váldde fal vára vuoiggalaš lágas,
galggat oaidnit dutnje lihkostuvva buot (MB 1985: 42).
’Minulla tekee mieli neuvoa nuoria, ota vain vaari oikeudenmukaisesta
laista, tulet näkemään sinulta onnistuu kaikki.’
Infinitiivi liittyy adjektiiviin

3.3.1 Johdanto
Tarkastelen tässä alaluvussa pohjoissaamen ja suomen kielten predikatiivilausetta,
jonka rakenne on NPS + leat/olla-verbi + ADJPREDVI + InfP, Nieida lea čáppa
oaidnit ~ Tyttö on kaunis katsella ja Biera lea čeahppi hukset ’Piera on taitava
rakentamaan’. Ensin mainitussa esimerkkilauseessa infinitiivillä on eri subjektitarkoite kuin hallitsevalla lauseella, siitä johtuen adjektiivipredikatiivin jälkeen
esiintyvä infinitiivi on luonteeltaan passiivitulkintainen (36a). Kyseisessä rakenteessa lauseen subjektitarkoite on infinitiiviverbin semanttisena objektina ja
infinitiivin subjektia ei ole mainittu. Esimerkiksi lauseessa Nieida lea čáppat
oaidnit ’Tyttö on kaunis katsella’ tyttö on katselun kohteena. Jälkimmäisessä
esimerkissä (36b) infinitiivillä ja hallitsevalla lauseella on sama subjektitarkoite,
ja infinitiiviä voi tässä tapauksessa nimittää aktiivitulkintaiseksi 22 . Suomen

22

Nielsenin mukaan (1979a [1926–1929]: 381–382) infinitiivi on aktiivinen, silloin kun sillä on sama
subjektitarkoite kuin koko lauseella (Son (S) lea viššal lohkat (INF) ’Hän on ahkera lukemaan’), ja
passiivinen (vi har en aktiv infinitiv med passiv betydning/på lappisk brukes infinitiv passiv), kun
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kielessä adjektiivipredikatiiviin liittyy MA-infinitiivin illatiivimuoto perusinfinitiivin sijasta. Syntaktisesti MA-infinitiivin katsotaan sisältyvän predikatiiviin ja toimivan täydennyksenä samoin kuin samasubjektinen MA-infinitiivilauseke toimii verbin adverbiaalitäydennyksenä. (ISK 2004: 496–497, 503.)
Passiivitulkintainen infinitiivi
Hallitsevalla lauseella ja infinitiivillä on eri subjektitarkoite:
36 a.

Nieida lea čáppa oaidnit.
Tyttö on kaunis katsella.

Aktiivitulkintainen infinitiivi
Hallitsevalla lauseella ja infinitiivillä on sama subjektitarkoite:
b.

Biera lea čeahppi hukset.
’Piera on taitava rakentamaan.’

Hallitsevan lauseen subjekti on nominatiivissa23, ja se kongruoi leat/olla-verbin
kanssa, saamen kielessä yksikön ja monikon lisäksi myös duaalissa (37).
37.

Gándda-guovttos leigga dalánaga gárvásat veahkehit su (JÁV 1988:
125).
’Poikakaksikko oli heti valmis auttamaan häntä.’

Saamen ja suomen välillä on morfologinen ero predikatiivin sijamuodossa:
saamen predikatiivi on aina nominatiivimuodossa (38a), kun taas suomen
predikatiivin sijamuoto vaihtelee. Suomen kielessä adjektiivin sijamuoto voi
määräytyä esimerkiksi subjektitarkoitteen jaollisuuden tai jaottomuuden mukaan.
Se on partitiivi, kun subjekti on jaollinen, Kahvi on kuumaa juoda, ja nominatiivi,
kun subjekti on jaoton, Pannu on kuuma käsitellä. Saamessa ei ole vastaavaa
infinitiivin subjektitarkoite on eri kuin hallitsevassa lauseessa (Sámegiella (S) lea váttis oahppat
(INF) ’Saamenkieli on vaikea oppia’).
23
Saamen kielen rakenteen mukainen predikatiivilause, jossa on passiivitarkoitteinen infinitiivi, Kirja
on hauska lukea Girji (NOMS) lea hávski lohkat on ilmaistu Pohjois-Norjan kveenimurteissa
syntaktisesti erilaisella rakenteella, jossa on infinitiivisubjekti (Beronka 1922: 74). Infinitiivin objekti
on partitiivin sijassa myös silloin, kun se on jaoton (jokivenettä).
Porsangin murre
Laulluu oli hauska kuulla.
Jokivenettä oli raskas saađa melhaan (törmälle).
Vesisaaren murre
Kirjaa on hauska lukia. Venettä oli raskas vettää maale.
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jaollisuuden ja jaottomuuden vaihtelua (38b–c). Kun suomen subjektitarkoite on
monikollinen ja jaollinen, partitiivisijaisen predikatiivin tulkitaan tarkoittavan
subjektitarkoitteen yksittäisiä osia/jäseniä. Esimerkiksi lause Ranskalaiset olivat
taitavia sotimaan on tulkittava siten, että ’jokainen ranskalainen oli taitava
sotimaan’. (ISK 2004: 902–903.) Saamessa lauseen 38a merkitys on samansuuntainen kuin suomen partitiivisijaisen predikatiivin tulkinnassa: ’jokainen
ranskalainen’.
38 a.

Fránskalaččat ledje buorit (NOM) soahtat, álo doimmas, eaige addán
vašálažžii ráfi (AE 1991: 45).
Ranskalaiset olivat hyviä sotimaan, aina toiminnassa, eivätkä antaneet
viholliselle rauhaa.

b.

Kahvi on kuumaa (PAR) juoda.
Gáffe lea báhkas (NOM) juhkat.

c.

Pannu on kuuma (NOM) käsitellä.
Gievdni lea báhkas (NOM) giehtaguššat.

3.3.2 Aikaisempi tutkimus
Adjektiivin ja infinitiivin yhteys toisiinsa on nähty aiemmissa tutkimuksissa
välillä enemmän tai vähemmän kiinteäksi: infinitiiviä on pidetty attribuuttina eli
määritteenä (Nielsen 1979a [1926–29]: 381–382; Nickel 1994: 471–472; ISK
2004: 503) ja adverbiaalina (Saukkonen 1966a: 175–176). Pohjoissaamen aikaisemmissa tutkimuksissa adjektiivipredikatiiviin liittyvä infinitiivi on katsottu
adjektiivin attribuutiksi (Nickel 1994: 471–472) tai määritteeksi (Nielsen 1979a
[1926–29]: 381–382) tai predikaatin [leat-verbin + predikatiivin] objektin
funktiossa olevaksi täydennykseksi: Máret [lea viššal] lohkat ’Maarit on ahkera
lukemaan’ (Nickel 1994: 471–472). Lauseen Biera lei čeahppi hukset analyysi on
uusimman saamen kieliopin mukaan Biera (S) lei čeahppi (täytepredikatiivi) 24
hukset (infiniittipredikatiivi (adverbiaali)). Infiniittipredikatiivin tehtävä on
predikoida hallitsevan lauseen subjektista. Infinitiivi voi olla luonteeltaan

24

Myös inarinsaamessa adjektiivipredikatiiviin voi liittyä infinitiivi: Leäinȧ ergi lii gal pyeri
(ADJPREDVI) vyeijiđ (INF) ’L:n härkä on kyllä hyvä ajaa’ (R. Bartens 1972: 20). Esimerkkilauseen
infinitiivi on luonteeltaan passiivitulkintainen.
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implikatiivi tai ei-implikatiiviverbi 25 . (Sammallahti 2005: 116, 122–123, 154,
273.)
Infinitiivin syntaktinen tulkinta saamen ja suomen uusimmissa kieliopeissa
on erilainen: suomessa infinitiivi on tulkittu adjektiivipredikatiivin määritteeksi26
(ISK 2004: 503) ja saamessa passiivipredikatiiviksi (Sammallahti 2005: 125–126).
Lauseen Nieida lea čáppat oaidnit syntaktinen rakenne on saamessa Sammallahden mukaan Nieida (S) lea čáppat (täytepredikatiivi) oaidnit (passiivipredikatiivi) ja suomessa Tyttö (S) on kaunis (adjektiivipredikatiivi) katsella
(adjektiivin määrite). Saamen kielessä infinitiivi liittyy siis predikatiiviin adverbiaalin funktiossa ja suomen kielessä määritteen funktiossa. Saamen lauseanalyysissa kummankin predikatiivin (täytepredikatiivin ja passiivipredikatiivin)
semanttinen tehtävä on modifioida subjektia.
Kun tarkastelee Sammallahden (2005) käyttämää terminologiaa passiivitulkintaiseen rakenteeseen [NP lea- ADJ InfP], Nieida lea čáppat oaidnit ~ Tyttö
on kaunis katsella, Sammallahden nimitys infinitiiville on passiivipredikatiivi.
Termin alkuosa passiivi- viittaa passiiviseen rakenteeseen, mutta infinitiivin
ollessa aktiivitulkintainen Sammallahden (2005) käyttämä termi infiniittipredikatiivi (eikä aktiivipredikatiivi) implikoi, että on kyse infiniittisestä verbimuodosta eikä aktiivitulkintaisesta infinitiivirakenteesta. Mielestäni vanha termi
adverbiaali kuvaa parhaiten infinitiivilausekkeen funktiota rakenteessa NP leaADJ InfP.
Lauserakenne NP + leat/olla-verbi + adjektiivi + (passiivitulkintainen) infinitiivi (Nieida lea čáppat oaidnit ~ Tyttö on kaunis katsella) on merkitykseltään
samanlainen saamessa ja suomessa. Adjektiivipredikatiivi ilmaisee subjektin
ominaisuutta, ja infinitiivi tarkentaa tai rajaa adjektiivipredikatiivin ilmaisemaa
luonnehdintaa. Hallitsevalla lauseella ja infinitiivillä on eri subjektitarkoite
(Penttilä 1963: 488–489; Saukkonen 1965: 155; ISK 2004: 503–504; Nielsen
1979a [1926–29]: 381–382; Sammallahti 2005: 125–126).

25

Implikatiiviverbi implikoi, toteutuuko infiniittipredikatiivin tai lauseenvastikkeen ilmaisema tilanne,
esim. verbi máššat ’malttaa’: Máhtte mášai čohkkát jaska > Máhtte čohkkái ’Matti malttoi istua
hiljaa’ > Matti istui hiljaa. Ei-implikatiiviverbi ei ilmaise toteutuuko tilanne, esim. verbi áigut ’aikoa’:
Máhtte áiggui vuolgit > Máhtte vulggii dahje ii vuolgán ’Matti aikoi lähteä > Matti lähti tai ei
lähtenyt’. (Hakulinen – Karlsson 1979: 233; Sammallahti 2005: 273.) Esimerkiksi leat ’olla’-verbi on
ei-implikatiivinen verbi, joka ei implikoi. Rakenteen [NP lea- ADJ InfP] kannalta katsottuna ei ole
merkitystä, onko infinitiivi implikatiiviverbi vai ei-implikatiiviverbi.
26
Perusinfinitiivilauseke voi määrittää predikatiivina olevaa adjektiivia, joka ilmaisee mahdollisuutta,
arviota helppoudesta tai vaikeudesta tai joskus myös aistinvaraista arvioita. Infinitiivilauseke ilmaisee
sen tarkoituksen, jonka suhteen entiteetin ominaisuutta arvioidaan (ISK 2004: 503).
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3.3.3 Passiivitulkintainen infinitiivi
Saamen ja suomen predikatiivilauseessa, jossa on passiivitulkintainen infinitiivi,
Nieida lea čáppat oaidnit ~ Tyttö on kaunis katsella, on paljon yhteistä, vaikka
saamen ja suomen lauseanalyysi on infinitiivin osalta erilainen. Saamessa
infinitiivi on adverbiaali, suomessa määrite. On myös mahdollista esittää
yhtäläinen syntaktinen analyysi: NPS + leat/olla-verbi + ADJPREDVI +
INFADVLI (ks. perustelut alaluvussa 3.1).
Saamenkielisessä tutkimusaineistossani adjektiivipredikatiivin yhteydessä
esiintyy useimmissa tapauksissa aistihavaintoon perustuva infinitiivi
oaidnit ’katsella, nähdä’ (39a). Infinitiiviin voi sen lisäksi liittyä katsomisen tapaa
tai välinettä ilmaiseva adverbi, kuten olggos ’ulos’, čalbmái ’silmälle’ (39e–f).
Infinitiivilausekkeessa voidaan korostaa katselutapahtuman suuntaa suhteessa
katselun kohteeseen, esimerkiksi olggosoaidnit ’ulospäin katsoa’ (39b–d). Verbi
olggosoaidnit on todennäköisesti skandinaavinen laina ruotsin ja norjan kielistä.
Ruotsin kielen sanaparilla se ut on monta merkitystä: ’näyttää (vaikuttaa
jonkinlaiselta), näyttää (olla jnk näköinen), katsoa (valita)’ (MOT s.v. se ut).
Myös norjan kielen sanaparilla se ut on useampi merkitys: ’katsoa ulos’ (rette
blikket utover) ja ’näyttää joltakin’ (ha et visst utseende) (ND 1994 s.v. se ut).
Laina-alkuperään viittaa myös se, että yhdysverbin osat kirjoitetaan usein
erikseen saamenkielisessä vastineessa olggos oaidnit.
39 a.

– –Na it don aŋkke dál menddo viisis leat oaidnit (ADVLI), Iŋgá-siessá
dajai nannosit (RPL 1994:152).
’– –No et sinä vielä nytkään liian viisaalta näytä, Inka-täti sanoi varmasti.’

b.

Muđuige Ivvár lei lusttuhut olggos oaidnit (ADVLI) go Reaŋga-Sámmol
(JG 1986: 37).
’Muutenkin Iivari oli hauskempi ulospäin katsella kuin renki-Samuli’.

c.

Ánne bálddas dohkkii čohkkát bures, jos dal ii leange nu varas ja vilddus
olggos oaidnit (ADVLI) (JG 1986:26).
’Annin vieressä kelpasi istua hyvin, jos ei nyt ollutkaan niin veres ja
vallaton katsella.’

d.

Vaikko Johann lei ge beakkán dan dihte go lei garas sárdnidit duomu ja
morádusa, de lei son siivui olggosoaidnit (ADVLI), ja humadii ruovttus
hui vuollegaččat (EMV 1996: 23).
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’Vaikka Juhani olikin kuuluisa sen vuoksi että oli kova saarnaamaan tuomiota ja herätystä, niin oli hän kiltti ulospäin katsoa ja jutteli kotona hyvin vaatimattomasti.’
e.

Gáisá leai čáppa čalbmái oaidnit (ADVLI), ahte bahá dagai ja čoavjji
moivii (EG 1985: 53).
’Kaisa oli kaunis silmälle katsoa, mutta pahaa teki ja mahaa myllersi.’

f.

Gutnel leai menddo dábálaš, menddo veahtas, čalbmái oaidnit (ADVLI)
(EG 1985: 63).
’Hilda oli liian tavallinen, liian vetämätön, silmälle katsoa.’

Suomenkielisessä aineistossani katsella on ainoa adjektiivipredikatiiviin liittyvä
infinitiivi, usein adjektiivipredikatiivin kaunis yhteydessä (40a–b). Aineistoni
perusteella näyttää vahvasti siltä, että rakenne [NPS olla ADJPREDVI INF
katsella] on kiteytynyt ja rakenne [NPS olla PREDVI kaunis INF katsella] on
kehittymässä kiteytymän suuntaan. Lause Tyttö on kaunis katsella, tyttö ei ole
kaunis katsella täyttää kiteytymän kriteerin, NPNOM säilyy myös kieltolauseessa.
40 a.

Tietysti villi, elämän opettama kissaeläin on kauniimpi katsella kuin
koulutettu koira, mutta – – (PS 1980: 38).

b.

Koski (S) on kaunis katsella, mutta pitää muistaa, että kauneimmillaan
se on illalla kun se valaistaan, sähkövalolla, hän nauraa (JT 1999: 30).

Saamen kielen adjektiivipredikatiiviin (passiivipredikatiiviin) liittyvä infinitiivi
on Sammallahden (2005: 125) mukaan transitiivinen, suomen kielessä infinitiivin
verbityypille ei ole esitetty vastavaa rajoitusta (ISK 2004: 504). Aineistossani
predikatiiviin liittyvä infinitiivi on kyllä tavallisesti transitiiviverbi. Kuitenkin
aineistossani on myös esimerkki predikatiivilauseesta, jossa infinitiivi ei ole
transitiivinen vaan intransitiivinen eallit ’elää’ -verbi (41). Sama intransitiiviverbi
esiintyy kahdesti saman kirjoittajan tekstissä identtisessä lauseessa, joka on
merkitykseltään kommentti suhteessa muuhun kontekstiin. Edellisen perusteella
voi todeta, että Sammallahden rajoite adjektiivipredikatiiviin liittyvän infinitiivin
transitiivisuuden ehdosta ei pidä täysin paikkaansa, koska myös intransitiivinen
infinitiivi on aivan mahdollinen.

94

41.

Sápmi (S) lea čáppa oaidnit (ADVLI) muhto garas (ADVLI) eallit,
lávejit dadjat (EL 1979: 52).
’Lappi on kaunis katsella mutta ankara elää (elämistä varten), ruukaavat
sanoa.’

Saamen kielen perusinfinitiivillä on vastaavuus suomen VA-partisiipin
passiivimuotoisen translatiivimuodon kanssa. Esimerkiksi lauseen 42, Gahpir leai
menddo divrras boaldit golgoláddelaš dihtii ’Lakki oli liian kallis polttaa
kulkulantalaisen takia’, infinitiivin merkitys suomeksi on lähinnä ’poltettavaksi’.
Muoto VA-partisiipin translatiivi esiintyy suomen eksistentiaalilauseessa
samankaltaisessa yhteydessä kuin perusinfinitiivi: Se on mahdoton perustella/perusteltavaksi. VA-partisiippi tulkitaan syntaktisesti adverbiaaliksi. (ISK
2004: 542–543.)
42.

Smiehtadii gahpira boaldit, muhto son smiehtai, ahte gahpir leai menddo
divrras boaldit (ADVLI) golgoláddelaš dihtii ja das son fuomášii, ahte ii
lean gánnátit oppa dolage bidjat (EG 1985: 44).
’Ajatteli polttaa lakin, mutta hän tuumasi, että lakki oli liian kallis
poltettavaksi kulkulantalaisen takia, ja siitä hän huomasi, että ei kannattaisi koko tultakaan laittaa.’

Predikatiivilauseen subjektitarkoite on tavallisesti elollinen entiteetti, mutta se voi
olla myös eloton (43). Näyttää siltä, että silloin kun saamen kielen infinitiivin
merkitys käännöksessä saamesta suomeen on ilmaistavissa VA-partisiipin
translatiivilla, subjektitarkoite on ei-elollistarkoitteinen tai eläin. Tällaisia ovat
esimerkiksi gahpir ’lakki’ ja njavvi ’niva’ lauseissa 42 ja 43. Huomio on
yhteneväinen suomen kielen vastaavassa rakenteessa esiintyvän subjektin
tarkoitteen kanssa, joka on useimmiten eloton entiteetti, eläin tai geneerinen. VApartisiipin translatiivimuoto on suomen kirjakielessä kiteytynyt lähinnä adjektiivin valmis tai muuta valmiutta ilmaisevan adjektiivin, kuten kypsä, yhteyteen.
(Pekkarinen 2005: 139.)
43.

Goarvi lea dakkaraš oanehis njavvi, mii lea oalle ceakko njavvi, ja
vahkat čuoimmastit (ADVLI) (MB 1985:23).
’Koskenkorva on sellainen lyhyt niva, joka on melko jyrkkä niva, ja vuolas sauvottavaksi’.
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Saamen adjektiivipredikatiiviin liittyvä infinitiivi voi olla myös passiivissa: Áldu
lea ilá divrras njuvvojuvvot (aktiivimuoto njuovvat ’teurastaa’) ’Vaami on liian
arvokas teurastettavaksi’ (Sammallahti 2005: 122–126). Aivan samoin lauseen
Gahpir leai menddo divrras boaldit infinitiivin voi korvata merkityksen puolesta
passiivimuotoisella infinitiivillä27, Gahpir leai menddo divrras boldojuvvot ’Lakki oli
liian kallis poltettavaksi’. Suomennos on molemmissa tapauksissa (boldit,
boldojuvvot) samanmuotoinen VA-partisiipin passiivimuodon translatiivi ’poltettavaksi’.
Pekkarinen (2005) on tehnyt suomen kielestä havainnon, jonka perusteella
rakenteessa NP olla- ADJ VA-PART (Sika on paha nyljettävä) adjektiivi on
keskittynyt ilmaisemaan toiminnan vaikeutta ja rakenteessa NP olla- ADJ INF
adjektiivi ilmaisee toiminnan helppoutta (Sika on helppo ruokkia). Pekkarinen
näkee erojen syyksi sen, että VA-partisiipin passiivimuoto on adjektiivimainen ja
perusinfinitiivi voidaan tässä rakenteessa tulkita finaaliseksi. Mielestäni lause
Sika on helppo ruokkia ei ole finaalinen, koska lauseessa kuvattu toiminta ei ole
intentionaalista jonkin asian aikaansaamiseksi. Toinen rakenteita erottava tekijä
on se, että niin sanotut positiiviset adjektiivit hakeutuvat rakenteeseen, jossa on
perusinfinitiivi, koska se ilmaisee tilanteen prosessina kokijan ollessa agentiivinen (Pekkarinen 2005: 143–144). Pekkarisen (2005: 139) mukaan rakenteessa,
jossa on VA-partisiippi, on useimmiten subjektina eloton entiteetti tai eläin ja
vastaavasti perusinfinitiivin kanssa esiintyy elollinen subjektitarkoite.
3.3.4 (ADJ) InfP dego SUBST ~ (ADJ) dego SUBST InfP -rakenne
Saamen kielen predikatiivilauseessa esiintyy vertailurakenne, jossa predikatiivilauseke sisältää vertailukonjunktion dego tai nugo ’kuten, niin kuin, ikään kuin’28.
Saamen ADJ InfP dego SUBST (44a) ~ (ADJ) dego SUBST InfP (44b) -rakenne
vastaa merkitykseltään lähinnä suomen vertailurakennetta Hän on (kaunis) kuin
kukka, joka voi esiintyä myös ilman adjektiivia. (ISK 2004: 1119.) Molemmissa
kielissä adjektiivi voi olla elliptinen. Suomen vertailurakenteen käyttöön ei kuitenkaan liity perusinfinitiiviä. Saamen vertailurakenteesta on kaksi eri sanajärjes27

Sammallahden (2005) terminologian mukaan infinitiivi boaldit on passiivipredikatiivi, ja
passiivinen infinitiivi boldojuvvot on infiniittipredikatiivi. Infiniittipredikatiivin funktio lauseessa on
predikoida subjektista. Passiivipredikatiivin (boaldit) semanttinen tehtävä on lähinnä modifioida
subjektia. (Sammallahti 2005: 122–126.)
28
Dego/nugo-konjunktiota voidaan käyttää vertailussa myös muussa kuin predikatiivilauseessa: Son
manai girku doardnageaži ala čuožžut dego loddi muorrageahčái ’Hän meni kirkontorniin seisomaan
niin kuin lintu puunlatvaan’ (Nickel 1994: 199).
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tysvarianttia, joista toisessa infinitiivi on rakenteen alkupuolella ja toisessa sen
loppupuolella. Rakenne esiintyy predikatiivilauseessa, jossa on passiivitulkintainen infinitiivi adverbiaalin funktiossa ja substantiivipredikatiivi. Adjektiivi voi
olla kummassakin tapauksessa elliptinen.
(ADJ) InfP dego SUBST
44 a.

Son lea (ropmi) oaidnit (ADVLI))
dego/nugo hurve beana (PREDVI).
’Hän näyttää takkuturkkiselta koiralta.’

(ADJ) dego SUBST InfP
b.

Son lea (ropmi) dego/nugo hurve beana (PREDVI)
oaidnit (ADVLI).
’Hän näyttää takkuturkkiselta koiralta.’

Aikaisemmista tutkimuksista mainittakoon, että dego/nugo-konjunktion käyttöä
infinitiivin yhteydessä predikatiivilauseessa ei ole paljon tutkittu. Saamen kieliopeissa rakennetta ei ole välttämättä mainittu ollenkaan (Nielsen 1979a [1926–
29]: 191) tai sitten dego-konjunktio on kategorisoitu ainoastaan kysymyspartikkeliksi (Nickel 1994: 201). Uusimmassa tutkimuksessa (Sammallahti 2005)
dego/nugo-konjunktion käyttöä infinitiivin yhteydessä on tarkasteltu. Sammallahden mukaan passiivitulkintainen infinitiivi on syntaksiltaan passiivipredikatiivi
(adverbiaali: Son (subjekti) lea (PRED) oaidnit (passiivipredikatiivi) dego hurve
beana (modifioiva täytepredikatiivi (adjektiivipredikatiivi)) ’Hän näyttää takkuturkkiselta koiralta’. Sekä passiivipredikatiivi että täydennyspredikatiivi
predikoivat lauseen subjektista son ’hän’. (Sammallahti 2005: 112–113, 119, 125–
126.)
Rakenne (ADJ) InfP dego SUBST ~ (ADJ) dego SUBST InfP on profiloitunut selkeästi infinitiivin oaidnit ’katsoa, katsella’ yhteyteen, kuten esimerkkilauseista on (45a–c) nähtävissä. Rakenne voi sisältää myös adjektiivin, joka
kertoo millainen lausekkeen [dego NP] ilmaisema entiteetti on. Esimerkiksi
lauseessa 45c on rakenne ADJ lea- InfP nugo NP ja adjektiivi goalus ’kolkko’:
goalus dego jápmineŋgel ’kolkko niin kuin kuolemanenkeli’. Subjekti, josta
predikoidaan, voi olla myös elliptinen kuten lauseessa 45c.
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45 a.

Mii leimmet gal várra oaidnit (ADVLI) dego hurve beatnagat (PREDVI)
(AE 1991: 34).
’Me olimme kyllä varmaankin katsoa niin kuin takkuturkkiset koirat.’

b.

Don leat čalbmái oaidnit (ADVLI) nugo mielahis olmmoš (PREDVI)
(EG 1985: 45).
’Sinä olet silmälle katsella niin kuin mieletön ihminen.’

c.

Goalushan vel lea oaidnit (ADVLI) nugo jápmin eŋgel (PREDVI),
dadjalasttii Sunná (EG 1985: 23).
’Kolkkokin vielä on katsoa niin kuin kuolemanenkeli, sanaili Sunna.’

3.3.5 Aktiivitulkintainen infinitiivi
Saamen lauserakenteessa [NP lea- ADJ InfP] hallitsevalla lauseella ja infinitiivillä
on sama subjektitarkoite: Biera lei čeahppi hukset ’Piera oli taitava rakentamaan’.
Suomen kielen semanttisesti vastaavassa lauseessa perusinfinitiivin paikalla on
MA-infinitiivin illatiivi, joka on niin sanottu tulosija. Myös perusinfinitiivi on
vanha tulosija, niin kutsuttu latiivi (Saukkonen 1965: 6, 8; Korhonen 1981: 289).
Lauseessa Biera lei čeahppi hukset ’Piera oli taitava rakentamaan’ NP Biera
on sekä hallitsevan lauseen että infinitiivin subjekti. Tässä tapauksessa kun
infinitiivillä ja hallitsevalla lauseella on sama subjektitarkoite, infinitiiviä voi
nimittää aktiivitulkintaiseksi. Esimerkiksi lauseessa 46a subjekti mun ’minä’ on
sekä leat-verbin että infinitiivin čállit ’kirjoittaa’ subjekti. Saamen kielessä
rakenteen [NP lea- ADJ InfP] aktiivitulkintaisessa ja passiivitulkintaisessa
tapauksessa on perusinfinitiivi, mutta suomen kielessä sen sijaan ensin mainitussa
tapauksessa on MA-infinitiivin illatiivimuoto, [NPNOM lea- ADJ MA-INFILL], ja
vain jälkimmäisessä tapauksessa perusinfinitiivi, [NP lea- ADJ InfP]. Saamea
äidinkielenään puhuvien kannalta oikean infinitiivimuodon valinta vaatii lauseen
syntaktisen rakenteen ymmärtämisen. Kun lausesubjekti on agentti, silloin
valitaan MA-infinitiivin illatiivimuoto, ja vastaavasti, kun lausesubjekti on
patientti, valitaan infinitiivin perusmuoto. Termi patientti tarkoittaa lauseen
passiivista osallistujaa (ISK 2005: 438). Toisaalta suomen kielessä passiivitulkintainen infinitiivi näyttää tutkimusaineistoni perusteella olevan vakiintunut
ainoastaan infinitiivin katsella yhteyteen.
Rakenteen NP lea- ADJ InfP lausesubjektille on ominaista, että se on elollistarkoitteinen kuten esimerkissä 46a mun ’minä’, mutta myös ei-elollistarkoitteinen subjekti on mahdollinen. Esimerkiksi lauseessa 46b subjektina on kylä, jonka
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merkitys on pohjimmiltaan elollistarkoitteinen ’kylän asukkaat’. Esimerkkilauseessa infinitiivi liittyy predikatiiviin lähinnä täydennyksen funktiossa.
46 a.
b.

Mun lean nu čuorbi čállit (ADVLI) (EMV 1996: 132).
’Minä olen taitamaton kirjoittamaan.’
Muhto gilli lea nu jođán dubmet (TÄYD) ja juohkehaš šaddá nu
iešvanhurskkis fáhkka ja– – (EMV 1996: 78)
’Mutta kylä on niin nopea tuomitsemaan ja jokaisesta tulee niin vanhurskas yhtäkkiä ja– –.’

Rakenteesta [NP lea- ADJ InfP] on olemassa myös erilaisia variaatioita.
Lauseessa voi olla peräkkäin useampia toisilleen rinnasteisia aktiivitarkoitteisia
infinitiivilausekkeita (47a–b), esimerkiksi lauseessa 47a čuožžut hávderavddas ja
geahččat ’seisoa haudan reunalla ja katsoa’. Sanajärjestys voi myös vaihdella
kuten lauseessa 47c, jossa subjekti on lauseenloppuinen. Osa peräkkäisistä
infinitiiveistä voi myös täydentää toinen toistaan kuten lauseessa 47d, geargadat
vuolgit geahččat buot duššiid ’niin joutuisat lähtemään katsomaan kaikkea turhaa’.
Geahččat ’katsoa’ täydentää infinitiiviä vuolgit ’lähteä’.
47 a.

Lean čiŋadan, lean gárvvis čuožžut hávderavddas ja geahččat, mo sáttu
goivojuvvo du ala (KP 1989: 53).
’Olen pukeutunut parhaimpiini, olen valmis seisomaan haudan reunalla
ja katsomaan, miten hiekkaa kaivetaan päällesi.’

b.

Johann lei čilgen iežas mánáide ahte Egilis leat almmiriika čoavdagat,
go lei nu čeahppi doallat gitta bassi čallagis ja oažžut olbmuid dahkat
gáhtamuša ja dovddastit suttuid (EMV 1996: 28).
’Johannes oli selittänyt lapsilleen, että Egilillä on taivaan avaimet, koska
oli niin taitava pitämään kiinni pyhästä kirjoituksesta ja saamaan ihmiset
katumaan ja tunnustamaan syntejään.’

c.

Garas vel leaige logahit ja čálihit dat skuvllaolmmai (HAG 1982: 30).
’Kova vielä olikin luettamaan ja kirjoituttamaan se opettaja.’

d.

Mu skohpalastán juolggit ja boatkuluvvan čielgi eai lean goittot nu
geargadat vuolgit geahččat buot duššiid (JÁV 1988: 155–156).
’Minun rakoille menneet jalkani ja kipeytynyt selkäni eivät olleet kuitenkaan niin joutuisat lähtemään katsomaan kaikkea turhaa.’
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3.4

Kielteinen (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP -rakenne

Perusinfinitiivi esiintyy saamen kielteisessä lauserakenteessa (NPLOK) NEG lea(eará (SUBST)) go InfP. Rakenne on modaalinen, infinitiivin ilmoittamaa
toimintaa fokusoidaan: ii leat eará ráđđi go ’ei ole muuta keinoa kuin’ +
infinitiivi. Rakenne muodostuu kieltoverbistä ii + leat ’ei olla’ + pronominista
eará ’muu’ + substantiivista ráđđi, doaiva, áigumus ’neuvo, keino, toivo,
aikomus’ + vertailukonjunktiosta go ’kuin’ + perusinfinitiivistä29. Rakenne ei ole
kuitenkaan vertailurakenne, sillä ei ole muuta yhteistä vertailurakenteen kanssa
kuin vertailukonjunktio go.
(NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP -rakenne
Sus (NPLOK) ii lean (NEG lea-) eará (ráđđi) go vuolgit
’Hänellä ei ollut muuta (neuvoa) kuin lähteä’.
(NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP -rakenteen syntaktinen analyysi ei ole
ongelmaton. Tarkastellaan lausetta Sus ii lean eará ráđđi go vuolgit ’Hänellä ei
ollut muuta neuvoa kuin lähteä’ ja poistetaan lauseesta kaikki ne lauseenjäsenet,
jotka voi poistaa lauseen merkityksen muuttumatta: Ii lean go vuolgit ’Ei ollut
kuin lähteä’. Tällöin jäävät rakenteen merkityksen kannalta tärkeimmät
lauseenjäsenet jäljelle. Lauseen ydinjäsenet ovat siten kieltoverbi ii + lean +
konjunktio go + InfP. Lauseen verbikeskus on Ii lean, jota voi pitää predikaattina,
mutta mikä lauseenjäsen on go vuolgit ’kuin lähteä’? Koska (NPLOK) NEG lea(eará (SUBST)) go InfP -rakennetta on hankala jäsentää perinteisin syntaktisin
kriteerein, käsittelen rakennetta kokonaisuutena.
(NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP -rakenteella ilmennetään lähinnä
deonttista modaalisuutta, ulkoisesta seikasta sekä kokijan sisäisistä ominaisuuksista johtuvaa pakkoa. Ulkoinen pakko johtaa siihen, että jäljelle jää vain yksi
toimi, joka on tehtävä. Perusinfinitiivi ilmaisee sen toimen, joka on tehtävä.
Koskisen (1998) mukaan tämän rakenteen yhteydessä voidaan puhua ilmaisukeinosta, joka on implikatiivinen. Pakon lähde on ulkoisissa olosuhteissa tai kohteen
29

Saamessa voidaan käyttää (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP -rakennetta muistuttavaa
ilmausta, joka sisältää samoja elementtejä, kuten kieltoverbin, pronominin eará ’muu’ ja
vertailukonjunktion go ’kuin’. Nielsenin (1979a [1926–29]) mukaan sitä käytetään merkityksessä ’ei
muuta kuin’: Æi dâgâ ǣra go suovastik (nykyisen ortografian mukaan eai daga eará go
suovastit) ’Eivät tee muuta kuin savustavat’; Ī bâr’gâm ǣra go bil’kedii jâ irgastâlâi (nykyisen
ortografian mukaan Ii bargan eará go bilkidii ja irggástalai) ’Ei tehnyt muuta kuin pilkkasi ja riiasi’.
(Nielsen 1979a [1926–29]: 382.) Tämän rakenteen käyttöön ei kuitenkaan liity aina perusinfinitiiviä.
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sisäisissä ominaisuuksissa. Välttämättömyyden modaliteetit pakollisuus ja
pystymättömyys ja mahdollisuuden modaliteetit pystyminen ja ei-joutuminen
ovat keskenään implikaatiosuhteessa. Jos jonkun on pakko tehdä jokin teko, hän
ei pysty jättämään sitä tekemättä eli hän on pystymätön sen tekemättä jättämiseen.
Jos joku pystyy tekemään jonkin teon, hänen ei ole pakko jättää sitä tekemättä eli
hän ei ole pystymätön tekemään sitä. Implikatiivinen ilmaisukeino voidaan sanoa
yksinkertaisesti seuraavasti: kun jonkun on pakko tehdä jotain, hän ei ole
pystymätön siihen; kun joku pystyy tekemään jotain, hänen ei ole pakko jättää
sitä tekemättä. (Koskinen 1998: 27–28, 215.) Kuten edellä esitetystä ilmenee,
deonttista modaalisuutta voi määritellä myös erittäin eksplisiittisesti.
Rakenne (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP toteutuu tavallisesti
semanttisesti siten, että ensin esitellään ulkoisesta seikasta johtuva pakko, jonka
vuoksi on toimittava tietyllä tavalla, kuten esimerkissä 48a ovddos gal ii lean
manahahtti ’eteenpäin ei kyllä ollut menemistä’. Kun kaikki muut vaihtoehdot
ovat poissuljettuja, voi toimia vain tietyllä tavalla (de ii lean eará ráđđi go
geassádit maŋás ’niinpä ei ollut muuta neuvoa kuin vetäytyä taaksepäin’). On
kyse tietynlaisesta kausaalisesta, syy–seuraus-suhteesta, syy: ovddos gal ii lean
manahahtti ’eteenpäin ei kyllä ollut menemistä’ ja seuraus: de ii lean eará ráđđi
go geassádit maŋás ’niinpä ei ollut muuta neuvoa kuin vetäytyä taaksepäin’.
Lauseessa 48b on syy hávis golggai garrasit varra ja goaikkui diljáid
ala ’haavasta valui kovasti verta ja tippui tuhdoille’ ja seuraus Sus ii lean eará
ráđđi go ohcalit duolva limškobihtá vuoggabumbbás ja čanastit dan duorgguin
suorpma birra ’Hänellä ei ollut muuta neuvoa kuin etsiä nopeasti likainen
rätinpalanen viehelippaasta ja sitaista se siiman kanssa sormen ympäri’.
48 a.

Ovddos gal ii lean manahahtti, ja de ii lean eará ráđđigo geassádit
maŋás (AE 1991: 60).
’Eteenpäin ei kyllä ollut menemistä, ja niinpä ei ollut muuta neuvoa kuin
vetäytyä taaksepäin.’

b.

Viimmat son fidnii áŋkora eret suorpmastis, muhto hávis golggai garrasit
varra ja goaikkui diljáid ala. Sus ii lean eará ráđđi go ohcalit duolva
limškobihtá vuoggabumbbás ja čanastit dan duorgguin suorpma birra.
(OP 1995: 123.)
’Viimein hän sai koukun pois sormestaan, mutta haavasta valui kovasti
verta ja tippui tuhdoille. Hänellä ei ollut muuta keinoa kuin etsiä nopeasti
likainen rätinpalanen viehelippaasta ja sitaista se siiman kanssa sormen
ympäri.’
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(NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST) go) InfP -rakenne ilmaisee Koskisen (1998:
215) mukaan pakkoa, jossa pakon lähde voi sijaita myös kokijan sisäisissä
ominaisuuksissa. Esimerkissä 49a on kyse sisäisestä pakosta: tuli tarve (piti)
kiehauttaa kahvit, kun alkoi väsyttää. Sisäinen pakko toimia tietyllä tavalla voi
asettua semanttisesti myös dynaamisen30 ja deonttisen modaalitulkinnan välimaastoon, kun tekijällä on sekä sisäistä pakkoa että tahtoa toimia (Laitinen 1992:
186). Kuitenkin arvio siitä, edustaako (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST) go) InfP
-rakenne tietyssä lausekontekstissa, kuten lauseissa (49b–d), dynaamista vai
deonttista modaalisuutta vai molempia, on lopulta lukijan itsensä pääteltävissä.
49 a.

Nahkárat bahkkešgohte, de ii lean eará go geahččalit káfesaji gávdnat
vai beassá vuoiŋŋastit (HG 1990: 13).
’Uni alkoi tulla väkisin, silloin ei ollut muuta kuin yrittää löytää kahvipaikka, että pääsee levähtämään.’

b.

Ivvár iešge fuomášii dalán, muhto ii heivvehan šat báiddi badjelii coggat.
Čuoččui doaivvuheamet, dego suinniin nohkkon navetolmmoš.
– Manne vel harcet? Fidnii son viimmat njálmmis dajahussii.
– Na go buot leat varrasuvvan.
– Dot návdi dat gáskkii.
– Guđemus? Sáhkkehalai Biret, ja Ivváris ii lean eará ráđđi go muitalit
ahte Jogašgátti nuoramus dat njamai ja gáskkii. (JG 1986:83.)
’Iivari itsekin huomasi heti mutta ei kehdannut enää laittaa paitaa päälle.
Seisoi toivottomana kuin heiniin nukahtanut navettaihminen.
– Miksi vielä hirttää? Sai hän vihdoin sanotuksi.
– No kun kaikki on mustelmilla.
– Tuolla peto se puri.
– Mikä? Haastatteli Birit, ja Iivarilla ei ollut muuta neuvoa kuin kertoa,
että Joenrannan nuorin (tyttäristä) se imi ja puri.’

30

Dynaamisuutta ilmaisevat modaaliverbit pohjoissaamessa: Hallitseva verbi ilmaisee, että jokin
tekijän ominaisuus vaikuttaa infinitiivin ilmaiseman teon tekemiseen todeksi, Mánat máhttet bures juo
čállit ja lohkat ’Lapset osaavat jo hyvin kirjoittaa ja lukea’. Kertoja ilmaisee, että lapset ovat tarpeeksi
jo edistyneet opinnoissa, että he osaavat kirjoittaa ja lukea hyvin. Dynaamisuutta ilmaisevia verbejä
ovat esimerkiksi arvat ’rohjeta, uskaltaa’, áddet ’ymmärtää’, áigut ’aikoa’, bastit ’kyetä, pystyä’,
bivvat ’tarjeta’, ceavzit ’kestää, jaksaa’, cáhkat ’mahtua, sopia johonkin’, deaivat ’sattua johonkin’,
duostat ’tohtia, uskaltaa’, eallit ’jaksaa, pärjätä, voida’, fihttet ’tajuta, älytä’, galgat ’pitää’,
geargat ’keritä’, gierdat ’kärsiä, sietää’, gillát ’kärsiä, kestää’, goastat ’jaksaa, kostua’,
gulahallat ’ymmärtää toisiaan’, máhttit ’osata, taitaa, mahtaa, saattaa’, nagodit ’kyetä, jaksaa’,
sáhttit ’saattaa, voida’, suitit ’suittaa, olla varaa johonkin’, veadjit ’jaksaa, voida’, viššat ’viitsiä’.
(Magga 2004: 61–62.)
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c.

Fuolkkit orro loktemin su iežaset bajábeallái eaige atnan su šat oassin
soga ja oassin bearraša. Dalle, dalle son dovddai iežas oarbbisin ja
ruovttuheapmen. Dalle ii lean eará ráđđi go njáhkat Heaikka
gieđavuollái ohcat jeđđehusa, dárbbašii songe liekkusvuođa, vaikke
fulkkiid mielas son leai buošán ja ceaggái, garralunddot nissonolmmoš,
gii dagai maid ieš hálidii. (KP 1989: 183.)
’Sukulaiset tuntuvat nostavan hänet itsensä yläpuolelle eivätkä pitäneet
häntä enää osana sukua ja osana perhettä. Silloin, silloin hän tunsi itsensä
orvoksi ja kodittomaksi. Silloin ei ollut muuta neuvoa kuin hiipiä Heikin
kainaloon etsimään lohtua, tarvitsi hänkin lämpöä, vaikka sukulaisten
mielestä hän oli kärttyinen ja itsepäinen, kovaluontoinen nainen, joka
teki, mitä itse halusi.’

d.

Dáide njoammilat čákŋan min albmá hiitan sisa... dál lea máŋŋit gosage
vuolgit, ii eará go buvssat bodnái ja basadit (EG 1985: 123).
’Tainneet jänikset mennä meidän miehemme persamuksista sisään... nyt
on myöhäistä mihinkään lähteä, ei muuta kuin housut alas ja pesulle.’

On tavallista, että pitkiä rakenteita lyhennetään. Rakenteesta (NPLOK) NEG lea(eará (SUBST) go) InfP voi jäädä pois osia, kuten ráđđi ’keino, neuvo’ (50a, 50c)
tai eará ráđđi ’muu neuvo’ (50b–c). Osia lauserakenteesta saatetaan myös korvata
toisilla konstituenteilla merkityksen muuttumatta. Esimerkiksi pronominin eará
paikalla voi esiintyä vaihtoehtoisesti pronomini iežá, jonka merkitys on
sama ’muu’ kuin pronominilla eará (50d). Iežá-pronominia käytetään pohjoissaamen länsimurteessa, jota puhutaan Norjan Koutokeinossa (Nielsen 1979b [1932–
1962]: s.v. æra). Substantiivi ráđđi ’neuvo’ saatetaan myös korvata toisella
substantiivilla kuten esimerkissä 50e substantiivilla doaivva ’toivo, toive’.
50 a.

Áigebottaid Aleks čuoččui ja smiehtai galggaigo njulget Deano guvlui ja
de mearragáddái, muhto eatnamat ledje miha guhkkin iige jurdda ollan
daid badjel. Ii lean earágo váldit dan oaivil ahte mannat goahtái...
Geavai mo geavai (EG 1985: 36.)
’Hetken Aleksi seisoi ja mietti, pitikö oikaista Tenon suuntaan ja sitten
merenrantaan, mutta maat olivat melkoisen kaukana eikä ajatus yltänyt
niiden yli. Ei ollut muuta kuin päättää, että menee kotaan... Kävi miten
kävi.’
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b.

Eabá soai dán rádjái lea nu olu ságastallan. Biette suhká dan vuosttaš
savvona ja jurddaša gokte son dás dál manná go Giebne-guoikka bárrii
joavdaba. Nu šattai, sus ii lean go gáddái haskadit ja báddegeažis álgit
geassit fatnasa (I H-U 1987: 45).
’Eivätpä he (kaksi) tähän mennessä ole niin paljon puhuneet. Piera soutaa
ensimmäisen suvannon ja ajattelee mitä kautta hän tästä nyt menee kun
Gibne-kosken niskaan ennättävät. Niin kävi, hänellä ei ollut kuin rantaan
hypätä ja narunpäästä alkaa vetää venettä.’

c.

Buohkain dáin lei hui miella oahpásmuvvat eanet sápmelaš diliide ja
čállimiidda ge, de mis ii leat eará go čeahpput eaŋgalasgillii ge dieđuid
juohkit iežamet birra (HG 1990: 82.)
’Kaikilla niillä oli halu oppia enemmän saamelaisten oloista ja myös
kirjoituksista, niinpä meillä ei ollut muuta kuin tulla taitavammiksi
englannin kielessä jakaaksemme tietoa itsestämme.’

d.

De muitalii Ándaras go don do jagi lei cekkodan gassa čoskkaid vulos
gierragiid. Oainnát lei dat dáčča sihtan gait rissiid nai varkái bidjat ja
danne dieđus čomagii dat rissevarká nu olu ahte ii lean ieža ráđđi go
máttageaži bajás guvlui jostit vai deakčasit čoahkkái (ME 1986: 42.)
’Sitten muisteli Andreas, kun tuona vuonna oli pystytellyt paksuja pölkkyjä latvat alaspäin. Näet oli norjalainen pyytänyt kaikki risut laitettavaksi kehikkoon ja siksi tietysti pyöristyi se risukehikko niin paljon, että
ei ollut muuta neuvoa kuin sysätä tyvipuoli ylöspäin jotta puristuisivat
kokoon.’

e.

Fáŋggat ledje nu guhká leamašan borramuša haga, ahte sis várra ii lean
šat eará doaiva, go oažžut velá oktii borrat čoavjji dievva ja dán maŋŋá
sáhttá vaikko jápmit ja nu máŋgasii geavaige. (RPL 1994: 65–66.)
’Vangit olivat niin pitkään olleet ilman ruokaa, että heillä varmaan ei ollut enää muuta toivoa kuin saada vielä kerran syödä maha täyteen ja sen
jälkeen voi vaikka kuolla, ja niin monesti kävikin.’

(NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST) go) InfP -rakenteessa substantiivi ráđđi on
nominatiivi. Nominatiivimuotoisesta substantiivista ráđđi esiintyy varianttia, joka
on monikon akkusatiivin sijassa ráđiid ’neuvoja’, kuten esimerkissä 51a.
Saamessa tiettyjen pronominien, kuten mii ’mikä’ ja gii ’kuka’, yhteydessä
substantiivi on monikon akkusatiivissa: mii/gii ráđiid (mon. AKK) ’mikä neuvo’.
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Esimerkeissä 51a–b on vastaavasti käytetty substantiivista monikon akkusatiivimuotoa (ráđiid ja áigumusaid) pronominin eará ’muu’ yhteydessä. (NPLOK) NEG
lea- (eará (SUBST)) go InfP -rakenteen leat-verbi voi olla myös
konditionaalimuodossa (51c).
51 a.

Liikká máilbmi orui boahtimin ala ja lei loahpas nu duođalaš ahte
Ivváris ii lean eará ráđiid (mon. AKK), go goivestit váso stámppas ja
juhkalit (JG 1986:41).
’Kuitenkin maailma tuntui tulevan päälle ja oli lopulta niin todellista, että
Iivarilla ei ollut muuta neuvoa kuin kaivaista kilju saavista ja alkaa juoda.’

b.

Jim ii háhppehan maidege dadjat, ovdal ledjen juo dan amas olbmá lusa
lávkulan. Muhto mus ii lean eará áigumušaid (mon. AKK) go Jimma
givssidit, ja dan dihte dadjen dušše ”hello” olbmái ja doapmalin fas
Jimma lusa (EMV 1996: 100).
’Jim ei ennättänyt mitään sanoa, ennen kuin olin jo tuon oudon miehen
luo astellut. Mutta minulla ei ollut muuta aikomusta (muu aikomuksia)
kuin Jimiä kiusata, ja sen vuoksi sanoin vain ”hello” miehelle ja kiiruhdin taas Jimin luokse.’

c.

Gándda bánit gáskasedje oktii go son fihttii, ahte gánske mihkige ii
livčče bargamis. Gánske ii livčče eará ráđđi go báhcit vuordit juos eara
mátkkalaččat deaivvašedje boahtit (EL 1979: 73.)
’Pojan hampaat pureutuivat yhteen kun hän huomasi, että ehkä mitään ei
olisi tehtävissä. Ehkä ei olisi muuta neuvoa kuin jäädä odottamaan, jos
matkalaiset sattuisivat tulemaan.’

Rakennetta (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP vastaava ilmaus on
mahdollinen myös suomessa, (NPADE) NEG ole- muuta SUBST kuin InfP, mutta
tutkimusaineistossani ei ollut suomenkielisestä vastineesta yhtään esimerkkiä.
Aikaisemmissa suomen kieliopeissa rakenne tai sen varianttimuoto on mainittu.
Esimerkiksi suomen murteiden lauseopissa (Ikola ym. 1989: 272) on rakenteesta
yksi esimerkki: Nyt sitten ei ole muuta neuvoa kuin jäädä odottelemaan
seuraavaa maailmankokousta. Ilmaus ei ole muuta kuin + infP on tulkittu siinä
nesessiiviseksi, jossa on kyseessä nesessiiviverbin ellipsi, kuten (täytyy) jäädä.
Penttilä (1963: 491) puolestaan antaa samasta rakenteesta esimerkin eikä ollut
edessä muuta keinoa suurella syntisellä kuin nousta, astua törkkiä pöydän ääreen
ja tunnustaa syntinsä.
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3.5

Myönteinen mii lea- (NPLOK) eará go InfP -rakenne

Kieltomuotoisen (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST) go) InfP -rakenteen lisäksi
esiintyy myös myönteinen mii lea- (NPLOK) eará go ’mikä on muu kuin’ +
infinitiivi -rakenne. Rakenteet ovat selkeästi erilaiset, vaikka molemmissa
rakenteissa on samoja elementtejä ja sama semanttinen funktio, joka ilmentää
deonttista modaalisuutta. Myönteisessä rakenteessa kieltoverbin paikalla on
pronomini mii ’mikä’ + olla-verbi + pronomini eará ’muu’ + vertailukonjunktio
go ’kuin’ + perusinfinitiivi. Vaikka rakenne alkaa kysymyspronominilla
mii ’mikä’, lause ei ole merkitykseltään kysymyslause. Infinitiivin ilmaiseman
toiminnan kokijaa ei ole aina mainittu, mutta se ilmenee kontekstin perusteella.
Aineistoni perusteella Mii lea- (NPLOK) eará go InfP -rakenteen yksittäisistä
konstituenteista vain lokatiivilla ilmaistu kokija, voi olla elliptinen.
Mii lea- eará go InfP -rakenne ilmaisee lähinnä ’mitäpä muutakaan oli tehtävissä kuin, mikä muu auttoi kuin’. Näin on esimerkiksi lauseessa 52a, Na mii leai
eará go jorgalit ’No mikä oli muu kuin kääntyä’. Rakenne esiintyy kausaalisessa
suhteessa edeltävään lausekontekstiin, Mii lea- eará go InfP -rakenteen edellä on
mainittu syy, joka toimii teon motiivina. Esimerkissä 52a ilmennetään syytä (Iige
luoitán meattá vaikke mo livččen iskan ’Eikä päästänyt ohi, vaikka kuinka olisin
yrittänyt’) infinitiivin ilmaisemaan pakolliseen toimintaan (jorgalit ’kääntyä’).
52 a.

In áigon čájetit Sunnái, ahte livččen árgi ja balan nugo mánná. Inge
vuollánan ovdalgo láhttu ala iđii veaiga, sevii mu jorgalit... Iige luoitán
meattá vaikke mo livččen iskan. Na mii leai eará go jorgalit ja veháš
ovdalaš go ráhppii jovden, gullájin sáđđama, seammás leaige oppa valvi
dastán moattelot sala duohkin. (EG 1985: 30.)
’En aikonut näyttää Sunnalle, että olisin arka ja pelkään kuin lapsi. Enkä
alistunut ennen kuin ladulle ilmestyi hämärä, viittoi minua kääntymään...
Eikä päästänyt ohi, vaikka kuinka olisin yrittänyt. No, mitäpä muuta oli
kuin kääntyä, ja vähän ennen kun rapuille kerkesin, kuulin läähätyksen,
samassa olikin koko lauma siinä paikassa muutaman sylin takana.’

b.

Dan vuosttas ija jo masá in bállen nohkkat, Birgget čievččai ja jorai,
nugo... Iđđes dalán dadjen, ahte oažžu lobi iežas liva ordnet gosa nu
eará sadjái. Dat lohpidii, muhto eahket go bođii, Birgget nilddii vuot, ja
mii leai eará go diktit vuot čiekčat... (EG 1985: 69.)
’Sinä ensimmäisenä yönä jo melkein pelkäsin nukahtaa, Birgit potki ja
kääntyi niin kuin... Aamulla heti sanoin, että saa luvan oman makauk-
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sensa järjestää jonnekin eri paikkaan. Se lupasi, mutta ilta kun tuli, Birgit
läheni taas, ja mitäpä oli muuta kuin antaa taas potkia...’
Rakennetta Mii lea- eará go InfP pitää mielestäni tarkastella siten, että se sisältää
implisiittisen kiellon: ’ei ollut muuta tehtävissä kuin’. Aivan samoin kuin
kielteinen (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP -rakenne myös Mii leaeará go InfP -rakenne ilmaisee kausaalista syy–seuraus-suhdetta. Näin on
esimerkiksi lauseessa Mii dal vel boares bártnisge lea eará go njágadit ’Mitäpä
nyt vielä vanhalla pojalla on muuta (puuhaa) kuin hiiviskellä’ (53); vanhalla
pojalla ei ollut muuta tekemistä kuin hiiviskellä ja kurkistella.
53.

3.6

Jogo son dal dás galggašii álgit smiehttat vuolgin birra. Láhttestii Ánne
ja čuožžilii.
– Mun dat gal maid dáiddán dás njáhkalit gosa nu guvlui, dadjalii fas
Sámmol ja ruvssodii beljiid ráje. Mielas son garuhii iežas, go vuot lei nu
čurbbet dadjan, ahte njáhkalit.
– Na manne vel njáhkalit? jearralii Ánne ja geahčai mojunjálmmiin
Sámmola heađástuvvan čalmmiide.
– Mii dal vel boares bártnisge (LOK) lea eará go njágadit. Dá dal de
njágadat ja guovlladat dego guorggat. (JG 1986: 36–37.)
’Jokohan hänen tässä nyt pitäisi alkaa miettimään lähtöä. Tuumasi Anne
ja nousi seisomaan.
– Minäkin kait taidan tästä lähteä hiiviskelemään johonkin suuntaan, sanoi puolestaan Samuli ja punastui korviaan myöten. Mielessään hän kirosi itselleen, koska oli taas niin kömpelösti sanonut, että hiiviskellä.
–No miksi vielä hiiviskellä? kyseli Anne ja katsoi hymyssäsuin Samulin
hätääntyneitä silmiä.
– Mitäpä nyt vielä vanhalla pojalla on muuta kuin hiiviskellä. Tässä nyt
hiiviskelet ja kurkistelet niin kuin kurjet.’
Yhteenveto

Tarkastelin tässä luvussa, miten perusinfinitiivi liittyy substantiiviin ja adjektiiviin.
Käsittelin myös saamen NP lea- (ADJ) InfP dego SUBST ja (NPLOK) NEG lea(eará (SUBST) go) InfP -rakenteita.
Infinitiivi liittyy substantiiviin tavallisesti eksistentiaali- ja kokijarakenteessa,
joka on saamessa NPLOK lea- SUBST InfP ja suomessa NPADE lea- SUBST InfP.
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Saamen eksistentiaalilauseen substantiivi on lukukongruenssissa leat-verbin
kanssa, Sus ledje váttisvuođat (olivat vaikeudet) beassat joga rastá, suomen ollaverbi on vastaavassa rakenteessa yksikössä Hänellä oli vaikeuksia päästä joen yli.
Substantiivi, johon infinitiivi liittyy, on usein saamessa ja suomessa abstrakti.
Koska saamen nominatiivisijainen substantiivi on kongruensissa predikatiivin
kanssa, on se vahva peruste pitää substantiivia subjektina. Suomessa oli
vaikeuksia katsotaan muodostavan vakiintuneen ilmauksen ja toimivan
lausepredikaattina.
Saamessa infinitiivi liittyy eksistentiaalilauseen substantiiviin joko adverbiaalin tai täydennyksen funktiossa: Luomus lea áigi jurddašit (ADVLI) ’Lomalla on
aikaa ajatella’; Luomus lea miella vuoiŋŋastit (TÄYD) ’Lomalla tekee mieli
levähtää’. Suomen tutkimuksessa infinitiivin on analysoitu liittyvän substantiiviin
joko määritteen tai täydennyksen funktiossa. Esimerkiksi lauseen Lomalla on aika
levähtää infinitiivi voidaan katsoa liittyvän substantiiviin määritteen funktiossa
tai liittyvän täydennyksenä substantiivin ja olla-verbin muodostamaan predikaattiin, Lomalla on aika levähtää (MÄÄR); Lomalla [on aika/a] ajatella (TÄYD).
Isossa suomen kieliopissa puhutaan niin sanotuista käyttöön vakiintuneista
substantiivin ja infinitiivilausekkeiden yhdistelmistä. (ISK: 502–503, 585.)
Suomen analyysi perustuu osittain kielen vakiintuneeseen käyttöön ja osittain
konstruktioihin perustuvalle ajattelulle. Toistuvasti yhdessä ja tietyissä lausetyypeissä esiintyvät lausekonstituentit käsitellään rakenteina eikä yksittäisinä
lauseenosina.
Tarkastelin edellä infinitiiviä, joka esiintyy adjektiivin kanssa predikatiivilauseessa. Saamen ja suomen kielet ovat semanttisesti ja syntaktisesti samanlaiset
silloin, kun predikatiivilauseessa on passiivitulkintainen infinitiivi: infinitiivillä ja
hallitsevalla lauseella on eri subjektitarkoite. Infinitiivi voi olla myös aktiivitulkintainen, jolloin hallitsevalla lauseella ja infinitiivillä on sama subjektitarkoite.
Tässä tapauksessa vain saamen kielen rakenteessa on perusinfinitiivi ja suomen
kielen adjektiivi saa seurakseen MA-infinitiivin illatiivimuodon.
Passiivitulkintainen infinitiivi
Nieida (SUBJ) lea čáppat
(čalbmái ’silmälle’) oaidnit (ADVLI).
Tyttö (SUBJ) on kaunis katsella (ADVLI).
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Aktiivitulkintainen infinitiivi
Biera (SUBJ) lei čeahppi hukset (ADVLI).
’Piera oli taitava rakentamaan.’
Morfologisena erona on se, että adjektiivipredikatiivi on saamessa aina
nominatiivi, mutta suomessa se voi olla myös partitiivin sijassa: Nieiddat leat
čáppasat (NOM) oaidnit ~ Tytöt ovat kauniita (PAR) katsella. Koska predikatiivi
on leat/olla-verbin täydennys ja yksi osa lauseen predikaattia, voidaan sanoa, että
predikatiivilauseessa Son [lei čáppat] oaidnit ~ Hän [oli kaunis] katsella
infinitiivi liittyy semanttisesti koko predikaattiin eikä pelkästään adjektiiviin
määritteen funktiossa. Saamessa InfP voi ilmaista toimen lisäksi tapaa, kuten
olggosoaidnit ’katsella ulospäin’. Infinitiiviä voi pitää predikaatin tai koko
lauseen määritteenä eli adverbiaalina, Son [lei čáppat] oaidnit (ADVLI) ~ Hän
[oli kaunis] katsella (ADVLI). Sekä saamessa että suomessa infinitiivi on usein
oaidnit/katsella.
Suomenkielisessä
tutkimusaineistossani
katsella
on
yksinomainen infinitiivi ja näyttää kiteytyneen tähän rakenteeseen.
Saamen perusinfinitiivi vastaa suomen VA-partisiipin passiivin translatiivimuotoa tiettyjen ehtojen täyttyessä: 1) predikatiivilauseessa on passiivitulkintainen infinitiivi, 2) subjektitarkoite on ei-elollinen tai eläin. Saamen
infinitiivin näyttää voivan korvata passiivimuotoisella infinitiivillä. Esimerkissä
Gahpir leai menddo divrras boaldit/boldojuvvot ’Lakki oli liian kallis poltettavaksi’ ehdot täyttyvät seuraavasti: 1) infinitiivi on passiivitulkintainen, koska
subjekti on patientti eikä agentti, 2) subjektitarkoite on eloton gahpir ’lakki’.
Infinitiivi boaldit on korvattavissa passiivimuodolla boldojuvvot. Vaatisi
lisätutkimusta siitä, voiko infinitiivin aina korvata passiivimuotoisella infinitiivillä.
Saamen kielessä esiintyy myös predikatiivilause, jossa on vertailukonjunktio
dego tai nugo ’niin kuin’: NP lea- (ADJ) InfP dego SUBST/ADJ; Don leat
oaidnit dego mielahis olmmoš/jalla ’Sinä näytät aivan hullulta’. Jakso dego ~
nugo SUBST/ADJ vastaa syntaktisesti predikatiivia, johon infinitiivi liittyy
adverbiaalin funktiossa. Rakenteen infinitiivi on tyypiltään passiivitulkintainen.
Saamen NP lea- (ADJ) InfP dego SUBST/ADJ -rakenne vastaa merkitykseltään
lähinnä suomen vertailurakennetta, johon ei liity infinitiiviä, Hän on (kaunis) kuin
kukka.
Saamen kielessä on kielteinen rakenne (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go
InfP, joka ilmaisee lähinnä deonttista modaalisuutta, ulkoisesta seikasta ja
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toimijan itsensä sisältä johtuvaa pakkoa: (Mus) ii lean eará (ráđđi) go
vuolgit ’Minulla ei ollut muuta (neuvoa) kuin lähteä.’ Rakenne (NPLOK) NEG lea(eará (SUBST)) go InfP on luonteeltaan nesessiivinen. Infinitiivin ilmaiseman
toiminnan mahdollinen suorittaja, kokija, on ilmaistu usein lauseen alussa tai se
on implisiittinen. Edellistä rakennetta muistuttaa myönteinen eará go
InfP -rakenne: Mii lea- (NPLOK) eará go InfP -rakenne, jossa kielto on esitetty
implisiittisesti, Mii lei (sus) eará go jorgalit ’Mitä(pä) oli (hänellä) muuta
(tehtävissä, neuvoksi) kuin kääntyä’. Molemmat rakenteet (NPLOK) NEG lea(eará (SUBST) go InfP ja Mii lea- (NPLOK) eará go InfP ovat kausaalisessa
suhteessa edeltävään lausekontekstiin, joka kertoo syyn infinitiivin ilmaisemaan
toimintaan.
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4

Lei/oli InfP -tapaukset

4.1

Johdanto

Tarkastelen tässä luvussa pohjoissaamen ja suomen [NP lei/oli InfP] -tapausta,
joka on muotonsa puolesta molemmissa kielissä samanlainen. Suomessa se
koostuu olla-verbistä ja perusinfinitiivistä. Olla-verbi kongruoi subjektin kanssa
ja ilmaisee tempuksen, esimerkiksi Hän on/oli kaatua. Pohjoissaamen vastaavassa
tapauksessa leat-verbi kongruoi subjektin kanssa luvussa mutta on aina preteritissä, lei gahččat ’olisi kaatunut’. Kieliopilliselta funktioltaan se on konditionaalin
perfekti. Suomen kieliopissa puhutaan verbiliitosta (ISK 2004: 445) tai kiteytyneestä verbiliitosta (Hakulinen – Karlsson 1979: 234) ja saamessa rakenteellisesta
apuverbista (leat) ja sen (substanssi)täytteestä 31 (Sammallahti 2005: 214–215).
Luvun lopussa tarkastelen lyhyesti saamen analyyttista konditionaalia, joka
muodostetaan leat-verbin konditionaalimuodosta ja perusinfinitiivistä, son livččii
gahččat ’hän kaatuisi’.
Lei/oli InfP -tapauksen semanttinen tehtävä on kuvata toteutumatonta toimintaa. Suomen kielessä oli InfP -tapauksella kuvataan sellaista toimintaa, joka on
vähällä tapahtua, hän oli lähteä. Saamessa lei InfP -tapauksella on konditionaalinen merkitys, son lei vuolgit ’hän olisi lähtenyt’. Saamessa se on konditionaalin
perfektin varianttimuoto. Konditionaalin perfekti koostuu leat-verbin
konditionaalimuodosta ja perfektin partisiipistä: Son livččii vuolgán ’Hän olisi
lähtenyt’. Konditionaalin perfektin ja konditionaalin perfektin variantin merkitys
on sama (son livččii vuolgán ~ son lei vuolgit ’hän olisi lähtenyt’). Koska saamen
ja suomen kielten [NP lei InfP] ja [NP oli InfP] -tapaukset ovat eri rakenteita,
käsittelen ne erikseen. Lopussa esitän kuitenkin yhteisen kokoavan katsauksen.
Vertailen merkitykseltään erilaista mutta rakenteeltaan tietyin osin samanlaista
son lei gahččat/hän oli kaatua -ilmaisua saamessa ja suomessa. Tarkastelen tässä
luvussa lähinnä suomen preteristä hän oli kaatua -muotoa (ks. myös Jomppanen
2005: 88–108). Kun käsittelen suomen oli InfP -tapausta enkä muita saman
rakenteen aikamuotoja, käytän nimitystä oli InfP -tapaus. Nimitykset on/oli InfP
ja olla InfP -rakenne, tarkoittavat rakennetta, joka sisältää kaikki aikamuodot.
Saamen vastaavaa lei InfP -tapausta nimitän rakenteeksi.
31

Rakenteellinen apuverbi, leat (lea vuolgán ’on lähtenyt’, lea leamaš vuolgán ’on ollut lähtenyt),
ilmaisee predikaatin aika- ja aspektiviittauksen. Apuverbit tarvitsevat puutteellisen merkityksensä
vuoksi täytteen, ja substanssitäyte tekee predikaatista sisältönsä puolesta kokonaisuuden.
(Sammallahti 2005: 214–215.)
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4.2

Suomen oli InfP -tapaus: propinkvatiivi

Käsittelen aluksi suomen ilmaisua jotain on ~ oli tapahtua. Tällaista läheltä
piti -tilannetta ilmaistaan verbiliiton avulla, joka muodostuu finiittiverbistä olla ja
perusinfinitiivistä. Semanttisesti samanlainen samasubjektinen ilmaisu oli kaatua
-tapaukselle on esimerkiksi finiittiverbi meinata + perusinfinitiivi: meinasi
kaatua (ks. myös Ikola ym. 1989: 309). Suomen murteiden lauseoppi ja tekstikielioppi tarjoaa merkitysvariantiksi myös niin sanottua olla + -mAisillAAn
infiniittikiteytymää 32 , olla kaatumaisillaan (Ikola ym. 1989: 434–435). Kun
-mAisillAAn-rakenne on yhdessä olla-verbin kanssa, on kyse verbiliitosta. Mutta
-mAisillAAn-rakenne on jonkin muun kuin olla-verbin kanssa esiintyessään tavan
adverbiaali, Hän änkytti sydän pakahtumaisillaan (Ylikoski 2003: 9, 13–17).
Rakenteet oli kaatua ja kaatumaisillaan ovat semanttisesti lähellä toisiaan mutta
eivät ole aina kuitenkaan toistensa vaihtoehtoja. Esimerkiksi olla tekemäisillään rakenteen käyttö ei näytä tulevan kysymykseen lausekontekstissa, joka viittaa
säännönmukaisesti toistuvaan toimintaan (Sulkala 1996: 201–208). Edellisestä on
esimerkkinä lause 54. Kiteytynyt -mAisillAAn-rakenne viittaa enemmän määrättyyn tapahtumaan tietyllä, rajatulla hetkellä.
54.

Iltaisin hän oli vaatimuksillaan tehdä minut hulluksi.
*Iltaisin hän oli vaatimuksillaan tekemäisillään minut hulluksi.

Myös olla-verbin ja MA-infinitiivin inessiivin yhdistelmä, olla tapahtumassa, on
aspektinsa puolesta lähellä kahta edellistä rakennetta (ks. myös Vilkuna 1996:
256–257). Näiden kolmen läheltä piti -tilannetta kuvailevan rakenteen eroa voi
esittää esimerkiksi asettamalla ne tapahtumaprosessin mukaiseen aikajärjestykseen, on/oli tapahtua, on/oli tapahtumaisillaan ja on/oli tapahtumassa. On/oli
tapahtua on kauimpana tapahtumishetkestä, tapahtumaisillaan on jo lähellä tapahtumaa ja on/oli tapahtumassa on jo osa prosessia. Toisaalta nämä kolme rakennetta ovat ilmaisultaan lähekkäisiä, mutta esimerkiksi tapausten oli tapahtumaisillaan ja oli tapahtua esiintymiskontekstit ovat erilaiset: oli InfP -tapauksella,
viitataan useimmiten menneeseen aikaan (Tommola 1992: 18). Tapaukset oli
tapahtua, oli tapahtumaisillaan ja oli tapahtumassa ilmaistaan esimerkiksi viron
kielessä yhden rakenteen avulla, eli mas-supiinirakenteella (55) (Metslang 1994:
213).
32
Kiteytyneestä -mAisillAAn-rakenteesta, niin sanotusta viidennestä infinitiivistä, on kirjoittanut
enemmän Jussi Ylikoski 2003.
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55.

Ta oli aknast välja kukkumas.
’Hän oli putoamaisillaan/putoamassa/pudota ulos ikkunasta.’

4.2.1 Oli InfP -tapauksen aikaisempi tutkimus
Rakennetyypistä oli kaatua ei ole tehty tähän mennessä yhtään laajaa tutkimusta
suomen kielestä, mutta moni tutkija on kyllä sitä sivunnut muun tutkimuksen yhteydessä. Rakenteita, jotka kuvaavat vähällä tapahtumista, on nimitetty monella
eri termillä, joista muutamia seuraavaksi. Eniten käytetty nimitys lienee
propinkvatiiviit tai rakenteet, joilla on propinkvatiivinen merkitys (esim.
Saukkonen 1965: 168 ja Maamies 1997: 20). Muita nimityksiä ovat imminentiaaliset rakenteet, imminential constructions (to imminent ’olla lähellä, uhata:
alkamassa oleva yritys epäonnistuu’) (Tommola 2000: 663), ja inkeptuaaliset
rakenteet, jotka ilmaisevat aspektia (Hakulinen – Karlsson 1979: 234). Edellisten
lisäksi voidaan käyttää rakenteen merkityksessä myös nimitystä ingressiivisyys
(ingressivity), joka on läheistä sukua punktuaalisuudelle. Se tarkoittaa oli
kaatua -tapauksessa sitä, että jo aiemmin alkanut toiminta lakkaa lähellä
tapahtumahetkeä. Siten sekä tapahtuman alku että loppu ovat dynaamisia ja
perfektiivisiä eli aspektiltaan rajattuja. (Sulkala 1996: 203, 207–208.) Olla-verbiä
ja infinitiiviä ei ole aina nähty yhtenä rakenteena, ja siinä tapauksessa infinitiivi
on tulkittu adverbiaalimääritteeksi (esim. Kiuru 1977: 210).
Kuteva (1998, 2000, 2001) on tutkinut eri kielten propinkvatiivisia merkityksiä omaavia rakenteita, erityisesti tapausta, jota vastaa suomessa oli kaatua. Hän
jakaa propinkvatiivit kahteen ryhmään: proksimatiiveihin ja avertiiveihin (to
avert ’kääntää pois’). Pääasiallisin ero näiden kahden ryhmän välillä on, että
avertiivien ilmaisema läheltä piti -tilanne ei tapahdu, kun taas proksimatiivien
ilmoittama tapahtuma voi joko tapahtua tai sitten ei (ks. myös Ylikoski 2003).
Avertiiveihin sisältyy Kutevan mukaan merkitys jotain oli tapahtua mutta
tapahtuma jää toteutumatta (was on the verge/point of V-ing but did not V) ja
proksimatiiveihin sisältyy merkitys jotain on tapahtua (be just about to do
something). Kaikille avertiiveille tyypillisiä piirteitä, jotka esiintyvät eri kielissä,
ovat imminence ’uhkaava läheisyys’, pastness (mennyt aika) ja counterfactuality ’vastakohtaisuus’. (Kuteva 1998: 130–131, 152; 2000: 27; 2001: 84–85,
92–99.)
Suomen olla InfP -rakenne kuuluu Kutevan luokituksessa avertiivien (tapahtuma ei tapahdu) ryhmää ja olla -mAisillAAn -rakenne proksimatiivien (tapahtuu
tai sitten ei) ryhmään. Vaikka Kuteva on luokitellut suomen rakenteen on/oli InfP
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avertiiveihin, se kuitenkin täyttää vain yhden avertiivin ominaisuuksiin kuuluvista
ehdoista, läheisyyden. Ehdot vastakohtaisuus ja menneisyys jäävät täyttymättä.
Vastakohtaisuuden ehto tarkoittaa, että jotakin oli tapahtua mutta ei kuitenkaan
tapahtunut. Menneisyyden ehto puolestaan tarkoittaa sitä, että oli InfP -tapaus on
aina menneen ajan tempuksessa. Kuten jo edellä on tullut esiin, suomen kielen
olla InfP -rakenteessa ovat mahdollisia niin mennyt kuin nykyinenkin aikamuoto
Hän on ~ oli ~ on/oli ollut kaatua. Sekaannus johtunee siitä, että Kuteva (1998:
159) käyttää lähdekirjanaan Setälän Suomen kielen lauseoppia vuodelta 1922, ja
siinä on maininta ensimmäisen infinitiivin käytöstä yhdessä olla-verbin kanssa
rakenteissa, jotka ilmaisevat lähes tapahtunutta tapahtumaa. Suluissa on kuitenkin
käyttörajoitus, että tätä rakennetta ei käytetä preesensin kanssa (Setälä 1922: 103–
104). Uudemmasta painoksesta (Setälä 1966: 110) tämä rajoitus puuttuu. Kutevan
(1998: 159) luokituksessa on/oli InfP -rakenne olisi, ilman väärää lähdetietoa,
piirteidensä perusteella proksimatiivi. Kuteva kategorisoi on/oli InfP -rakenteen
kuitenkin virheellisen lähdetiedon perusteella avertiiveihin. On harmillista, että
virheellinen luokitus on levinnyt muiden tutkijoiden toimesta eteenpäin (esim.
Ylikoski 2003: 12).
Suomen kielessä on myös muita rakenteita, joilla on propinkvatiivinen merkitys. Penttilä (2002) käsittelee on/oli InfP -rakenteen lisäksi merkitykseltään
toisilleen läheisiä rakenteita: olla putoamaisillaan, olla putoamallaan ja olla
putoamalla. Tämän lisäksi hän käsittelee fraasimaisia ilmauksia, joita hän
nimittää saneliitoiksi. Niitä käytetään samassa tarkoituksessa kuin on/oli
InfP -rakennetta. Tällaisia ovat esimerkiksi vähällä piti, vähältä piti etten, liki piti
etten ja hankin sanoa. (Penttilä 2002: 620.) Osa rakenteista (hankin sanoa, olla
putoamallaan ja olla putoamalla) on nykysuomessa outoja.
Propinkvatiiveja on käsitelty myös diakronisesta näkökulmasta. Kuteva (1998)
on esittänyt, että avertiivista (was on the verge/point of V-ing but did not V) voi
kehittyä proksimatiivi (be just about to do something ) siten, että avertiivi
kadottaa kaksi sille tyypillista ominaisuutta, nimittäin ominaisuudet
pastness ’menneisyys’ ja counterfactuality ’vastakohtaisuus’. Näin avertiivilla ja
proksimatiivilla olisi lopulta jäljellä vain yhteiset piirteiden merkitykset (uhkaava)
läheisyys ja tapahtuu tai sitten ei. (Kuteva 1998: 146; 2001: 103.) Kuten jo edellä
tuli ilmi, olla InfP ja olla -mAisillAAn -tapaukset kuuluvat piirteidensä puolesta
proksimatiiveihin.
Suomen propinkvatiivien osalta kehitys, jos sitä halutaan ennustaa, näyttää
kulkevan päinvastaiseen suuntaan. Suomen on/oli InfP -rakenne on pikemmin
menettämässä preesensmuotonsa kuin preteritin aikamuodon. Aineistossani olla
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InfP -rakenteen preteriti on vahvasti edustettuna ja preesensmuoto on harvinainen:
on vain yksi preesensin aikamuodossa oleva on InfP -tapaus (56). Syynä
preesensmuotojen vähyyteen lienee se, että kaunokirjallinen kerronta ei etene
preesensin aikamuodossa, mutta toisaalta kaunokirjallisuus sisältää myös suoria
lainauksia, jotka voivat olla preesensissä. Suomen kielessä diakroninen kehitys33
ei noudata Kutevan (1998: 146; 2001: 103) näkemystä, että avertiivista voi
kehittyä proksimatiivi. Sen sijaan kehitys näyttää kulkevan toiseen suuntaan, jos
katsotaan preesens- ja preteritimuotojen esiintymistiheyttä, proksimatiivista
kehittyy avertiivi (on kaatua > oli kaatua). Mielestäni termi propinkvatiivi on olla
InfP -rakennetta kuvailtaessa käyttökelpoinen, koska se ilmaisee tapahtumaa, joka
on vähällä tapahtua, mutta ei ota kantaa tempukseen.
56.

Omaa nuoruuttani en ole tuntea kuvasta (MJ 1988: 80).

4.2.2 Oli InfP -tapauksen funktiot
Puhuttaessa oli InfP -tapauksesta ja propinkvatiivisesta merkityksestä tarkoitetaan
yleensä todellista tapahtumaa, joka oli vähällä tapahtua. Mutta samaa konneksiota
voidaan käyttää myös fiktiivisessä merkityksessä, esimerkiksi metaforisessa
käytössä (ks. myös Tommola 2000: 663). Tarkastelen aluksi oli InfP -tapauksen
käyttöä kuvaamassa konkreettista läheltä piti -tilannetta ja sen jälkeen oli
InfP -tapausta fiktiivisten tilanteiden kuvauksessa.
Oli InfP -tapausta käytetään tunnetusti silloin, kun kuvataan konkreettista
tapahtumaa, joka oli vähällä tapahtua. Edellisen lisäksi se voi implisiittisesti
sisältää ajatuksen toiminnasta, jonka tapahtuminen ei ollut suotavaa. Propinkvatiivisia rakenteita käytetään tyypillisesti juuri ei-toivotun toiminnan kuvauksessa
(Kuteva 2000: 27). Infinitiivi kaatua on aineistoni perusteella tyypillinen
33

Saukkonen (1965: 168–169) on pohtinut perusinfinitiivin propinkvatiivisen merkityksen diakronista
kehitystä rakenteen kannalta. Hän arvelee, että samasubjektinen rakenne hän on pudota on alkujaan
vastannut jäsentelyltään täysin erisubjektista rakennetta talo on myydä. Näillä rakenteilla on ollut
rinnakkaiset merkitykset ’hän on putoamista varten, putoavana’ ja ’talo on myymistä varten,
myytävänä’. Samasubjektisen rakenteen infinitiivinä oli ensin vain intransitiiviverbi. Toinen näistä
rakenteista, samasubjektinen, olisi sitten erikoistunut propinkvatiiviksi hän on vähällä pudota. Kun
hallitsevalla verbillä on eri subjekti kuin infinitiivillä, on kysymyksessä lähinnä adverbiaalinen
merkitys (oli tehdä, tekemistä varten, tehtävänä), esimerkiksi Leipä on syödä ’leipä on syömistä
varten’. Nykyisin erisubjektinen muoto on erittäin harvinainen (Saukkonen 1965: 173). Vielä
harvinaisempi se on kielteisessä lauseessa (”eikä siittä [kätilöstä] ot tähä tulla [miniäksi]”) (Kiuru
1977: 202). Kovin yleinen ei ole myöskään samasubjektinen olla INF -rakenne propinkvatiivisessa
merkityksessä. Se näyttää olevan vähän yleisempi yleiskielessä kuin murteissa, ja murteista
savolaismurteet käyttävät sitä eniten (Ikola ym. 1989: 308–309).
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esimerkki verbistä, joka kuvaa ei-toivottua toimintaa kyseisessä rakenteessa (57a–
b). Muitakin verbejä on, esimerkiksi törmätä lauseessa 57c.
57 a.

Saunassa menetin tasapainoni ja olin vähällä kaatua kiukaaseen (PS
1980: 15).

b.

Kiskaisin itseni Annasta ja lattialle könytessäni olin kaatua housuihini
(JS 1990: 15).

c.

Töööt, kaarsi yläkerran kollo Petteri parvekkeen alta ja oli vähällä
törmätä suoraan tyttöparveen (JS 1990: 24–25).

Propinkvatiivisella oli InfP -tapauksella voidaan kuvata intentionaalista toimintaa,
esimerkiksi aikomista ilmaisevassa merkityksessä, jolloin olla-verbi toimii intentioverbinä verbiketjussa. Toiminta on toivomisen suhteen neutraalia, pelkästään toteavaa, esimerkiksi hän oli kääntyä takaisin. Lauseet 58a–b sisältävät merkityksen ’hän meinasi ~ aikoi lähteä’. Esimerkkilauseissa ei niinkään oteta kantaa,
oliko tapahtuma toivottava vai ei. Sen sijaan oli InfP -tapaus seuraa yllättävää ja
voimakasta tunnetilaa kuvailevaa tilannetta, jonka perusteella syntyy intentio tehdä refleksinomaisesti jotakin. [NP oli InfP] -tapaus esiintyy yhdistelmälauseessa
kausaalisessa suhteessa toiseen lauseeseen, alkuosa esittää syyn ja jälkimmäinen
osa seurauksen, esimerkiksi (58a) Kun ensimmäinen laukaus kuului talon toisesta
päästä, hänen sydämensä hyppäsi, hän oli lähteä (’hän meinasi lähteä’).
58 a.

Kun ensimmäinen laukaus kuului talon toisesta päästä, hänen sydämensä
hyppäsi, hän oli lähteä. Sitten laukauksia tuli pitkänä sarjana ja hän
rauhoittui (EJ 1991: 58).

b.

-Hyi helvetti, Harjunpäältä pääsi; sama vesi huuhteli jo melkein hänen
nivusiaan ja hyvin lyhyen hetken hän oli kääntyä takaisin, liikahtikin jo
jotenkin– – (MYJ 1994: 25).

Oli InfP -tapausta kuvaava tapahtuma voi sisältää myös modaalisuuden ilmauksen.
Esimerkiksi lauseessa 59 on kysymys deonttisesta modaalisuudesta, lähinnä nesessiivisyydestä (vrt. Kangasniemi 1992: 351–352, 363): ’he olivat joutua tilanteeseen, jossa on tehtävä jotakin’. Oli InfP -tapaus ilmaisee tässä merkityksessä
selvästi ei-toivottavaa tapahtumaa. Saman merkityksen voi ilmaista nesessiiviverbeillä pitää tai täytyy, heidän melkein piti ~ täytyi muuttaa.
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59.

Mutta niin eri tavalla kuin äidin kanssa, silloin he olivat vähällä joutua
muuttamaan naapurien ennakkoluulon ja vihan takia (PH 1994: 26–27).

Kuvallinen eli metaforinen käyttö on yksi oli InfP -tapauksen käyttöfunktioista
kuten esimerkiksi ilmaisussa olin kuolla nauruun (ks. myös Tommola 2000: 663).
Metaforisessa käytössä kuvaillaan mentaalista olotilan muutosta, joka on vähällä
tapahtua (60a–c). Oli InfP -tapausta on käytetty esimerkeissä sekä metaforisesti
että voimakkaan tunnetilan ilmaisuun.
60 a.

– –väsymys oli yllättäen saada yliotteen, se miltei velloi hänen sisällään,
ja– – (MYJ 1994:21).

b.

Hengitykseni oli tukahtua, katsoin kahta nuorta naista kuin kummituksia,
ne seisoivat ihmettelevinä edessäni (JS 1990: 15).

c.

Ukko oli pakahtua, painui ovet paukkuen ulos (Hietamies 1989: 48).

Oli InfP -tapausta käytetään myös kontekstissa, joka ilmaisee säännönmukaisesti
toistuvaa toimintaa, frekventatiivisuutta. Toiminnan jatkuvuus ei kuitenkaan
ilmene yksinomaan propinkvatiivin merkityksen kautta, vaan siihen tarvitaan
jokin muu toistuvuutta ilmaiseva elementti. Esimerkiksi lauseessa 61 adverbiaali
iltaisin ilmentää frekventatiivisuutta. Ilman sitä lausekonteksti on pelkästään
punktuaalinen kuten oli InfP -tapauksessa tavallisesti.
61.

Iltaisin Mari oli vaatimuksillaan ja riehunnallaan tehdä minut hulluksi
(JS 1990: 27).

4.2.3 Oli InfP -tapaukselle tyypillisiä piirteitä
Propinkvatiivinen oli/on InfP -rakenne sisältää tiettyjä sille tyypillisiä piirteitä.
Rakenteen eri aikamuodot sisältävät joiltain osin merkitykseen liittyviä erityispiirteitä. Kun rakenne on menneen ajan muodossa, se sisältää implisiittisesti kiellon
(ks. myös Kuteva 2000: 29): ’oli vähällä (ollut) tapahtua jotakin mutta ei
kuitenkaan tapahtunut’. Sen sijaan preesensmuotoinen on InfP -tapaus ei ota
kantaa siihen, tapahtuuko läheltä piti -tapahtuma: lauseen Maljakko on pudota
perusteella ei voi päätellä, putosiko maljakko vai ei.
Oli InfP -tapauksen subjekti on tavallisesti elollistarkoitteinen propinkvatiivisuutta ilmaisevissa kielten rakenteissa (Kuteva 2001: 83). Näin on myös
tutkimusaineistossani, subjekti on tavallisesti elollinen ja ihmistarkoitteinen,
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kuten esimerkeissä 60c ja 61. Subjekti voi olla myös inhimilliseen toimintaan
viittaava, kuten lauseessa 61b subjektina on hengitys. Ei-elollinen subjektitarkoite
on tutkimusaineistossani harvinainen, vaikka se on muutoin aivan tavallinen
vastaavassa rakenteessa, esimerkiksi maljakko oli pudota lattialle. Aineistossani
ei-elollinen subjektitarkoite esiintyy tavallisesti metaforisessa kontekstissa, kuten
väsymys oli saada yliotteen (60a) ja sota oli räiskähtää (62).
62.

Kun hän varttui koko Kreikka kihisi kiimaa, kosijoitten veri kuohahteli ja
sota oli räiskähtää niin että valtakunnan pelastamiseksi kosijat vannotettiin puolustamaan asevoimin sitä– – (VP 1985: 54).

Oli InfP -tapausten infinitiivit, kuten pudota, kaatua, törmätä, saada, ilmaisevat
tavallisesti tekemistä mutta eivät kuitenkaan aina. Esimerkissä 56, Omaa
nuoruuttani en ole tuntea kuvasta, on mentaaliverbi tuntea. Sen sijaan olemista
tarkoittavat verbit, kuten olla tai asua, eivät esiinny aineistossani kertaakaan.
Propinkvatiivi viittaa tavallisesti punktuaaliseen tapahtumaan, joten stabiilia tilaa
ilmaiseva verbi olisikin ristiriidassa on/oli InfP -rakenteella ilmaistavan merkityksen kanssa.
4.3

Saamen lei InfP -rakenne: konditionaalin perfektin variantti

4.3.1 Johdanto
Pohjoissaamen konditionaalin perfektin varianttimuoto lei InfP ja suomen kielen
propinkvatiivi oli InfP vastaavat rakeenteellisesti toisiaan. Rakenteessa kummallakin verbillä on sama subjektitarkoite, joka kongruoi preteritimuotoisen leat/ollaverbin kanssa. Tosin propinkvatiivista on/oli InfP -rakennetta käytetään eri aikamuotojen ilmaisemiseen, kun taas saamen lei InfP -rakenteen leat-verbi on aina
preteritissä, lei gahččat ’olisi kaatunut’. Semanttisesti saamen lei InfP ja suomen
kielen oli InfP -muodot ovat eritarkoitteiset. Saamen kielessä rakennetta käytetään
ilmaisemassa konditionaalin perfektiä, kun taas suomen kielessä sillä on
propinkvatiivinen merkitys.
Konditionaalin perfektin varianttimuodon, lei InfP -rakenteen, funktio vastaa
pohjoissaamessa konditionaalin perfektiä, livččii gahččan ’olisi kaatunut’.
Konditionaalin perfektin päätehtävä on todeta, että jotain epätodellista olisi voinut
tapahtua (ks. myös H-H Bartens 1980: 266). Bergsland (1961: 26–27) ilmaisee
saman asian seuraavasti: infinitiivillä on yhdessä imperfektimuotoisen leat-verbin
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kanssa sama merkitys kuin perfektin konditionaalilla, Leddjen (imperf) dan
mák´sit (INF), gå dån leddjet (imperf) dan gái´bidit (INF) (Nykyisen ortografian
mukaan Ledjen dan máksit, go don ledjet dan gáibidit) ’Olisin sen maksanut, jos
sinä olisit sitä vaatinut’. Konditionaalin perfektin varianttimuodolla on olemassa
käyttörajoitus, joka koskee leat-verbin preteritin kanssa esiintyviä infinitiivejä:
leat ’olla’ -verbiä ei käytetä leat-verbin täydennyksen funktiossa: *lei leat ’olisi
ollut’ (Nielsen 1979a [1926–29]: 370). Termit ’konditionaalin perfekti’
ja ’konditionaalin perfektin variantti’ eivät tarkoita tässä tutkimuksessa sitä, että
toinen muodoista olisi ensisijainen.
Konditionaalin perfekti (son livččii boahtán ’hän olisi tullut’) poikkeaa rakenteensa puolesta konditionaalin perfektin varianttimuodosta (son lei boahtit ’hän
olisi tullut’). Edellisessä esiintyy leat-verbin konditionaalimuoto (livččii) yhdessä
partisiipin perfektin (boahtán) kanssa, ja jälkimmäisessä on leat-verbin preteritimuoto (lei) yhdessä perusinfinitiivin (boahtit) kanssa. Konditionaalin perfektin
varianttimuodon leat-verbillä ei ole konditionaalin tunnusta. Toisaalta monissa
kielissä konditionaaliksi tulkitaan myös sellainen lauseyhdistelmä, jossa ei ole
näkyvää konditionaalin tunnusta ja joka koostuu päälauseesta ja alisteisesta
lauseesta. Tälläiset lauseyhdistelmät voivat ilmaista lauseiden proposition, joka
voi olla tosi tai epätosi lauseiden suhteessa toisiinsa (Kangasniemi: 1992: 251–
252.)
Konditionaalin perfekti
son livččii boahtán
son ii livčče boahtán

’hän olisi tullut’
’hän ei olisi tullut’

Konditionaalin perfektin variantti
son lei boahtit
son ii lean boahtit

’hän olisi tullut’
’hän ei olisi tullut’

Konditionaalin perfektiä voidaan käyttää samanaikaisesti varianttimuodon kanssa
esimerkiksi siten, että varianttimuotoa käytetään päälauseessa ja säännönmukaista
muotoa sivulauseessa tai päinvastoin. Toisaalta on myös mahdollista käyttää
pelkästään yhtä rakennetta yhdistelmälauseen molemmissa osissa. (Nielsen 1979a
[1926–29]: 370.)
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4.3.2 Lei InfP -rakenteen aikaisempi tutkimus
Pohjoissaamen konditionaalin perfektin varianttimuotoa on aiemmin tutkinut
Hans-Hermann Bartens (1980), joka on kirjoittanut väitöskirjan pontentiaali- ja
konditionaalimuotojen käytöstä kymmenessä eri saamen kielessä, joista yhtenä on
myös pohjoissaame. Bartensin väitöskirja sisältää laajan tutkimuksen konditionaalin perfektistä ja sen varianttimuodoista tarkasteltuna lähinnä kvantitatiivisesta
näkökulmasta. Eroja saamen eri kielten välillä löytyy konditionaalin perfektin
muotojen käyttötaajuudessa. Eteläsaamen kielessä konditionaalin perfekti ja sen
varianttimuodot ovat harvinaisia, samoin Kuolan niemimaalla puhutuissa turjan-,
kildin- ja akkalansaamen kielissä. Uumajansaamessa konditionaalin perfektin
varianttimuoto on harvinainen, ja konditionaalin perfekti puuttuu siitä kokonaan.
(H-H Bartens 1980: 301–302.)
H-H. Bartensin (1980) tutkimus tarkastelee laajasti konditionaalin perfektin
varianttimuotoa. Muut tutkijat ovat lähinnä maininneet sen vaihtoehtona konditionaalin perfektimuodolle. Friis (1856: 100–101) käyttää konditionaalin perfektin
varianttimuodosta nimitystä pluskvamperfekti II erotukseksi pluskvamperfekti I
-muodosta, jolla hän tarkoittaa nykyistä pluskvamperfektiä (lei boahtán ’oli
tullut’). Varianttimuodon käytöstä Friis mainitsee lyhyesti: sitä käytetään
lauseissa, joissa kerrotaan, mitä olisi saattanut tapahtua, ja edellisen lisäksi
lauseissa, joissa kerrotaan, mitä olisi saattanut tapahtua menneessä ajassa. Hän
erottaa kolme eri lausekombinaatiota (Friis 1856: 212). (Suluissa olevat lauseet
olen mukauttanut nykyiseen ortografiaan. Esimerkkilauseiden ortografia ei vastaa
aivan kaikilta osin alkuperäistä, esim. č on nykyortografian mukainen
kirjoitusteknisistä syistä.)
1.

Pluskvamperfekti II (konditionaalin perfektin variantti) ja optatiivi
(konditionaalin perfekti) ehtolauseessa.
Galle mon legjim mafset (kond.perf.variantti),
jos lifči læm ruđak (kond.perf.).
(Galle mun ledjen máksit,
juos livčče lean ruđat.)
’Kyllä minä olisin maksanut,
jos olisi ollut rahaa.’
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2.

Pluskvamperfekti II (konditionaalin perfektin variantti) molemmissa
lauseissa.
Jos i læm hoapost orostet (kond.perf.variantti),
de læi gaččat fjelbmai (kond.perf. variantti).
(Juos ii lean hoahpus orostit,
de leai gahččat fielbmái.)
’Jos ei olisi kiireesti pysähtynyt,
niin olisi kaatunut jokeen.’

3.

Optatiivi (konditionaalin perfekti) molemmissa lauseissa.
Go must lifči læm æneb duoljek (kond.perf.),
de mon lifčim oʒ̄ʒ̄om æneb ruđaid (kond.perf.).
(Go mus livčče lean eanet duoljit,
de mun livččen ožžon eanet ruđaid.)
’Kun minulla olisi ollut enemmän taljoja,
niin minä olisin saanut enemmän rahoja.’

Lagercrantz (1929: 195) mainitsee, että konditionaalin perfekti voidaan muodostaa joko konditionaalin preesensmuodolla ja siihen liittyvällä partisiipin
perfektillä (livččen duohpan ’olisin lappanut’) tai indikatiivin preteritimuodolla ja
siihen liittyvällä perusinfinitiivillä (ledjen duohpat ’olisin lappanut’). Friisin kieliopin (1856) mukaista terminologiaa jatkaa Nielsen (1979a [1926–29]: 370) ja
nimittää konditionaalin perfektin varianttia pluskvamperfekti II:ksi samoin kuin
Hans-Hermann Bartens (1980: 260–297). Nickel (1994: 55–56) on nimennyt
variantin konditionaalin perfekti 2:ksi (perfektum kondisjonalis 2) erottaaksen
sen konditionaalin perfektistä, jolla on sama merkitys kuin konditionaalin perfekti
2:lla.
Knud Leemin kieliopissa, jonka tanskalainen tutkija Rasmus Rask (1832) on
viimeistellyt, konditionaalin perfektin variantti on huomioitu konjugaatiossa.
Siinä menneen ajan aikamuodot on jaettu kolmeen ryhmään: förnutid ’nykyinen
mennyt aika’, fördatid ’aikaisemmin mennyt aika’ ja efterdatid ’jälkeen mennyt
aika’. Efterdatid-muoto sisältää vielä kaksi eri muotoa, konditionaalin perfektin
variantin, legjim lokkat (nykyisen ortografian mukaan ledjen lohkat ’olisin
lukenut’), ja analyyttisen konditionaalin, lifchim lokkat (livččen lohkat ’lukisin’).
Rask on merkinnyt konjugaatiossa analyyttisen konditionaalin sulkuihin. Hän
kytkee variantin käytön lauseisiin, joita yhdistää tanskassa dersom ’jos’, siten että
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yhdistelmälauseen ensimmäisessä osassa on efterdatid (konditionaalin perfektin
variantti) ja jälkimmäisessä lauseessa fördatid (konditionaalin perfekti). (Rask
1832: 149–152.)
Efterdatid (konditionaalin perfektin variantti) + fördatid (konditionaalin perfekti)
(Rask 1832: 151–152):
I son fidnojdes lem loftet (kond. perf.variantti),
jos mon im lifchi sudnji vækén báttam (kond.perf.).
(Nykyisen ortografian mukaan
Ii son fitnuidis lean loktet (kond. perf.variantti),
jos mun in livčče sudnje veahkkiin boahtán (kond.perf.)).
’Ei hän pyydyksiään olisi nostanut,
jos minä en olisi hänelle apuriksi tullut.’
4.3.3 Lei InfP -rakenteen funktio
Konditionaalin perfektin varianttia käytetään kuvaamaan toteutumattomia
tapahtumia ja asioita ja näiden välisiä suhteita. Kuvaus sisältää myös kertojan
subjektiivisen näkökulman siitä, mitä menneisyydessä olisi voinut tapahtua.
Suhde jota kuvataan, voi olla esimerkiksi disjunktiivinen eli vaihtoehtosuhde.
Vastakkaista vaihtoehtosuhdetta tapahtumaan tai asiaan voidaan ilmaista
adverbilla muđui ~ muđuid ’muulla tavalla, muussa tapauksessa, muutoin’ tai
konjunktiolla muhto ’mutta’. Adverbi muđui ~ muđuid ilmaisee tyypillisesti
vastakkaista vaihtoehtosuhdetta asioiden välillä, ja muhto voi edellisen lisäksi
tuoda esille jonkin muun kuin vastakkaisen vaihtoehdon. Tarkastelen aluksi
adverbin muđui ~ muđuid käyttöä ja sen jälkeen konjunktion muhto käyttöä
konditionaalin perfektin varianttilauseissa.
Lei InfP -rakenne ja adverbi muđui ~ muđuid
Suomen kielen disjunktiiviset ilmaukset, joissa on konnektiivi muuten tai muutoin,
sisältävät kielteisen ehdon merkityksen. Tavallisesti niissä esitetään tapahtuvaksi
jokin vaadittu tai toivottu asiantila yhdistelmälauseen ensimmäisessä osassa, ja
muuten/muutoin-sanalla alkavassa jälkimmäisessä lauseessa kerrotaan, mitä
tapahtuu, ellei esitetty asiantila toteudu: Sen on loputtava, muuten nukkumisesta ei
tule mitään. Myös muissa kuin välttämättömyyden ilmauksissa konnektiivilla
muuten ~ muutoin ilmaistaan vaihtoehtoisuutta, mutta ehdon merkitys puuttuu:
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Tarvitaan vain joulumieltä, muutoin kaikki jouluvalmistelut on jo tehty. (ISK 2004:
1048.) Sekä saamen muđui ~ muđuid että suomen muuten ~ muutoin kuuluvat
konnektiiveihin, joiden tehtävänä on osoittaa lauseiden välisiä semanttisia
suhteita (ISK 2004: 790, 1046, 1069; Sammallahti 2005: 178).
Saamessa käytetään adverbia muđui ~ muđuid – samoin kuin suomessa vastinetta muuten ~ muutoin – kielteisen ehdon ilmaisussa. Kielteistä ehtoa voidaan
luonnehtia myös vastakohtaiseksi ehdoksi myöntö- ja kieltotapauksissa.
Esimerkiksi yhdistelmälauseessa, jonka alkuosan merkitys on kielteinen tai
epäilyä merkitsevä, jälkimmäinen lause ilmaisee ehtoa. Jälkilause alkaa
alistuskonjunktiolla go ’kuin’: Ii nagot gal olmmoš doadjit muđui go časká
juogaman vuostá ’Ei ihminen kyllä jaksa taittaa muuten kuin lyömällä jotakin
vasten’. (Sammallahti 2005: 136.) Saamessa adverbi muđui ~ muđuid ilmaisee
myös vaihtoehtosuhdetta tai vastakkainasettelua asioiden tai ajallisesti eri
aikaisten tapahtumien välillä. Kun vaihtoehtosuhdetta ilmaistaan konditionaalin
perfektin variantti -rakenteella ja konnektiolla muđui ~ muđuid, vaihtoehto voi
olla joko kuvitteellinen tai todellinen. Esimerkiksi lauseessa 63 konnektiivi muđui
aloittaa kuvitteellisen lauseen, jossa on konditionaalin perfektin variantti: muđui
leimmet girdilit dego lottážát ’muutoin olisimme lähteneet lentoon kuin linnut’.
63.

Mis mánáin leai nu suohtas ahte dušše soaját váilo, muđui leimmet
girdilit (kond.perf.variantti) dego lottážát (IT 1997: 6).
’Meillä lapsilla oli niin hauskaa, että vain siivet puuttuivat, muutoin olisimme lähteneet lentoon niin kuin linnut.’

Lei InfP -rakenne ja konjunktio muhto
Muhto ’mutta’ on rinnastuskonjunktio, joka yhdistää muun muassa kaksi lausetta
toisiinsa niin syntaktisesti kuin semanttisestikin (Sammallahti 2005: 212, 245).
Konjuktio mutta ilmaisee suomessa kontrastiivisuutta (ISK 2004: 1069). Myös
saamen konjunktio muhto voi ilmaista vastakkaisuutta esimerkiksi yhdistelmälauseessa, jossa on konditionaalin perfektin variantti. Esimerkkinä on yhdistelmälause (64), jossa konditionaalin perfektin varianttilause ilmaisee, mitä olisi voinut
tapahtua, ’olisin kävellyt miinaan’. Jälkimmäinen lause ilmaisee implisiittisesti
kontrastiivisuutta, ’kirjoittaja ei kuitenkaan kävellyt miinaan vaan joku toinen
mies’.
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64.

Ikte ledjen vázzit (kond. perf. variantti) njuolga miidnii, muhto lihkus
bohten ovtta albmá maŋis (RPL 1994: 28).
’Eilen olisin kävellyt suoraan miinaan, mutta onneksi tulin yhden miehen
perässä.’

Rinnastuskonjunktio muhto voi aloittaa myös lauseen, joka ei ole kontrastiivinen
suhteessa edeltävään lauseeseen vaan konsessiivinen. Kahden lauseen välinen
suhde on konsessiivinen, kun lauseissa mainitut asiantilat pätevät mutta kuitenkin
implikoidaan asiantilojen yhteensopivuutta kyseisessä kontekstissa: On jo myöhä,
mutta en lähde vielä nukkumaan, Vaikka on jo myöhä, en siitä huolimatta lähde
nukkumaan. Siitä, että ensimmäisen ilmaisema asiantila pätee, olisi odotuksenmukaisena seurauksena, että toisessa lauseessa ilmaistu tapahtuma toteutuu:
koska on jo myöhä, pitää lähteä nukkumaan. (ISK 2004: 1085.) Esimerkkilausessa 65 on kyse konsessiivisesta suhteesta. Yhdistelmälause koostuu kahdesta
peräkkäisestä lauseesta, joista ensimmäinen ilmaisee mahdollisuutta, son leai gale
bures udnot ’hän olisi kyllä hyvin suonut’, ja jälkilauseessa esitetään arvio, joka
ei suoraan liity edeltävään lausekontekstiin. Yhdistelmälauseen alkuosan ja
konjunktion muhto perusteella olisi odotuksenmukaista, että jälkilause olisi
kielteinen. Kielto tuleekin mutta vasta ahte-konjunktiolla alkavassa alisteisessa
lauseessa.
65.

Son leai gale bures udnot (kond.perf.variantti) Máreta Bás Gállii, muhto
son maiddai anii (preteriti) lunddolažžan dan, ahte Máret ii ráhkestan
Bás Gálle, guhte leai– – (EL 1979: 25).
’Hän olisi hyvin suonut Maaritin Pikku Kallelle, mutta hän myös piti
luonnollisena sitä, että Maarit ei rakastanut Pikku Kallea, joka oli– –.’

Konditionaalin perfektin variantin päätehtävä on epätodellisen toteaminen,
sellaisen, joka olisi voinut tapahtua. H-H. Bartensin mukaan on harvinaista, että
variantti esiintyy päälauseessa, joka viittaa tähän hetkeen tai tulevaan. Vielä
harvinaisempi se on alisteisessa ehtolauseessa: Bartens on löytänyt aineistostaan
vain yhden esimerkin variantista alisteisessa ehtolauseessa. Silloin kun
konditionaalilla ei viitata menneeseen, sillä voidaan osoittaa myös jotain
odottamatonta tapahtumaa. (H-H. Bartens 1980: 268–270.) Mielestäni konditionaalin perfektin variantin semanttiseen tulkintaan vaikuttaa koko lausekonteksti
eikä pelkästään se osa yhdistelmälauseesta, jossa varianttimuoto on. Esimerkiksi
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yhdistelmälauseen 66 ensimmäisessä osassa on konditionaalin perfektin variantti,
ja vasta jälkimmäisen osan perusteella voi todeta, että se viittaa tulevaan aikaan.
66.

De maid in lean gal astat (kond.perf.variantti), muhto ferten gale váldit
áiggi (JG 1986: 14).
’Niinpä mitä en olisi kyllä ehtinyt, mutta minun täytyy kyllä varata aikaa.’

Lei InfP -rakenne ja ehtolause
H-H. Bartensin tutkimusaineistossa (1980: 288) konditionaalin perfektin variantti
esiintyy useimmiten yhdyslauseessa, joka sisältää ehtolauseen. Tutkimusaineistoni osoittaa aivan samaa tendenssiä. Suurimmassa osassa yhdistelmälauseista, jossa on konditionaalin perfektin variantti, on myös ehtoa ilmaiseva
konjuktio. Ehtolauseen aloittava konjunktio on tavallisesti juos, jus ’jos’. Variantti
esiintyy yhdistelmälauseen toisessa osassa tai sitten molemmissa lauseissa.
Jälkimmäinen vaihtoehto on omassa tutkimusaineistossani harvinaisempi. On
tavallista, että samassa yhdistelmälauseessa käytetään sekä säännönmukaista
konditionaalin perfektiä että konditionaalin perfektin varianttia kuten esimerkissä
68a. Esimerkissä (67b) on kyse harvinaisemmasta konditionaalin perfektin
variantin käytöstä, siinä variantti esiintyy yhdistelmälauseen kummassakin osassa.
67 a.

Aitto leimmege gávnnatallat (kond.perf.variantti), jus livččiime dohko
nohkkan, (kond.perf) hoahkalii Nillá ja čiehpai lagabui– – (EG 1985: 99).
’Toden totta olisimme joutuneet yllätetyiksi, jos olisimme sinne nukahtaneet, hokaisi Niilo ja kaivautui lähemmäksi– –.’

b.

Ii leat diehtu movt lei geavvat (kond.perf.variantti), jus dálki ii lean
boahtit (kond.perf.variantti) norgalaččaide veahkkin (AE 1991: 21).
’Ei ole tietoa, miten olisi käynyt, jos ilma ei olisi tullut norjalaisten
avuksi.’

Kun konditionaalin perfektin variantti ja säännönmukainen konditionaalin
perfekti esiintyvät aineistossani samassa yhdistelmälauseessa, on konditionaalin
perfektin variantti tavallisesti päälauseessa ja säännönmukainen
konditionaalin perfekti ehtolauseessa kuten esimerkissä 67a (ks. myös H-H.
Bartens 1980: 287). Päinvastainen järjestys on harvinaisempi. Tendenssi on sama,
olipa päälauseen ja alisteisen lauseen keskinäinen järjestys mikä tahansa. Syytä
siihen, miksi nimenomaan varianttimuoto esiintyy päälauseessa ja säännönmukai125

nen konditionaalin perfekti ehtolauseessa, ei ole oman tutkimusaineistoni
perusteella nähtävissä. Olisi jatkotutkimuksen aihe selvittää, onko näiden kahden
konditionaalimuodon käytön välillä kuitenkin jokin pragmaattinen ero.
Lei InfP -rakenne ja kieltolause
Pohjoissaamessa on tavallista, että konditionaalin perfektin variantti esiintyy
kieltolauseissa, toisin kuin muissa saamen kielissä (H-H Bartens 1980: 263).
Aineistoni perusteella ei ole kuitenkaan havaittavissa, että konditionaalin
perfektin varianttia esiintyisi enemmän kieltolauseissa, vaan se on yhtä tavallinen
sekä kielteisissä että myönteisissä lauseissa. Kieltolause kertoo kontrafaktuaalisen
(kontrafaktiivisen) tilanteen, eli mitä ei olisi tapahtunut tiettyjen ehtojen
täyttyessä. Kielletään tapahtunut fakta ja implikoidaan, mitä olisi tapahtunut, jos
fakta olisi jäänyt tapahtumatta. Esimerkiksi lauseessa Jus Máret ii livčče boahtán
ikte, midjiide lei boahtit stuorra vahát ’Jos Maarit ei olisi tullut eilen, meille olisi
tullut suuri vahinko’ propositio on ’Maarit tuli eilen’. Lauseessa kielletään
tapahtunut fakta ’Jos Maarit ei olisi tullut eilen’ ja eksplikoidaan, mitä olisi
tapahtunut (’meille olisi tullut suuri vahinko’).
Kun kysymyksessä on yhdistelmälause, kielto voi olla vain toisessa (68a) tai
molemmissa lauseen osissa (68b–c). Kuten jo edellä ilmeni, aineistoni esimerkeissä variantti on tavallisesti päälauseessa ja konditionaalin perfekti ehtolauseessa. Poikkeuksena edelliseen on lause 68d, jossa variantti on ehtolauseessa.
Ehtolause sisältää tavallisesti kiellon (68a–68d), jolloin yhdistelmälause sisältää
proposition, joka on tosi. Esimerkiksi lauseen 68b, jus dálki ii lean boahtit
norgalaččaide veahkkin ’jos ilma ei olisi tullut norjalaisten avuksi’, propositio
on ’ilma tuli norjalaisten avuksi’.
68 a.

– –jus Máret ii livčče boahtán (kielt.kond.perf.) ikte, midjiide lei boahtit
(kond.perf.variantti) stuorra vahát (RPL 1994: 74).
’– –jos Maarit ei olisi tullut eilen, meille olisi tullut suuri vahinko.’

b.

Ii leat diehtu movt lei geavvat (kielt.kond.perf.variantti), jus dálki ii lean
boahtit (kielt.kond.perf.variantti) norgalaččaide veahkkin (AE 1991:21).
’Ei ole tietoa, miten olisi käynyt, jos ilma ei olisi tullut norjalaisten
avuksi.’

c.

It lean vuolgit (kielt. kond.perf. variantti) maŋŋái juos in livčče jienádan
(kielt.kond.perf.) niidemis maidige (JG 1986: 16).
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’Et olisi lähtenyt perään, jos en olisi sanonut tyttöjen perässä juoksemisesta mitään.’
d.

Juos mon in lean vuodjit (kielt.kond.perf.variantti) nu lahka
geaidnoravdda, de dat livččii beaškketan (kond.perf.) biilla siidui (EL
1979: 87).
’Jos minä en olisi ajanut niin lähelle tien reunaa, niin se olisi pamahtanut
auton kylkeen.’

Konditionaalin perfektin varianttilause voi olla myös kielteinen sekä syntaktisesti
että semanttisesti. Näin on lauseissa, jotka eivät sisällä ehtoa. Esimerkiksi
yhdistelmälauseen 69a ensimmäisen osan propositio on ’en arvannut’ ja lauseen
69b ’en tainnut ehtiä kaikkea’. Kummankin yhdistelmälauseen ensimmäisessä
osassa on kielteinen konditionaalin perfektin variantti ja jälkiosassa indikatiivin
preesensmuoto.
69 a.

Mon in goassige lean sáhttit árvidit (kielt. kond.perf. variantti), ahte don
ráhkistat mu (EL 1979: 13).
’Minä en koskaan olisi saattanut arvata, että sinä rakastat minua.’

b.

De maid in lean gal astat (kielt. kond.perf. variantti), muhto ferten gale
váldit áiggi (JG 1986: 14).
’Niinpä mitä en olisi kerinnyt, mutta minun täytyy kyllä ottaa aikaa.’

4.3.4 Lei InfP -rakenteen käyttörajoitus
Konditionaalin perfektin variantin semanttinen funktio on sama kuin
säännönmukaisella konditionaalin perfektillä. Variantin käytössä on kuitenkin
yksi poikkeava rajoitus verrattuna säännönmukaisen konditionaalin perfektin
käyttöön. Leat-verbi ei voi toimia konditionaalin perfektin varianttilauseessa leatverbin täydennyksenä, *lei leat ’olisi ollut’. Kolttasaamessa tämä on kuitenkin
mahdollista (professori Sammallahti, suullinen tieto). Friisin pohjoissaamen kieliopissa (1856: 101) leat-verbi esiintyy konditionaalin perfektin varianttimuodossa
leat-verbin täydennyksenä konjugaatioluettelossa. Kieliopissa ei ole kuitenkaan
rakenteesta esimerkkilausetta, joten on epävarmaa, onko kyse kielinäytteen
perusteella tehdystä vai teoreettisesta muodosta. Vanhat kieliopit sisältävät
tunnetusti paljon ns. tehtyjä muotoja.
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On tavallista, että konditionaalin perfektin variantti on päälauseessa ja
säännönmukainen
konditionaalin
perfekti
ehtolauseessa.
Kuitenkin
yhdistelmälauseessa 70 variantti on ehtolauseessa ja konditionaalin perfekti
päälauseessa. Syynä voi olla juuri se, että leat-verbi ei voi toimia pohjoissaamen
konditionaalin perfektin varianttilauseessa leat-verbin täydennyksenä, *Mu
mielas lei leat hui suohtas ’minun mielestäni olisi ollut hyvin hauskaa’.
70.

4.4

Mu mielas livččii leamaš (kond.perf.) hui suohtas, jus Iŋgá lei fárret
(kond.perf.variantti) Duiskii, Elle šuohkehii (RPL 1994: 105).
’Minun mielestäni olisi ollut kovin hauskaa, jos Inka olisi muuttanut Saksaan, Elli huokaisi.’
Livččii InfP: analyyttinen konditionaali

Käsittelen lopuksi konditionaalin preesensin varianttimuotoa [NP lea-kond.prees.
InfP], son livččii gahččat ’hän kaatuisi’, koska se muistuttaa syntaktiselta rakenteeltaan konditionaalin perfektin varianttia, son lei gahččat ’hän olisi kaatunut’
(hän oli kaatua). Livččii InfP -rakennetta voidaan käyttää semanttisesti samassa
tehtävässä kuin konditionaalin preesensmuotoa gahčašii ’kaatuisi’.
Konditionaalin preesensin varianttimuotoa nimitetään analyyttiseksi
konditionaaliksi. Rakenne on otettu saameen skandinaavisten kielten mallin
mukaisesti; skandinaavisissa kielissä infinitiiviä käytetään konditionaalin
rakenteessa skulle komma. (Sammallahti 2005: 148.) Analyyttinen konditionaalimuoto muistuttaa rakenteensa puolesta konditionaalin perfektiä: son livččii
gahččan ’hän olisi kaatunut’. Erona on leat-verbin täydennys, joka on analyyttisessä konditionaalimuodossa perusinfinitiivi gahččat, ja konditionaalin perfektissä se on partisiipin perfektimuoto gahččan. Vertailun avuksi tein koosteen
erilaisista konditionaalin preesens- ja perfektimuodoista.
Konditionaalin preesens
1. Analyyttinen konditionaali
Son livččii (kond.) gahččat (InfP).
’Hän kaatuisi.’
2. Konditionaalin preesens
Son gahčašii (kond.prees.)
’Hän kaatuisi.’
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Konditionaalin perfekti
1. Konditionaalin perfektin variantti
Son lei (pret.) gahččat (InfP).
’Hän olisi kaatunut.’
2. Konditionaalin perfekti
Son livččii (kond.) gahččan (part.perf).
’Hän olisi kaatunut.’
Analyyttinen konditionaalimuoto on vanha ilmiö saamessa. Se esiintyy kieliopin
(Rask 1832: 150) konjugaatiossa, lifchim lokkat (nykyortografian mukaan livččen
lohkat) ’lukisin’. Latinankielisen käännöksen, lecturus fuissem, perusteella
rakenne ilmaisee lähinnä mahdollisuutta. (Lecturus on ’futuurin partisiippi’ ja
fuissem’ konjunktiivin pluskvamperfekti’.) Muodon livččen lohkat merkitys on
lähinnä ’olisi ollut tulevaisuudessa lukeva’ (latinanlehtori Marja Vierros, suullinen
käännös). Rakenteen käytöstä ei ole esimerkkiä Raskin kieliopissa. Kaikki
rakennetta koskevat tiedot ovat konjugaatiossa: betingende ’ehtoa ilmaiseva’,
efterdatid ’jälkeen mennyt aika’. Nielsen (1979a [1926–29]: 174) ei näe mitään
merkityseroa säännönmukaisen konditionaalin (boađašin) ja analyyttisen
konditionaalin (livččen boahtit) välillä34.
Aineistossani oli analyyttisen konditionaalin käyttö vähäistä, sitä oli vain
muutaman lauseen verran (71a–e). Esimerkiksi lauseessa 71a on analyyttinen
konditionaali, livččii máhttit gávodit, ja sitä vastaava konditionaalin preesensmuoto on máhtášii gávodit. Molemmilla muodoilla on sama merkitys ’saattaisi
selättää’. Lauseen 71e analyyttinen konditionaali livččii árpmihit on konditionaalin preesensmuodossa árpmihiččii ’armahtaisi’.
71 a.

Jurdilin, makkár fámut sáhttet leat Duhpát-Niiggus go duon duo livččii
máhttit gávodit (ME 1986: 13).
’Ajattelin, millaiset voimat saattavat olla Tupakka-Niklaksella, kun tuon
tuossa saattaisi selättää.’

34

”I Karasjok och Porsanger brukes ganske ofte en sammensatt kondisjonalis bestående av pres.kond.
av hjelpeverbet og infinitiv av hovedverbet. Nogen utpredet betydningforskjell mellem sådanne
former og almindelig presens kondisjonalis synes der ikke å være, - sml. på norsk: ’hvis jeg skulde få’
og ’hvis jeg fikk’. Eks.: go livc̄ im oaʒ̄ʒ̄ot, de valdas̄ im gâl ’hvis jeg skulde få, så tok jeg nok imot’.”
(Nielsen 1979a [1926–1929]: 174.)
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b.

Eadnán hal livččii diehtit dáid,
muhto dárrui lei buot čállojun, ja– – (ME 1986:18).
’Äitini nyt tietäisi niistä,
mutta norjalaiselle oli kaikki kirjoitettu, ja– –.’

c.

Ove čárvii muohtačagi, mon nai de –
gurasteimme sogiid sisa,
dego dat livččii čoavdit maidege (ME 1986: 64).
’Olavi kouraisi lumipaakkua, minä myös –
sitten heittelimme koivuja sisälle,
niin kuin se ratkaisisi mitään.’

d.

Go dal dušše veaháš livččii čilgestit dálkki
nu ahte livččen diehtit gokko orostastit čalmmiid vuoiŋŋastahttit– – (HG
1990:74).
’Kun nyt vain vähän selviäisi sää,
niin että tietäisin missä kohdin pysähtyä hetkeksi silmiä leputtamaan.’

e.

Oinniimet muhtun máinnustusas ahte Diana Ross juste dien áiggi lei
lávlumin muhtun beakkán show’a báikkis, de árvalattaimet measta
vuolgit geahččat ahte leago Arne Ness’a ge fárus – galhan norgalaš
(SUBJ) sihkkarit livččii nuppiid norgalaččaid árpmihit (HG 1990:67).
’Näimme eräästä mainoksesta, että Diana Ross juuri siihen aikaan oli
laulamassa eräässä kuuluisassa show-paikassa, niinpä arvelimme melkein
lähteä katsomaan, että onko Arne Ness mukana – kyllähän norjalainen
varmasti armahtaisi toisia norjalaisia.’

Analyyttinen konditionaali muistuttaa rakenteeltaan saamen nesessiivistä
[kond.prees. leat + InfP] -rakennetta, Mus livčče dat girjjit (S) lohkat ~ Mus
livččii lohkat (S) daid girjjiid (OBJ) ’Minun olisi luettava ne kirjat’. Nesessiiviselle lauseelle on tavallista, että se alkaa lokatiivisijaisella kokijalla ja subjektina
on joko substantiivi tai infinitiivi. Kun subjektina on substantiivi, Mus livčče dat
girjjit lohkat, tai pronomini kuten lauseessa 72, – –mat livčče lohkat ja earát
livčče čállit, konditionaalimuotoinen leat-verbi kongruoi nominin kanssa. Kun
subjektina on infinitiivi, konditionaalimuotoinen leat-verbi on yksikön kolmannessa persoonassa: Mus livččii lohkat daid girjjiid. Analyyttisen konditionaalilauseen subjekti on nominatiivi, joka kongruoi leat-verbin (kond. prees.) kanssa:
Mun (S) livččen lohkat girjjiid, muhto– – ’Minä lukisin kirjoja mutta– –’.
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72.

4.5

Muhto go kántuvrii boađán ja oainnán báberlánaid
mat livčče lohkat ja earát livčče čállit, de... (HG1990: 72)
’Mutta kun tulen konttoriin ja näen paperipinot,
jotka olisi luettava ja toiset olisi kirjoitettava.’
Yhteenveto

Tarkastelin edellä saamen [NP lei InfP] ja suomen [NP oli InfP] -tapauksia, jotka
eroavat semanttisesti toisistaan. Saamen lei InfP -rakenne vastaa funktioltaan
konditionaalin perfektiä, ja suomen kielen oli InfP -tapaus on verbiliitto, joka on
merkitykseltään propinkvatiivinen ja ilmaisee jotain, mikä on vähällä tapahtua.
Vaikka näiden kahden erilaisen rakenteen käyttö on kaukana toisistaan, [NP lei/oli
InfP] -tapausten semanttinen tehtävä kummassakin kielessä on kuvata menneen
ajan tapahtumatonta toimintaa. Pohjoissaamessa pääverbinä olevaa infinitiiviä ei
voi korvata leat-verbillä (*lei leat). Saamen kielten välillä on kylläkin keskinäisiä
eroja, esimerkiksi kolttasaamessa lei InfP -rakennetta voi käyttää ilmaisemaan
propinkvatiivista merkitystä aivan samoin kuin suomen kielessä. Saamen lei InfP
-rakenne on kuitenkin omaperäinen (Saukkonen 1965: 170). Sillä ei ole suomen
kanssa yhteistä historiallista taustaa.
Käsittelin edellä on/oli InfP -rakennetta preterisenä, koska vain preterisellä
aikamuodolla on rakenteellinen vastaavuus saamen konditionaalin perfektin variantin kanssa. Toisaalta preesensmuotoinen propinkvatiivi on kaunokirjallisuudessa harvinaisempi kuin preterinen, koska kerronta etenee useimmiten menneessä aikamuodossa. Aineistossani oli vain yksi esimerkki preesensmuotoisesta
NP on InfP -tapauksesta. Oli InfP -tapauksella on lausekontekstissa erilaisia
semanttisia funktioita. Se voi ilmaista konkreettisen tapahtuman lisäksi myös
fiktiivistä lähellä olemista kuten metaforinen ilmaus olin kuolla nauruun.
Edellisten lisäksi sitä voidaan käyttää myös intentionaalisen toiminnan kuvauksessa, hän oli kääntyä takaisin ’hän meinasi ~ aikoi kääntyä takaisin’. Oli
InfP -tapaus voi toisinaan sisältää modaalisuuden ilmauksen, he olivat vähällä
joutua muuttamaan naapurien ennakkoluulon ja vihan takia ’heidän melkein piti
muuttaa– –’. Aspektinsa vuoksi oli kaatua -tapausta käytetään pääsääntöisesti
punktuaalisen tilanteen kuvauksessa, mutta myös frekventatiivinen konteksti on
mahdollinen, Iltaisin Mari oli tehdä minut hulluksi.
Pohjoissaamen konditionaalin perfektin varianttia käytetään samoin kuin
konditionaalin perfektin muotoa ja myös rinnakkain sen kanssa. Nämä molemmat
konditionaalin perfektimuodot voivat esiintyä samassa yhdistelmälauseessa. Siinä
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tapauksessa variantti on aineistoni perusteella tavallinen päälauseessa ja
konditionaalin perfekti alisteisessa lauseessa. Variantti voi olla myös
yhdistelmälauseen kummassakin osassa. Konditionaalin perfektin variantin
käyttöön liittyy tavallisesti konjunktio jus ~ juos, joka ehdollistaa oletetun
tapahtuman, Jus gii nu soahtehearrá lei gullat, maid son dajai ’Jos joku sotaherra
olisi kuullut, mitä hän sanoi’.
Suomen kielen propinkvatiivi oli InfP (oli kaatua), ja pohjoissaamen
konditionaalin perfektin variantti lei InfP (lei gahččat) ovat kaksi erillistä tapausta,
vaikka rakenne on identtinen.
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5

Relatiivi-infinitiivilauseke

5.1

Johdanto

Relatiivinen infinitiivilauseke muodostuu relatiivisanasta ja perusinfinitiivistä
laajennuksineen. Sen syntaktinen tehtävä on määrittää toista lauseenjäsentä, kuten
esimerkiksi objektia (In dieđe ovttage saji (OBJ), gosa mannat ~ En tiedä yhtään
paikkaa (OBJ), jonne mennä), tai toimia itse lauseenjäsenen tehtävässä,
esimerkiksi objektina (In dieđe gosa mannat (OBJ) ~ En tiedä minne mennä
(OBJ)). Relatiivisen infinitiivilausekkeen subjekti voi samastua johonkin
hallitsevan lauseen jäseneen, mutta subjektitulkinta voi olla myös avoin (ISK
2004: 507). Infinitiivilauseke voi sisältää relatiivisanan ja infinitiivin lisäksi myös
laajennuksen, In dieđe gosa mannat ija orrut ~ En tiedä minne mennä yöksi.
Sammallahti (2005: 160) nimittää relatiivisanaa + perusinfinitiiviä relatiiviinfinitiiviksi. Käytän tässä tutkimuksessa samaa relatiivi-infinitiivi-termiä sekä
relatiivi-infinitiivistä laajennuksineen termiä relatiivinen infinitiivilauseke,
koska termit sopivat kuvaamaan myös suomen kielen relatiivista infinitiivirakennetta.
Suomen kielen tutkimuksessa relatiivi-infinitiivirakenne on tulkittu myös
elliptiseksi, ikään kuin verbit pitää, pitäisi, täytyy, täytyisi, voi, voisi olisivat
jääneet infinitiivin edeltä pois kuten lauseessa En tiedä minne (voin) mennä (G.
Karlsson 1979: 181; Penttilä 2002: 487). Relatiivi-infinitiivilausekkeen voi
ymmärtää elliptiseksi myös saamessa, In dieđe gosa (sáhtán) mannat ’En tiedä
minne (voin) mennä’. Saamessa relatiivi-infinitiivin edelle voisi kuvitella
lausemerkityksestä riippuen modaalisen verbin, kuten episteemisen 35 (Áslat ii
dieđe maid (sáhttá) bargat ’Aslak ei tiedä mitä (voi, on lupa) tehdä’), deonttisen
(Áslat ii dieđe maid (ferte) bargat ’Aslak ei tiedä mitä (pitää) tehdä’) tai
dynaamisen verbin (Áslat ii dieđe maid (veadjá) bargat ’Aslak ei tiedä mitä
(jaksaa) tehdä’). Relatiivi-infinitiivirakenne voi olla elliptinen sekä toimiessaan
määritteenä (In dieđe ovttage saji, gosa (sáhttá) mannat ’En tiedä yhtään paikkaa,
35
Episteemisyyttä ilmaiseva modaaliverbi: Kertoja ilmaisee hallitsevan verbin välityksellä oman
oletuksensa lauseen sisällöstä, nimittäin siitä, kuinka varmana hän sitä pitää. Esimerkiksi lauseen
Báhppa dáidá (hallitseva verbi) leat boahtán ikte juo ’Pappi taitaa olla tullut jo eilen (taitaa ollut tullut
jo eilen)’. Kertoja on melkoisen varma siitä, että pappi tuli jo eilen. Jos hän ei pitäisi sitä
todennäköisenä, hän käyttäisi dáidit-verbin sijasta jotain toista modaalista verbiä, kuten verbiä
veadjit ’jaksaa, voida, olla mahdollista’ tai verbiä soaitit ’sattua tekemään jotain’. Seuraavilla verbeillä
voi olla episteeminen merkitys: dáidit ’taitaa’, fertet ’täytyy’, galgat ’pitää’, sáhttit ’saattaa, voida’,
soaitit ’sattua tekemään jotakin’, veadjit ’jaksaa, voida, olla mahdollista’. (Magga 2004: 61–62.)

133

johon (saattaa, voi) mennä’) että myös hallitsevan lauseen jäsenenä (In dieđe gosa
(sáhttá) mannat (OBJ) ’En tiedä minne (saattaa, voi) mennä’. Kuten seuraavasta
alaluvusta tulee ilmi, saksan kielen relatiivi-infinitiivin vastine on yksinomaan
modaalinen.
Olisi jatkotutkimuksen tehtävä selvittää, miksi modaaliverbi voi olla relatiivisessa rakenteessa elliptinen. Aineistoni perusteella näyttää siltä, että episteeminen
verbi sáhttit ’saattaa, voida’ näyttää sopivan pragmaattisesti lisäyksenä relatiivisiin infinitiivilausekkeisiin. Relatiivisessa infinitiivilausekkeessa modaaliverbin
elliptisyys tekee relatiivisesta rakenteesta kieliopillisesti erilaisen, koska siitä
puuttuu finiittiverbi. Sen vuoksi on mielestäni perusteltua käsitellä relatiiviinfinitiiviä tässä tutkimuksessa omana rakenteenaan, joka koostuu relatiivisanasta
ja perusinfinitiivistä. Seuraan siten uusia tutkimussuuntauksia, joissa saamen ja
suomen kielten relatiivi-infinitiivi on nähty omana kieliopillisena konstruktiona
eikä elliptisenä kuten aikaisemmin (ISK 2004: 506–507, 1110–1111, 1116–1118
ja 1507–1508; Sammallahti 2005: 160).
5.2

Aikaisempi tutkimus

Relatiivilauseita on tutkittu paljonkin mutta pelkkää relatiivi-infinitiiviä on
tutkittu vähemmän. Lehman on tehnyt laajan yli 400-sivuisen typologisen
tutkimuksen relatiivilauseista (Der Relativsatz). Siinä relatiivi-infinitiivilauseketta
käsitellään kahden sivun verran (Lehman 1984: 157–159). Saksan relatiiviinfinitiivilausekkeen vastine on aina modaalinen, Ich suche ein Mädchen, mit dem
ich tanzen kann ’Etsin tyttöä jonka kanssa voin tanssia’. Jos halutaan sanoa sama
ilman modaalisuutta, silloin relatiivipronominin käyttö ei ole edes mahdollista,
Ich suche ein Mädchen zum Tanzen ’Etsin tyttöä tanssimaan’. Zum Tanzen on
nominaalinen ilmaus, joka muodostuu rakenteesta zu dem Tanzen ’tanssiin’
(Lehman 1984: 158–159). Englannin kielessä relatiivi-infinitiiviä muistuttava
rakenne on luonteeltaan modaalinen: aktiivilauseissa (The first man to cross the
line will get a prize) ja passiivilauseissa (The man to see is Fred). Esimerkkien
kaltaiset relatiiviset infinitiivirakenteet (infinitival relatives) ovat tulkittavissa
modaalissävytteisiksi, ja niiden käyttö on rajoittunutta. (Keenan 1985: 169.)
Geisler kritisoi väitöskirjassaan Relative Infinitives in English (1995) aiemmin
tehtyjä tutkimuksia muun muassa siitä, että ne mainitsevat englannin kielen
relatiiviseksi infinitiivirakenteeksi vain definiittiset rakenteet, kuten The first man
to cross ’ensimmäinen mies, joka ylittää– –’ ja The man to see is Fred ’mies,
joka on tavattava, on Fred’. Relatiivi-infinitiivit sisältävät myös paljon muuta
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kuin definiittiset rakenteet. Geisler erottaa kolme syntaktisesti ja
ominaisuuksiltaan
toisistaan
poikkeavaa
ryhmää:
subject
relatives
’subjektirelatiivit’, object relatives ’objektirelatiivit’ ja adverbial relatives
’adverbiaalirelatiivit’ 36 . Geisler kumoaa väitteen siitä, että relatiivi-infinitiivirakenne esiintyisi englannin kielessä aina modaalissävytteisessä rakenteessa. Eimodaalinen relatiivi-infinitiivi on harvinainen, mutta sitä esiintyy kuten
esimerkiksi lauseessa The 295th submarine to be launched here. (Geisler 1995:
255.)
Suomen ja saamen kielen relatiivi-infinitiivirakenne poikkeaa esimerkiksi
saksan kielen vastaavasta rakenteesta. Relatiivilausetta on tutkittu varsinkin
suomen kielessä perusteellisesti monesta eri näkökulmasta mutta ei relatiiviinfinitiivin kannalta. Pentti Leino (1982) on tehnyt tutkimuksen lohkolauseesta,
jossa relatiivilauseke on erossa pääsanastaan. Esimerkkinä lohkolauseista on Se
on Matti, joka tulee tuolta ensimmäisenä (1982: 29). Irmeli Pääkkösen (1988)
väitöskirja keskittyy pronominivartalosta muodostetun relatiivisanan (jo, mi, ku,
ke) valintaan. Relatiivisanan oikeakielisestä valinnasta kirjoittavat myös suomen
kielenoppaat, joista esimerkkinä on Nykysuomen käsikirja (Ikola ym. 1992: 49).
Relatiivipronominilla onkin relatiivilauseessa tärkeä tehtävä, koska se sijapäätteensa avulla vaikuttaa lauseen semanttiseen tulkintaan, esimerkiksi kirja
jonka/jota luit. Suomen kielessä relatiivipronominia ei voi jättää lauseesta pois
kuten esimerkiksi englannin kielessä. (Ingo 1996: 38.)
Oulun yliopistossa on tehty sekä suomen että saamen kielen oppiaineissa
useita opinnäytetöitä relatiivilauseista. Suomen kieltä on tutkittu murrelähtöisesti
ja saamen kieltä puolestaan relatiivipronominin valinnan kannalta relatiivisanan
valinnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Pohjoissaamessa on tehty kaksi pro
gradu -tutkimusta: Gii, gea- ja mii, ma- relatiivamáddaga válljašupmi ’olmmoš’ 36

Subject relatives: Subjektirelatiivit sisältävät transitiiviverbien subjektit (agentit) ja
intransitiiviverbien subjektit. Relatiiviset infinitiivilausekkeet osoittavat esiintymistaajuudellaan
seuravaa: agentiiviset subjektilauseet (someone to fix the car) ovat tavallisempia kuin lauseet, joissa
intransitiiviverbillä on subjekti, (the only person to enter), ja kopulalliset rakenteet ovat harvinaisia (a
person to be helpful). Kopulalliset rakenteet ovat harvinaisia, koska infinitiivillä on usein epäsuorasti
modaalinen merkitys, kun taas kopulaverbit, kuten olla-verbi, ovat luonteeltaan kuvailevia tai
luonnehtivia.
Object relatives: Objektirelatiiveihin kuuluvat aktiivirelatiivit (something to consider) ja
passiivirelatiivit (the item to be considered). Passiivi-infinitiivit ja subjektirelatiivit voivat ilmaista
pelkästään propositionaalista merkitystä (the 295th submarine to be launched here). Ei-modaalinen
passiivi-infinitiivi on selvästi harvinainen.
Adverbial relatives: Adverbiaalirelatiivit ovat infinitiivilauseessa adverbiaalin funktiossa. Niitä on
tunnistettavissa neljä erilaista tyyppiä: paikan, ajan, tavan ja välineen adverbiaali. Niiden käyttö
poikkeaa toisistaan brittienglannissa ja amerikanenglannissa. (Geisler 1995: 89–242, 254–256.)
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korreláhtaid oktavuođas ’Gii, gea- ja mii, ma-relatiivisanavartalon valitseminen
ihmiskorrelaattien yhteydessä’ (Guttorm 1992) ja Relatiivasániid gos/gosa ja
mas/masa válljašupmi davvisámegielas ’Relatiivisanojen jossa/josta ja
missä/mihin valitseminen pohjoissaamessa (Näkkäläjärvi 1998). Suomen kielen
pro gradu -tutkimukset koskevat relatiivilauseen käyttöä eri murteissa: KeskiPohjanmaan murteiden relatiivilause (Myllylahti 1997); ”Siinähä se oliki niksi
joka naksuttaa” (Aatsinki 1997); ja ”Tuommone joka on tuommone”, Peräpohjalaismurteiden relatiivilauseista (Viitala 1997).
Saamen ja suomen uusimmat kieliopit, Láidehus sámegiela cealkkaoahpa
dutkamii ’Johdatus saamen kielen lauseopin tutkimukseen’ (Sammallahti 2005) ja
Iso suomen kielioppi (2004), tarkastelevat relatiivi-infinitiivilauseketta pääasiallisesti omana rakenteenaan, eivät niinkään jonkin toisen rakenteen ellipsinä.
Kuitenkin suomen relatiivi-infinitiivilauseke tulkitaan jossakin tapauksessa
modaaliverbin ellipsiksi ja pitkälle kiteytyneeksi rakenteeksi kuten lauseessa
Meillä on millä mällätä ’voi mällätä´ (ISK 2004: 1507–1508). Relatiivi-infinitiivin tehtävä on pääsääntöisesti välittää propositionaalista merkitystä.
5.3

Relatiivi-infinitiivilausekkeen piirteitä saamessa ja suomessa

Relatiivilauseen voi aloittaa suomen kielessä relatiivipronomini joka, kuka/ken ja
mikä (murteissa ikä tai kun), pronominaaliadjektiivi (proadjektiivi) jollainen,
millainen, minkälainen tai pronominaaliadverbi (proadverbi) jolloin, jonne, joten
ja milloin (Ikola ym. 1989: 201). Saman asian voi ilmaista myös seuraavasti:
suomen kielen relatiivisanoja ovat erilaiset muodot ja johdokset vartaloista jo, ke,
ku ja mi (Pääkkönen 1988: 15), jolloin mukaan saadaan myös edellisestä
luettelosta puuttuva relatiivisana minne. (Ks. myös ISK 2004: 1110–1111.)
Relatiivipronomineja vastaavat saamessa lähinnä mii ’joka’, gii ’kuka’,
guhte ’kuka’, goabbá ’se joka (kahdesta)’ ja guhtemuš ’se kuka, mikä (useammasta)’, relatiivinen adjektiivi makkár ’jollainen, millainen’ ja relatiiviadverbit
(proadverbit) goas, go ’jolloin, milloin’, gosa ’jonne’, gos ’jossa’ (Sammallahti
1994). Relatiivisanojen valinta saamen kielessä poikkeaa suomen vastaavasta.
Esimerkiksi suomessa voi olla kaksi vaihtoehtoa relatiivisanaksi (piika,
jonka/kenen kanssa jutella), mutta saamessa ihmistarkoitteisen korrelaatin kanssa
on yleensä ihmistarkoitteinen relatiivisana gii, josta on esimerkkilauseessa
komitatiivimuoto (biigá geainna háleštit). Tarkastelen tässä tutkimuksessa
relatiivi-infinitiivin käyttöä rakenteena, en niinkään yksittäisiä relatiivisanoja tai
niiden valintaa. Relatiivisessa infinitiivilausekkeessa esiintyvien relatiivisanojen
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joukko on paljon rajoitetumpi kuin relatiivilauseessa. Pois rajattuja ovat
esimerkiksi kaikki nominatiivimuotoiset relatiivisanat (mii ~ joka, mikä, gii ~
kuka) jotka kongruoivat verbin kanssa. Aineistostani ei löydy myöskään yhtään
relatiivisella adjektiivilla alkavaa relatiivista infinitiivilauseketta.
Suomen ja saamen kielille on tavallista, että sanajärjestys vaihtelee myös
relatiivilauseissa. Poikkeuksen tekevät relatiivi-infinitiivilausekkeet, joiden
sanajärjestys on kiinteä: Kun relatiivi-infinitiivi on määritteen funktiossa, on
korrelaatti ennen relatiivisanaa ja infinitiiviä (Livččiiba musge oabbá geainna
duhkoraddat ~ Olisipa minullakin sisko kenen kanssa leikkiä). Kun relatiiviinfinitiivilauseke on itsenäisenä lauseenjäsenenä, järjestys on samoin relatiivisana
+ infinitiivi (Mus ii lean geainna háleštit ~ Minulla ei ollut kenen kanssa jutella).
Setälä (1926: 89) kutsuu relatiivipronomineja myös nimellä takakohtaiset
pronominit, joka on relatiivi-infinitiivi-rakenteen osalta sananmukainen nimitys,
koska se ei tavallisesti aloita yhdistelmälausetta vaan on aina jonkin muun
lauseen tai lausekkeen jäljessä.
Relatiivi-infinitiivi
on
aineistossani
frekvenssiltään
vähälukuinen.
Suomenkielisessä aineistossani on puolet vähemmän relatiivisia infinitiivilausekkeita kuin saamessa. Suurin osa lausekkeista esiintyy kielteisessä lausekontekstissa. Saamen kielessä relatiivisista infinitiivilausekkeista on noin puolet
myönteisessä ja puolet kielteisessä lausekontekstissa. Kielteisellä lausekontekstilla tarkoitan syntaktisesti kahdentyyppisiä lauseita: 1) kun relatiivinen
infinitiivilauseke on määritteenä, kiellon ilmaisin löytyy relatiivista infinitiivilauseketta edeltävästä (hallitsevasta) lauseesta (73a–b) ja 2) kun relatiivinen
infinitiivilauseke on itsenäinen lauseke, kielto sisältyy yhdistelmälauseen
finiittiverbiin (73c–d). Saamen kielen relatiivi-infinitiivi on aineistossani
tavallisempi itsenäisenä lauseenjäsenenä kuin määritteen funktiossa, olipa kyse
myönteisestä tai kielteisestä lausekontekstista. Suomenkielisessä tutkimusmateriaalissa suhde on päinvastainen: relatiivi-infinitiivi on tavallisempi
määritteen kuin itsenäisen lauseenjäsenen funktiossa.
73 a.

Dattege lea dieđus olbmot olgun iešguđet ge earánis – soapmásis dahje
olusiin ii oppa leat ge mihkkige sajiid, gosa sisa mannat ( HG 1990: 23).
Silti on tietenkin ihmisiä ulkona itse kukin asioillaan – muutamilla tai
monilla ei olekaan mitään paikkaa, johon mennä sisälle.

b.

Ei olekaan mitään patukkaa joka kohoaisi oman itsen ja naisen väliin, ei
mitään asetta jolla alistaa ja survoa toinen huutamaan (PH 1994: 76).
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c.

Ei tiedetty minne katsoa tai mitä sanoa (JT 1999: 98).

d.

Jus i lean geainna lihtodit, de diđii goit ahte Mironjávrri duottarstobus
lea vuosttaš gávnnadan-báiki, Issaha-Juhana geahčen (MB 1985: 18).
Jos ei ollut kenen kanssa sopia tapaamisesta, niin tiesi kuitenkin että
Mironjärven tunturimajassa on ensimmäinen tapaamispaikka, Iisakin
Juhanin luona.

Lausetyypeistä, joissa relatiivi-infinitiivi esiintyy, on löydettävissä tutkimusaineistoni perusteella joitakin yhteisiä piirteitä. Alisteista relatiivista infinitiivilauseketta edeltävässä hallitsevassa lauseessa on finiittiverbinä useimmiten
olla/leat-verbi, ja lause on usein tyypiltään eksistentiaalilause 37 . Tällainen on
esimerkiksi omistusrakenne, jota voi nimittää myös omistustyyppiseksi rakenteeksi, koska se ei aina tarkoita konkreettista omistamista. Kun relatiivi-infinitiivi
on itsenäisenä lauseenjäsenenä, tyypillistä finiittiverbiä ei voi nimetä. Esimerkkinä omistusrakenteesta on lause 73a, jossa relatiivi-infinitiivilauseke toimii
määritteen funktiossa. Habitiivi on kaksiosainen, ja ensimmäinen osa on yksikön
lokatiivissa (soapmásis ’muutamilla’) ja toinen monikon lokatiivissa (olusiin ’monilla’). Omistamisen kohteena on nominitarkoite mihkkige sajiid ’mitään
paikkaa’, jota määrittää relatiivi-infinitiivilauseke gosa sisa mannat ’johon mennä
sisälle’. Lauseessa 74 relatiivi-infinitiivilauseke (maid smiehttat ja muittašit ’mitä
miettiä ja muistella’) on kokijalauseessa itsenäinen lauseenjäsen, joka on
tulkittavissa tässä lähinnä subjektiksi.
74.

Dál ii lean šat stuorrage vahát, vaikko nahkárat eai rohttešege, dál sus
lei maid smiehtat ja muittašit (IP 1995: 81).
’Nyt ei ole enää suurikaan vahinko, vaikka uni ei tule, nyt hänellä on
mitä miettiä ja muistella.’

37

Prototyyppisen eksistentiaalilauseen ominaisuuksia
suomen kielessä (ISK 2005: 850) ja
saamen kielessä (Sammallahti 2005: 205) ovat

olla-verbi
lauseen alussa paikan ilmaus
jaollinen subjekti partitiivissa
kieltolauseessa partitiivi
verbi ei kongruoi
subjekti aikaisemmin mainitsematon
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leat-verbi
lauseen alussa paikan ilmaus
subjekti aina nominatiivissa
kieltolauseessa nominatiivi
verbi kongruoi
subjekti indefiniittinen

5.4

Relatiivi-infinitiivilauseke määritteen funktiossa

Tarkastelen seuraavassa relatiivi-infinitiiviä määritteen funktiossa, sen syntaktista
tehtävää ja relatiivi-infinitiivin definiittisyyttä ja indefiniittisyyttä. Relatiiviinfinitiivi (relatiivisana + perusinfinitiivi) on syntaktiselta rakenteeltaan samankaltainen sekä saamessa että suomessa, kuten lauseista 75a–b ilmenee. Se toimii
yksin tai laajennuksineen edeltävän nominilausekkeen määritteenä. Lauseessa 75a
relatiivi-infinitiivi laajennuksineen eli relatiivinen infinitiivilauseke [jonka kanssa
jutella tärkeästi ja neuvoa] on nominin piika määritteenä. Toisessa esimerkkilauseessa (75b) relatiivinen infinitiivilauseke [maid fállat maiddá sámi lohkkiide
ge] määrittää monikon nominatiivia duohtavuođat ’totuudet’. Relatiivilause toimii
suomessa tavallisesti substantiivin tai pronominin määritteenä mutta myös
adjektiivin tai adverbin määritteenä (ISK 2004: 1110). Tutkimusaineistossani
relatiivisen infinitiivilausekkeen korrelaattina on kummassakin kielessä useimmiten substantiivi (75a–b).
75 a.

Ennen oli ollut piika (S), jonka kanssa jutella tärkeästi ja neuvoa, vaikka
piika mokoma osasi, sen kuin tavan vuoksi pyysi (AK 1987: 76).

b.

Vaikko dilit leat ge viehka goappatlágán Amerihkás ja Davviriikkain, de
leat eahpitkeahttá dán girjjis duohtavuođat, maid fállat maiddá sámi
lohkkiide ge (HG 1990: 79).
’Vaikka olosuhteet ovat melko erilaiset Amerikassa ja Pohjoismaissa,
niin tässä kirjassa on totuuksia, joita tarjota myös saamelaisille lukijoillekin.’

Relatiivi-infinitiivin syntaktinen funktio on sama kuin korrelaatilla. Kun relatiiviinfinitiivi määrittää korrelaattia, joka on esimerkiksi subjektin funktiossa,
relatiivi-infinitiivi kuuluu syntaktisesti subjektilausekkeeseen. Käytän tässä
termejä määrittää ja määrite, vaikka relatiivi-infinitiivilauseke on pragmaattisesti
usein korrelaattinsa pakollinen määrite. Määritteet ovat yleensä valinnaisia
lauseenjäseniä toisin kuin täydennykset (ISK 2004: 429). Esimerkki 76a relatiiviinfinitiivi on pragmaattisesti pakollinen, koska se kertoo syyn, mihin sitä yhtä
ihmistä tarvitaan. Relatiivi-infinitiivi voi pragmaattisesti yhdistää kaksi lausetta
toisiinsa. Esimerkiksi 76b olisi pragmaattisesti vajaa ilman relatiivi-infinitiivilauseketta, vaikka se ei ole lauseen syntaktisen rakenteen kannalta pakollinen.
Lauseessa kontrastoidaan teemat ulkona ja sisälle (olgun ja sisa), ensimmäinen
teema (olgun) esiintyy yhdistelmälauseen alkuosassa ja toinen teema
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(sisa ’sisälle’) relatiivi-infinitiivilausekkeessa. Esimerkin 76c relatiivi-infinitiivi,
mas boradit ’jossa syödä’, ei ole pragmaattisesti pakollinen määrite. Se antaa
lisäselityksen lauseelle dan maŋis čuoččuimet ráiddus vuordimin beavdegeaži ’sen jälkeen seisoimme jonossa odottamassa pöydänpäätä’, mutta se ei ole
koko lauseen 76c merkityksen kannalta pakollinen.
76 a.

Mutta kun tänään olisi ollut edes yksi ihminen (S), kenelle kertoa:
isällekään ei uskaltanut, eikä tietysti äiti ymmärtäisi (AK 1987: 109).

b.

Dattege lea dieđus olbmot olgun iešguđet ge earánis - soapmásis dahje
olusiin ii oppa leat ge mihkige sajiid (S) gosa sisa mannat (HG 1990: 23).
’Silti ihmisiä on ulkona asioillaan – muutamilla tai monilla ei ole mitään
paikkaa, minne mennä.’

c.

Oaččuimet viimmat dallearkka, mas lei biergomálli, dan maŋis
čuoččuimet ráiddus vuordimin beavdegeaži (O), mas boradit (RPL 1994:
23).
’Saimme viimein lautasen jossa oli liharuokaa, sen jälkeen seisoimme jonossa odottamassa pöydänpäätä missä syödä.’

5.4.1 Relatiivi-infinitiivilauseke subjektin määritteenä
Syntaktiselta funktioltaan relatiivi-infinitiivi määrittää saamessa tavallisesti
sellaista korrelaattia, joka on hallitsevan lauseen subjekti tai objekti (Sammallahti
2005: 160). Relatiivi-infinitiivi kuuluu siten samaan lausekkeeseen subjektin tai
objektin kanssa. Lauseessa 76b, Soapmásis dahje olusiin ii oppa leat ge mihkige
sajiid gosa sisa mannat ’Muutamilla tai monilla ei ole mitään paikkaa, minne
mennä’, relatiivi-infinitiivi muodostaa subjektin yhdessä korrelaatin (mihkige
sajiid ’mitään paikkaa’) kanssa. Esimerkki on sikäli poikkeuksellinen, että
subjekti on monikon akkusatiivin sijassa (mihkige sajiid ’mitään paikkaa’), kun se
on tavallisesti nominatiivissa, kuten esimerkkilauseissa 77a ja 77b. Syynä
poikkeukseen on edeltävä pronomini mihkige, jonka valenssiin kuuluu, että siihen
liittyvä substantiivi on monikon akkusatiivin sijassa, vaikka olisikin kyse
yksiköllisestä entiteetistä (Nickel 1994: 130).
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77 a.

b.

Vaikko dilit leat ge viehka goabbatlágán Amerihkás ja Davviriikkain, de
leat eahpitkeattá dán girjjis duohtavuođat (NOM), maid fállat maiddá
sámi lohkkide ge (HG 1990: 79).
’Vaikka olosuhteet ovatkin melko omanlaisensa Amerikassa ja Pohjoismaissa, niin epäilemättä tässä kirjassa on totuuksia (ovat totuudet), joita
tarjota myös saamelaisille lukijoillekin.’
Doppe ledje kássat ja reŋkot (NOM), goste čohkkádit (ME 1986: 69).
’Siellä oli laatikoita ja jakkaroita missä istua.’

Aineistossani relatiivi-infinitiivilausekkeet esiintyvät tavallisesti eksistentiaalilauseissa, joissa ne määrittävät tavallisesti subjektin funktiossa olevia korrelaatteja. Näin on esimerkiksi lauseissa 75a, 76a ja 76b. Subjektitarkoite voidaan
spesifioida numeraalilla yksi kuten esimerkissä 76a edes yksi ihminen ja
esimerkissä 78 yksi paikka, joka tarkoittaa tiettyä paikkaa. Vaikka subjekti on
spesifinen, se on indefiniittinen, siis diskurssissa aikaisemmin mainitsematon tai
muuten tuntematon.
78.

Kun ryhdyin kirjoittamaan niitä, tajusin ettei minulla ollut kuin yksi
paikka mihin lähettää sellaisen (JS 1990: 111).

5.4.2 Relatiivi-infinitiivilauseke objektin määritteenä
Relatiivi-infinitiivi tai relatiivinen infinitiivilauseke voi olla korrelaatteineen
hallitsevan lauseen objekti. Esimerkiksi lauseessa 76c relatiivi-infinitiivi on
objektin määritteenä: čuoččuimet (hallitseva verbi) ráiddus vuordimin
beavdegeaži (objekti), mas boradit (relatiivi-infinitiivimäärite) ’seisoimme
jonossa odottamassa pöydänpäätä, missä syödä’. Toisessa esimerkkilauseessa (79)
relatiivinen infinitiivilauseke maid boradit dan botta go čuovvut filmma ’mitä
syödä samalla kun seuraa elokuvaa’ määrittää kaksiosaista objektia hamburgára
ja Cola ’hampurilaisia ja Colaa’. Lauseiden 76c ja 79 relatiiviset infinitiivilausekkeet eivät ole pragmaattisesti pakollisia määritteitä. Aivan vastaavasti
infinitiivilauseke voi olla hallitsevan lauseen objekti myös suomessa, aineistossani ei ollut tästä yhtään esimerkkiä.
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79.

Diehttelas leat vuos finadan muhtun ”drive thru” gáhtakievkkanis
oasttesteamen hamburgára ja Cola maid boradit dan botta go čuovut
filmma (HG 1990: 22).
’Itsestäänselvästi on ensin käväistävä jossain ”drive thru” katukeittiössä
ostamassa hampurilaisia ja Colaa, mitä syödä samalla, kun seuraa elokuvaa.’

5.4.3 Relatiivi-infinitiivilauseke predikatiivin määritteenä
Relatiivi-infinitiivi voi toimia saamessa myös predikatiivin määritteenä. Lause 80
on esimerkki predikatiivisesta relatiivi-infinitiivilausekkeesta. Predikatiivi
muodostuu korrelaatista (eana ’maa’), yhdessä relatiivisen infinitiivilausekkeen
kanssa (eana, maid doallat bassieanan ’maa jota pitää pyhänä maana’).
Esimerkkilauseessa on kyseessä identifioiva predikatiivi, joka on tyypiltään
lähinnä ekvatiivilause, jossa subjekti dat ’se’ ja predikatiivi eana ’maa’ ovat
samatarkoitteisia: Dat galgá leat eana, maid doallat bassieanan ’sen pitää olla
maa, jota pitää pyhänä maana’. Relatiivi-infinitiivilauseke määrittää predikatiivitarkoitetta eana. Kelomäen (1997) mukaan ekvatiivilausetta käytetään metakielellisesti erityisesti nimeämiseen ja määrittelyyn, kun puhutaan sanan tai
lausekkeen muodon ja merkityksen suhteista. Määrittely on yksi ekvatiivilauseen
tärkeimmistä tehtävistä. Monet ekvatiivilauseet voidaan ymmärtää määritelmiksi.
Määritelmä on esimerkiksi lausekkeen ja sen tarkoitteen kuvauksen sisältävä
ekvatiivilause (Dyyni on aavikoiden ja avoimien, matalien rantojen tuulen
kasaama lentohiekkakerros). (Kelomäki 1997: 52–57.) Lauseen 81 korrelaatti
yhdessä relatiivisen infinitiivilausekkeen kanssa täyttää määrittelyn tehtävän.
Suomenkielisestä aineistostani ei löytynyt yhtään esimerkkiä relatiivi-infinitiivistä
predikatiivin määritteenä. Saamenkielisen esimerkin (80) perusteella näyttää
olevan kuitenkin todennäköistä, että relatiivi-infinitiivi on mahdollinen predikatiivin määritteenä myös suomessa.
80.

142

– –danin berret gudnejahttit dán girkoeatnama. Dat galgá leat midjiide
eana, maid doallat bassieanan, dasgo celkojuvvohan juo
rámmáhisge: ”Gudnjejahte áhčát ja eatnát, vai guhká ealášit dán eatnan
alde, maid Hearrá du Ipmil lea dutnje addán.” (IP 1995: 8.)
’– –siksi tulee kunnioittaa tätä kirkkomaata. Sen pitää olla meille maa,
jota pitää pyhänä maana, koska sanotaanhan jo Raamatussakin: ”Kunnioita

isääsi ja äitiäsi, jotta kauan eläisit maan päällä, jonka Herra sinun Jumalasi on sinulle antanut”.’
5.5

Relatiivisen infinitiivimääritteen semanttinen tehtävä

Relatiivilauseella on erilaisia tehtäviä korrelaattinsa suhteen. Se voi olla esimerkiksi modifioiva/kategorisoiva (lisäävä, epärestriktiivinen) tai determininoiva/indentifioiva (rajoittava, restriktiivinen) relatiivilause. Modifioiva/kategorisoiva relatiivilause on alisteinen relatiivilause, joka antaa korrelaatista jotain lisäinformaatiota. Relatiivilause voi olla myös additiivinen, jolloin se vastaa
merkitykseltään lähinnä rinnasteista ja-lausetta (Kävin hakemassa omenan, jota/ja
söin samalla kun katsoin uutisia). Determininoivan/indentifioivan relatiivilauseen
tehtävä on rajata tai tarkentaa (Mies, joka tuolta tulee, on isäni). Kokonaiseen
lauseeseen liittyvät relatiivilauseet ovat aina luonteeltaan modifioivia/kategorisoivia. (Pääkkönen 1988: 4, 93–94, 124–125; ISK 2004: 1111–1113.) Relatiiviinfinitiivilausekkeet ovat lähinnä modifioivia/kategorisoivia. Näin on esimerkiksi
lauseessa 81, jossa relatiivi-infinitiivi on osana relatiivilausetta mas ii lean
mihkkege mas ballat ’jolla ei ollut mitään mitä pelätä’. Molemmat relatiivilauseet
(1. mas ii lean mihkkege ja 2. mas ballat) ovat tyypiltään modifioivia. Relatiivinen infinitiivilauseke ei voi olla additiivinen, koska relatiivi-infinitiivilausekkeessa ei ole finiittiverbiä, joka rinnasteisessa lauseessa tavallisesti on: Kävin
hakemassa omenan, jota */ja syödä samalla kun katson uutisia. Determinoivasta/identifioivasta relatiivisesta infinitiivilausekkeesta aineistossani ei ole
esimerkkiä.
81.

Dát govahallamat viehttaladde mu, mon atnigohten iežan rávis olmmájin,
mas ii lean mihkkege mas ballat (ME 1986: 30).
’Ne kuvitelmat viettelivät minut, aloin pitää itseäni raavaana miehenä,
jolla ei ollut mitään mitä pelätä.’

Relatiivilausetta ja korrelaattia voi tarkastella myös korrelaatin definiittisyyden
tai indefiniittisyyden näkökulmasta (Pääkkönen 1988: 132–135). Relatiiviinfinitiivilauseke voi määrittää joko definiittistä 38 tai indefiniittistä korrelaattia.

38
Definiittisyys: Lukija tunnistaa substantiivitarkoitteen joksikin tietyksi muiden subtantiivitarkoitteiden joukosta. Kirjoittaja tietää myös niin tapahtuvan. Kirjoittajan tarkoite ja kuvauksen
esiintymiskonteksti ovat siten keskeisellä sijalla definiittisyyttä määriteltäessä. (Vilkuna 1992: 77–105;
ISK 2004: 1350.)
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Tavallisesti definiittisen korrelaatin jälkeen tuleva relatiivilause on pakollinen:
Juuri tämä on se määrä, jonka verran kengässä saa olla tilaa (Pääkkönen 1991:
46–47). Tässä tapauksessa se-pronomini tekee korrelattista definiittisen. Relatiiviinfinitiivilausekkeiden korrelaatti on tutkimusaineistossani lähes poikkeuksetta
indefiniittinen niin saamessa kuin suomen kielessä. Esimerkkinä indefiniitistä
korrelaatista ja sitä seuraavasta relatiivi-infinitiivilausekkeesta on lause 76b, jossa
korrelaattina on indefiniittinen mihkige sajiid ’mitään paikkaa’, ja jossa korrelaattia määrittää relatiivi-infinitiivilauseke gosa sisa mannat ’minne mennä sisälle’.
Suomenkielisessä aineistossa on esimerkiksi lauseessa 76a (Mutta kun tänään
olisi ollut edes yksi ihminen, kenelle kertoa: isällekään ei uskaltanut, eikä tietysti
äiti ymmärtäisi) indefiniittinen mutta spesifinen korrelaatti (edes) yksi ihminen,
jota määrittää relatiivi-infinitiivi kenelle kertoa. Korrelaatin indefiniittisyyden
selityksenä voi pitää sitä, että tarkastelemani lauseet ovat lähinnä
eksistentiaalilauseita. Prototyyppisen eksistentiaalilauseen ominaisuuksiin kuuluu
esimerkiksi indefiniittinen subjektitarkoite, joka vaikuttaa myös relatiiviinfinitiivin ominaisuuksiin.
Aineistossani on esimerkki spesifisestä korrelaatista: Kun ryhdyin kirjoittamaan niitä, tajusin ettei minulla ollut kuin yksi paikka mihin lähettää sellaisen
(78). Puhujalla on mielessä jokin tietty paikka, mihin lähettää jotain. Korrelaatin
tekee spesifiseksi rakenne, ei ollut kuin yksi paikka, jossa kielletään muiden
vaihtoehtojen olemassaolo, joten jäljelle jää vain yksi ainoa vaihtoehto. Lauseessa
numeraali sisältyy rakenteeseen, joka identifioi korrelaatin. Saamenkielisessä
aineistossa ei ole yhtään esimerkkiä spesifistä korrelaatista, vaikka sellainen olisi
aivan mahdollinen.
Tutkimusaineistoni perusteella voi todeta, että indefiniittisyys on leimaa antava piirre relatiivisen infinitiivilausekkeen korrelaatille ja samalla myös relatiiviselle infinitiivilausekkeelle. Relatiiviset infinitiivilausekkeet ja niiden korrelaatit
esiintyvät epäspesifisessä tai geneerisessä kontekstissa. Lauseen 82 subjekti on
tulkittavissa indefiniittiseksi, koska lauseessa on käytetty konditionaalimuotoista
verbiä livččiiba ’olisipa’, joka viittaa toivomukseen. Indefiniittisyys voi määräytyä myös ympäröivän lausekontekstin perusteella. Esimerkiksi lause Ennen oli
ollut piika, jonka kanssa jutella tärkeästi ja neuvoa, vaikka piika mokoma osasi
– – (75a) on impersonaalinen, ja korrelaatti piika tarkoittaa piikaa yleensä eikä
tiettyä spesifiä entiteettiä.
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82.

5.6

Livččiiba musge stuorát oabbá, geainna duhkoraddat, muhto mus ii lean
earágo unna Áilleš (RPL 1994: 87).
’Olisipa minullakin isosisko, jonka kanssa leikkiä, mutta minulla ei ollut
muuta kuin pieni Aili.’
Itsenäinen relatiivi-infinitiivilauseke

Itsenäinen relatiivi-infinitiivilauseke muodostuu relatiivisanasta ja perusinfinitiivistä samoin kuin itsenäinen relatiivinen infinitiivilauseke laajennuksineen.
Relatiivinen infinitiivilauseke toimii lauseessa lauseenjäsenen funktiossa, kuten
subjektina ja objektina. Suomen kielen relatiivinen infinitiivilauseke voi olla
itsenäinen lauseenjäsen esimerkiksi eksistentiaali- ja omistuslauseissa (Minulla ei
ole minne mennä) sekä kiteytyneissä rakenteissa esimerkiksi mentaalisen tietääverbin kanssa (En tiedä minne mennä) (ISK 2004: 1111, 1117). Saamen kielen
aiemmissa tutkimuksessa ei ole mainittu erikseen relatiivisesti käytettyä
infinitiivilauseketta (Nielsen 1979a [1926–29]) tai tehty jakoa itsenäisen relatiiviinfinitiivin ja alisteisen relatiivisen infinitiivilausekkeen välillä (Nickel 1994: 441;
Sammallahti 2005: 160).
Itsenäinen relatiivilause ja epäsuora kysymyslause ovat rakenteensa puolesta
identtisiä (Matti tiesi miten opettaa, epäsuora kysymyslause tai relatiivilause).
Tulkinta epäsuoraksi kysymyslauseeksi tai relatiivilauseeksi tapahtuu hallitsevan
lauseen verbityypin ja kysyvän relatiivisanan perusteella, kun relatiivilause/epäsuora kysymyslause on subjekti (Kesällä on mitä tehdä) tai objekti (Matti tiesi
mitä tehdä). Kyseistä problematiikkaa on käsitelty suomen kielen aikaisemmissa
tukimuksissa (Hakulinen – Karlsson 1979: 284–285, 354–356; Pääkkönen 1988:
50–58), mutta siitä ei ole päästy yksimielisyyteen. Iso suomen kielioppi antaa
tietyin ehdoin hallitsevan lauseen predikaattiin perustuvan tulkintavapauden. Kun
hallitsevan lauseen predikaatti on mentaalinen mutta ei kysyvä verbi ja ilmaisee
havaitsemista, tietämistä, ymmärtämistä tai sanoman välittämistä, voi mi- tai kupronominilla alkavan lauseen tulkita joko itsenäiseksi relatiivilauseeksi tai
alisteiseksi kysymyslauseeksi (Tiedän minne mennä). Siinä tapauksessa, kun
hallitsevan lauseen predikaatti ei ole mentaalinen, mi-, ku-pronominilla alkava
lause on itsenäinen relatiivilause (Minulla ei ole millä maksaa). (ISK 2004: 1117–
1118.) Ero relatiivilauseen ja alisteisen kysymyslauseen välillä on oikeastaan
irrelevantti, ja tulkitsen edellisen kaltaiset lauseet tässä tutkimuksessa relatiiviinfinitiiveiksi. Saamen kielen aiemmissa tutkimuksissa ei ole mainittu, että sama
syntaktinen rakenne voidaan tulkita relatiivilauseeksi tai alisteiseksi kysymyslau145

seeksi. Poikkeuksen aiempiin tutkimuksiin tekee kuitenkin uusin saamen kielen
kielioppi (Sammallahti 2005: 89–91)39.
Kuten jo edellä mainitsin, on lauseen predikaatilla tärkeä rooli itsenäisen
relatiivi-infinitiivin yhteydessä. Itsenäisten relatiivi-infinitiivilausekkeiden
syntaktinen tehtävä lauseessa on sidoksissa finiittiverbiin. Saamen kielessa
lauseen predikaattina esiintyy aineistoni perusteella useimmin leat ’olla’-verbi
yhdessä itsenäisen relatiivi-infinitiivin kanssa. Itsenäinen relatiivi-infinitiivi voi
olla lauseenjäsen hallitsevassa tai alisteisessa lauseessa. Lauseessa 83a on
esimerkki jälkimmäisestä tapauksesta. Alisteinen lause on hallitsevaa lausetta
selittävä adverbiaalilause, ’miksi oli pakko puhua’. Esimerkkilauseessa 83b
relatiivi-infinitiivilauseke on alisteisen lauseen subjekti, vai mánáin ja isidis
livččii lean maid badjelii ain coggat (S) ’jotta lapsilla ja miehellä olisi ollut mitä
päälle pukea’. Lauseessa 83b on omistuslauseen rakenne, jossa habitiivina ovat
lokatiivisijaiset nominit mánáin ja isidis ’lapsilla ja miehellä’. Esimerkissä 83c on
eksistentiaalilause, jonka relatiivi-infinitiivi on tulkittavissa adverbiaaliksi.
83 a.

Orui, ahte sus lei bággu hállat dál, go lei velá geasa hállat. (ADVLI)
(RPL 1994: 154).
’Tuntui, että hänen oli pakko puhua, kun oli vielä kenelle puhua.’

b.

Don, gii ieš ledjet nuorabun čohkkán goađis dollagáttis ja duddjon:
gorron beaskkaid ja gálssokiid, gávttiid ja goikketiid, gođđán boahkániid
ja vuoddagiid, stohppádan ja duokŋadan vai mánáin ja isidis livččii lean
maid badjelii ain coggat (S) (KP 1989: 69).
’Sinä, joka itse olit nuorempana istunut kodassa tulen vieressä ja tehnyt
käsitöitä: ommellut peskejä, säpäköitä, lapinpukuja ja nutukkaita, kutonut
vöitä ja kengänpauloja, parsinut ja paikannut, jotta lapsilla ja
(avio)miehellä olisi ollut mitä päälle pukea.’

39

Sammallahti jakaa lauseet kahteen semanttisesti erilaiseen ryhmään: referenssilauseet ja
referenssittömät lauseet. Referenssilause viittaa todelliseen tai mahdolliseen entiteettiin (Máhtte
viehká ’Matti juoksee’). Referenssitön lause ei viittaa todelliseen tai mahdolliseen entiteettiin
(olosuhteisiin tai tilanteisiin). Referenssittömät lauseet jakautuvat kahteen ryhmään: referenssinhakijalauseet ja totuusarvonetsijälauseet. Referenssinhakijalauseissa on referenssinetsijäpronomini tai
proadverbi, joka on lauseen alussa (Goas Máhtte boahtá? ’Milloin Matti tulee?’, Máhtte ii muitalan,
gii boahtá ’Matti ei kertonut, kuka tulee’). Totuusarvonetsijälauseet sisältävät totuusarvohakuisen
operaattorin -go ’-kO’, joka liittyy lauseen ensimmäiseen lausekkeeseen (Boahtágo Máhtte? ’Tuleeko
Matti?’, Máret ii diehtán boahtágo Máhtte ’Maarit ei tiennyt, tuleeko Matti’). Perinteisessä kieliopissa
näitä referenssinetsijä- ja totuusarvonetsijälauseita on nimitetty sekä alisteisiksi kysymyslauseiksi sekä
relatiivilauseiksi. (Sammallahti 2005: 30–31, 88–91.)
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c.

Moai árvaleimme, ahte fertejetne dál lávu ráhkadit rohtui. Muhto ii leat
mas ráhkadit (ADVLI) (IT 1997: 50.)
’Me (kaksi) arvelimme, että (meidän) täytyi nyt laavu laittaa tiheikköön.
Mutta ei ollut mistä laittaa.’

Saamenkielisessä aineistossa leat ’olla’-verbi on frekvenssiltään tavallisin
predikaatti sellaisessa lauseessa, jossa on itsenäinen relatiivi-infinitiivi. Sitä
vastoin suomenkielisessä aineistossa ei ole vastaavasti yhtään olla-verbiä
predikaattina eikä relatiivi-infinitiiviä subjektin funktiossa. Myös suomessa ollaverbi on aivan mahdollinen itsenäisen relatiivi-infinitiivin kanssa, esimerkiksi
Kesällä on mitä tehdä (S). Sen sijaan aineistossani esiintyy useimmin hallitsevan
lauseen predikaattina mentaalinen tietää-verbi. Se on poikkeuksetta kielteisessä
lauseessa, kuten esimerkissä 84a. Myös saamenkielisessä aineistossa esiintyy
diehtit ’tietää’-verbi itsenäisen relatiivi-infinitiivin kanssa. Saamessa sen käyttö ei
ole kuitenkaan rajoittunut pelkästään kielteiseen lausekontekstiin, vaan sitä
esiintyy sekä kielteisessä (84b) että myönteisessä (84c) lausekontekstissa.
Itsenäisen relatiivi-infinitiivin käyttö liittyy aineistoni perusteella myös saamessa
kielteiseen kontekstiin, koska enemmän kuin puolet saamen itsenäisistä relatiivisista infinitiivilausekkeista esiintyy kielteisissä lausekontekstissa. Itsenäinen
relatiivi-infinitiivirakenne on saamenkielisessä aineistossa tavallisempi kuin
suomenkielisessä.
84 a.

Kun Miika meni vessaan, ei Helena tiennyt minne asettua (O) (VP 1985:
89).

b.

Áslat ii dieđe maid bargat (O) (EL 1979: 20).
’Aslak ei tiedä mitä tehdä.’

c.

Nurkkala gánda ja nieida leigga ovdal juo fitnan oahpásmuvvamin
skuvlii, danin soai diđiiga gosa mannat (O) (RPL 1994: 108).
’Nurkkalan poika ja tyttö olivat (duaali) aiemmin jo käyneet
tutustumassa kouluun, siksi he tiesivät (duaali) minne mennä.’

Saamenkielisessä aineistossa itsenäinen relatiivinen infinitiivilauseke esiintyy
useimmin leat-verbin kanssa ja on siinä tapauksessa usein subjektin tai adverbiaalin funktiossa (85a ja 85b). Relatiivinen infinitiivilauseke on tavallinen kielteisessä lausekontekstissa (85a–e). Suomenkielisessä aineistossa on tietää-verbi
tavallisin predikaatti itsenäisen relatiivi-infinitiivin yhteydessä. Se esiintyy aina
nimenomaan kielteisessä lausekontekstissa (85d–e). Saamessa diehtit ’tietää’
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-verbin käyttö ei ole rajoittunut pelkästään kielteisten lauseiden predikaatin
tehtävään (85c), vaan sitä esiintyy myös myönteisessä lausekontekstissa.
85 a.

5.7

-Ii leat maid háleštit (S), vástidii Sunná (KP 1989: 193).
’Ei ole mitä puhua, vastasi Sunna.’

b.

Ii Mauris lean, mainna oastit daid (ADVLI) (KP 1989: 76).
’Ei Maurilla ollut millä ostaa niitä.’

c.

Áslat ii dieđe maid bargat (O) (EL 1979: 20).
’Aslak ei tiedä mitä tehdä.’

d.

Hän ei tiennyt mitä tehdä (O) (MYJ 1994: 86).

e.

Kaikenlaista tuli mieleen asioita, joista ei tiennyt mitä ajatella (O) (EJ
1991: 91).
Saamessa itsenäinen relatiivi-infinitiivilauseke ja suomessa
korrelaatti + relatiivi-infinitiivi

Suomen ja saamen kielet eroavat toisistaan relatiivi-infinitiivilausekkeita
edeltävän pronominin käytön suhteen. Kun lause on kielteinen eksistentiaalilause
ja lauseessa on ihmistarkoitteinen relatiivinen infinitiivilauseke, suomen kielen
lauserakenne suosii indefiniittistä pronominia (esimerkiksi ketään) ennen
relatiivi-infinitiiviä (86a). Sen sijaan samankaltaisessa rakenteessa saamenkielisessä tutkimusaineistossa ei ole indefiniittistä pronominia ennen relatiiviinfinitiiviä, esimerkiksi ii lean (0) geainna háleštit ’ei ollut kenen kanssa puhua’
(86b). (Vrt. ii lean (giige) geainna háleštit ’ei ollut (ketään) kenen kanssa puhua’).
(Jomppanen 2006: 81–82.) Relatiivi-infinitiivilauseke on välittömästi verbin
jälkeen, eikä verbin ja relatiivi-infinitiivilausekkeen välissä ole tukipronominia.
Kysymyksessä on pragmaattisesti sama rakenne kummassakin kielessä, mutta
rakenne on syntaktisesti erilainen: saamessa se on itsenäinen relatiivi-infinitiivi, ja
suomessa relatiivi-infinitiivi toimii määritteenä indefiniittiselle pronominille
(ketään). Kyseinen ilmiö ei ole frekvenssiltään suuri aineistossani, mutta se on
aukoton.
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86 a.

Jos kaksi ihmistä liian tiukasti nojaa toisiinsa ja toinen yhtäkkiä lakkaa
hengittämästä, ei tiedä, kumman hengitys on lakannut. Mutta ei ollut ketään johon nojata (VP 1985: 47).

b.

Eija leai nu okto duon gávpogis ahte ii lean geainna háleštit, ii lean
geasa muitalit dan lihkkuhisvuođas, mii sutnje leai dáhpáhuvvan (KP
1989: 155).
’Eija oli niin yksin tuossa kaupungissa, että ei ollut kenen kanssa puhua,
ei ollut kenelle kertoa siitä onnettomuudesta, joka hänelle oli tapahtunut.’

Suomessa on mahdollista käyttää relatiivi-infinitiiviä ilman pronominikorrelaattia
aivan kuten saamessa: ei ollut ketään kenen kanssa kanssa puhua > ei ollut (0)
kenen kanssa puhua. Tällaisesta rakenteesta ei kuitenkaan ole yhtään esimerkkiä
omassa aineistossani. Suomen kielessä pronominin käyttö varmistaa, että relatiiviinfinitiivi viittaa ihmistarkoitteeseen, käytettiinpä jo- tai ke-alkuista relatiivisanaa.
Ihmistarkoituksessa käytetään useimmiten joka-pronominia, vaikka puhutussa
kielessä pronomini kuka (kenen kanssa) on yleisempi (ISK 2004: 722–723).
Lauseessa 86a jo-alkuinen relatiivisana jo yksistään viittaa ihmistarkoitteeseen,
mutta sitä täydentää ihmistarkoitteinen pronomini ketään. Suomessa jo-alkuinen
relatiivisana on tavallisin silloin, kun viitataan substantiivikorrelaattiin, jolla on
konkreettinen tarkoite. Muutoin relatiivisanan valintaan suomen kielessä
vaikuttavat monet eri tekijät kieliopillisten tekijöiden lisäksi. Tällaisia ovat
esimerkiksi kirjoittajan tottumukset ja murretausta ja tekstityypin käytänteet.
(Pääkkönen 1988: 261, 289.)
Saamen kielessä relatiivisanan käyttö ei ole niin vapaavalintaista kuin suomessa. Yleensä käytetään ihmistarkoitteisiin viitattaessa gii-proniminia (Guttorm
1992: 101, 120). Myös saamen kielessä voisi ilmaista lauseen 86a sisällön
käyttäen tukipronominia: muhto ii lean giige geasa mieigat ’ei ollut ketään kehen
nojata’. Tukipronomini esiintyy myös saamen kielen lauseopin esimerkissä:
Máhtes ii lean šat oktage geasa dorvvastit ’Matilla ei ollut enää yhtäkään, kehen
turvautua’ (Sammallahti 2005: 160). Kuitenkaan saamenkielisessä aineistossani ei
käytetä ihmistarkoitteista indefiniittipronominia relatiivi-infinitiivin edellä.
Kielten välinen ero johtunee osittain myös siitä, että saamessa käytetty relatiivisana gii ’kuka, joka’ jo yksistään kertoo, että on kyse ihmistarkoitteesta. Myös
suomessa on mahdollista relatiivisanan valinnalla osoittaa, että relatiivisana
viittaa vain ja ainoastaan ihmistarkoitteeseen (ei ollut kehen nojata) eikä
esimerkiksi paikkaan (johon nojata). Suomen kielessä käytetään kuitenkin mi149

alkuista relatiivipronominia, kun on puhe konkreettisesta paikasta (Pääkkönen
1988: 255–261), esimerkiksi ei ollut mihin nojata. Edellisen relatiivisanan
valintakäytännön mukaan ei pitäisi olla sekaantumisen vaaraa siinä, viittaako
relatiivipronomini ihmistarkoitteeseen vai ei. Toisaalta relatiivisanan valintaa
koskevan tutkimuksen mukaan jo-alkuiset relatiivisanat ovat suomessa yleensä
useimmin käytettyjä (Pääkkönen 1988: 267). Aineistossani esiintyvää ilmiötä
pitäisi tutkia lisää, jotta voisi esittää syitä pronominin käyttöön suomessa ja sen
poisjättöön saamessa. Olisi myös syytä selvittää, onko ilmiö myös muussa
kontekstissa yhtä aukoton niin kuin se on kaunokirjallisessa tutkimusaineistossani.
5.8

Relatiivi-infinitiivilauseke runsauden ilmaisun yhteydessä

Relatiivi-infinitiivilauseketta käytetään lähinnä propositionaalisessa merkityksessä, mutta sitä käytetään myös runsauden/paljouden ilmaisun yhteydessä niin
suomessa kuin saamessa. Tällainen käyttö on tutkimusaineistossani kuitenkin
erittäin marginaalista. Sen voisi luonnehtia myös ilmaisevan dynaamista
modaliteettia, agentin tai kokijan psykologista tilannetta. Esimerkiksi lauseen 87a
relatiivi-infinitiivi, maid oaidnit ’mitä katsella’, sisältää pragmaattisen viestin
lukijalle (’oli paljon katseltavaa’). Relatiivi-infinitiivin runsautta ilmaiseva
merkitys nousee esiin koko lausekontekstin perusteella: relatiivi-infinitiivilausekkeen jälkeen tuleva ja sitä kuvaileva lause, gávppitge nu eatnat ’kauppojakin niin
paljon’, tuo esille paljoutta ilmaisevan merkityksen. Suomen kielen esimerkissä
87b lauseen merkitys nousee esiin, samoin kuin saamenkielisessä esimerkissä,
koko lausekontekstin perusteella. Lauseet 87a ja 87b ovat syntaktisesti erilaiset,
jälkimmäisessä esimerkissä relatiivi-infinitiivilausekkeella on korrelaatti (lihaa),
ja edellisessä lauseessa (87a) relatiivi-infinitiivilauseke on itsenäinen.
87 a.
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Oulu leai dan mađe stuorát stadi, ahte doppe leai maid oaidnit,
gávppitge nu eadnát, ahte olmmoš áibbas heađástuvai dávviriid ja
lámboriid olluvuhtii ja illá šat áddii, maid galggai oastit ja maid guođđit
oasttekeahttá (KP 1989: 23).
’Oulu oli sen verran suuri stadi, että siellä oli mitä katsella, kauppojakin
niin paljon että ihminen aivan hätääntyi tavaroiden ja kamppeiden
paljouteen ja tuskin enää ymmärsi mitä piti ostaa ja mitä jättää ostamatta.’

b.

Hänellä oli helmeän somia pisamia ja käsivarsissa ja säärissä lihaa mitä
näytellä (AK 1987: 101).

Relatiivi-infinitiivi ei kieliopillisena rakenteena voi ilmaista runsautta. Koko
lausekonteksti vaikuttaa siten, että relatiivi-infinitiivi on yhtenä osana paljouden
ilmaisussa. Relatiivisen infinitiivilausekkeen ensisijainen tehtävä on välittää
propositionaalista merkitystä.
5.9

Yhteenveto

Käsittelin edellä relatiivi-infinitiivirakennetta, joka muodostuu relatiivisanasta,
perusinfinitiivistä ja mahdollisista laajennuksista. Relatiivisana tarkoittaa
relatiivi-infinitiivin yhteydessä relatiivipronominia, joka on saamessa mii, gii ja
suomessa joka, kuka, mikä, tai proadverbia, joka on saamessa goas, go ’jolloin,
milloin’, gosa ’jonne’, gos ’jossa’ ja suomessa jolloin, jonne, joten ja milloin.
Relatiivipronomini on aineistossani poikkeuksetta muussa kuin nominatiivimuodossa, koska nominatiivimuoto vaatisi verbikongruenssia: biigá gii hálešta ~
piika joka juttelee.
Relatiivi-infinitiivi on syntaktisesti joko korrelaattinsa määrite (Mus lea sadji
(korrelaatti), gosa mannat ~ Minulla on paikka (korrelaatti), jonne mennä) tai
itsenäinen lauseenjäsen esimerkiksi adverbiaali (Mus lea gosa mannat (ADVLI) ~
Minulla on minne mennä (ADVLI)). Aineistossani relatiivi-infinitiivi toimii
subjektin, objektin ja predikatiivin määritteenä ja itsenäinen relatiivi-infinitiivi on
lausesubjekti, objekti tai adverbiaali. Kun relatiivinen infinitiivilauseke toimii
korrelaattinsa määritteenä, se tuntuu olevan usein pragmaattisesti pakollinen
määrite. Kun relatiivi-infinitiivi on itsenäinen lauseenjäsen, se ei aloita lausetta
vaan sen paikka on predikaatin jälkeen. Relatiivi-infinitiivi ei myöskään aloita
yhdistelmälausetta. Pohjoissaamen ja suomen relatiivi-infinitiivilausekkeen
rakenne ja käyttö on yhteneväinen. Suomenkielisessä aineistossa ei ole yhtään
esimerkkiä relatiivi-infinitiivilausekkeen käytöstä predikatiivin määritteenä,
vaikka se olisi aivan mahdollista.
Tutkimusaineiston relatiivi-infinitiivilausekkeissa voi havaita tiettyjä piirteitä,
jotka ovat tyypillisiä relatiivi-infinitiiville. Olen laatinut niiden perusteella kaksi
prototyyppistä relatiivi-infinitiivilausetta. Lauseissa kiteytyvät relatiivi-infinitiivin
tyypilliset piirteet kummassakin kielessä. Saamen kielessä relatiivi-infinitiivi
esiintyy mieluiten itsenäisenä lauseenjäsenenä kielteisessä lauseessa yhdessä
leat ’olla’-verbin kanssa: Muhto (mus) ii leat maid ráhkadit ’Mutta (minulla) ei
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ole mitä tehdä’. Usein lauseessa on myös lokatiivisijainen kokija (mus ’minulla’).
Suomen kielessä relatiivi-infinitiivilauseke toimii kielteisessä lauseessa määritteen funktiossa: Hänellä ei ollut ketään muuta kenen kanssa edes neuvotella.
Hallitsevan lauseen predikaatti on olla-verbi. Relatiivi-infinitiivi on tavallisempi
saamessa kuin suomessa. Suomenkielisessä tutkimusaineistossa olla-verbi ei
esiinny kertaakaan itsenäisen relatiivi-infinitiivin yhteydessä. Sen sijaan
hallitsevan lauseen predikaattina on usein mentaalinen tietää-verbi.
Prototyyppiset relatiivi-infinitiivilausekkeet:
Saamen kieli
Muhto (mus) ii leat maid ráhkadit
’Mutta (minulla) ei ole mitä tehdä’.
Suomen kieli
Hänellä ei ollut ketään muuta kenen kanssa edes neuvotella.
Relatiivi-infinitiivi on rakenteeltaan ja käytöltään samansuuntainen kummassakin
kielessä. Se on pääasiallisesti propositionaalista merkitystä välittävässä tehtävässä,
mutta sitä voidaan käyttää molemmissa kielissä muun lausekontekstin kanssa
ilmaisemassa paljoutta tai runsautta. Suomen ja saamen relatiivi-infinitiivilausekkeet eroavat aineistossani sen suhteen, edeltääkö niitä pronominikorrelaatti vai ei.
Kun kysymyksessä on kielteinen eksistentiaalilause ja lauseessa relatiivinen
infinitiivilauseke, joka viittaa ihmistarkoitteeseen, suomen kielessä käytetään
ennen relatiivi-infinitiiviä indefiniittistä pronominia: Minulla ei ollut ketään
kenen kanssa puhua. Saamessa vastaavaa pronominia ei käytetä: Mus ii lean (0)
geainna háleštit ’Minulla ei ollut (0) kenen kanssa puhua’. Pragmaattisesti
saamen ja suomen kielen esimerkkilauseet ovat identtisiä, mutta syntaktisesti ne
eivät sitä ole. Saamen kielen relatiivi-infinitiivi on itsenäinen lauseenjäsen,
adverbiaali, ja suomen kielessä relatiivi-infinitiivi toimii määritteenä korrelaatille.
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6

Supiinirakenne

6.1

Johdanto

Käsittelen seuraavaksi pohjoissaamen kieltorakennetta, supiinikonstruktiota40
[ama + possessiivisuffiksi + (subjekti) + infinitiivi]: aman (mun) boahtit ’jotten
(minä) tule’. Supiinirakenne muodostuu kieltosanasta ama-Px ja infinitiivistä,
rakenteessa ama-aines on tulkittu lähinnä kielteiseksi apuverbiksi ja infinitiivi
edellisen täydennykseksi (Nielsen 1979a [1926–29]: 168; Nickel 1994: 67;
Magga 2004: 65–66; Sammallahti 2005: 143–144). Saamen kielessä kieltoa
osoitetaan tavallisesti liittomuodolla: finiittimuotoisella kieltoverbillä ii, jota
täydentää kieltomuotoinen pääverbi, in boađe ’en tule’. Saamen kieltoverbi ii
vastaa lähinnä suomen ei-apuverbiä. Suomen kielen joissakin murteissa on tavattu
kieltorakennetta, joka muistuttaa jonkin verran saamen kielen supiinirakennetta
mutta on semanttisesti erilainen. Esimerkiksi Vesisaaren ja Porsangin kveenimurteissa kieltoverbiä voi täydentää perusinfinitiivi: Isäntä sano meile, että ei
lähtiä (Beronka 1922: 67). Samanlainen kieltorakenne, kieltoverbi + infinitiivi,
on mahdollinen myös unkarin kielessä: Onnan nem jól látni (perusinfinitiivi) ’Sieltä ei näe (~ ei voi nähdä) hyvin’. Lauseessa on kyse agentin
defokusoinnista, häivyttämisestä, jonka voi tehdä esimerkiksi infinitiivin avulla.
Kieltolause (kieltoverbi + infinitiivi) on luonteeltaan aina modaalinen ja
tulkittavissa modaaliverbin ellipsiksi. (Keresztes 1995: 56–57; Mantila 1997: 48–
49.)
Supiinirakenne esiintyy tavallisesti lausekkeessa, jossa infinitiivi on aktiivitulkintainen: Vácce várrugasat amas áhčči (S) gullat ’Kävele varovasti, ettei isä
kuule’. Semanttisesti samanlainen kielto voidaan ilmaista myös alisteisella
rakenteella, joka ei sisällä perusinfinitiiviä: [konjunktio vai + (subjekti) +
kieltoverbi + pääverbi kieltomuodossa]. Tällainen rakenne on esimerkiksi
lauseessa Vácce varrugasat vai áhčči (S) ii gula ’Kävele varovasti ettei isä kuule’.
Kielteisen supiinin sanajärjestys on kiinteä: infinitiivi on aina ama-alkuisen
kieltosanan jäljessä. Supiinirakenteella ei kuitenkaan aina tarkoiteta pelkästään
edellä mainitsemaani rakennetta, [ama + Px + (SUBJ) + infP] vaan myös erilaisia
rakennevariaatioita, joiden yhteinen nimittäjä on ama-alkuinen kieltosana.
40

Saamen tutkimuksessa on puhuttu myös kielteisestä ja myönteisestä supiinista (Korhonen 1974: 197,
200–201, 203; 1981: 298, 311–312; H-H Bartens 1986: 17–22; Nickel 1994: 67–68). Kielteinen
supiini tarkoittaa tässä luvussa käsittelemääni supiinirakennetta. Myönteistä supiinia käsittelen luvun
loppupuolella alaluvussa 6.7.
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Variaatiorakenteita käsittelen tarkemmin alaluvuissa 6.5. ja 6.6. Supiinirakennetta,
jossa kieltoa ilmaiseva ama-aines saa luvun ja persoonan mukaan
possessiivisuffiksin päätteen ja jota seuraa infinitiivitäydennys (infinitiivitäyte41),
on pidetty varsinaisena supiinirakenteena (Stockfleth 1840: 65–66, 127; Nielsen
1979a [1926–29]: 168–170; Nickel 1994:67):
Kielteisen supiinin konjugaatio
Yksikkö

Duaali

Monikko

1. p. ama + n gullat
2. p. ama + t gullat
3. p. ama + s gullat
1. p. ama + me gullat
2. p. ama + de gullat
3. p. ama + ska gullat
1. p. ama + met gullat
2. p. ama + det gullat
3. p. ama + set gullat

’etten kuule’
’ettet kuule’
’ettei (hän) kuule’
’ettemme (me kaksi) kuule’
’ettette (te kaksi) kuule’
’etteivät (he kaksi) kuule’
’ettemme kuule’
’ettette kuule’
’etteivät (he) kuule’

Suurimmat rakenteelliset erot säännönmukaisen kieltorakenteen (in gula ’en
kuule’) ja kielteisen supiinirakenteen (aman gullat ’jotten kuule’) kesken ovat
taivutukseen ja aikamuotoon liittyviä. Kieltoverbillä ii ’ei’ on verbin persoonataivutus, kun taas supiinirakenteessa kieltosanan ama-vartaloon liitetään possessiivisuffiksi. Kuten infiniittimuodot yleensä, supiinirakenne ei ilmaise aikaa,
koska perusinfinitiivi on ajanilmauksen suhteen tunnusmerkitön. Sen sijaan
kieltoverbi täydennyksineen ilmaisee aikaa: in gula ’en kuule’, in gullan ’en
kuullut’ ja niin edelleen.
Supiinirakenteen infinitiivin subjekti voi olla samatarkoitteinen (88a) tai
eritarkoitteinen (88b) kuin hallitsevan lauseen subjekti. Esimerkin 88a yhdistetyn
lauseen subjektitarkoite on Maarit (amas y.3.p.), ja esimerkissä 88b hallitsevan
lauseen subjekti on yksikön ensimmäisessä persoonassa ja supiinirakenteen
subjekti on Inga (amas y.3.p.). Jälkimmäinen supiinirakennetyyppi on tutkimusaineistossani tavallisempi (myös Ylikoski 2004: 66). Kun subjekti on samatarkoitteinen, sitä ei tarvitse supiinirakenteessa erikseen mainita. Se käy selville
hallitsevan lauseen finiittiverbin ja supiinin kongruenssista (88a). Supiini-

41
Infinitiivitäyte on tiettyjen apuverbien ja kieltoverbin supiinin (ama-) predikaattoritäyte
(Sammallahti 2005: 147).
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rakenteen subjektitarkoite voi olla myös sama kuin hallitsevan lauseen objekti
kuten esimerkissä 88c. Hallitsevan lauseen objektina on bohccuid ’poroja’, johon
on viittaus supiinirakenteessa ama + set Px m.3.p. Vaikka supiinirakenteen
subjekti, bohccot ’porot’, on jätetty mainitsematta, se käy ilmi hallitsevasta
lauseesta. Supiinirakenteen subjekti voi olla myös semanttisesti sama entiteetti,
johon hallitsevassa lauseessa ilmaistu toiminta kohdistuu. Esimerkissä 88d
supiinirakenteen subjekti, fuođđu ’otus’, on samatarkoitteinen hallitsevan lauseen
genetiivimääritteen bohcco ’poron’ kanssa.
88 a.

Marehis lei miella dadjat, ahte mana beare, muhto son ii oskkildan
njivkkihitge, cokkai baicce gokčasa njálbmái amas váhadisge jienádit
(KP 1989: 63).
’Maaritilla teki mieli sanoa, että mene vain, mutta hän ei uskaltanut päästää ääntäkään, tunki vain peiton suuhun ettei vahingossakaan äännä (ääntää).’

b.

Njuikejin (y.1.p.) bajás, amas Iŋgá (y.3.p.) fuomášit gatnjaliid mu
čalmmiin ja bidjen mállásii bohtásiid (RPL 1994: 190).
’Hyppäsin (y.1.p.) ylös, ettei Inga (y.3.p.) huomaa (huomata) kyyneleitä
silmissäni ja laitoin keittoon perunoita.’

c.

Ándde-guovttos (S) eaba šat háleš ja vuolgiba čuovvut bohccuid (O),
amaset (bohccot) njiedjat duoddaris ja bieđganit menddo viidát (IP 1995:
75).
’Antti kavereineen (duaali) ei enää juttele ja lähtee seuraamaan poroja,
etteivät (porot) putoa alas tunturista ja hajaannu liian laajalle.’

d.

Jovnna (S) válddii buvkku ja sáđai bohcco niskesuonaid rasta amas
fuođđu (S) šat biidnašuvvat (EL 1979: 74).
’Jouni otti puukon ja katkaisi poron niskasuonet poikki ettei otus enää
kärsi.’

Supiinirakenteessa voi olla luonteeltaan impersonaalinen subjekti, jolloin
supiinilausekkeen subjektitarkoitteena ovat esimerkiksi ihmiset yleensä tai tietyin
kriteerein rajattu ihmisten joukko. Impersonaalinen subjekti voidaan ilmaista
possessiivisuffiksilla, kuten lauseessa 89a. Supiinirakenteessa on -set (Px m.3.p.),
jolla ei ole viittauskohdetta mihinkään subjektitarkoitteeseen hallitsevassa lauseessa tai supiinilausekkeessa. Sen merkitykseksi voidaan tulkita ’kaupungin
ihmiset’, jotka muodostavat definiittisen mutta ei spesifin joukon ihmisiä.
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Semanttisesti vastaavanlainen mutta rakenteellisesti erilainen esimerkki löytyy
lauseesta 89b. Siinä supiinilausekkeella on subjekti, olbmot ’ihmiset’, jolla
tarkoitetaan ’tietyn paikan ihmisiä’. Subjekti voidaan jättää myös mainitsematta ja
lukijan itsensä pääteltäväksi kuten esimerkissä 89c. Siinä on kyse on nollapersoonasta. Nollapersoonaa on tutkittu suomen kielessä (mm. Vilkuna 1992;
Laitinen 1995), ja sillä tarkoitetaan esimerkiksi tarkoituksella subjektitonta
lausetta. Supiinirakenteen subjekti on ominaispiirteiltään samanlainen kuin
subjekti missä tahansa saamen kielen lauseessa.
89 a. Ihkku lea temperatuvra njiedjan gitta nulla rádjái celcius grádaid mielde,
dáppe gal lohket fahrenheit’a mihtu miel, de das lea min nulla sullii 30
grádas. Beaivit ge leamaš čoaska biekkat ja dušše logemat lieggagráda,
de mu ođđa treddjo man osten amaset (m.3.pers.) studeantan mu dáppe
navdit, gal duođaid leamaš ávkin ja buorrin (HG 1990: 58).
’Yöllä on lämpötila laskenut nollaan asteeseen Celsius-asteikon mukaan,
täällä kyllä puhuvat Fharenheit-asteikon mukaan, jossa on meidän nolla
noin 30 astetta. Päivälläkin on ollut kylmiä tuulia ja vain kymmenisen
lämpöastetta, siten minun uusi takkini, jonka ostin, etteivät minua täällä
luule opiskelijaksi, kyllä tosiaan on ollut avuksi ja hyödyksi.’
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b.

Son fitná dušše iđidis čájeheamen iežas sárdnesajis amaset olbmot
beassat menddo ollu hállat su birra (JÁV 1988:26).
’Hän käy vain aamuisin näyttäytymässä saarnapaikassa, etteivät ihmiset
pääse liian paljon puhumaan (puhua) hänestä.’

c.

Áhčči ii lean goassige lean dađe eanet mielde huksenbargguin, maid dal
lei oaidnán earáid bargamin. Son lei goittot dan mielas ahte ovtta
návehan gal sáhtášii songe cegget. Eadni fas jurddašii ahte livččii buoret
bálkáhit dalán álggu rájis albma snihkkára amas dárbbašit neaskit
agálašvuođa dainna návehiin. (JÁV 1988: 102.)
’Isä ei ollut koskaan ollut sen enempää mukana rakennustöissä, mitä nyt
oli nähnyt muita rakentamassa. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että yhden
navetan kyllä saattaisi hänkin pystyttää. Äiti taas ajatteli, että olisi parempi palkata heti alusta alkaen oikea kirvesmies, ettei tarvitse näskätä
iäisyyttä sen navetan kanssa.’

6.2

Aikaisempi tutkimus

Supiinirakennetta, johon liittyy possessiivisuffiksillinen ama-aines, voidaan pitää
alkuperäisenä rakenteena varhaisempien kielioppien perusteella. Edellä olevan
asetelman (kielteisen supiinin konjugaatio) ama-alkuiset supiinimuodot on
katsottu päasiallisiksi muodoiksi jo 1800-luvulta peräisin olevissa kieliopeissa
(Rask 1832: 147–148; Friis 1856: 97–98). Supiinimuodon ama-aines voi olla
joissakin murteissa myös abma-alkuinen: y.1.p. abma + m ’etten minä’ , y.2.p.
abma + h ’ettet sinä’, y.3.p. abma + s ’ettei hän’; d.1.p amma + m ’ettemme (me
kaksi)’, d.2.p abma + beten ’ettette (te kaksi)’, d.3.p abma + ba ’etteivät (he
kaksi)’ jne. (Friis 1856: 98). Abma-alkuisen supiinimuodon taivutuspäätteet
muistuttavat tummennetuilta osiltaan verbin preesensmuodon konjugaatiota.
Supiinirakenteen ama-ainekseen voidaan liittää joissakin murteissa
possessiivisuffiksin sijasta verbin konjugaatiota muistuttava pääte. Kaarasjoen
supiinirakenteen murrevariaatio on yksikössä âmâsâm, âmâsak, âmâs, duaalissa
âmâsedni, âmâsœp’pe, âmâskâ (Nielsen 1979a [1926-1929]: 169). Taivutuspäätteiden tummennetut osat muistuttavat parillistavuisten verbien konjugaatiota.
Korhosen (1974: 40) ja H.-H. Bartensin (1986: 30) mielestä supiinirakennetta voi
tämän vuoksi pitää finiittisenä, toisin sanoen kieltoverbinä, joka saa
täydennyksekseen perusinfinitiivin. Omassa tutkimusaineistossani on Kaarasjoen
murrevariaatiosta kaksi esimerkkiä (90a ja 90b), jotka ovat samalta kirjoittajalta.
Kieliopillinen supiinimuoto olisi amasan-aineksen sijasta aman ’etten’. Ylikoski
(2004: 66) on tehnyt samansuuntaisen havainnon omasta tutkimusaineistostaan,
jossa vain yksi kirjoittaja käyttää Kaarasjoen murrevariaation mukaista
supiinirakennetta.
90 a.

Go Piera gámppáid luhtte čájehii sogas jietnaresurssaid, de son lávii
časkit munnje čalmmi amasan (mun) suorganit (JÁV 1988: 46).
’Kun Piera kämppien luona näytti sukunsa ääniresursseja, niin hänellä oli
tapana iskeä minulle silmää etten säikähdä.’

b.

Geahččalan (y.1.p.) gokčat beljiidan amasan (y.1.p.) gullat su garuid
(JÁV 1988: 133).
’Yritän peittää korviani, etten kuule hänen kirouksiaan.’

Supiinirakenne on esitetty myös futuurimuotona: amam adnet (”ut jeg ikke skal
bruge”) ’jotta en käyttäisi’ (Leem 1748: 212). Koska kielteistä tarkoitusta
ilmaiseva supiinirakenne viittaa nimenomaan tulevaan, on nimitys siinä mielessä
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kuvaava. Futuurimuoto voi esiintyä Leemin mukaan myös passiivitarkoitteisen
infinitiivimuodon kanssa niin kutsuttuna futuurisena supiinirakenteena, jossa
perusinfinitiivi on passiivissa: amam lokkujuwat ~ amam mon lokkujuwat ~ amam
lokkut ~ amam mon lokkut (”ut jeg ikke skal læses”)* ’jotta minä en tule luettaa’
(Leem 1748: 207–208). Kun supiinilausekkeen infinitiivi on passiivi infinitiivin
subjekti on patientti eikä agentti. Esimerkkinä passiivitarkoitteisesta supiinilausekkeesta on lause 91, jossa sekä hallitsevassa lauseessa että supiinilausekkeessa on sama subjektitarkoite Elina. Hallitsevassa lauseessa Elina on agentti ja
supiinilausekkeessa patientti, joka on näkemisen kohteena. Lause 91 on
tutkimusaineistoni ainoa esimerkki passiivitarkoitteisesta supiinirakenteesta.
Saamen passiivi muistuttaa suomen monipersoonaista passiivirakennetta, lähinnä
johdospassiivia, jossa passiivilauseen finiittiverbin kieliopillinen subjekti vastaa
aktiivilauseen objektia: Asiat hoituvat (ISK 2004: 1254). Sekä saamen passiivilauseessa että suomen kielen monipersoonaisessa passiivilauseessa kieliopillinen
subjekti kongruoi finiittiverbin kanssa: Áššit ordnašuvvet ’Asiat hoituvat’, Ášši
ordnašuvve ’Asia hoituu’.
91.

Elina doamái olggos ja viehkalii oavnjje duogi amas oainnahallat (KP
1989: 177).
’Elina ryntäsi ulos ja juoksi nopeasti uunin taakse ettei tule nähdyksi.’

Vaikka saamen kielessä on erillinen kieltoa ilmaiseva supiinirakenne, saamen ja
suomen kieltorakenteet ovat muutoin samansuuntaiset: kieltoverbi liittyy kieltomuodossa olevaan pääverbiin. Arvellaan, että kielteisen supiinin ama-vartalolla
sekä suomen ja saamen kielen kieltoverbeillä on sama alkuperä. Korhonen
arvelee supiinirakenteen historiasta, että â-kieltoverbin vartaloon liittyy supiinin
tunnus -mâ-, jota seuraa possessiivisuffiksi. (Korhonen 1974: 205–206, 1981:
311.) Kieliopillisesti rakenne ama-Px tulkitaankin kieltoverbiksi, jota täydentää
perusinfinitiivi, infinitiivitäyte (Friis 1856: 97–98; Magga 2004: 65–66;
Sammallahti 2005: 147). Magga (2004) perustelee, miksi supiinirakenteen amaainesta on pidettävä apuverbinä. Ensimmäinen peruste on, että ama-aines hallitsee
toisen verbin infinitiivimuotoa. Näin tekee myös supiinin ama-aines, koska se saa
infinitiivitäydennyksen (infinitiivitäytteen). Toisena perusteluna on, että apuverbi
yksin ei saa koskaan määritteitä kuten esimerkiksi adverbiaalia. Pääverbi määrää,
mitä määritteitä lauseessa voi olla, eli predikaatin argumenttirakenteen. Apuverbeille ei yleensä voi tehdä passiivitransformaatiota. Poikkeuksen tästä tekevät
leat ’olla’ -verbi ja kieltoverbi: Gumpe ii gotte sávzzaid > Sávzzat eai goddojuvvo >
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Sávzzat eai gottahala gumpii ’Susi ei tapa lampaita > Lampaat eivät tule
tapetuksi > Lampaat eivät tule suden tappamiksi’. Supiinirakenteiselle lauseelle
voi tehdä passiivitransformaation samoin kuin leat ’olla’ -verbille ja kieltoverbille:
Mii fertet guođohit, amas gumpe goddit sávzzaid > Mii fertet guođohit, amaset
sávzzat goddojuvvot > Mii fertet guođohit, amaset sávzzat gottahallat
gumpii ’Meidän täytyy paimentaa, ettei susi tapa lampaita > Meidän täytyy
paimentaa, etteivät lampaat tule tapetuiksi > Meidän täytyy paimentaa, etteivät
lampaat tule suden tappamiksi’. (Magga 2004: 58–66.)
Supiinirakenne on saamen kielen tutkimusperinteessä usein liitetty finaalisuuteen (Korhonen 1974: 41, 197, 1981: 311; H.-H. Bartens 1986: 17; 1989: 322–
323). Finaalisuus on luonteeltaan intentionaalista toimintaa jonkin päämäärän
saavuttamiseksi. Suomen kielen tutkimuksessa finaalisuus usein liitetään finaalirakenteeseen. Se tarkoittaa finaalista lauseenvastiketta, joka sisältää A-infinitiivin
translatiivimuodon. Rakenteessa hallitsevan lauseen ja lauseenvastikkeen subjektitarkoite on sama, ja se on ilmaistu lauseenvastikkeessa possessiivisuffiksilla,
Matti juoksi ehtiäkseen junaan. (Vilkuna 1996: 308–309; T. Itkonen 2002: 80–81;
ISK 2004: 507–508; P. Leino 2005: 195–199.) Koska saamen kielen supiinirakenne on kieltorakenne, se ilmaisee tavan, jolla ilmaistua asiantilaa ei saada
aikaiseksi.
Haspelmathin (1989: 304) mukaan hallitsevalla lauseella ja finaalilauseella
on tavallisesti sama subjektitarkoite Euroopan kielissä. Myös suomen kielessä
finaalirakenne on samasubjektinen hallitsevan rakenteen kanssa (ISK 2004: 507,
542). Saamen kielen supiinirakenne poikkeaa muiden kielten vastaavista rakenteista muun muassa siinä, että hallitsevassa lauseessa ja supiinilausekkeessa on
usein eri subjektitarkoite. Näin on myös omassa tutkimusaineistossani. (Ks. myös
H.-H. Bartens 1986: 30; Ylikoski 2004: 66). On tavallista, että eri kielten
typologisissa tutkimuksissa finaalinen lauserakenne on katsottu yleensä vain
myönteiseksi rakenteeksi (Givón 2001: 337–339). Edellisestä poikkeaa kuitenkin
Kortmann (1997: 86; ks. myös Cristofaro 2003: 158), joka huomioi myös
negatiivisen intentionaalisuuden (negative purpose), The jury and witnesses were
removed from the court in order that they might not bear the arguments of the
lawyers. Tarkastelen pohjoissaamen kielteistä supiinirakennetta lähinnä sen
käytön kannalta. Pohjoissaamen supiinilauseke ei toimi pelkästään finaalisuutta
osoittavassa rakenteessa, vaan se toimii myös rektion mukaisena täydennyksenä.
Tämän vuoksi supiinirakennetta ei voi suoraan verrata Euroopan kielten finaalirakenteeseen.
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6.3

Supiinirakenteen finaalisuus

Supiinilauseke on usein luonteeltaan finaalinen, ja sen vuoksi on tarpeen selvittää,
mitä supiinirakenteen finaalisuus siinä tarkoittaa. Esimerkiksi, kun hallitseva
lause on kielteinen, supiinilausekkeessa ilmaistu toiminta on tavoite, joka toimii
toiminnan motiivina. Lauseessa 92a, Ii menddo dávjá seamma buvdii amaset
čalmmástuvvat ’Ei liian usein samaan kauppaan, etteivät kyllästy’, toiminnan
tavoite on ’etteivät ihmiset kyllästy’ ja toiminnan motiivi on ’ei ole syytä mennä
samaan kauppaan liian usein’. Kahden lauseen finaalista suhdetta toisiinsa voi
testata Kortmannin (1997: 86) termein, joiden mukaan finaalisuus tarkoittaa
negatiivista tarkoitusta: ’jottei p q’, ’q jotta ei p’, ’ei p on q:n intentionaalinen
tulos tai seuraus’. Olen sijoittanut Kortmannin kaavaan ensin myönteisen
hallitsevan lauseen ja sen jälkeen vastaavasti kielteisen. Kaavaan on sijoitettu
ensin lause (92b), jolla on testattu hallitsevan lauseen ja supiinilausekkeen
finaalista suhdetta. Olen lisäksi testannut Kortmannin kaavalla lausetta 92a, jossa
hallitseva lause on negatiivinen.
92 a.
b.

Ii menddo dávjá seamma buvdii amaset čalmmástuvvat (JÁV 1988: 77).
’Ei liian usein samaan kauppaan, etteivät kyllästy.’
Son fitná dušše iđidis čájeheamen iežas sárdnesajis amaset olbmot
beassat menddo ollu hállat su birra (JÁV 1988:26).
’Hän käy vain aamuisin näyttäytymässä saarnapaikassa, etteivät ihmiset
pääse liian paljon puhumaan hänestä.’

Testi: negatiivinen tarkoitus (Kortmannin (1997: 86) mukaan)
a) Hallitseva lause on myönteinen
’jottei p q’
’Etteivät ihmiset pääse puhumaan hänestä liikaa, hän käy vain aamuisin
näyttäytymässä saarnapaikassa.’
’q jotta ei p’
’Hän käy vain aamuisin näyttäytymässä saarnapaikassa, jotta ihmiset eivät pääse puhumaan hänestä liikaa.’
’ei p on q:n intentionaalinen tulos tai seuraus’
’Jotta ihmiset eivät pääse puhumaan hänestä liikaa on intentionaalinen
seuraus siitä, että hän käy aamuisin näyttäytymässä saarnapaikassa.’
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b) Hallitseva lause on negatiivinen
’jottei p ei q’
’Ettei (kaupan väki) kyllästy, ei liian usein samaan kauppaan.’
’ei q jotta ei p’
’Ei liian usein samaan kauppaan, ettei (kaupan väki) kyllästy.’
’ei p on q:n intentionaalinen tulos tai seuraus’
’Jottei (kaupan väki) kyllästy, on intentionaalinen seuraus siitä, että (hän)
ei mene liian usein samaan kauppaan.’
Testien perusteella voi havaita, että hallitseva lause ja supiinilauseke ovat
finaalisessa suhteessa keskenään riippumatta siitä, onko hallitseva lause kielteinen
vai myönteinen.
6.4

Supiinirakenteen funktio

Tarkastelen supiinirakenteen funktiota sekä kieliopillisella että semanttisella
tasolla suhteessa hallitsevaan lauseeseen. Kieliopilliselta funktioltaan supiinilauseke on joko adverbiaali tai täydennys, ja semanttiselta kannalta katsottuna se
ilmaisee tavallisesti joko finaalista tai kausaalista suhdetta hallitsevaan lauseeseen.
Supiinilauseke [ama-Px (SUBJ) InfP] voi ilmaista hallitsevan lauseen finiittiverbin ilmaiseman toiminnan tarkoitusta tai tavoitetta, jonka ei pidä toteutua.
Supiinirakennetta on pidetty semanttisesti myönteisen finaalirakenteen vastakohtana. (Nielsen 1979a [1926–29]: 397; Nickel 1994: 478–479.) Supiinilauseke
ilmaisee edeltävän lauseen ilmaiseman toiminnan tavoitetta. Syntaktisesti
supiinilauseke on finaalinen adverbiaali 42 suhteessa hallitsevaan yhdistelmälauseeseen, Se kertoo tarkoituksen hallitsevan lauseen ilmaisemalle toiminnalle.
Finaalinen lause ilmaisee tarkoitusta tai tavoitetta, joka on tietyn toiminnan
motiivina. Hallitseva lause ja supiinilauseke ovat keskenään finaalisessa suhteessa,
jolloin hallitseva lause ilmaisee tavan tai tapahtuman ja supiinilauseke kertoo
syyn, miksi hallitsevan lauseen ilmoittama toiminta ei kannata tai ei ole suotavaa
ja miksi se saa jäädä toteutumatta. Lauseissa 93a–93c on kyse finaalisesta

42

Sammallahden terminologiassa (2005: 175) supiini on selitysadjunktiivi, joka lähentää koko lauseen
ilmaiseman toiminnan rationaaliseen kontekstiin ja ilmoittaa lauseen kuvaaman tilanteen syytä,
päämäärää, tarkoitusta tai ehtoa.
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suhteesta, esimerkiksi ’isän tavoitteena oli, kun hän kertoi lapsilleen vanhoja
tarinoita, etteivät lapset nukahda liian aikaisin’ (93b).
93 a.

Gápmasat ledje basadanlanjas danin, go láven doppe goarrut gápmagiid
amaset guolggat (S) girddašit birra viesu (KP 1989: 71).
’Kengät olivat pesuhuoneessa siksi, koska minulla oli tapana ommella
siellä kenkiä etteivät karvat lentele ympäri taloa.’

b.

Daid guhkes dálveeahkediid lávii áhčči vuollat basttiid ja muitalit
mánáidasas boares máidnasiid, amaset dat ilá árrat oađđat ja ihkku fas
gohccát ja muosáhihttit earáid (AL 1992:50).
’Noina pitkinä talvi-iltoina isällä oli tapana vuolla lusikoita ja kertoa
lapsillensa vanhoja tarinoita, etteivät he liian aikaisin nukahtaneet ja
yöllä taas heränneet ja häirinneet muita.’

c.

Máret-muoŧŧá muittašii, mo áhčči lei hállan ovdalaš jávkama ahte ruđa ii
gánnet doallat báŋkkus amas inflašuvdna (S) borrat (JÁV 1988: 151).
’Maarit-täti muisteli, miten isä oli puhunut ennen katoamistaan, että rahaa ei kannata pitää pankissa, ettei inflaatio syö.’

Supiinilauseke toimii myös pakollisen täydennyksen funktiossa, kun se on
funktioltaan ei-finaalinen lauseenjäsen, esimerkiksi pyytämistä, estämistä,
kehoittamista, varomista, sanomista, pelkäämistä ja neuvomista ilmaisevien
verbien yhteydessä. H.-H. Bartensin mukaan edellä mainittujen verbien yhteydessä voidaan käyttää supiinirakenteen sijasta myös ei-finaalista sivulausetta, joka
alkaa vai ’jotta’ -konjunktiolla. Täydennyksen tehtävässä supiinirakenne voi olla
kieliopilliselta funktioltaan objekti tai jokin muu verbin määrite. (H.-H. Bartens
1986: 25.) Sen sijaan Ylikosken (2004) mukaan finaalisuuden lisäksi supiinirakenne tai vai ’jotta’-konjunktiolla alkava lause voidaan nähdä funktioltaan
täydennyksen ja finaalisen adverbiaalin välimaastossa, esimerkiksi varomista
merkitsevän verbin atnit váras ’pitää varansa’ yhteydessä: Ja de ane váras amat
ravgat Gáđohusanjillui, dajai Máhtte ’Ja pidä varasi ettet lankea Kadotuksennieluun, sanoi Matti’; Ja ale vajálduhte maid lean dadjan ane váras vái it ravggat
Gáđohusanjillui! ’Ja älä unohda mitä olen sanonut, pidä varasi ettet lankea
Kadotuksennieluun’. Ylikoski painottaa, että hän ei ole tavannut pohjoissaamessa
ei-finaalisia ama-rakenteita. (Ylikoski 2004: 67–68.)
Aineistossani on kaksi esimerkkilausetta, joissa varomista ja huolehtimista
merkitsevät verbit liittyvät supiinirakenteeseen selkeästi täydennyksen funktiossa
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eivätkä ne ole täydennyksen ja finaalisen adverbiaalin välimaastossa (vrt.
Ylikoski 2004: 68). Aineistossani esiintyvät verbit atnit (fuola) (94a) ja váruhit
(94b) saavat täydennyksekseen supiinilausekkeen. Tavallisesti kyseiset verbit
saavat lokatiivisijaisen täydennyksen: atnit fuola + LOK ’pitää huoli jostakin’ ja
váruhit + LOK ’varoittaa jostakin, pitää huolta jostakin, varoa jotakin’. Supiinirakenne voi joissakin tapauksissa olla pragmaattisesti korvattavissa infiniittisellä
verbimuodolla tai lokatiivisijaisella nominilla. Kun finiittiverbin valenssi vaatii
lokatiivia, lokatiivisijaisen nominin paikalla voi olla myös nominaalinen
verbimuoto, aktion lokatiivi. Supiinilauseke ja aktion lokatiivi voivat olla
pragmaattisesti syntaktisia vaihtoehtoja toisilleen: Balat dam girje, amas duolvat
(supiini) ~ duolvamëst (aktion lokatiivi) (nykyisen ortografian mukaan Balat dan
girjji, amas duolvat ~ duolvamis) ’Pidä huoli siitä kirjasta, ettei likaannu ~
likaantumasta; Varotam du, amad nu dakkat ~ dakkamëst. (Váruhan du, amat nu
dahkat ~ dahkamis.) ’Varoitan sinua, ettet niin tee ~ niin tekemästä’. (Friis 1856:
223.)
94 a.

b.

Ane fal nieida fuola amaset min bohccot beassat skurčču nuppe beallai,
dasgo dalle sáhttet ealut masttadit (IP 1995: 76).
’Pidä vaan tyttö huoli etteivät meidän porot pääse kurun toiselle puolelle,
koska silloin voivat elot mennä sekaisin.’
Muhto son váruhii iežas amas son jallošit (AL 1992: 87).
’Mutta hän piti itsestään huolta (huolehti itsestään) ettei hän hulluttele.’

Lauseessa 94a supiinilauseke toimii täydennyksenä hallitsevan lauseen finiittiverbille ane (imp. y.2.p.) fuola (akk.) ’pidä huoli’. Supiinilauseke vastaa
kysymykseen, mistä tulee huolehtia. Lauseen merkitys on Ane fal nieida fuola
bohccuineamet (LOK + Px) ’Pidähän tyttö huoli poroistamme’. Lauseen
finaalisuuden voi vielä tarkistaa Kortmannin (1997) negatiivisen tarkoituksen
kaavaalla: ’jottei p q’, ’q jotta ei p’, ’ei p on q:n intentionaalinen tulos tai
seuraus’. ’Jotteivät meidän porot pääse kurun toiselle puolelle, pidä vaan tyttö
huoli’; ’Pidä vaan tyttö huoli, etteivät meidän porot pääse kurun toiselle
puolelle’; ’ei meidän porot pääse kurun toiselle puolelle on intentionaalinen
seuraus käskylauseesta ’Pidä vaan tyttö huoli’. Kaavan perusteella voi todeta, että
supiinirakenne ei ole finaalinen lauseessa 94a, koska käskylause tarvitsee rektion
mukaisen täydennyksen ollakseen ymmärrettävä lause.
Esimerkin 94b supiinilauseke, amas son jallošit ’ettei hän hulluttele’, on
merkitykseltään korvattavissa aktion lokatiivimuodolla jallošeames ’hulluttelemasta’:
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Muhto son váruhii iežas, amas son jallošit ~ jallošeames ’Mutta hän piti itsestään
huolta, ettei hän hulluttele ~ Mutta hän varoi hulluttelemasta’. Merkityksessä ’varoittaa’ verbi váruhit voi saada täydennyksekseen lokatiivisijaisen nominin
(Váruhan du sus ’varoitan sinua hänestä’), aktion lokatiivin (Váruhan du
jallošeames) tai supiinirakenteen (Váruhan du amas jallošit ’Varoitan sinua
hulluttelemasta’). Lause 94b ei myöskään täytä Kortmannin (1997) kaavan
kriteeriä, koska verbi váruhit ’varoittaa jostakin, pitää huolta jostakin’ vaatii
rektion mukaisen täydennyksen. Ylikoski (2004: 78) käsittelee tutkimuksessaan
samaa váruhit-verbiä supiinirakenteen yhteydessä (Váruhehket amadet
čádjildahttojuvvot! ’Varokaa ettette tule harhaanjohdetuiksi’) ja toteaa, että kyse
on finaalirakenteesta. Hän käyttää perustelunaan Kortmannin (1997) kaavaa, ja
sen perusteella kyse on tosiaan finaalirakenteesta, koska váruhit-verbi on
sovellettavissa kaavaan merkityksessä ’varoa jotain’: ’jotta ette tule harhaanjohdetuiksi, varokaa’; ’varokaa, jotta ette tule harhaanjohdetuiksi’; ei tule
harhaanjohdetuiksi on varomisen tulos tai seuraus’.
Voiko sitten väittää verbin merkityksen perusteella, että ’varomista’ tarkoittavan verbin jälkeen supiinirakenne on funktioltaan joko adverbiaali tai täydennys?
Esimerkiksi váruhit-verbi saa seurakseen Ylikosken (2004: 78) tutkimusaineistossa adverbiaalin ja omassa aineistossani täydennyksen. Vastaus kysymykseen on kyllä: supiinirakenteen kieliopillinen funktio voi jossakin tapauksessa
määräytyä verbin pragmaattisen merkityksen mukaan. Ylikosken aineistossa
(2004: 78) váruhit-verbin merkitys on ’varoa jotakin’, omassa aineistossani ’varoittaa jostakin, pitää huolta jostakin’, jolloin verbi vaatii rektion
mukaisen täydennyksen. Täydennys voi olla vaihtoehtoisesti joko lokatiivisijainen nomini, aktion lokatiivi tai supiinirakenne. Vastaavasti verbi atnit váras ’pitää
varansa’ on Ylikosken (2004: 67–68) tutkimusmateriaalissa täydennyksen ja
adverbiaalin välimaastossa mutta omassa materiaalissani täydennyksen funktiossa
merkityksessä ’huolehtia jostakin’ (94b). Verbi vaatii rektion mukaisen
täydennyksen, nominaalilokatiivin tai supiinirakenteen. Esimerkissäni váruhitverbi vaatii supiinirakenteen.
Myös infinitiivit leat ’olla’ ja šaddat ’tulla joksikin’ voivat toimia
supiinirakenteen ama-aineksen täydennyksinä 43 . Tutkimusaineistoni perusteella
leat- ja šaddat-verbit eivät ole kuitenkaan tavallisia ama-aineksen täydennyksinä,
43

Nielsenin (1979a [1926–1929]: 379) mukaan ama-ainesta ja leat-verbiä voidaan käyttää myös niin
sanotun perifrastisen infiniittimuodon kanssa: âmâm mon lœt lokkâmin (’forat jeg ikke skal være i ferd
med å lese’) ’jotten olisi ollut lukemassa’; ledjen leat lohkamin (’jeg vilde ha været i ferd med å
lese’) ’olisin ollut lukemassa’. Tätä rakennetta voi käyttää konditionaalin perfektin variantin sijasta.
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koska kumpikin niistä esiintyy aineistossani vain yhden kerran: amaset lottit leat
menddo hirrasat ’etteivät linnut ole liian arkoja’ (95a) ja amaset dat šaddat
vierroolbmuid háldui ’etteivät ne joudu vieraiden ihmisten haltuun’ (95b). Lause
95a poikkeaa tavanomaisesta supiinirakenteen sisältävästä yhdyslauseesta myös
semanttisesti. Se on aineistossani ainoa esimerkki, jossa supiinirakenteella on
kausaalinen suhde edeltävään yhdyslauseeseen (’Niilo oli ajatellut, että hänellä
pitäisi olla lumipuku, syystä että linnut eivät olisi niin arkoja’). Jos vielä testaa
lausetta Kortmannin (1997) negatiivisen tarkoituksen kaavalla, huomaa, että ei
ole kyse finaalisesta suhteesta: ’Jottei linnut ole liian arkoja, Niilo oli jo kauan
ajatellut, että hänellä pitäisi olla lumipuku’; ’Niilo oli jo kauan ajatellut, että
hänellä pitäisi olla lumipuku, jottei linnut ole liian arkoja’; ’ei linnut ole liian
arkoja on sen tulos tai seuraus, että Niilo oli jo kauan ajatellut, että hänellä pitäisi
olla lumipuku’. Pragmaattisesti supiinilause ei siis ilmaise tavoitteellista
(finaalista) toimintaa vaan syytä toimia tietyllä (hallitsevassa lauseessa mainitulla)
tavalla. Lause 95b on sen sijaan luonteeltaan finaalinen, kuten supiinirakenteet
yleensä ovat.
95 a.

Nillá (S) lei juo guhká jurddašan ahte sus galggašii leat muohtabivttas,
amaset lottit (S) leat menddo hirrasat (IP 1995: 59).
’Niilo oli jo kauan ajatellut, että hänellä pitäisi olla lumipuku, etteivät
linnut ole liian arkoja (vauhkoja).’

b.

Son leai Áslat rávvaga mealdi lotnon eret fárrejeaddji olbmuin dáluid
amaset dat (S) šaddat vierroolbmuid háldui (EL 1979: 34).
’Hän oli Aslakan neuvon mukaan lunastanut pois muuttavilta ihmisiltä
taloja, etteivät ne joudu vieraiden ihmisten haltuun.’

Supiinilausekkeessa voi olla myös useampi peräkkäinen perusinfinitiivi, jotka
täydentävät toisiaan. Järjestyksessä ensimmäinen infinitiivi ilmaisee usein
modaalisuutta, mutta se voi olla myös toimintaverbi, kuten lauseessa 96a on
inkoatiivinen verbikonnektio álgit moddját ’alkaa hymyillä’. Esimerkissä 96b on
deonttinen verbi dárbbašit ’tarvita’, jota täydentää neaskit ’huhkia, hakata’.
Yhdistelmälauseessa 96c on modaaliverbi sáhttit ’saattaa’, joka voi olla sekä
deonttisuutta että episteemisyyttä ilmaiseva verbi. Sáhttit-verbi on modaalisuudeltaan deonttinen tässä yhteydessä, koska modaaliverbi antaa lisätietoa siitä, miten
jokin lauseen ulkopuolinen tekijä vaikuttaa siihen, että ’tuo poika ei voi enää
kutsua kertojaa sivistymättömäksi saamelaiseksi’. Episteeminen verbi on
poissuljettu vaihtoehto, koska se ei tule kysymykseen supiinirakenteessa: Mii
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fertet guođohit beaivet maid, amaset boraspiret *dáidit (episteeminen perusinfinitiivi) goddit lábbáid ’Meidän täytyy paimentaa päivällä myös, etteivät pedot
*taida tappaa lampaita’ (Magga 2004: 65).
96 a.

Son mulggastii fasttet Ándii, amas dat šlárva álgit moddjat (EL 1979:
30).
’Hän mulkaisi rumasti Antea, ettei se laiska ala hymyillä.’

b.

Eadni fas jurddašii ahte livččii buoret bálkáhit dalán álggu rájis albma
snihkára amas dárbbašit neaskit agálašvuođa dainna návehiin (JÁV
1988: 102).
’Äiti taas ajatteli, että olisi parempi palkata heti alusta alkaen oikea
kirvesmies ettei tarvitse näskätä iäisyyttä navetan kanssa.’

c.

Dat cahkkehedje su sielus buot hearkkimus dovdduid, son lohpidii, ahte
sus galgá maiddái šaddat siviliserejuvvon, amas duot gánda šat goassige
sáhttit sutnje dadjat ”don siviliserekeahtes sápmelaš”! (PJ 1992: 24).
’Ne sytyttivät hänen sielussaan kaikkein herkimmät tunteet, hän lupasi,
että hänestä pitää myös tulla sivistynyt, ettei tuo poika enää koskaan voi
hänelle sanoa ”sinä sivistymätön saamelainen”.’

Kielteisen supiinirakenteen infinitiiviosa voi muodostua myös kolmesta
peräkkäisestä perusinfinitiivistä. Esimerkissä 97 on ensimmäisenä modaalinen
verbi gártat ’joutua’, jota täydentää infinitiivi vuolgit ’lähteä’. Vuolgit-infinitiiviä
täydentää edelleen verbi murret ’hakata puita’. Gártat-verbi ilmaisee deonttista
modaliteettia. Lause on myös esimerkki aineistoni harvinaisesta supiinilauseketyypistä, jossa hallitsevassa lauseessa ja supiinilausekkeessa on sama subjektitarkoite, son ’hän’.
97.

Son leai viežžan vela moadde hirssa dola váras amas ihttenaš njuolgga
seaŋggas gártat (INF) murret (INF) vuolgit (INF) nugo son Máretii leai
spivkkošan (EL 1979: 78).
’Hän oli hakenut vielä muutaman hirren tulta varten ettei heti seuraavana
päivänä suoraan sängystä joudu puita hakkaamaan lähtemään niin kuin
Maarit oli piikitellyt.’

Supiinilausekkeen paikka yhdistelmälauseessa näyttää olevan lähes kiinteä.
Lausejärjestys on lähes poikkeuksetta hallitseva lause ennen supiinilauseketta.
Päinvastainen lausejärjestys on huomattavasti harvinaisempi. Aineistostani löytyy
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tästä yksi esimerkki (98). Kyseessä on supiinilausekkeen, hallitsevan ja alisteisen
lauseen yhdistelmä (supiinilauseke + hallitseva lause + relatiivilause), jossa
toisenlainen lausejärjestys ei ole edes mahdollinen. Relatiivilause, masa farga
buohkat bohte fárrui ’johon pian kaikki yhtyivät’, on supiinilausekkeen paikalla
hallitsevan lauseen jäljessä. Hallitsevassa lauseessa predikaatti voi olla ennen
subjektia (álggahii áhkku (S) ’aloitti mummo’) aivan samoin kuin suomen
kielessä, kun jotta-lause on ennen hallitsevaa lausetta (ISK 2004: 1080).
98.

6.5

Amas stuorra riidu (S) boahtit, álggahii áhkku (S) čáppa sálmma, masa
farga buohkat bohte fárrui (RPL 1994: 19).
’Jottei suurta riitaa tule, aloitti mummo kauniin virren, johon pian kaikki
yhtyivät.’
Supiinirakenteen variantti

Rinnan kielteisen supiinirakenteen kanssa esiintyy rakenne, jossa supiinirakenteeseen liittyvässä ama-aineksessa ei ole possessiivisuffiksia. Ama-aines on aina
persoonassa ja luvussa taipumaton amas-muoto: [amas + subjekti + infinitiivi],
amas mun boahtit ’jotten minä tule (tulla)’. Se liittyy perusinfinitiiviin samassa
merkityksessä kuin edellä kuvaamani possessiivisuffiksillinen ama-aines.
Nimitän tätä rakennetta variantiksi. Supiinin varianttirakenteessa infinitiivin
subjekti on useimmiten merkitty näkyviin, koska se ei ilmene amas-aineksesta:
Amas mun (S) gullat (infinitiivi) ’jotten kuule’. Kyseessä ei ole kuitenkaan
konjunktio tai konjunktion ja kieltoverbin sulautuminen, kuten se ilmaistaan
suomen kielelle käännettäessä (jott + en). Konjunktio yhdistää lauseita toisiinsa
eikä itse kuulu yhdistettäviin lauseisiin. Konjunktio ei voi myöskään sisältyä
lausekkeeseen, kuten amas-aines sisältyy supiinirakenteeseen amas + infinitiivi.
Amas-aines on joskus rinnastettu konjunktioon, esimerkiksi saamen aikaisemmassa kieliopissa (Rask 1832: 148) amas-aineksen käyttöä on verrattu muiden
konjunktioiden käyttöön: Amas-persoonasanan, voi korvata alisteisella lauseella,
jonka aloittaa konjunktio vai ’jottei’, ahte ’että’ tai go ’kun’. Myös uudemmissa
tutkimuksissa taipumatonta amas-ainesta on verrattu konjunktioon (Nickel 1994:
67; Magga 2004: 66). Jos amas-aines olisi konjunktio, se esiintyisi myös
finiittiverbin yhteydessä.
Taipumattoman amas-aineksen käyttö supiinirakenteessa on aineistoni perusteella pragmaattisesti samansuuntaista kuin luvussa ja persoonassa taipuvan amaaineksen käyttö. Ne eroavat toisistaan vain kieliopillisen rakenteensa perusteella.
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Kun subjektitarkoite on sama sekä hallitsevassa lauseessa että supiinirakenteessa,
subjektia ei tarvitse mainita enää supiinirakenteessa (99a–b). Supiinilausekkeen
toimijasta ei ole epäselvyyttä, koska se on sama kuin hallitsevassa lauseessa:
amas šlánddirdit duššái návccaidan ’etten haaskaisi turhaan kykyjäni, amas
golahit láttaid duššás ’etten kuluta luoteja turhaan’. Kun yhdistelmälauseen osissa
on eri subjektitarkoite, se on tavallisesti laitettu näkyviin: esimerkin 99c
hallitsevassa lauseessa on subjekti olbmot ’ihmiset’ ja supiinilausekkeessa
subjekti mii ’me’.
99 a.

In lean aitto nu čeahppi ahte mat danin ledjen hal mat biddjojuvvon
skovlui – amas šlánddirdit duššái návccaidan (ME 1986: 16–17).
’En ollut juuri niin etevä, että sen vuoksi nyt olisin laitettu kouluun –
etten haaskaisi turhaan kykyjäni.’

b.

Gaska lei nu guhkki, ahte min báhčalemiin lei unnán váikkuhus, ja mun
(S) ledjen danne bidjan mášinbissu báhčinládje ovttaid ovttaid amas
golahit láttaid duššás (AE 1991: 43).
’Välimatka oli niin pitkä, että meidän ammunnassa oli vähän vaikutusta,
ja minä olin siksi laittanut konekiväärin ammuntavalmiiksi yksittäin etten
kuluta ammuksia turhan tähden.’

c.

Mon árvidin, olbmot nie dájuhe min, mánáid, amas mii (S) doppe ald
dálus fitnat (ME 1986:13).
’Ymmärsin, ihmiset taajottivat meitä, lapsia, ettemme käy siellä hänen
talossaan.’

Kielteisen supiinirakenteen varianttimuotoa käytetään osassa pohjoissaamen
puhuma-aluetta, kuten Kautokeinossa, Pulmakissa, Nessebyssä ja Repperfjordissa
(Korhonen 1974: 41). Inarin seudulla puhutussa inarinsaamessa sen sijaan
esiintyy pelkästään varianttimuotoa [amas + subjekti + infinitiivi], jossa on
taipumaton amas-aines,: Vääzi kuuloold amas enni ja eeči cuvnuđ ’Mene hiljaa
etteivät isä ja äiti herää’. Amas-aineksesta esiintyy inarinsaamessa variantteja,
kuten ammas, ammus, amis, emas, amâs. Inarinsaamessa amas-aines on osa
kielteistä finaalirakennetta (Korhonen 1974: 41; 1981: 312; H.-H. Bartens 1986:
30–31; E. Itkonen 1986: 27). Seuraavassa on kaksi esimerkkiä supiinirakenteen
käytöstä inarinsaamen nykykielessä. Esimerkit ovat lukukirjasta, jonka on
toimittanut professori Sammallahti (Morottaja 2004) eri kirjoittajien tekstien ja
radio-ohjelmien perusteella. Ensimmäisessä esimerkissä (100a) hallitsevassa
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lauseessa ja supiinilausekkeessa on eri subjektitarkoite, edellisessä Niijlâs ’Niiles’
ja jälkimmäisessä ergi ’härkä’. Toisessa esimerkissä (100b) supiinilausekkeen
patientti on sama kuin edeltävien lauseiden agentti (’minä’). Kummatkin
esimerkit (100a–b) vastaavat rakenteeltaan pohjoissaamen kielteisen supiinin
rakennevarianttia [amas + (subjekti) + perusinfinitiivi].
100 a.

Ergi oroi kuldâlmin val išedis mainâsijd. Niijlâs (S) laiđij Luostâg
čievârroobdân, čoonâi suáhán, njaaskâi pođoi suávváid, áiđustij unohis
muorâkooskâ, amas ergi (S) suurrâđ (infinitiivi) lääbžis. (Morottaja
2004: 35.)
’Härkä tuntui kuuntelevan vielä isäntänsä tarinoita. Niiles talutti Luostakan kiekerönreunalle, sitoi koivuun, raivasi irtokoivut, aitasi sopimattoman puiden välin, ettei härkä (S) sotke hihnaansa.’

b.

Šolkkâmaađij oolâ ko peessim já iskim lasettistiđ váháš kaasu, te tallet
muu vuájáán monnjâriehâ aalgij hirmâdávt skirviittâllâđ já ferttejim-uv
njuolgist orostiđ amas parttâšuđ (Mattus 2004: 83).
’Lumitien päälle kun pääsin ja yritin lisätä vähän kaasua, niin sitten minun ajokkini takareki alkoi hirvittävästi kieppua ja minun täytyikin heti
pysähtyä ettei tule vahinkoa.’

6.6

Amas konjunktion funktiossa

Supiinirakenteen ama-aines sisältää kiellon, joten erillistä kieltoverbiä tai muuta
kieltoainesta ei tarvita. Taipumaton amas-aines voi esiintyä edellisen lisäksi myös
kieltoverbin yhteydessä, jolloin amas-aines toimii lähinnä konjunktion funktiossa.
Kieltoverbin finiittimuoto ilmaisee kiellon, eikä amas-ainekselle jää kiellon
ilmaisemisen funktiota. Esimerkiksi lauseessa 101a on amas-konjunktio +
kieltoverbi + infinitiivi. Lause on rakenteellisesti kaksijakoinen, siinä on
elementtejä sekä kielteisestä supiinirakenteesta että kieliopillisesta kieltoverbirakenteesta. Jälkimmäisen mukaan kieltoverbin pitäisi saada täydennys, joka on
kieltomuodossa, in (kieltoverbi) beasa (TÄYD) ’en pääse’. Sen sijaan kieltoverbi
saa täydennyksekseen perusinfinitiivin, kuten supiinirakenteessa, in beassat ’en
päästä’. Lauseessa 101b on rakenne: amas + kieltoverbi + kieltoverbin täydennys
+ infinitiivi. Se on kieliopillinen kieltorakenne, jossa kieltoverbin täydennyksenä
ei ole infinitiivi kuten lauseessa 101a. Lause 101a edustaa rakenteellista
kontaminaatiota, jossa on elementtejä sekä supiinirakenteesta että kieliopillisesta
kieltoverbimuodosta.
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101 a.

Maŋážassii orrugođii, ahte miestagat maid jo álge geaiggutit ovssiid
amas in (y.1.p.) ovddos beassat... dan dihtii mun nággejin (EG 1985: 30).
’Vihdoin alkoi tuntua, että pensaat myös jo alkoivat ojennella oksia, etten
pääse eteenpäin... siksi en antanut periksi.’

b.

- Na, Biret-Ánne, boađe deike amas it báze čohkkát dien geađggi ala
(RPL 1994: 6).
’- No, Birit-Anni, tule tänne ettet jää istumaan tämän kiven päälle.’

Amas-aineksen käyttö yhdessä kieltoverbin kanssa ei ole uusi ilmiö saamen
kielessä. Se on mainittu jo Friisin (1856) kieliopissa. Taipumaton amas-aines on
esitetty kylläkin konjugaatiossa yhteenkirjoitettuna kieltoverbin kanssa y.1.p.
amasim (amas in) ’etten minä’; y.2.p. amasik (amas it); y.3.p. amasi/amas (amas
ii) ’ettei hän’ jne. (Friis1856: 98.) Vanhoissa saamen kielen kieliopeissa amasainesta on nimitetty myös pronominiksi (Stockfleth 1840: 127) tai kielteiseksi
pronominiksi (Leem 1748: 133). Nykyisen kieliopillisen luokituksen mukaan
amas-ainesta ei voi ajatella pronomiksi.
Supiinirakenne [ama-Px (SUBJ) InfP] ja supiinirakenteen varianttimuoto
[amas (SUBJ) InfP] ovat infiniittirakenteita. Silloin kun amas-aines toimii
konjunktion funktiossa, [amas NEG InfP/FinV], se aloittaa alistuslauseen.
Supiinirakenne, sen varianttimuoto ja amas-konjunktiolla alkava alistuslause
esiintyvät pääsääntöisesti hallitsevan lauseen jälkeen. Supiinirakenteella on ollut
jo 1800-luvulta saakka varianttimuoto, jossa ama-aines on taipumattomassa
muodossa amas (Friis 1856: 98). Tutkimusaineistossani possessiivisuffiksillinen
supiinirakenne on lähes yksinomainen suhteessa varianttimuotoon.
6.7

Myönteinen supiini

Saamen tutkimuksessa on yleensä tehty jako kielteisen ja myönteisen supiinin
välillä (Korhonen 1974: 197, 200–201, 203; 1981: 298, 311–312; Nickel 1994:
67–68; H.-H. Bartens 1986: 17–22). Myönteinen supiini poikkeaa kielteisestä
supiinirakenteesta kieliopillisen rakenteensa puolesta. Kielteinen supiinirakenne
[ama-Px (S) InfP] on nimenomainen supiinirakenne, ja myönteinen supiini on
nominaalinen verbimuoto, jonka tunnus on -žit (102a). Myönteinen supiini
muistuttaa syntaktiselta käytöltään niin paljon perusinfinitiiviä, että ne voivat
korvata toinen toisensa tietyissä konteksteissa. Itse asiassa perusinfinitiiviä (102b)
käytetäänkin supiinin sijaan sellaisissa saamen kielissä ja murteissa, joissa
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supiinia ei ole. Myönteisen supiinin tunnus -žit on rakenteellisesti lähellä
pohjoissaamen potentiaalin preesensmuotoa. Onkin todennäköistä, että myönteinen supiini on kehittynyt potentiaalimuodosta. Supiinirakenteen tehtävä on
ilmaista toiminnan tarkoitusta tai aiottua toimintaa. Myönteistä supiinimuotoa
esiintyy lähinnä uumajan-, piitimen- ja luulajansaamessa sekä pohjoissaamen
puhuma-alueen läntisessä osassa, aiemmin laajemminkin pohjoissaamen puhumaalueella. Esimerkiksi Leemin keräämät kielinäytteet (Raskin kielioppi 1832)
myönteisen supiinin käytöstä ovat itämurteen alueelta Porsangerin vuonosta.
(Korhonen 1974: 197, 200-201; 1981: 298; H.-H. Bartens 1986: 17-22; Nickel
1994: 67-68.)
102 a.
b.

Boađe sisa gáfe jugažit (myönteinen supiini).
’Tule sisään kahvia juomaan.’
Boađe sisa gáfe juhkat (perusinfinitiivi).
’Tule sisään kahvia juomaan.’

Myönteiselle supiinimuodolle ja kielteiselle supiinirakenteelle on yhteistä se, että
ne voivat olla sekä finaalisia että ei-finaalisia. Vanhoissa kieliopeissa (Rask 1832:
114; johdetut verbimuodot ja Stockfleth 1840: 114–115; objektiiviset verbimuodot) on maininta supiinimuodon kaksijakoisesta tehtävästä lauseessa: supiini
osoittaa tekoa tai toimintaa, joka on tarkoitus tehdä tai antaa tapahtua. Finaalisuus
on kuitenkin leimallisempi piirre myönteiselle supiinimuodolle kuin kielteiselle
supiinirakenteelle. Myönteisen supiinimuodon käyttö eri puhuma-alueilla on
sidoksissa tietyntyyppisiin verbeihin. Supiinimuoto voi esiintyä liikeverbeissä tai
muissa spesifeissä verbeissä, kuten verbeissä geahččat ’katsoa’ tai viežžat ’hakea’.
Liikeverbit esiintyvät nimenomaan finaalisessa funktiossa ja muut ei-finaalisessa
funktiossa. (H.-H. Bartens 1986: 23–24, 27.)
Nilsen (1979: 397) käyttää nimitystä positiv hensiktssetning + vai ’positiivinen tarkoitus + jotta’, jonka hän määrittelee negatiivisen supiinin vastakohdaksi.
Hän ei kuitenkaan nimeä erikseen positiivista supiinia niin kuin esimerkiksi
Nickel (1994: 67–68). Nickel kirjoittaa positiivisen supiinin toimivan lauseessa
lähinnä tarkoitusta ilmaisevan adverbiaalin (hensiktsadverbial) funktiossa.
Myönteisen supiinimuodon käyttö on muuttunut lähes sadassa vuodessa, ja
puhuma-alue, jossa myönteistä supiinimuotoa käytetään, on supistunut. Eräät
kieliopit (Nickel 1994: 478–479) mainitsevat myönteisen supiinin pelkästään
finaalisessa funktiossa: Áddjá bázii mállása vuoššažit (supiini) (vuoššat
(infinitiivi)) ’Ukki jäi ruokaa keittämään’. Osa kieliopeista (Nielsen 1979,
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Sammallahti 2005) ei mainitse myönteistä supiinimuotoa ollenkaan. Omassa
tutkimusaineistossani ei ollut yhtään esimerkkilausetta žit-supiinin käytöstä.
Samansuuntaisen huomion on tehnyt myös Ylikoski (2004: 115) omasta
aineistostaan. Voi vain todeta, että myönteinen supiinimuoto on marginaalinen
ilmiö pohjoissaamen puhuma-alueella verrattuna kielteiseen supiinirakenteeseen.
6.8

Yhteenveto

Supiinirakenne ei ole vain yhtä tiettyä rakennetta tarkoittava termi, vaan sillä
tarkoitetaan yleensä useampia erilaisia rakenteita, joilla on sama merkitys (ks. alla
oleva asetelma, kohdat 1–4). Rakenteen yhteisenä nimittäjänä on pidetty amaainesta, joka esiintyy alisteisessa lauseessa. Rakenne [ama- + Px + (SUBJ) + INF]
pidetään varsinaisena supiinirakenteena (H.-H. Bartens 1986: 19), vaikka myös
supiinirakenne, jossa on taipumaton amas-aines, esiintyy edellisen kanssa
vanhoissa kieliopeissa (Rask 1832; Stockfleth 1840). Pohjoissaamen eri murteissa
on käytetty pääsääntöisesti supiinia, johon liittyy possessiivisuffiksillinen tai
taipumaton amas-aines (kohdat 1–2). Tutkimusaineistoni perusteella edellinen
muoto on tavallisempi kaunokirjallisuudessa. Nimitin edellä supiinirakennetta,
jossa on taipumaton amas-aines, varianttimuodoksi, koska possessiivisuffiksillista
muotoa on pidetty alkuperäisenä. En tarkoita variantti-nimityksellä kuitenkaan
hierarkkista suhdetta supiinirakenteiden välillä. Pohjoissaamessa supiinirakenteen
ja sen variantin käyttö vaihtelee puhuma-alueittain.
Supiinirakenteen ja sen variantin lisäksi on olemassa myös niistä ja
kieltoverbirakenteesta muodostettuja sekamuotoja. Supiinirakenne on sekoittunut
saamen säännönmukaisen kieltorakenteen kanssa (kohta 3), jolloin seurauksena
on rakenteellinen kontaminaatio: amas-aines toimii konjunktion funktiossa, ja
siihen liittyy kieltoverbi i- ja infinitiivi (amas eai gullat ’etteivät kuulla’).
Kieltoverbi voi saada myös vastaavassa rakenteessa säännönmukaisen kieltoverbin täydennysmuodon (kohta 4): amas eai gula ’etteivät kuule’.
Supiinirakenne (1), varianttimuoto (2) ja amas konjunktiona (3–4)
1.
2.
3.
4.
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Vácce várrugasat amaset (ama + Px) vánhemat (S) gullat (INF).
Vácce várrugasat amas vánhemat (S) gullat (INF).
Vácce várrugasat amas (KONJ) vánhemat (S) eai (NEG) gullat (INF).
Vácce várrugasat amas (KONJ) vánhemat (S) eai (NEG) gula (TÄYD).

Lauseiden 1–4 merkitys on sama:
’Kävele varovasti, etteivät vanhemmat kuule.’
Supiinirakenne on tavallisesti finaalinen ja ilmaisee tarkoitusta tai tavoitetta, joka
on toiminnan motiivina. Edellisen lisäksi supiinirakenne voi kertoa syyn tiettyyn
toimintaan, ja se on siten kausaalisessa suhteessa edellä olevaan hallitsevaan
lauseeseen nähden. Supiinilauseke voi toimia myös täydennyksen funktiossa:
Váruhan du amas nu dahkat ~ Váruhan du nu dahkamis ’Varoitan sinua ettet niin
tee ~ niin tekemästä’. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että supiinirakenne voi olla
funktioltaan sekä finaalinen adverbiaali että verbin täydennys (H.-H. Bartens
1986), kun taas osa on sitä mieltä, että supiinirakenne ei voi olla koskaan
täydennys vaan korkeintaan finaalisen adverbiaalin ja täydennyksen välimaastossa (Ylikoski 2004). Oma tutkimukseni osoittaa, että supiinirakenne voi olla
sekä täydennys että finaalinen adverbiaali. Jos hallitsevan lauseen verbillä, kuten
atnit ’pitää, käyttää’ -verbillä, on useita merkityksiä, eri merkitykset voivat vaatia
seurakseen supiinirakenteen joko adverbiaalina tai täydennyksenä. Supiinirakenne
on adverbiaalina seuraavassa esimerkissä: Ja de ane váras amat ravgat
Gáđohusanjillui (ADVLI), dajai Máhtte ’Ja pidä varasi ettet lankea Kadotuksennieluun, sanoi Matti’. Supiinirakenne on puolestaan täydennyksenä seuraavassa
esimerkissä: Ane fal nieida fuola amaset min bohccot beassat skurčču nuppe
beallai (TÄYD) ’Pidä vaan tyttö huoli etteivät meidän porot pääse kurun toiselle
puolelle.’
On tavallista, että supiinilausekkeessa on vain yksi infinitiivi. Jos infinitiivejä
on useampi, järjestyksessä ensimmäinen ilmaisee modaalisuutta, (amas dárbbašit
neaskit agálašvuođa dainna návehiin ’ettei tarvitse huhkia iäisyyttä sen navetan
kanssa’). Ensimmäinen verbi voi ilmaista myös johonkin ryhtymistä kuten
álgit ’alkaa’: amas dat šlárva álgit modjat ’ettei se laiska ala hymyillä.’
Supiinirakenteessa esiintyvälle infinitiiviverbille ei ole muita semanttisia
rajoituksia kuin se, että episteeminen verbi ei tule kysymykseen. Myös verbit
leat ’olla’ ja šaddat ’tulla joksikin’ ovat mahdollisia supiinirakenteessa.
Supiinirakenne on infiniittinen kieltorakenne [ama- + Px + (SUBJ) + INF],
joka puuttuu suomen kielestä. Ama-Px on verrattavissa kieltoverbiin, joka saa
infinitiivitäydennyksen. Muutoin saamen kieltoverbi ii saa täydennykseksi
pääverbin kieltomuodon. Aivan vastaavasti suomen kieltoverbiä täydentää
pääverbin kieltomuoto.
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Lopuksi

Olen tutkinut työssäni pohjoissaamen ja suomen kielen väitelauseissa leat/ollaverbin kanssa esiintyvää perusinfinitiivimuotoa. Vaikka tutkimus on kontrastiivinen, pääpaino on saamen kielessä, koska saamen kielestä on tehty tähän mennessä
vähemmän tutkimuksia kuin suomen kielestä. Toinen syy painotukseen on
yksinkertaisesti se, että perusinfinitiivitapauksia on saamen kielessä enemmän.
Tutkimuksen yhtenä motiivina oli tarkastella infinitiivin käytön eroja pohjoissaamessa ja suomessa saamen kielen oppijan kannalta.
Tutkimukseni on aineistolähtöinen ja kvalitatiivinen. Tutkimusmateriaalina
on pohjoissaamen ja suomen kaunokirjallisuutta, joka on ilmestynyt vuosina
1979–1997. Olen verrannut kielten perusinfinitiivin käyttöä viidessä erilaisessa
rakenteessa, jotka ovat 1) infinitiivilauseke subjektina, 2) perusinfinitiivi
substantiivin ja adjektiivin yhteydessä, 3) lei/oli InfP -tapaus, 4) relatiiviinfinitiivi ja 5) supiinirakenne. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää edellä
mainittujen infinitiivirakenteiden syntaksiin ja merkitykseen perustuva vastaavuus
saamessa ja suomessa. Osassa rakenteista on kummassakin kielessä sama
merkitys tai sama rakennne tai molemmat. Kaikilla rakenteilla ei ole vastinetta
molemmissa kielessä. Viiden rakenteen lisäksi tarkastelin kuhunkin läheisesti
liittyviä ilmiöitä tai varianttimuotoja. Olen jättänyt osan varianteista pois tästä
loppuluvusta ja keskittynyt viiteen tutkittuun rakenteeseen. Variantit löytyvät
kuitenkin varsinaisten käsittelylukujen loppupäätelmistä.
1.

Infinitiivilauseke subjektina
Lea hávski čállit.
On mukava kirjoittaa.

2.

Perusinfinitiivi liittyy
substantiiviin
Sus ledje váttisvuođat vázzit.
Hänellä oli vaikeuksia kävellä.
adjektiiviin
Son lei čáppat oaidnit.
Hän oli kaunis katsella.
Son lei čeahppi muitalit.
’Hän oli taitava muistelemaan.’
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3.

Lei/oli InfP -tapaukset
Son lei gahččat, juos ii livčče lean várrugas.
’Hän olisi kaatunut, jos ei olisi ollut varovainen.’
Olin kaatua kiukaaseen.

4.

Relatiivi-infinitiivi
Doppe ledje kássat ja reŋkkot goste čohkkádit
Siellä oli laatikoita ja jakkaroita missä istua.

5.

Supiinirakenne
Geahččalan gokčat beljiidan amasan gullat su garuid.
’Yritän peittää korvani, etten kuule hänen kirouksiaan.’

Olen laatinut saamen ja suomen infinitiivirakenteiden syntaksiin ja merkitykseen
perustuvasta vastaavuudesta taulukoita. Yhdessä sarakkessa ovat esimerkkilauseet
saamesta ja suomesta, silloin kun rakenne löytyy molemmista kielistä. Jos
lea/olla-verbi on mahdollinen vain yksikössä, tapauksessa on merkintä (y.3.p.).
Sarake semanttinen tehtävä tarkoittaa esimerkkilauseen tai lauseenosan semanttista tehtävää. Syntaktinen rakenne on ilmaistu pääasiassa niiden lausekkeiden
mukaisesti, jotka olen alleviivannut esimerkeistä. Merkintä (0) tarkoittaa, että
kyseisestä rakenteesta ei ole aineistossani yhtään esimerkkiä, vastaavasti (1)
tarkoittaa yhtä esimerkkiä. Olen jättänyt selvyyden vuoksi näkyviin leat/ollaverbin, V ja PRED -merkintöjen sijaan.
Taulukossa 2 on kooste toisessa luvussa käsittelemästäni rakenteesta
infinitiivilauseke subjektina predikatiivilauseessa. Saamen ja suomen rakenteet
ovat samanlaiset sekä syntaktisesti että semanttisesti silloin kun infinitiivisubjekti
aloittaa lauseen: InfPS [lea PREDVI] PRED (Vuolgit vulos daid báljes rámaid lea
várálaš Lähteä alas niitä paljaita rinteitä on vaarallista). Infinitiivisubjekti oli
kuitenkin marginaalinen ilmiö tutkimusaineistossani, saamessa oli yksi esimerkki
ja suomessa ei yhtään. Saamessa InfPS lauseen alussa on aivan mahdollinen,
mutta suomessa sen tilalla käytetään mieluummin esimerkiksi verbikantaista
substantiivijohdosta, Lohkat lea ávkkálaš ’Lukeminen on hyödyllistä’. Myös
rakenne, jossa on infinitiivisubjektin lisäksi muodollinen pronominisubjekti
dat/se, on sama molemmissa kielissä (ks. taulukko 2). Saamessa muodollista
subjektia esiintyy kirjoitetussa kielessä mutta suomessa lähinnä puhekielessä.
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Suomenkielisestä aineistostani ei löytynyt yhtään esimerkkilausetta, jossa olisi
ollut muodollinen pronominisubjekti.
Taulukko 2. InfP subjektina saamen ja suomen predikatiivilauseessa.
Rakenne

Esimerkki

Semanttinen tehtävä

Syntaktinen rakenne

Saame/suomi
Lauseenalkuinen InfS
(1) INF ADV PRON ADJ

Vuolgit vulos daid báljes

NPAKK lea- y.3.p. ADJ

rámaid lea várálaš.

(0) INF ADV PRON ADJ

’Lähteä alas niitä paljaita

NPPAR olla- y.3.p. ADJ

rinteitä on vaarallista.’

propositio

InfPS [lea- PREDVI]
PRED

propositio

InfPS [olla- PREDVI]
PRED

Muodollinen pronominisubjekti dat/se
PRT PRON dat lea-

Gal dat lea fasti garrudit.

fokusointi

ADVLI dat lea- PREDVI

Kyllä se on rumaa kiroilla.

fokusointi

ADVLI se

y.3.p. ADJ INF
(0) PRT PRON se olla-

InfPS

y.3.p. ADJ INF

olla- PREDVI InfPS

Kokijalause
NPILL/LOK lea- y.3.p. ADJ

Munnje/mus lea álki dan

predikatiivin

PRON INF

dahkat.

ilmaiseman asiantilan InfPS

ADVLI lea- PREDVI

NPELA olla- y.3.p. ADJ

0/Minusta on helppo tehdä

predikatiivin

INF PRON

se.

ilmaiseman asiantilan InfPS

kokija
ADVLI olla- PREDVI

kokija
NPGEN lea- y.3.p. ADJ

Mu lea álki dan dahkat

PRON INF

Eatni lei váttis láhppohit su.

toiminnan agentti

NPGEN lea- y.3.p. ADJ

Minun on helppoa tehdä se.

infinitiivin ilmaiseman 1) SUBJ [on PREDVI]

INF PRON

Äidin oli vaikea eksyttää

toiminnan agentti

infinitiivin ilmaiseman Lea- PREDVI InfPS

NPAKK lea- y.3.p. ADJ INF Eatni lei váttis láhppohit.

TÄYD
2) olla- PREDVI InfPS

häntä.

infinitiivin ilmaiseman Lea- PREDVI InfPS
toiminnan kohde

NPPAR lea- y.3.p. ADJ INF Äitiä oli vaikea eksyttää.

infinitiivin ilmaiseman olla- PREDVI InfPS
toiminnan kohde

NPILL lea- y.3.p. ADJ
PRON INF

Munnje lea álki dan dahkat

infinitiivin ilmaiseman lea- PREDVI InfPS
toiminnan kohde

NPALL lea- y.3.p. ADJ INF Minulle on helppoa tehdä se. infinitiivin ilmaiseman lea- PREDVI InfPS
PRON

toiminnan kohde
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Infinitiivisubjekti on tavallinen kokijalauseessa ADVLI leat/olla PREDVI InfPS.
Koska kokijalauseesta puuttuu finiittiverbi, joka ilmaisisi lauseessa olevan
kokijan semanttisen roolin, saamen kielessä lauseen syntaktinen tulkinta täytyy
usein tehdä merkityksen perusteella. Esimerkiksi jos adverbiaalin sijamuoto on
illatiivi, adverbiaali voi kertoa joko predikatiivin ilmaiseman asiantilan kokijan tai
infinitiivin ilmaiseman toiminnan kohteen. Suomennoksessa ensin mainitussa
tapauksessa illatiivi käännetään genetiivin sijalla ja jälkimmäisessä tapauksessa
allatiivin sijalla: Munnje lea álki dan dahkat ’Minun on helppoa tehdä
se’. ’Minulle on helppoa tehdä se’. Semanttisella tulkinnalla on suora yhteys
syntaktiseen analyysiin: ensimmäisessä tapauksessa ILL on infinitiivilausekkeen
ulkopuolella, mutta toisessa tapauksessa ILL kuuluu infinitiivilausekkeeseen.
Saamen lokatiivisijainen ja illatiivisijainen kokija vastaavat toisiaan vain siinä
tapauksessa, että illatiivikokija on predikatiivin ilmaiseman asiantilan kokija (ks.
Taulukko 2). Edellä mainitussa tapauksessa ILL/LOK -kokija on suomessa
elatiivi.
Illatiivikokijan lisäksi kokijalauseen genetiiviakkusatiivin semanttinen rooli
asettaa haasteita saamen kielen oppijalle. Saamessa kokijalauseen syntaktinen
tulkinta tapahtuu merkityksen perusteella, koska saamessa genetiivi ja akkusatiivi
ovat muodoltaan identtiset. Lauseen merkityksestä riippuen NPAKK/GEN voi olla
semanttiselta rooliltaan infinitiivin ilmaiseman toiminnan kohde (NPAKK on
infinitiivin objekti) tai agentti (NPGEN on infinitiivin subjekti). Kielten välinen ero
ei ole kuitenkaan aina pelkästään rakenteellista, vaan eroa on myös kielten
analysointitavassa. Suomen tutkimusperinteessä puhutaan genetiivisubjektista ja
saamessa puolestaan infinitiivilausekkeen subjektista. Pronominaalistuksen
perusteella voi todeta, että kyse on kuitenkin samasta lauserakenteesta; ainoastaan
syntaktinen tulkintatapa on suomessa erilainen kuin saamessa.
Saamen kokijalauserakenne [NPLOK lea- (NPNOM) InfP] voi olla myös
nesessiivinen, ’jonkun on tehtävä jotakin’. Infinitiiviä edeltävän substantiivin
tulee olla luonteeltaan nesessiivinen kuten substantiivi bággu ’pakko’. Jos
substantiivi kongruoi leat-verbin kanssa, se tulkitaan lausesubjektiksi niin kuin
lauseessa Mus leat dat girjjit lohkat ’Minun on luetteva ne kirjat’: [NPLOK leam.3.p. PRON NPNOM Inf], ADVLI lea- SUBJ ADVLI. Edellistä lausetyyppiä
nimitetään nesessiivisen infinitiivirakenteen variantiksi. Varianttitapauksessa
saamen infinitiivi vastaa suomen VA-partisiippiä. Saamen ilmaisu Mus lea áigi
dahkat juoida merkitys on joko ’on aikaa jonkin tekemiseen’ tai nesessiivinen ’on
aika tehdä jotain’. Ilmaisulla on siis kaksi aivan vastakkaista merkitystä.
Substantiivin áigi semanttiset tehtävät on lueteltu taulukossa 4. Se kummasta
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merkityksestä on kyse, selviää vain kontekstin perusteella. Yleisesti voi todeta,
että saamen kielen oppijan on tehtävä kokijalauseen analyysi ensin merkityksen
perusteella, ja vasta sen jälkeen voi siirtyä syntaktisen analyysin tekoon.
Tarkastelin luvussa kolme saamenkielisessä tutkimusmateriaalissa esiintyvää
eará go InfP -rakennetta: (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP ((Mus) ii
lean eará (ráđđi) go vuolgit ((’Minulla) ei ollut muuta (neuvoa) kuin lähteä’).
Rakenne ilmaisee deonttista modaliteettia ja sen vuoksi kategorisoitavissa
nesessiiviseksi. Siitä johtuen rakenne (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP
kuuluisi alapuolella olevaan taulukkoon 3, mutta koska se kuuluu myös saamen
eara go InfP -rakenteisiin, se on taulukossa 6. Luokittelen infinitiivitapauksia
muutenkin tässä tutkimuksessa lähinnä erilaisten rakenteiden mukaisesti.
Taulukko 3. Saamen ja suomen nesessiivinen infinitiivirakenne.
Rakenne

Esimerkki

Semanttinen

Saame/suomi

tehtävä

NPLOK lea- y.3.p. INF

Mus lea lohkat daid girjjiid.

nesessiivinen

PRON NPAKK

’Minun on luettava ne kirjat.’

kokijalause

NPLOK lea- PRON

Mus leat dat girjjit lohkat.

nesessiivinen

NPNOM INF

’Minun on luettava ne kirjat.’

kokijalause

NPLOK lea- y.3.p.

Mus lea bággu vuolgit.

nesessiivinen

bágguNOM INF
NPGEN [olla- y.3.p.
pakkoNOM InfP] VL

Syntaktinen rakenne
ADVLI lea- y.3.p. InfPS

ADVLI lea- SUBJ ADVLI

ADVLI lea- PREDVI InfPS

kokijalause
Minun on pakko lähteä.

nesessiivinen

GENSUBJ [on pakko]

kokijalause

PRED TÄYD

Predikatiivilauseessa on joskus tarjolla kaksi subjektikandidaattia, InfP ja NP.
Subjektin löytämiseksi on olemassa erilaisia kriteerejä. Suomen kielessä yksi
kriteeri tunnistaa subjekti on se, että subjektina olevassa infinitiivilausekkeessa
infinitiivin objektin sijamuoto on nominatiivi. Sen sijaan saamen kielessä objektin
sijamuoto on aina akkusatiivi, joten objektin sijamuotoa ei voi käyttää saamessa
tunnistuskriteerinä. Infinitiivin objektin sijamuoto ei ole kuitenkaan aina suomen
kielessäkään pätevä kriteeri, koska infinitiivillä ei ole aina objektia. Tämän vuoksi
pronominaalistus on ainoa syntaktinen keino erottaa predikatiivilauseen subjektikandidaatit, InfP ja NP, toisistaan.
Tarkastelin luvussa kolme, miten perusinfinitiivi liittyy substantiiviin ja
adjektiiviin eksistentiaalilauseessa. Perusinfinitiivi substantiivin yhteydessä on
tavallinen omistuslausetyyppisessä rakenteessa, joka alkaa saamessa lokatiivilla ja
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suomessa adessiivilla: NPLOK lea- NPNOM InfP (Sus ledje váttisvuođat (NOM)
beassat joga rastá); NPADE olla- NPPAR InfP (Hänellä oli vaikeuksia (PAR) päästä
joen yli). Kyseiset saamen ja suomen rakenteet poikkeavat toisistaan siinä, että
vain saamen kielessä eksistentiaalilauseen substantiivilauseke on lukukongruenssissa leat-verbin kanssa. Saamessa substantiivilauseke on syntaktiselta tehtävältään subjekti, suomessa olla-verbi + substantiivi katsotaan usein vakiintuneeksi
ilmaukseksi, joka nähdään predikaattina (taulukko 4). Suomessa infinitiiviä
edeltävän substantiivin sijamuodolla voidaan merkitä, onko kyse spesifistä
(nominatiivi) vai ei-spesifistä (partitiivi) entiteetistä. Esimerkiksi lauseen Sus lei
áigi vuolgit merkitys suomeksi voi olla ’hänen on aika lähteä’ tai ’hänellä on
aikaa lähteä’. Ensin mainitussa tapauksessa on kyse spesifistä hetkestä, joka on
merkitykseltään nesessiivinen, ja jälkimmäisessä tapauksessa ei-spesifistä
hetkestä. Esimerkkilauseen semanttinen tulkinta spesifiksi tai ei-spesifiksi on
saamessa riippuvainen muusta lausekontekstista toisin kuin suomen kielessä,
jossa ero ilmaistaan partitiivi- ja nominatiivisijojen vaihtelulla. Saamen ja suomen
eksistentiaalilauserakenteet ja niiden semanttinen tehtävä näkyvät taulukossa 4.
Taulukko 4. Infinitiivi liittyy substantiiviin saamessa ja suomessa.
Rakenne

Esimerkki

Semanttinen tehtävä

Syntaktinen rakenne

propositio

ADVLI lea- SUBJ TÄYD

propositio

ADVLI [oli vaikeuksia] PRED

Saame/suomi
NPLOK lea- NPNOM

Sus ledje váttisvuođat

INF NPGEN ADV

beassat joga rastá.

NPADE lea-y.3.p.

Hänellä oli vaikeuksia

NPPAR INF NPGEN

päästä joen yli.

TÄYD

ADV
NPLOK lea- y.3.p.

Luomus lea áigi

1) NP kuvaa spesifiä ja

áigiNOM INF

vuoiŋŋastit.

2) ei-spesifiä hetkeä

NPADE [olla- y.3.p.

Lomalla on aika levätä.

ADVLI lea- SUBJ TÄYD

3) nesessiivinen
aikaNOM INF] VL

1) NP kuvaa spesifiä

1) ADVLI [on aika] PRED

hetkeä

TÄYD

2) nesessiivinen
NPADE olla- y.3.p.

Lomalla on aikaa levätä. NP kuvaa ei-spesifiä

NPPAR INF
NPLOK lea- y.3.p.

Mus lea miella vuolgit.

miellaNOM INF

’Minulla tekee mieli
lähteä.’
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2) ADVLI on PREDVI MÄÄR
ADVLI [on aikaa] PRED

hetkeä

TÄYD

propositio

ADVLI lea- SUBJ TÄYD

Saamen ja suomen kielten tutkimuksen tapa analysoida lauseita on uusimpien
tutkimusten valossa tarkasteltuna erilainen. Tämä tulee esille erityisesti
eksistentiaalilauseissa, joissa infinitiivilauseke liittyy substantiiviin. Saamessa
lauseenjäseniä tarkastellaan yksittäin ja suomessa osittain konstruktioina.
Toistuvasti tietyissä lausetyypeissä (esim. nesessiivisessä lauseessa) yhdessä
esiintyviä lausekonstituentteja pidetään käyttöön vakiintuneina rakenteina. Jos
tarkastellaan esimerkiksi lausetta Lomalla on aika levähtää, infinitiivin tehtävä
voidaan ymmärtää kahdella tavalla: substantiivin määritteenä (Lomalla on aika
levähtää (MÄÄR)) tai predikaatin täydennyksenä (Lomalla [on aika] PRED
levähtää (TÄYD). Jälkimmäinen tulkinta perustuu siihen, että ilmaus on aika/a
on käyttöön vakiintunut ilmaisu, joka voidaan nähdä predikaattina.
Vertaillessani keskenään saamen ja suomen predikatiivilauseita, joissa
perusinfinitiivi liittyy adjektiivipredikatiiviin, jaoin lauseet kahteen eri
kategoriaan: 1) passiivitulkintainen infinitiivi (hallitsevalla lauseella ja infinitiivillä on eri subjektitarkoite) ja 2) aktiivitulkintainen infinitiivi (hallitsevalla
lauseella ja infinitiivillä on sama subjektitarkoite). Ensin mainitun lausekategorian rakenne on samanlainen molemmissa kielissä, NPNOM lea-/ollaADJPREDVI InfP (taulukko 5). Saamen passiivitulkintainen infinitiivi voi tietyin
ehdoin (subjektitarkoite on eloton tai eläin) vastata suomen VA-partisiipin
passiivin translatiivimuotoa. Saamessa adjektiivipredikatiivi on nominatiivi,
mutta suomessa se voi olla nominatiivin lisäksi myös partitiivin sijassa: Nieiddat
leat čáppasat (NOM) oaidnit ~ Tytöt ovat kauniita (PAR) katsella. Suomenkielisessä aineistossani katsella on ainoa adjektiivipredikatiiviin liittyvä infinitiivi ja
adjektiivi kaunis on tavallinen kyseisessä rakenteessa. Verbi katsella on käyttöön
vakiintunut infinitiivi tässä rakenteessa. Vastaavasti infinitiivi oaidnit ’katsella’ on
tavallinen saamen kielessä. Vain saamessa esiintyy myös toinen passiivitulkintainen infinitiivirakenne, [NPNOM (ADJ) dego/nugo NPNOM InfP], jossa infinitiivi
oaidnit on tavallinen (taulukko 5). Rakenne on vertailurakenne: Son lea (ropmi)
dego/nugo hurve beana oaidnit ’Hän on (ruma) katsella niin kuin takkuturkkinen
koira’.
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Taulukko 5. Infinitiivi liittyy adjektiiviin saamessa ja suomessa.
Rakenne

Esimerkki

Semanttinen tehtävä

Syntaktinen rakenne

propositio

SUBJ lea- PREDVI

(passiivitulkintainen

(ADVLI) ADVLI

Saame/suomi
NPNOM lea- ADJ INF Nieida lea čáppat
(čalbmái ’silmälle’) oaidnit.

infinitiivi)
NPNOM olla- ADJ INF Tyttö on kaunis katsella.

propositio

SUBJ lea- PREDVI

(passiivitulkintainen

ADVLI

infinitiivi)
NPNOM olla- PRT

Gahpir leai menddo divrras

propositio

SUBJ lea- PREDVI

ADJ INF

boaldit/boldojuvvot.

(passiivitulkintainen

ADVLI

’Lakki oli liian kallis polt-

infinitiivi)

taa/poltettavaksi.’
NPNOM lea-(ADJ)

Son lea (ropmi) dego/nugo hurve vertailu

dego/nugo ADJ

beana oaidnit.

(passiivitulkintainen

NPNOM INF

’Hän on (ruma) katsella niin kuin

infinitiivi)

SUBJ lea- PREDVI
ADVLI

takkuturkkinen koira.’
sa: NPNOM lea- ADJ

Biera lei čeahppi hukset.

propositio

sa: SUBJ lea- PREDVI

INF

’Piera oli taitava rakentamaan.’

(aktiivitulkintainen

ADVLI

su: NP lea- ADJ MAINF ILL

infinitiivi)

su: SUBJ olla- PREDVI
ADVLITÄYD

Aktiivitulkintainen perusinfinitiivirakenne on mahdollinen vain saamen kielessä,
suomessa adjektiivipredikatiivi saa seurakseen MA-infinitiivin illatiivimuodon
(ks. taulukko 5). Saamenkielisen on helppo valita oikea infinitiivimuoto suomen
predikatiivilauseeseen: Jos hallitsevalla lauseella ja infinitiivillä on sama
subjektitarkoite, adjektiivipredikatiivia seuraa MA-infinitiivin illatiivimuoto. Jos
taas hallitsevalla lauseella ja infinitiivillä on eri subjektitarkoite,
adjektiivipredikatiivia seuraa perusinfinitiivi.
Saamessa on kielteinen infinitiivirakenne (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST))
go InfP, joka ilmaisee deonttista modaalisuutta: -rakenne; (Mus) ii lean eará
(ráđđi) go vuolgit ’Minulla ei ollut muuta (neuvoa) kuin lähteä’ (taulukko 6).
Rakenne ilmaisee eräänlaista syy–seuraus-suhdetta, lauseen alkuosa, ((mus) ii
lean eará (ráđđi) ’(minulla) ei ollut muuta (neuvoa)’), kertoo syyn
infinitiivilausekkeen ilmaisemaan toimintaan (vuolgit ’lähteä’). Saamen (NPLOK)
NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP -rakennetta vastaava ilmaus on aivan
mahdollinen myös suomen kielessä, mutta sitä ei esiinny aineistossani kertaakaan.
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Saamen kielessä on olemassa myös toinen kieltorakenne, jossa kielto on ilmaistu
implisiittisesti: Mii lea eará go InfP -rakenne (Mii lei (sus) eará go jorgalit ’Mitä
oli (hänellä) muuta (tehtävissä, neuvoksi) kuin kääntyä’). Suomessa
pragmaattisesti vastaava ilmaus olisi Mitäpä muuta (oli tehtävissä) kuin palata.
Rakenteiden (NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP ja Mii lea eará go InfP
yhteisinä elementteinä on eará go InfP, mutta aineistoni perusteella ensin
mainitussa rakenteessa eará ’muu’ voi olla elliptinen toisin kuin jälkimmäisessä
rakenteessa.
Taulukko 6. Saamen ja suomen eará go/muuta kuin InfP -rakenteet.
Rakenne
(NPLOK) NEG lea- eará

Esimerkki

Syntaktinen
rakenne

(Mus) ii lean eará (ráđđi) go vuolgit. ilmaisee deonttista

*

(ráđđi NOM) go INF
(0) (NPADE) NEG ole-

Semanttinen tehtävä

Saame/suomi
modaliteettia
(Minulla) ei ollut muuta (neuvoa)

ilmaisee deonttista

*

muuta (neuvoa) kuin INF kuin lähteä.

modaliteettia

mii lea ADJ (NPLOK) eará Mii lea boares bártnisge eará go

implisiittinen kieltorakenne *

go INF

njágadit. ’Mitäpä muutakaan
tehtävää vanhalla pojalla on kuin
hiiviskellä.’

* syntaktinen rakenne on hankala jäsentää perinteisin syntaktisin kriteerein.

Luvussa 4 tarkastelin pohjoissaamen ja suomen [lei/oli InfP] -tapausta (taulukko
7). Saamessa [lei InfP] on rakenne, joka vastaa funktioltaan konditionaalin
perfektiä (Son lei gahččat ’hän olisi kaatunut’). Suomen kielessä tapaus [oli InfP]
on verbiliitto joka on merkitykseltään propinkvatiivinen ja ilmaisee jotain, mikä
on vähällä tapahtua (Hän oli kaatua). Vain preterisellä aikamuodolla on
rakenteellinen vastaavuus saamen konditionaalin perfektin variantin kanssa.
Suomessa olla-verbi voi ilmaista kaikkia tempuksia, kuten Hän on/oli kaatua.
Vaikka saamen ja suomen rakenteen käyttö on kaukana toisistaan, [lei/oli
InfP] -tapausten semanttinen tehtävä kummassakin kielessä on kuvata menneen
ajan tapahtumatonta toimintaa. Vaikka pohjoissaamessa ei käytetä rakennetta [lei
InfP] propinkvatiivisessa merkityksessä, se on esimerkiksi kolttasaamessa
mahdollista. Saamen [lei InfP] -rakenne on kuitenkin omaperäinen, eikä sillä ole
suomen kanssa yhteistä historiallista taustaa. Tarkastelin neljännessä luvussa
erikseen saamen [lei InfP] ja suomen [oli InfP] -tapauksia.
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Taulukko 7. Saamen ja suomen [lei/oli InfP] -tapaus.
Rakenne
NPNOM lea-PRET INF

1) NPNOM [olla-PRET INF] VL

Esimerkki

Semanttinen

Saame/suomi

Tehtävä

Syntaktinen
Rakenne

Son lei gahččat ’Hän olisi

kuvaa menneen ajan

SUBJ PRED

kaatunut.’

tapahtumatonta toimintaa

1) Hän oli kaatua.

1) kuvaa menneen ajan

1) SUBJ PRED

tapahtumatonta toimintaa
2) NPNOM [olla-PRET InfP] VL

2) Ukko oli kuolla nauruun. 2) metaforinen

NPALL

2) SUBJ PRED
ADVLI

3) NPNOM olla-PRET ADV InfP 3) He olivat vähällä joutua

3) modaalinen

MA-InfILL

muuttamaan.

4) NPNOM [lea-PRET InfP] VL

4) Tuija oli lähteä.

4) intentionaalisen

(’meinasi lähteä’)

toiminnan kuvaus

3) SUBJ ADVLI
PRED TÄYD
4) SUBJ PRED

Pohjoissaamen [oli InfP] -tapausta nimitetään konditionaalin perfektin
varianttimuodoksi. Sitä käytetään aivan samoin kuin konditionaalin perfektin
muotoa (son livččii boahtán ’hän olisi tullut’) – myös rinnakkain sen kanssa.
Nämä molemmat konditionaalin perfektimuodot voivat esiintyä samassa
yhdistelmälauseessa, jolloin variantti on aineistoni perusteella tavallinen
päälauseessa ja konditionaalin perfekti alisteisessa lauseessa. Variantti voi olla
myös yhdistelmälauseen kummassakin osassa. Konditionaalin perfektin variantin
käyttöön liittyy tavallisesti konjunktio jus ~ juos ’jos’, joka ehdollistaa oletetun
tapahtuman (Jus gii nu soahtehearrá lei gullat, maid son dajai ’Jos joku sotaherra
olisi kuullut, mitä hän sanoi’). Variantin käyttö on yhteneväinen säännönmukaisen
konditionaalin perfektin käytön kanssa, mutta variantin käytössä on yksi rajoitus:
Konditionaalin perfektn varianttimuotoa ei voi käyttää leat-verbin kanssa (*lei
leat ’olisi ollut’).
Suomen [oli InfP] -tapauksella on erilaisia semanttisia funktioita. Se voi
ilmaista propinkvatiivisen konkreettisen tapahtuman lisäksi myös fiktiivistä
lähellä olemista kuten metaforisessa ilmauksessa olin kuolla nauruun. [Oli InfP] tapausta voidaan käyttää myös intentionaalisen toiminnan ilmaisemiseen, hän oli
kääntyä takaisin ’hän meinasi ~ aikoi kääntyä takaisin’. Tapaus [oli InfP] voi
toisinaan ilmaista modaalisuutta: he olivat vähällä joutua muuttamaan naapurien
ennakkoluulon ja vihan takia ’heidän melkein täytyi muuttaa – –’.
Onko luvun neljä [lei/oli InfP] -tapausten tarkastelusta hyötyä kielenoppijan
kannalta? Tarkastelu tuo esiin sen tosiasian, että samalla rakenteella voi olla eri
kielissä täysin eri merkitys ja käyttötarkoitus. Lisäksi nimenomaan saamessa
184

tietyllä rakenteella voi olla varianttimuoto (esim. konditionaalin perfektin
variantti), jota käytetään täysin tasavertaisesti varsinaisen kieliopillisen rakenteen
(konditionaalin perfekti) kanssa.
Relatiivi-infinitiivirakenne, jota käsittelin viidennessä luvussa, on
samankaltainen niin rakenteeltaan kuin käytöltään pohjoissaamessa ja suomessa
(taulukko 8). Se muodostuu relatiivisanasta, perusinfinitiivistä ja mahdollisista
laajennuksista. Relatiivisana tarkoittaa relatiivi-infinitiivin yhteydessä relatiivipronominia (saamessa mii, gii ja suomessa joka, kuka, mikä) tai proadverbia
(saamessa goas, go ’jolloin, milloin’, gosa ’jonne’, gos ’jossa’ ja suomessa jolloin,
jonne, joten ja milloin). Syntaktisesti relatiivi-infinitiivi on joko korrelaattinsa
määrite (Mus lea sadji (korrelaatti), gosa mannat ~ Minulla on paikka
(korrelaatti), jonne mennä) tai itsenäinen lauseenjäsen, Mus lea gosa mannat
(ADVLI) ~ Minulla on minne mennä (ADVLI)).
Taulukko 8. Saamen ja suomen relatiivi-infinitiivi.
Rakenne
ADV lea- NPNOM relatiivi-

Esimerkki

Semanttinen

Saame/suomi

tehtävä

Syntaktinen rakenne

Ovdal lei biigá geainna háleštit.

propositio

ADVLI PRED SUBJ ADVLI

propositio

ADVLI PRED SUBJ ADVLI

INF
ADV lea- NPNOM relatiivi-

Ennen oli piika, jonka kanssa

INF

jutella.

ADV lea- relatiivi- INF

Geasset lea maid bargat.

propositio

ADVLI PRED SUBJ

ADV lea- relatiivi- INF

Kesällä on mitä tehdä.

propositio

ADVLI PRED SUBJ

NPNOM diehtá relatiivi- INF Àslat diehtá maid bargat.

propositio

SUBJ PRED OBJ

NPNOM tietää relatiivi- INF Aslak tietää mitä tehdä.

propositio

SUBJ PRED OBJ

ADV lea- relatiivi- INF

Mus lea gosa mannat.

propositio

ADVLI PRED ADVLI

ADV lea- relatiivi- INF

Minulla on minne mennä.

propositio

ADVLI PRED ADVLI

Vaikka tutkimukseni ei ole kvantitatiivinen, totean, että relatiivi-infinitiivin
esiintyminen saamen kielessä on frekvenssiltään kaksinkertainen verrattuna
suomen kieleen. Suomen kielessä relatiivi-infinitiivit esiintyvät lähes yksinomaan
määritteen funktiossa, kun taas saamenkielisessä aineistossa myös itsenäinen
relatiivi-infinitiivi on tavallinen. Suomenkielisessä aineistossani itsenäistä
relatiivi-infinitiiviä edeltää usein tietää-verbi, joka esiintyy poikkeuksetta
kielteisessä lauseessa (Hän ei tiennyt mitä tehdä). Relatiivi-infinitiiviä edeltävän
pronominin käyttö on kielissä erilainen. Silloin kun on kyse kieltolauseesta, jossa
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on viittaus ihmistarkoitteeseen, suomen kielessä käytetään ennen relatiiviinfinitiiviä indefiniittistä pronominia (Minulla ei ollut ketään kenen kanssa puhua)
mutta saamessa sitä ei aineistossani käytetä (Mus ii lean (0) geainna
háleštit ’Minulla ei ollut (0) kenen kanssa puhua’). Pragmaattisesti saamen ja
suomen kielen esimerkkilauseet ovat identtisiä mutta eivät syntaktisesti. Saamen
relatiivi-infinitiivi on itsenäinen lauseenjäsen (adverbiaali), suomessa relatiiviinfinitiivi toimii määritteenä korrelaatille (ketään). Tässä luvussa tarkastelemastani aiheesta oli luultavasti enemmän hyötyä saamen tutkimuksen kuin
kontrastiivisen saami–suomi-tutkimuksen kannalta, koska saamen aikaisemmissa
tutkimuksissa relatiivi-infinitiiviä on käsitelty lähinnä korrelaatin määritteenä,
mutta saamen relatiivi-infinitiivi on tavallinen nimenomaan itsenäisen lauseenjäsenen funktiossa.
Viimeisessä varsinaisessa käsittelyluvussa 6 tarkastelin pohjoissaamen
supiinirakennetta. Supiinirakenne on infiniittinen kieltorakenne [ama-Px (S) InfP],
joka puuttuu suomen kielestä. Kielto ilmaistaan alisteisessa kieltolauseessa
kieltoverbiksi luokiteltavalla ama-aineksella. Supiinirakenteella tarkoitetaan
yleensä kaikkia niitä rakenteita, joiden yhteisenä nimittäjänä on ama-aines.
Rakennetta [ama-Px (S) InfP] on kuitenkin pidetty varsinaisena supiinirakenteena,
vaikka myös taipumaton amas-aines esiintyy vanhoissa kieliopeissa [amas (S)
InfP]. Nimitän jälkimmäistä rakennetta tässä tutkimuksessa varianttimuodoksi
(taulukko 9).
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Taulukko 9. Saamen supiinirakenne ja sen variantti.
Rakenne

Esimerkki

Semanttinen

Syntaktinen

Saame

tehtävä

rakenne

V y.1.p. INF

Geahččalan gokčat beljiidan amasan

finaalinen

PRED OBJ

NPAKK PX Vama-PX INF PRON

gullat su garuid

negaatio

ADVLI

NPAKK

’Yritän peittää korviani, etten kuule

Supiinirakenne

hänen kirouksiaan.’
Imp. y.1.p. NPNOM NPAKK

Ane nieida fuola amaset min bohccot

Vama-PX PRON NPNOM

beassat skurčču nuppe beallái.

INF NPGEN NUM ADV

’Pidä tyttö huoli etteivät meidän porot

propositio

PRED SUBJ
TÄYD

pääse kurun toiselle puolelle.’
Vama-PX INF INF ADV PRON – –amas dárbbašit neaskit

ilmaisee

PRED ADVLI

NPKOM

agálašvuođa dainna návehiin

deonttista

ADVLI

’– –ettei tarvitse huhkia iäisyyttä sen

modaalisuutta

navetan kanssa.’
NPLOK Kond.V lea- NPNOM

– –sus galggašii leat muohtabivttas,

ilmaisee

Vama-Px NPNOM

amaset lottit leat menddo hirrasat

kausaalista

SUBJ, amasPX

lea- ADV ADJ

’– –hänellä pitäisi olla lumipuku,

suhdetta

SUBJ INF

etteivät linnut ole liian arkoja.’

edeltävään

PREDVI

ADVLI PRED

lauseeseen
Supiinirakenteen variantti
Imp.V ADV amas NPNOM

Vácce várrugasat amas vánhemat

finaalinen

PRED ADVLI

INF

gullat.

negaatio

ADVLI (PRED

’Kävele varovasti, etteivät vanhemmat

SUBJ TÄYD)

kuule.’

Possessiivisuffiksellinen supiinirakenne (ama-Px (S) InfP) ja (amas (S) InfP)
vastaavaat pragmaattisesti toisiaan. Edellisten lisäksi on olemassa myös amasaineksesta ja kieltoverbistä muodostettuja sekamuotoja, joissa supiinirakenne on
sekoittunut saamen säännönmukaisen kieltorakenteen kanssa. Sekoittumisen
seurauksena on rakenteellinen kontaminaatio: amas-aines toimii konjunktion
funktiossa, ja siihen liittyy kieltoverbi i- ja infinitiivi (amas eai gullat ’etteivät
kuulla’). Joskus kieltoverbi saa myös vastaavassa rakenteessa säännönmukaisen
kieltoverbin täydennyksen: amas eai gula ’etteivät kuule’. Tutkimusaineistossani
amas-aines konjunktion funktiossa on marginaalinen (luku 6.6).
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Aikaisemmissa tutkimuksissa supiinirakenne on nähty funktioltaan pelkästään finaalisena rakenteena ja toisaalta täydennyksen funktiossa. Tämä tutkimus
osoittaa, että supiinirakenne voi olla sekä täydennys että finaalinen adverbiaali
(taulukko 9). Finaalisen suhteen lisäksi supiinilause (alisteinen lause, jossa on
supiinirakenne) voi ilmaista myös kausaalista suhdetta hallitsevaan lauseeseen.
Tavallisesti supiinirakenteessa on vain yksi infinitiivi, mutta infinitiivejä voi olla
myös useita toinen toistaan täydentämässä. Jos infinitiivejä on useita, ensimmäinen niistä voi ilmaista esimerkiksi modaalisuutta (taulukossa 9 dárbbašit ’tarvita’
ilmaisee deonttista modaalisuutta, lähinnä velvollisuutta, joka kohdistuu toimijan
tekoon). Supiinirakenne on monimuotoinen, sillä on muitakin funktioita kuin
pelkästään finaalisuuden ilmaisu. Toisaalta kaikki lauseet, joissa amas-aines
esiintyy, eivät ole supiinirakenteita vaan osa niistä on kontaminaatiomuotoja.
Tämän tutkimuksen perusteella voi luetella joitain yleisiä huomioita saamen
ja suomen kielen infinitiivirakenteista ja niiden käytöstä. Kun vertaa
perusinfinitiivin käyttöä pohjoissaamen ja suomen aineistossa yleensä, voi todeta,
että infinitiiviä käytetään saamessa enemmän kuin suomessa. Tämä tulee
esille useammalla eri tavalla. 1) Saamenkielisessä aineistossa on suunnilleen
kaksi kertaa enemmän lauseita, jotka sisältävät infinitiivirakenteita, kuin
suomenkielisessä aineistossa. Saamen perusinfinitiivin frekvenssi on siis
suurempi kuin suomen. 2) Saamessa on enemmän erilaisia rakenteita, joiden
osana perusinfinitiivi on, esimerkiksi supiinirakenne (Ruhta ii gánnet doallat
báŋkkus amas inflašuvdna borrat ’Rahaa ei kannata pitää pankissa ettei inflaatio
syö’) ja aktiivitulkintainen infinitiivi (Biera lei čeahppi hukset ’Piera oli taitava
rakentamaan.’). Myös perusinfinitiivi dadjat ’sanoa’ voi perusmerkityksensä ja
funktionsa lisäksi toimia kommenttiadverbiaalina (Beivválaš borramuššan lei,
dadjat, guollegáhkku ja čáhppes gáffe ’Päivittäisenä ruokana oli, niin sanoakseni,
kalakakkua ja mustaa kahvia’). 3) Tietty infinitiivirakennne voi olla saamessa
produktiivinen ja suomessa kiteytynyt. Esimerkiksi suomen predikatiivilauseen
passiivitulkintainen infinitiivi on poikkeuksetta aineistossani katsoa.
Adjektiivipredikatiivina on lähes yksinomaan adjektiivi kaunis. 4) Tietty
infinitiivirakenne on mahdollinen molemmissa kielissä, mutta sitä esiintyy
aineistossani vain saamen kielessä. Esimerkiksi rakenteesta NEG lea- eará
(ráđđi) go INF ~ NEG olla- muuta (neuvoa) kuin INF on vain saamenkielisiä
esimerkkejä: (Mus) ii lean eará (ráđđi) go vuolgit. ~ (Minulla) ei ollut muuta
(neuvoa) kuin lähteä.
Saamen perusinfinitiivi vastaa pääsääntöisesti merkitykseltään suomen perusinfinitiiviä. Sen lisäksi suomen perusinfinitiivi vastaa tietyissä tapauksissa
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suomen nesessiivirakenteen VA-partisiippia (mus lea dahkat ’minun on tehtävä’),
VA-partisiipin translatiivia (Gahpir lei menddo divrras boaldit ’Lakki oli liian
kallis poltettavaksi’) ja MA-infinitiivin illatiivimuotoa (Biera lei čeahppi
hukset ’Piera oli taitava rakentamaan’).
Pentti Leino (2001) kirjoittaa kirjan Roolit ja rakenteet esipuheessa, että
kielitieteen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu selvittää vakiintuneiden merkitysten
suhdetta muotoihin ja niihin tulkintoihin, joita muotojen varaan rakentuvat
ilmaukset saavat (P. Leino 2001: 9). Edellä esitetty ei pidä paikkaansa
perusinfinitiivin kohdalla, koska perusinfinitiivin muoto on tunnusmerkitön. Sen
vuoksi olen tarkastellut tässä tutkimuksessa koko lausekontekstia ja infinitiivin
tehtävää lauseessa. Infinitiivi ei itse ilmaise tempusta, modusta, lukua tai sijaa
vaan on usein osana jotain toista rakennetta. Perusinfinitiivi ei ole kategorisoitavissa yhteen tiettyyn luokkaan, esimerkiksi verbeihin, koska se voi olla myös itse
verbin täydennyksenä. Perusinfinitiivi ei taivu sijamuodoissa kuten nominit tai
moduksen, tempuksen ja persoonan mukaan kuten verbit. Se on aina
samanmuotoinen mutta syntaktisesti monikasvoinen muoto, joka saa funktionsa
muiden lauseenjäsenten perusteella. Se siirtyy sujuvasti tehtävästä toiseen ja
toimii saamessa ja suomessa lausesubjektina, adverbiaalina, täydennyksenä,
määritteenä ja lauseen ainoana verbikeskuksena. Edellisen lisäksi infinitiivi toimii
saamessa itsenäisenä kommenttiadverbiaalina (dadjat ’sanoa’). Infinitiivi esiintyy
myös erilaisissa rakenteissa yhdessä leat/olla-verbin kanssa kuten saamessa
verbiketjussa (konditionaalin perfektin variantti) ja suomessa propinkvatiivirakenteessa (oli kaatua). Infinitiivi on myös molempien kielten modaalisessa eará go ~
muuta kuin InfP -rakenteessa ja muodostaa relatiivi-infinitiivilausekkeen yhdessä
relatiivisanan kanssa. Perusinfinitiivin syntaktinen ja semanttinen funktio
vaihtuvat lausekontekstin mukaan.
Kun vertaan tässä tutkimuksessa merkityksen ja muodon suhdetta, tarkastelen
koko lausekontekstia. Sellaisia ilmauksia, joiden kieliopillinen ja semanttinen
tehtävä määräytyvät lausemerkityksen perusteella on enemmän saamessa kuin
suomessa. Tämä johtuu siitä, että saamessa tietyt sijamuodot voivat olla identtisiä
kuten akkusatiivi ja genetiivi kokijalauseessa (Eatni (AKK) lei váttis
láhppohit ’Äitiä oli vaikea eksyttää’; Eatni (GEN) lei váttis láhppohit su ’Äidin
oli vaikea eksyttää häntä’). Ensimmäisessä lauseessa äiti on infinitiivin ilmaiseman toiminnan kohteena ja jälkimmäisessä lauseessa infinitiivin ilmaiseman
toiminnan agentti. Molemmissa esimerkkilauseissa äiti on infinitiivilausekkeen
konstituentti, akkusatiivina ollessaan InfP:n objekti ja genetiivinä InfP:n subjekti.
Lauseenosan kieliopillinen ja semanttinen tehtävä voi määräytyä laajemman
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kontekstin perusteella myös silloin, kun on kyse samasta sijamuodosta: Munnje
lea álki dan dahkat ’Minun on helppoa tehdä se’ vs. Munnje lea álki dan
dahkat ’Minulle on helppoa tehdä se’. Jälkimmäisen lauseen kokija on infinitiivin
ilmaiseman toiminnan kohteena, ja ensimmäisessä lauseessa kokija kokee
adjektiivin ilmaiseman tilanteen (helppouden). Olen alleviivannut infinitiivilausekkeet, joista voi nähdä, että on kyse kahdesta erilaisesta lauserakenteesta.
Saamen ja suomen kielen muodollinen rakenne voi olla sama mutta
kieliopillinen rakenne ja merkitys erilainen. Tästä on esimerkkinä lea-/olla-PRET
InfP, jolla on saamessa nesessiivinen merkitys ’jonkun on tehtävä jotakin’ (Mus
lei čorget ’Minun oli siivottava’), tai konditionaalin perfektin variantti (Son lei
gahččat– – ’Hän olisi kaatunut– –’). Suomessa rakenne on merkitykseltään
propinkvatiivi, joka ilmaisee merkitystä ’jotain oli tapahtua’.
Aineistossani harvoin esiintyvät kieliopilliset ilmiöt ovat saaneet paljon tilaa
kieliopeissa, kun taas aivan tavalliset rakenteet voivat jäädä kieliopeissa lähes
käsittelemättä. Tämä ilmiö on osittain yhteydessä siihen, että yleensä kielentutkija
katsoo mallia aiemmin ilmestyneistä julkaisuista ja siteeraa niitä. Esimerkiksi
lauseenalkuista perusinfinitiivilauseketta subjektin funktiossa on kuvattu
saamessa ja suomessa perusteellisesti siihen nähden, kuinka harvinainen ilmiö
aineistossani on. Sen sijaan saamen hyvinkin tavallista infinitiivirakennetta
(NPLOK) NEG lea- (eará (SUBST)) go InfP (de ii lean eará ráđđi go geassádit
maŋás ’niinpä ei ollut muuta neuvoa kuin vetäytyä taaksepäin’) ei ole mainittu
kieliopeissa (Friis 1856; Bergsland 1961; Nielsen 1979a [1926–29]; Nickel 1994;
Sammallahti 2005) ollenkaan.
Kieli pyrkii taloudellisuuteen. Kuitenkin erityisesti saamen perusinfinitiivistä
aineistossani on nähtävissä, että samasta rakenteesta voi olla rinnakkain käytössä
monta eri rakennevarianttia. Tällaisia ovat esimerkiksi konditionaalin perfekti
(son livččii vuolgán ’hän olisi lähtenyt) ja konditionaalin perfektin varianttimuoto
(son lei vuolgit ’hän olisi lähtenyt’). Samoin supiinirakenteesta on useampi
rinnakkainen muoto, joiden yhteinen nimittäjä on ama-aines. Varianttimuotojen
rinnakkainen käyttö ei ole uusi ilmiö, koska esimerkiksi supiinirakenteesta
variaatiomuotoineen on mainintoja jo vanhoissa kieliopeissa (Rask 1832: 147–
148; Friis 1856: 97–98). Myös konditionaalin perfektin varianttimuoto tunnetaan
vanhoissa kieliopeissa (Rask 1832: 149–152Friis 1856: 212; Friis 1856: 212).
Kielen taloudellisuuden näkökulmasta ajateltuna saamen kielen konditionaalin
perfektin variantti ja erilaiset supiinimuodot eivät pyri taloudellisuuteen, koska
erilaiset muodot elävät rinnakkain. Rinnakkaisilla muodoilla voi tietenkin ajatella
olevan kielenkäyttäjille eri merkitys, joka avautuu vain äidinkieliselle puhujalle.
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Osa rinnakkaisista käytöistä selittyy kuitenkin pohjoissaamen puhuma-alueen
murre-eroilla. Esimerkiksi supiinin amas-aineksen käyttö konjunktiona on
tavallinen Norjassa Kautokeinon alueella (professori Sammallahti, suullinen tieto).
Määtän (2009: 26) mukaan erilaisia kielen käyttötapoja ei voi yleisesti määritellä siten, että osa niistä on prototyyppisiä ja muut poikkeamia edellisistä.
Saamen kieliopit eivät kuitenkaan ole luonteeltaan normatiivisia kuten suomen
varhaiset kieliopit. Esimerkiksi suomen perusinfinitiivin käyttö lauseen alussa
subjektin funktiossa on joissakin kieliopeissa tuomittu huonoksi kieleksi (Ikola
1968: 266, Ikola ym. 1992: 140) tai mainittu infinitiivin ei-tavalliseksi käytöksi
(Setälä 1926: 108). Koska saamen kieliopeista on puuttunut normatiivisuus,
kaikki rinnakkaismuodot ovat olleet yhtä hyväksyttäviä ja käyttökelpoisia. Osa
saamen rinnakkaismuodoista on rajautunut tietyille kielen puhuma-alueille, mutta
suomessa kaikille puhujille on haluttu luoda samanlainen yleiskieli.
Saamen ja suomen tutkijoiden tapa analysoida lauseita saattaa joissakin
tapauksissa olla toisistaan poikkeava. Esimerkiksi lauseen Mu lea bággu vuolgit ~
Minun on pakko lähteä rakenne ja merkitys ovat samanlaiset molemmissa kielissä,
mutta kielten kuvaustapa on erilainen: saamessa infinitiivilauseke mu vuolgit on
lausesubjekti ja lea bággu on predikatiivi (Mu vuolgit (SUBJ) lea bággu
(PREDVI)). Suomessa genetiivimuotoinen kokija on genetiivisubjekti ja ollaverbi + NP muodostavat nesessiivisen predikaatin [on pakko] (ISK 2004: 500–
501).
Tutkimukseni kuluessa saamen ja suomen kielioppien lausekonstituenttien
nimitykset ovat muuttuneet erilaisiksi. Sammallahti (2005) käyttää kieliopissaan,
Láidehus sámegiela cealkkaoahpa dutkamii ’Johdatus saamen kielen lauseopin
tutkimukseen’, aivan uudenlaista terminologiaa, joka asettaa haasteita kielentutkijoille ja lukijoille. Suomen kielen tutkimuksessa käytetään nykyään
perinteisten kielioppitermien lisäksi esimerkiksi keskusteluntutkimuksen (ISK
2004) ja poeettisen kieliopin termejä (Jaakola 2006). Suomen puhekieltä on
tutkittu paljon (esimerkiksi Helasvuo 1988; Sorjonen 1996, 2006; Raevaara 1997,
2006) suhteessa saamen puhekieleen, jonka kieliopillisissa rakenteissa riittää vielä
tutkittavaa, aivan perustutkimuksen tasolla.
7.1

Tulevaisuuden (tutkimus)haasteet

Leat/olla-verbi yhdessä infinitiivin kanssa muodostaa saamessa ja suomessa
hyvin erilaisia lauserakenteita ja tapauksia, joissa riittää tutkimista myös
tulevaisuudessa. Tutkimuksen lisäksi on tarpeen kuitenkin saada tutkimustulokset
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opetuksen ja erityisesti saamea vieraana kielenä opiskelevien käyttöön. Suomessa
suurin osa saamelaisnuorista asuu jo saamelaisalueen ulkopuolella (Saamelaiskäräjät). Toisaalta on yhä enemmän saamea vieraana kielenä opiskelevia. Suomen
saamelaisista vain yksi kolmasosa puhuu saamea äidinkielenään (Saamelaiskäräjät). Heistä osa on saamen kielen opettajiksi valmistuvia tai saamen kielellä
muita aineita opettavia. Olisikin erittäin tärkeää saada oppimateriaalia saamen ja
suomen kielten eroista. Koska kielissä on paljon samoja piirteitä ja niitä käytetään
rinnakkain, on vaarana, että suomen kielen vaikutus näkyy yhä enemmän
saamessa ja sen rakenteissa. Norjan kielen vaikutus saamessa tuli esille Jussi
Ylikosken lektiossa (20.3.2009). Pohjoissaameen kohdistuu siis paineita
vähintään kahdelta eri suunnalta.
Suomenkieliseltä saamen oppijalta puuttuu kontrastiivinen suomi–saami
kielioppi. Mihinkään oppikirjaan ei ole systemaattisesti kirjattu kieltenvälisiä
peruseroja kuten sijamuotoja, saati sitten saamen infinitiivin ja suomen VApartisiipin tai MA-infinitiivin illatiivimuotojen vastaavuuksia. Saamen kielioppeja
on aiemmin kirjoitettu kontrastiivisesti saami–norja, esimerkiksi Nielsen (1979a
[1926–29]). Saamen kielen tutkimusperinteeseen ei ole kuulunut kontrastiivinen
suomi–saami tutkimus. Koska kontrastiivinen perustutkimus on puuttunut, ei ole
voitu kirjoittaa kontrastiivisia oppikirjoja tai kielioppia.
Kontrastiivisen kieliopin tai oppikirjan merkitys on tullut erittäin ajankohtaiseksi, koska suuri osa saamen oppijoista opiskelee kieltä vieraana kielenä. Jostain
pitäisi pystyä tarkistamaan saamen rakenteeseen liittyviä ilmauksia suomeen
verrattuna. Koska kielissä on paljon samaa, on vaarana, että suomi kyllä kääntyy
saameksi mutta käännöksen rakenne ei. Kontrastiivisen suomi–saami
kieliopin/oppikirjan tulisi myös olla selittävä, samoin kuin esimerkiksi Nielsen
(1979a [1926–29]) selittää kieliopissaan saamen rakennetta norjan kieleen
verrattuna. Jos saamen kielenoppija pystyy ymmärtämään, miksi jonkin rakenteen
käyttö ei ole suotavaa tai mahdollista, hän tuskin käyttää epäkieliopillista
rakennetta.
Saamessa ja suomessa on yhtäläisyyksien lisäksi myös paljon eroja, joita olen
tässä tutkimuksessa infinitiivin osalta selvittänyt. Tutkimuksen perusteella voisi
laatia oppikirjan (ja harjoituskirjan) infinitiivin käytöstä leat/olla-verbin kanssa.
Oppikirjassa kerrottaisiin missä kontekstissa saamen infinitiivi vastaa suomen
perusinfinitiiviä, VA-partisiippia ja MA-infinitiivin illatiivimuotoa, tai mikä on
predikatiivilauseen kokijan rooli ja sijamuoto saamessa ja suomessa. Yhtenä
osana voisivat olla myös saamen monet nesessiiviset infinitiivirakenteet, joita
tutkimuksessani tarkastelen.
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Tämä tutkimus osoitti, kuinka tärkeässä osassa semanttiset roolit (esim.
agentti, kohde, patientti) ovat lauserakenteen ymmärtämisen kannalta. Semanttisten roolien selittäminen kontrastiivisessa suomi–saami opetuksessa ja oppikirjoissa on aivan yhtä tarpeen kuin lauserakenteiden kuvaus. Esimerkiksi saamen
lauseen Munnje lea álki dan dahkat voi ymmärtää suomeksi kahdella tavalla: ’Minulle on helppoa tehdä se’ ~ ’Minun on helppoa tehdä se’. Ensimmäisessä suomennoksessa kokijan (munnje) semanttinen rooli on kohde ja jälkimmäisessä lauseessa se on agentti. Semanttisten roolien avulla voi selittää myös
saamen infinitiivin ja suomen MA-infinitiivin illatiivimuodon vastaavuutta
predikatiivilauseessa SUBJ lea-/olla ADJPREDVI InfP. Kun subjekti on
semanttiselta rooliltaan patientti (Nieida (S) lea čappat oaidnit ’Tyttö on kaunis
katsella’), saamen infinitiivi vastaa suomen infinitiiviä. Siinä tapauksessa, kun
rakenteen SUBJ lea-/olla ADJPREDVI InfP subjekti on semanttiselta rooliltaan
agentti (Biera (S) lea čeahppi hukset ’Piera on taitava rakentamaan’) saamen
infinitiiviä vastaa suomessa MA-infinitiivin illatiivimuoto.
Tutkimus nostaa esille myös uusia tutkimuksen aiheita kuten myös tässä
tutkimuksessa. Tutkimusaineistossani kiinnitti huomiota toisteinen infinitiivin
käyttö lauseen ainoana verbikeskuksena. Infinitiivin toisteiseen käyttöön liittyy
tavallisesta poikkeava lauserakenne: lauseesta puuttuu finiittimuotoinen
predikaatti ja tavallisesti myös subjekti. Toisteisella infinitiivilausekkeella
tarkoitan peräkkäisissä tai samassa lauseessa esiintyviä peräkkäisiä infinitiivilausekkeita, jotka eivät ole toistensa täydennyksiä. Toisteiset infinitiivilausekkeet
välittävät lukijalle propositionaalista tai affektista merkitystä. Propositionaalisella
toistolla tarkoitan toisteista infinitiivilauseketta luettelonomaisesti käytettynä tai
finiittiverbin ellipsistä johtuvaa toistoa. Infinitiivin propositionaalista tai affektista
toistoa edeltää johdantolause (johtolause), joka ilmaisee motivaation toisteiselle
infinitiivin käytölle. Johdantolause ilmaisee usein joko dynaamista tai deonttista
modaliteettia. Olen alleviivannut esimerkkien johdantolauseet.
A. Propositionaalinen toisto
Geassebottas galggai geargat buot neavriloga bargat (INF), bivdit (INF)
guliid, gottiid ja daid suovastit (INF) vai seilot. Čuohppat (INF)
gámasuinniid– – (EG 1985: 128).
’Kesäkaudella täytyi keritä kaikki pahuksen monet työt tehdä, pyytää kalat, peurat ja savustaa ne jotta säilyvät. Leikata kenkäheiniä– –.’
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B. Affektinen toisto
Ii, sus ii lean miella málestit baicce velledit ođđasis seŋgii vuoiŋŋastit.
Giddet čalmmiid ja orrut, áibbas okto ja ráfis.
Velohallat (INF) beaivvi ránu vuolde, guldalit (INF) musihka ja
niegadallat (INF) iđigis gitta eahkedii.
Niegadallat (INF) fal. Iidda leai dáid beivviid vásihan dakkára, maid son
ii livčče jáhkkán iežas vásihit. (KP 1989: 129.)
’Ei, hänellä ei tehnyt mieli laittaa ruokaa pikemminkin mennä uudestaan
sänkyyn levähtämään.
Sulkea silmät ja olla, aivan yksin ja rauhassa.
Loikoa päivä peiton alla, kuunnella musiikkia ja haaveilla aamusta iltaan
saakka.
Haaveilla vain. Iida oli noitten päivien aikana kokenut sellaista, jota hän
ei olisi uskonut kokevansa.’
Infinitiiviä lauseen ainoana verbikeskuksena suomen kielessä on tutkinut Laura
Visapää (2008) väitöskirjassaan Infinitiivi ja sen infiniittisyys. Tutkimus suomen
kielen itsenäisistä A-infinitiivikonstruktioista. Visapään tutkimuksella oli kolme
päätavoitetta: 1) osoittaa, että infinitiivilausekkeet ovat syntaktisesti itsenäisiä
rakenteita, 2) selvittää, mitä ihmiset tekevät käyttäessään infinitiivilausekkeita
lausekontekstin ulkopuolella (infinitiivikonstruktioiden käyttö verrattuna finiittilauseisiin) ja 3) selvittää, miksi itsenäiset infinitiivirakenteet sopivat hyvin
affektiseen ilmaisuun. Saamessa aiheesta ei ole tehty vielä yhtä laajaa tutkimusta.
Olen pitänyt aiheesta konferenssiesitelmän ja kirjoittanut artikkelin (Jomppanen
2006, 2009) ja tullut siihen tulokseen, että aihetta kannattaa tutkia laajemman
tutkimusmateriaalin pohjalta.
Toinen tutkimisen arvoinen aihe on (verbaalinen) koloratiivikonstruktio
pohjoissaamessa ja suomen kielessä. Termi tarkoittaa rakennetta, jossa eikuvaileva pääverbi ja kuvaileva deskriptiiviverbi muodostavat liiton, esimerkiksi
se mennä kipittää. Pääverbi on infinitiivi ja deskriptiiviverbi on finiittinen.
Saamen kielessä molemmat verbit ovat finiittisiä: gorkŋodii stužai ’sauvoi loiski’.
Pääverbi ilmoittaa tekemisen tavan ja koloratiiviverbi värittää pääverbiä
vetoamalla yleensä lukijan kuulo- tai näköhavaintoon: gaikkui ruožai ’vetää
rytisti’; Máhtte vázzá suoibu ’Matti kävellä horjuu’. Kuten jälkimmäisestä
esimerkistä voi havaita, koloratiivikonstruktio kuvaa liikkumisen tapaa. Sen
lisäksi deskriptiiviverbi voi kuvailla pääverbin ilmaiseman toiminnan tempoa
(Ämmä tulla mateli, Tyttö kävellä kipitti). Saamessa koloratiivikonstruktio voi
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ilmaista jonkin aloittamistä inkoatiiviverbillä. Seuraavassa esimerkissä sekä
pääverbi että deskriptiiviverbi ovat inkoatiiviverbejä: suhkalit jullagoahtit ’lähteä
soutamaan alkaa mekastaa’. Koloratiivikonstruktiota on tutkittu suomen kielessä
lähinnä murteista ja tiettyjen kirjailijoiden teksteistä. Saamen kielessä tästä
aiheesta ei ole tehty laajaa tutkimusta. Olisikin tutkimisen arvoista pyrkiä vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 1. Kuinka tavallinen ilmiö koloratiivikonstruktio on saamessa? 2. Minkätyyppiset verbit esiintyvät koloratiivirakenteen
pääverbeinä ja minkätyyppiset deskriptiiviverbeinä? 3. Mitä yhtäläisyyksiä ja
eroja on koloratiivikonstruktion rakenteessa ja käytössä saamen ja suomen
kielissä?
Tutkimukseni viidennessä luvussa tutkin relatiivi-infinitiiviä ja kävi ilmi, että
suomen ja saamen relatiivi-infinitiivilausekkeet eroavat toisistaan siinä, edeltääkö
niitä pronominikorrelaatti vai ei. Kun lause on kielteinen eksistentiaalilause ja
lauseessa on ihmistarkoitteinen relatiivinen infinitiivilauseke suomen kielen
lauserakenne suosii indefiniittistä pronominia relatiivi-infinitiivin edellä.
Tutkimusaineistossani saamen kielen samankaltaisessa rakenteessa ei kuitenkaan
ole indefiniittistä pronominia ennen relatiivi-infinitiiviä (ii lean (0) geainna
háleštit ~ ei ollut ketään kenen kanssa puhua). Kysymyksessä on pragmaattisesti
sama rakenne kummassakin kielessä, joka on kuitenkin syntaktisesti erilainen:
saamessa se on itsenäinen relatiivi-infinitiivi, ja suomessa relatiivi-infinitiivi
toimii määritteenä indefiniittiselle pronominille (ketään). Kyseinen ilmiö ei ole
frekvenssiltään suuri aineistossani, mutta se on aukoton. Ilmiötä pitäisi tutkia lisää,
jotta voisi esittää syitä pronominin käyttöön suomessa ja sen poisjättöön saamessa.
Olisi myös syytä selvittää, onko ilmiö myös muissa konteksteissä yhtä ehdoton
kuin se on kaunokirjallisessa tutkimusaineistossani.
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Aineistolähteet
Saamenkielinen
MB =
ME =
AE =
HG =
EG =
HAG =
JG =
IHU =

Bongo, Mikkel P.A. 1985: Mus ledje bálgat. Jår’galæd’dji Å/S, Deatnu.
Einejord, Magne 1986: Ráimmahallan. Jår’galæd’dji Å/S, Kárášjohka.
Eira, Anders O. 1991: Duottarráfis soahtešilljui. Davvi Girji, Kárášjohka.
Gaski, Harald 1990: Guhkkin nuppi bealdi ábi. Davvi Girji, Kárášjohka.
Guttorm, Eino 1985: Varahuvvan bálgát. Jår’galæd’dji Å/S., Kárášjohka.
Guttorm, Hans Aslak 1982: Golgadeamen . Jår’galæd’dji Å/S., Deatnu.
Guttorm, Johannes 1986: Heillodeaddji čázit. Jår’galæd’dji Å/S. Deatnu.
Huuva-Utsi, Inger 1987: Máddariid árbi. Svenska Samernas Riksförbund.
Sápmi 5. Sámi Girjjit, Jokkmokk.
PJ =
Jalvi, Pedar 1992: Sátnedáidu. Davvi Girji, Kárášjohka.
AL = Larsen, Anders 1992: Sátnedáidu. Goalmmát preanta. Davvi Girji,
Kárášjohka.
EL = Lukkari, Eino 1979: Bás Galle ja eara muitalusat. Davviriikkaid
Sámiráđđi, Helsset.
IP =
Paadar, Iisakki 1995: Issá muitala. Sámi Cuvgehussearvi/ Lapin
sivistysseuran julkaisuja: 50.
RPL = Paadar-Leivo, Rauna 1994: Goalsenjárga: romána. Davvi Girji,
Kárášjohka.
KP = Paltto, Kirsti 1989: Guovtteoaivvat nisu. Gielas. Ohcejohka, Vaasa.
OP = Paltto, Olavi 1995: Juohkásan várri. Davvi Girji, Kárášjohka.
IT =
Tapio, Ingrid 1997: Riesasilki. Davvi Girji, Kárášjohka.
EMV = Vars, Ellen Marie 1996: Ja idja ii galgga šat leat. De tre ans, Álaheadju.
JÁV = Vest, Joavnna-Ánde 1988: Čáhcegáddái nohká boazobálggis. Davvi
Media o.s., Kárášjohka.
Suomenkielinen
PH =
HEH =
HAH =
OJ =
EJ =

Hassinen, Pirjo 1994: Ennustaja. Otava, Helsinki.
Hietamies, Heikki 1989: Sotapoika. Parasta kotimaista. Otava, Helsinki.
Huovi, Hannele 1992: Matka Grönlannin halki. Tammi, Helsinki.
Jalonen, Olli 1990: Isäksi ja tyttäreksi. Toinen painos. Otava, Helsinki.
Joenpelto, Eeva 1991: Avoin, hellä ja katumaton. WSOY, Porvoo.
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MJ = Joenpolvi, Martti 1988: Pronssikausi. Gummerus, Jyväskylä.
MYJ = Joensuu, Matti Yrjänä 1994 (1993): Harjunpää ja rakkauden nälkä. Suuri
suomalainen kirjakerho, Helsinki.
AK = Kaipainen, Anu 1987: Vilulinnut.WSOY, Porvoo.
EK = Kilpi, Eeva 1990 (1989): Talvisodan aika. Lapsuusmuistelma. Neljäs
Painos. WSOY, Porvoo.
SM = Mikkonen, Sari 1995: Naistenpyörä. WSOY, Porvoo.
KO = Onkeli, Kreetta 1999 (1996): Ilonen talo. Viides painos. WSOY, Porvoo.
AP = Paasilinna, Arto 1991 (1988): Suloinen myrkynkeittäjä. WSOY, Porvoo.
VP = Pimenoff, Veronica 1985: Loistava Helena. Neljäs painos. Tammi,
Helsinki.
PS =
Saarikoski, Pentti 1980: Asiaa tai ei. Otava, Helsinki.
HS = Salama, Hannu 1978: Kolme sukupolvea. Otava, Helsinki.
JS =
Seppälä, Juha 1990: Hyppynaru. WSOY, Porvoo.
JT=
Tervo, Jari 1999 (1992): Pohjan hovi. Kuudes painos. WSOY. Porvoo.
AT = Tuuri, Antti 1980: Maailman kivisin paikka. Otava, Helsinki.
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Saamen infiniittimuotoja
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Nickel

Magga

Bergsland

Nielsen

(1994 ja 2005)

(1994)

(1980)

(1961)

(1979)

jearran

partisiipin

perfektin

perfektin

perfektin

perfektin

’kysynyt’

perfekti

partisiippi

partisiippi

partisiippi

partisiippi

jearramin

aktio essiivi

aktio essiivi

II gerundi

tilannemuoto

II gerundi

infinitiivi

infinitiivi

I infinitiivi

I infinitiivi

infinitiivi

aktio lokatiivi

aktio lokatiivi

II infinitiivi

II infinitiivi

aktion

’kysymässä’
jearrat
’kysyä’
jearramis
’kysymästä’

inessessiivielatiivi

jearadettiin

gerundi

gerundi

I gerundi

samanaikais-

I gerundi

muoto

’kysyessä tapahtuu
jotain muuta’
vuoji

verbigenetiivi

'ajaen'
jearakeahttá

adverbiaalinen

verbigenetiivi verbigenetiivi

verbigenetiivi

abessiivi

abessiivi

verbimuoto
verbiabessiivi

verbiabessiivi

verbiabessiivi

'kysymättä'
jearran

aktio (genetiivi) aktio

aktio

’kysyminen’
leat jearran

perfektin

perfektin

’ollut kysynyt’

infinitiivi

infinitiivi

jearri

partisiipin

preesensin

preesensin

’kysyjä’

preesens

partisiippi

partisiippi

päätteet
yksikössä

supiini

kielteinen

kielteinen supiini

supiini

ama/n, -t, -s
duaalissa
-me, -de, -ska
monikossa
-met, -det, -set +
perusinfinitiivi
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A
abessiivi, 19, 20, 23, 24
ablatiivi, 32
adessiivi, 23, 32, 44, 55, 63
adjektiivi, 37, 58, 86, 90, 95, 107,
175
adjektiivipredikatiivi, 34, 36, 48, 89,
90, 94, 96, 109, 182
adverbiaali, 19, 26, 34, 36, 55, 58,
66, 76, 81, 83, 86, 87, 91, 92, 97,
109, 113, 117, 146, 161, 163, 164,
178, 186
agentti, 43, 55, 62, 98, 158
agenttiadverbiaali, 56
A-infinitiivin translatiivi, 159
akkusatiivi, 31, 60, 61, 70, 104, 140,
178, 179
aktiivitarkoitteinen infinitiivi, 99
aktiivitulkintainen infinitiivi, 26, 75,
90, 98, 109, 181
aktio, 19, 24
aktion lokatiivi, 163
allatiivi, 44, 54, 55, 63
analyyttinen konditionaali, 121, 128,
130
analyyttinen konditionaalimuoto,
129
attribuutti, 36, 79, 91
avertiivi, 113, 115

D
definiittinen, 144
definiittisyys, 33, 143

deonttinen, 116, 165, 179
duaali, 147, 155
dynaaminen, 102

E
edussana, 34
E-infinitiivin inessiivi, 23
ekvatiivilause, 53, 69, 142
elatiivi, 23, 44, 54, 57
episteeminen, 133, 165
essiivi, 31, 32

F
finaalinen adverbiaali, 173
finaalisuus, 171, 188
fokuspartisipantti, 54

G
genetiivi, 31, 44, 54, 60, 61, 62, 64,
178
genetiiviagentti, 55, 65
genetiivisubjekti, 54, 64, 65
gerundi, 19, 20, 23, 24

I
illatiivi, 17, 23, 44, 54, 62, 68, 98,
108, 178, 182, 189
imminentiaalinen rakenne, 113
indefiniittinen, 144
indefiniittinen pronomini, 148
indefiniittisyys, 141, 143
inessiivi, 23
infiniittipredikatiivi, 37, 92
infinitiivirakenne, 188
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infinitiivisubjekti, 50, 51, 52, 53, 54,
69, 90
infinitiivitäydennys, 76, 79, 88, 158
infinitiivitäyte, 37, 154, 158
ingressiivisyys, 113
inkeptuaalinen rakenne, 113
itsenäinen relatiivi-infinitiivi, 146
itsenäinen relatiivi-infinitiivilauseke,
145, 148
itsenäinen relatiivinen
infinitiivilauseke, 147

K
kausaalinen suhde, 165
kielteinen supiinirakenne, 172
kohde, 58, 61
kokija, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
64, 65, 106, 107, 130, 178
kokijalause, 86
koloratiivirakenne, 24, 26
kommenttiadjunktiivi, 21
kommenttiadverbiaali, 21, 26, 188
konditionaali, 128
konditionaalin perfekti, 111, 118,
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128,
131, 164, 183, 184, 185, 190
konditionaalin perfekti 2, 121
konditionaalin perfektin variantti, 15,
111, 122, 123, 124, 125, 126, 128,
131, 183, 185
konditionaalin perfektin
varianttilause, 127
konditionaalin perfektin
varianttimuoto, 118, 119, 120, 184,
190
kopula, 47
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korrelaatti, 139, 143, 148

L
laajennus, 35, 80
lisäyspredikatiivi, 32
lisäyssatelliitti, 37
lokatiivi, 44, 54, 68, 106, 130, 163,
164, 178

M
MA-infinitiivi, 22, 23, 90, 98, 108,
182, 189
metaforinen, 117, 184
muodollinen subjekti, 49
myönteinen supiini, 153, 170, 171
määrite, 26, 33, 34, 35, 37, 76, 80,
91, 92, 109, 137, 139, 140, 142,
162, 185, 186

N
nesessiivi, 67, 68, 105, 110, 130,
178, 179, 180, 181, 191
nesessiivinen rakenne, 63
nesessiivirakenne, 26, 44, 64, 66
nominatiivi, 69, 90
nomini, 82
numeraali, 144

O
objekti, 79, 90

P
partisiipin perfekti, 121
partisiipin preesens, 19
partisiippi, 22

partitiivi, 34, 83, 84, 86, 109, 180
passiivipredikatiivi, 32, 37, 92, 96,
97
passiivitarkoitteinen infinitiivimuoto,
158
passiivitulkintainen infinitiivi, 26,
75, 90, 93, 97, 98, 108, 181, 182
patientti, 158, 169
perfektin konditionaali, 119
pluskvamperfekti I, 120
pluskvamperfekti II, 120, 121
possessiivisuffiksi, 154, 155, 157,
167, 172, 187
predikatiivi, 44, 48, 54, 62, 69, 71,
78, 87, 89, 90, 92, 108, 109, 142,
178
predikatiiviadverbiaali, 33
preteriti, 124
proksimatiivi, 113, 114, 115
pronominaali, 58
pronominaalistus, 60, 70, 86
propinkvatiivi, 15, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 131, 132, 183
pääsana, 34

R
relatiivi, 133
relatiivi-infinitiivi, 16, 133, 134, 136,
139, 142, 147, 149, 151, 176, 185
relatiivi-infinitiivilauseke, 137, 139,
141, 146, 150, 151, 152
relatiivi-infinitiivirakenne, 135, 185
relatiivilause, 135, 136, 143, 144,
145, 167

relatiivinen infinitiivilauseke, 133,
134
relatiivirakenne, 26
relatiivisana, 136, 149, 150, 185

S
selitysadjunktiivi, 161
semanttinen, 101
subjekti, 48, 49, 115, 133, 167
substanssitäyte, 111
substantiivi, 86, 88, 104, 107, 108,
139, 175, 179, 181
supiini, 153
supiinilauseke, 160, 163, 167
supiinirakenne, 15, 16, 26, 153, 155,
156, 157, 159, 161, 164, 165, 169,
172, 173, 176, 186, 187, 188
supiinirakenteen variantti, 167, 168

T
TE-infinitiivi, 22
translatiivi, 17, 21, 23, 32, 95, 96,
109, 189
täydennys, 26, 34, 35, 36, 83, 87, 88,
109, 162, 163, 164, 169, 181
täydennyspredikatiivi, 32
täydennyssatelliitti, 76
täyte, 36
täytepredikatiivi, 32

V,W
VA-partisiipin translatiivi, 95
VA-partisiippi, 109, 178, 189
verbigenetiivi, 20, 24
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