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Abstract

This thesis discusses the Veps indefinite pronoun system and its development. I show how the long
lasting contact effect of Russian can be perceived in the Veps indefinite pronoun system.

The approach I have adopted in this study combines insights from multilingualism and
linguistic typology. The study is concerned mainly with the synchronic level of the language, but
I have also examined the diachrony of the system. The data of this study consist of both
sociolinguistic and language data, quantitative and qualitative data, old and new data, and data
representing both written as well as spoken registers.

The study consists of four separate publications. The first of them is a collaborative
publication, Veps in Russia: ELDIA Case-Specific Report. The publication has a sociolinguistic
viewpoint: it enlightens the linguistic situation of the Vepsians.

In the article The Implicational Semantic Map for Veps Indefinite Pronouns, I describe the
Veps indefinite pronouns by means of the semantic map methodology. I show that, despite the
numerous similarities between the Russian and Veps pronominal series, the Veps indefinite
pronouns actually constitute a distinctive system.

In the article Borrowing Morphology: The Influence of Russian on the Veps System of
Indefinite Pronouns, I classify the Veps indefiniteness markers as MAT (morpheme transfer)
loans or PAT (morphological pattern transfer) loans, according to the manner in which they have
been acquired from Russian. I show that the Veps indefinite pronominal system has undergone
obvious contact-induced morphological changes.

In the article Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien indefiniittinen käyttö, I show that in
addition to the interrogative-derived indefinite pronouns the use of bare interrogatives as
indefinites is common in Veps. I have divided this use into nine different clause and phrase
structures.

In the study, I show that the diachronically unstable system of indefinite pronouns has
undergone many changes in Veps, due to language contact with Russian. From the individual
speaker’s mind and speech, the effect of Russian has gradually spread as a part of the linguistic
system of the Veps speech community. Thus, the contacts of the Veps and Russian speech
communities have resulted in changes in the Veps indefinite pronoun system.

Keywords: Indefinite pronouns, Interference (Linguistics), Languages in contact,
Morphology, Multilingualism, Semantics, Syntax, Typology (Linguistics), Veps
language
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Tiivistelmä

Tarkastelen tutkimuksessani vepsän kielen indefiniittipronominijärjestelmää ja sen kehitystä.
Osoitan, miten venäjän vuosisatoja jatkunut kontaktivaikutus näkyy vepsän indefiniittipronomi-
nien järjestelmässä.

Tarkastelun näkökulmat olen omaksunut kontaktilingvistiikasta, monikielisyystutkimuksesta
ja typologisesta kielentutkimuksesta. Tutkimus koskee pääosin kielen synkronista tasoa, mutta
olen ottanut kantaa myös järjestelmän diakroniseen kehitykseen. Tutkimuksen aineistokokonai-
suuteen kuuluu sekä sosiolingvististä että kieliaineistoa, kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineis-
toa, uutta ja vanhaa aineistoa sekä niin kirjoitettua kuin puhuttuakin kieltä.

Tutkimus koostuu neljästä erillisestä osajulkaisusta. Ensimmäinen niistä on yhteisjulkaisu,
Veps in Russia: ELDIA Case-Specific Report. Julkaisu on näkökulmaltaan sosiolingvistinen: se
valottaa vepsäläisten kielellistä tilannetta.

Artikkelissa The Implicational Semantic Map for Veps Indefinite Pronouns kuvaan vepsän
indefiniittipronomineja semanttisten karttojen metodologian avulla. Osoitan, että lukuisista
venäjän ja vepsän kielen pronominisarjojen yhtäläisyyksistä huolimatta vepsän indefiniittiprono-
minit muodostavat omaleimaisen järjestelmänsä.

Artikkelissa Borrowing Morphology: The Influence of Russian on the Veps System of Indefi-
nite Pronouns luokittelen vepsän venäjän kielestä lainatut indefiniittisyyden tunnukset niiden
lainaustavan mukaan joko MAT- tai PAT-lainoiksi. MAT-lainoissa kielelliset segmentit toisinne-
taan toisessa kielessä, PAT-lainoissa funktionaaliset mallit. Osoitan, että vepsän indefiniittipro-
nominien järjestelmässä on tapahtunut selviä kontaktilähtöisiä morfologisia muutoksia.

Artikkelissa Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien indefiniittinen käyttö osoitan, että tun-
nuksisten indefiniittipronominien lisäksi käytetään vepsässä yleisesti myös paljaita interrogatii-
veja. Olen jaotellut niiden esiintymisympäristöt yhdeksäksi erilaiseksi lause- ja lausekeraken-
teeksi.

Tutkimuksessa osoitan, että indefiniittipronominien diakronisesti epästabiili järjestelmä on
vepsässä kokenut venäjän kontaktivaikutuksesta monia muutoksia. Yksittäisen kielenpuhujan
mielestä ja puheesta venäjän vaikutus on vähitellen levinnyt osaksi vepsäläisen kieliyhteisön
kielen järjestelmää. Näin vepsäläisen ja venäläisen puhujayhteisön kontaktit ovat johtaneet vep-
sän kielen indefiniittipronominien systeemin muutokseen.

Asiasanat: indefiniittipronominit, interferenssi, kielikontaktit, kielitypologia, lauseoppi,
monikielisyys, muoto-oppi, semantiikka, vepsän kieli
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Lühenduz

Ičein dissertacijas minä tarkištelen vepsän kelen indefinitižiden pronominoiden sistemad i sen
kehitoitust. Ozutan, kut äjad voz’sadad olijad kontaktad tuleba sil’mnägubale vepsän kelen
indefinitižiden pronominoiden sistemas.

Tedotön perspektivaks olen otnu ičelein kontaktkel’oppindan, äikeližuz’oppindan i
tipologižuz’oppindan pirdoid. Tedotö om tobjimalaz sinhronine, no olen tarkištanu mugažo erasid
problemoid diahronižen kehitoitusen sistemaspäi. Tedotön lähtematerialoihe mülüb
sociolingivistižid materialoid, kel’materialoid, kvantitativižid i kvalitativižid materialoid, uzid i
vanhoid materialoid paginkelespäi i kirjutadud kelespäi.

Neciš tedotös om nel’l’ erilašt kirjutest. Ezmäine niišpäi, Veps in Russia: ELDIA Case-Specific
Report, om ühthižkirjutez. Necen kirjutesen nägemuz om sociolingvistine. Sen päazj om tedištada
i ezitada vepsän kelen i vepsläižiden oloid nügüd’aigas.

Kirjuteses The Implicational Semantic Map for Veps Indefinite Pronouns kuvadan vepsän
indefinitižid pronominoid semantižiden kartoiden metodologian abul. Ozutan, miše hot’ venän i
vepsän kelen indefinitižiden pronominoiden affiksoiden kogomused oma karthižed, vepsän
indefinitižiden pronominoiden sistem om kaiken-se originaline.

Kirjuteses Borrowing Morphology: The Influence of Russian on the Veps System of Indefinite
Pronouns tarkištan venäkelespäi vepsän kel’he ottud affiksad MAT- i PAT-velgmaneran mödhe.
MAT-velg znamoičeb, miše ühten kelen kel’material kopiruidas toižehe kel’he, a PAT-velgoiš
kopiruidas vaiše znamoičendoid. Ozutan, miše vepsän indefinitižiden pronominoiden sistemas om
sündunu morfologižid vajehtesid, miččed oma sel’ktad kel’kontaktoiden jäl’ged.

Kirjuteses Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien indefiniittinen käyttö ozutan, miše
indefinitižiden pronominoiden ližaks vepsän keles voib kävutada interrogativižid pronominoid
indefinitižiden pronominoiden sijas. Olen tarkištanu virkehid, kus nene azjad ezineba i olen
mülütanu niid ühesandehe erazvuiččehe gruppaha.

Indefinitižiden pronominoiden sistem ei ole diahronijan polespäi seižui. Ičein oppindas ozutan,
miše vepsän kelen sistem om lujas vajehtanus venäkelen kontaktpainandan tagut. Ühten kelen
pagižijan melespäi i paginaspäi om venäkelen painastuz aigan sirttes levitanus vepsän kelen
sistemaha. Muga oma vepsän i venän pagižijoiden keskeižed kosketused vajehtanuded vepsän
kelen indefinitižiden pronominoiden sistemad.

Avadimsanad: indefinitižed pronominad, interferencii, kel’kontaktad, morfologii,
semantik, sintaksis, tipologižuz’oppind, vepsän kel’, äikeližuz’





 

 

Runoilii Nikolai Abramovan (1961−2016) muštho  
 

 

Aig om kerata mel’t, 

Kivid kerata aig. 

Tarbiž kaita kel’t, 

Heittä laškuz i haik. 

 

(Nikolai Abramov: runospäi Kurgiden aig) 
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Esipuhe 

Väitöskirjan teko voi joskus olla yksinäistä, mutta onneksi tieteen sarkaa ei tarvitse 

kyntää yksin. Tämä väitöskirja kantaa nimeäni, mutta todellisuudessa 

väitöstalkoisiini on osallistunut suuri joukko alan asiantuntijoita. Nyt kun satoa 

päästään vihdoin korjaamaan, haluan ensimmäiseksi kiittää kaikkia kolmea 

väitöskirjani ohjaajaa: professori Riho Grünthalia, professori emerita Helena 

Sulkalaa ja professori Harri Mantilaa. Rihoa kiitän hänen asiantuntemuksestaan, 

avuliaisuudestaan ja hyväsydämisyydestään. Rihon ansiosta olen myös päässyt 

kaikille väitöstutkimukseni aikaisille kenttätyömatkoille. Helena on jaksanut 

huolehtia ja kannustaa eteenpäin vielä eläkkeelle jäämisensä jälkeenkin. Harrille 

lausun kiitokset siitä, että hän on jaksanut rohkaista ja valaa minuun uskoa 

erityisesti väitöskirjan viimeistelyvaiheessa.  

Väitöskirjani esitarkastajia professori Vesa Koivistoa ja professori Rogier 

Bloklandia kiitän heidän asiantuntevista, rakentavista ja hyödyllisistä 

kommenteistaan. Kollegiumtutkija, dosentti Janne Saarikiveä kiitän lämpimästi 

suostumuksesta vastaväittäjäkseni. Lisäksi lähetän kiitokset kaikkien 

osajulkaisujeni arvioijille, joiden henkilöllisyyttä en päässyt tietämään. On 

hyödyllistä nähdä tekstinsä muiden silmin ja saada uudenlaisia ja virkistäviä 

ajatuksia tutkimusaiheestaan.  

Vepsää käsittelevä väitöskirjani lähti idulleen oikeastaan jo maisteriopintojeni 

aikana Helsingin yliopistossa. Kun syksyllä 1994 aloitin itämerensuomalaisten 

kielten perusopinnot, professorinamme toimi sittemmin edesmennyt professori 

Seppo Suhonen. Itämerensuomalaisten kielten maailma ja erityisesti vepsän kieli 

imaisivat nuoren opiskelijan mukaansa, mistä lämmin kiitos professori Suhosen. Jo 

molemmat professori Suhoselle kirjoittamani seminaarityöt käsittelivät vepsää: 

toinen vepsän ortografiaa, toinen uudissanastoa. Opintoni katkesivat kuitenkin 

lasteni synnyttyä, ja lasten kasvattamisesta tuli päätyöni kymmenen vuoden ajaksi. 

Kun palasin äitiyslomieni jälkeen ja jo oululaistuneena opintojeni pariin, 

professorina toimi Riho Grünthal. Vuonna 2009 kirjoitin hänen johdollaan pro 

gradu -työni vepsän kvanttoripronomineista. Työn aiheen keksi Riho, joka pyysi 

minua tarttumaan johonkin vepsän pronominiryhmään.  

Kesällä 2009, kun vielä viimeistelin graduani, Riho kutsui minut 

kenttätyömatkalle Leningradin oblastin Ojatin alueen keskivepsäläiskyliin. 

Tallensin tuolloin myös ensimmäiset nauhoitteeni, joita olen hyödyntänyt myös 

väitöstutkimuksessani. Matkaseurueeseemme kuuluivat myös Helsingin yliopiston 

tutkija Ulriikka Puura ja Tarton yliopiston tutkija Tuuli Tuisk. Lähetän heille ja 
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Riholle lämpimät kiitokset iloisesta ja värikkäästä matkasta. Hyvässä seurassa 

hymy ei hyydy eikä nauru lopu tiukankaan paikan tullen! Vaikka vepsän kieli oli 

minulle jo kirjallisista lähteistä tuttua, pääsy vepsäläisalueelle oli kuin lämmin ja 

hellivä kielikylpy: en ollut koskaan ennen kuullut vepsää puhuttavan ympärilläni. 

Tuossa vaiheessa vepsän puhuminen ei minulta vielä luonnistunut. Onnekseni 

majoituimme Ladvan kylään Abramovien kotiin, jossa taitoni rupesivat pikkuhiljaa 

karttumaan runoilija Nikolai Abramovin ja hänen äitinsä Maria Abramovan 

tarinoita kuunnellessani. Viimeistään tuon matkan jälkeen mikään ei ollut enää 

entisellään. Olin menettänyt sydämeni vepsän kielen sointuisuudelle ja 

vepsäläiskylien kauneudelle. Haluan kiittää Mariaa hänen sydämellisestä 

vieraanvaraisuudestaan, halauksistaan ja kaikista niistä tarinoista, joita hän meille 

kertoi. Sur’ spasib sinei lämäs vastuses i adivoičetuses! Valitettavasti lahjakas ja 

lämminsydäminen runoilija-toimittaja-valokuvaaja, vepsän literaturan klassik, 

Kolja Abramov kuoli äkillisesti kuluvan vuoden tammikuussa. Siksi olenkin 

halunnut omistaa väitöskirjani Koljalle. Mušt Nikolajas ii kole nikonz! 

Siteeni Oulun yliopistoon syntyivät jo maisteriopintojeni aikana. Valittelin 

Riholle etäopintojen suorittamisen yksinäisyyttä, jolloin Riho kannusti minua 

menemään Oulun suomen kielen professori Helena Sulkalan juttusille. Helena 

kutsui minut mukaan oululaisopiskelijoiden graduseminaariin, jota hän ohjasi 

yhdessä yliopistonlehtori Merja Karjalaisen kanssa. Helenalle ja Merjalle lausun 

lämpimät kiitokset siitä, miten sydämellisesti he ottivat minut vastaan. Tutuksi 

tullut Oulun yliopisto olikin luonteva valinta tohtorintutkintoni suorituspaikaksi, ja 

ohjaajikseni ryhtyivät Riho ja Helena. Jatkotutkimukseni aiheeksi valitsin vepsän 

indefiniittipronominit, jotka muodostavat merkitykseltään yhtenäisemmän 

kategorian kuin kvanttoripronominit. Aihe oli edelleen toki laaja mutta vepsän 

peruskieliopin tuolloin vielä puutteellisen kuvauksen vuoksi kartoittamaton.  

Vuoden 2009 syyskokouksessaan Koneen Säätiö myönsi minulle kokovuotisen 

työskentelyapurahan, ja tammikuussa 2010 pääsin aloittamaan väitöstutkimukseni. 

Koneen Säätiö tuki tutkimustani kaikkiaan neljän vuoden ajan, mistä lausun 

säätiölle erityisen suuret kiitokset. Ilman kokopäiväistä rahoitusta en olisi neljän 

lapsen yksinhuoltajana tätä väitöskirjaa ikinä pystynyt kirjoittamaan.  Koneen 

Säätiön tekemä työ on yhteiskunnallisesti arvokasta, sillä säätiö tukee muun 

muassa humanististen alojen tutkimusta. Kieliohjelmassaan se pyrkii edistämään 

pienten suomalais-ugrilaisten kielten dokumentointia ja vahvistamaan niiden 

asemaa. Väitöskirjani viimeisiä kuukausia on tukenut myös Suomalais-Ugrilainen 

Seura lahjoittamallaan apurahalla. Suurkiitos myös seuralle! 
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Työskenneltyäni vuoden verran apurahatutkijana minut pyydettiin vepsän ja 

livvin tutkijaksi monitieteiseen ELDIA-projektiin (European Language Diversity 

for All). ELDIA oli EU:n rahoittama monikielisyyshanke, joka toteutettiin vuosina 

2010−2013. Työskentelin projektissa Helsingin yliopiston palveluksessa ensin 

päätoimisena ja sitten sivutoimisena tutkijana tammikuusta 2011 elokuuhun 2013. 

Väitöskirjani ensimmäinen osajulkaisu on ELDIA-projektin vepsää käsittelevä 

loppuraportti, jonka kirjoitin yhdessä Karjalan tiedeakatemian vepsän kielen 

tutkijan, professori Nina Zaicevan, professori Riho Grünthalin ja tutkija Ulriikka 

Puuran kanssa. Raportin luvut 4 ja 5 ovat kokonaan minun ja Ulriikan käsialaa. 

Myös kaikki ELDIA-projektin aikana kerätyt vepsän aineistot ovat olleet 

käytettävissäni väitöskirjatyössä. Haluan kiittää professori Zaicevaa kaikesta 

saamastani suurenmoisesta avusta niin kenttätöissä kuin raportin ja väitöskirjan 

kirjoitusvaiheissakin. Professori Zaicevalle kuuluu myös kiitos väitöskirjaani 

kirjoittamieni vepsänkielisten osuuksien kielentarkistuksesta. Ulriikkaa haluan 

kiittää pitkäaikaisesta ja innostavasta työtoveruudestamme ja tutkimusaiheidemme 

jakamisesta. Ulriikan ”vepsän palveleva puhelin” on aina osannut vastata 

kysymyksiini. Sur’ spasib teile abus, tuges i nevondas! 

ELDIA-projektin aikainen haastattelumatkamme ajoittui kevättalveen 2011, 

jolloin kävimme pohjoisvepsäläisissä Šoutar’vin ja Kaleigin kylissä sekä 

Petroskoissa. Haastattelijana toimi professori Grünthal yhdessä professori 

Zaicevan kanssa, ja minä vastasin haastattelujen tallentamisesta ja aineistojen 

käsittelystä. ELDIA:n aineistonkeruuseen osallistuivat professori Zaicevan lisäksi 

Ol’ga Žukova, Natalja Anhimova, Ol’ga Mironova, Svetlana Pas’ukova, Svetlana 

Pl’uhina ja L’udmila Aleksejevna. Tahtoižin spasiboita kaikid ELDIAn 

oppindprojektan ühtesradnikoid. Sur’ spasib teile rados i abus! Lämpimät kiitokset 

myös kaikille muille ELDIAn aikaisille kollegoilleni Suomessa, Virossa, Ruotsissa, 

Itävallassa, Saksassa, Sloveniassa ja Venäjällä. 

Kolmannelle kenttätyömatkalleni pääsin vihdoin kesällä 2014. 

Matkaseurueeseemme liittyivät minun ja professori Grünthalin lisäksi myös 

Helsingin yliopiston tutkija Sofia Björklöf ja vepsäläisen Kodima-lehden 

päätoimittaja Irina Sotnikova. Varsinaisena matkakohteenamme olivat Vologdan 

oblastin itäiset keskivepsäläiskylät, mutta ajoimme matkan lopuksi vielä Ladvan 

kylään Leningradin oblastiin. Spasib teile, Riho, Ira i Sofia, hüväs meles i 

melentartuižes matkas! Väitöskirjan kannalta matkan tärkeintä antia olivat uusien 

nauhoitusten tekeminen ja pronominien elisitaatiotestin teettäminen. Petroskoin 

valtionyliopiston vepsän kielen lehtori Ol’ga Žukovalle haluan lausua kiitokset 

elisitaatiotestini lauseiden kielentarkistuksesta sekä kaikesta muusta saamastani 
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avusta. Vologdan oblastissa meitä majoittivat ja opastivat Nikolai Fomin, Nina 

Fomina, Ol’ga Smirnova, Galina Serdcova ja Vera Mednikova, ja Ladvassa 

pääsimme jälleen Abramovien vieraiksi. Myös lukemattomat muut vepsäläiset ovat 

auttaneet meitä matkoillamme: kutsuneet koteihinsa vieraisille, muistelleet 

menneitä aikoja, vastanneet kyselyihimme ja haastatteluihimme, lämmittäneet 

saunan ja kestinneet meitä. Sured spasibod teile adivoičetuses i abus! Mugomad 

lämäd muštod jäiba minun mel’he i südäimehe!  

Väitöskirjaprosessin aikana on tärkeää, että tutkija saa olla osa oman alansa 

työyhteisöä. Haluan kiittää Oulun yliopiston humanistista tiedekuntaa, joka antoi 

käyttööni työtilat ja kaikki tarvitsemani välineet. Minulla on ollut ilo työskennellä 

nämä vuodet Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen mukavaakin 

mukavammassa työyhteisössä. Kiitän sydämellisesti Helena Sulkalaa tutkijanurani 

ensiaskelten tukemisesta; Harri Mantilaa kannustuksesta sekä vauhdikkaista 

polkista ja jenkoista; Sisko Brunnia hyvistä neuvoista ja rieskanpaistotalkoista; 

Niina Kunnasta avuliaisuudesta ja tärkeistä kommenteista; Liisa-Maria Lehtoa, 

Elina Kangasta ja Anna-Kaisa Räisästä vertaistuesta ja sielunhoidosta; Santeri 

Palviaista arvokkaista ohjeista ja monien englanninkielisten tekstieni korjauksista; 

Maija Saviniemeä tärkeästä käytännön avusta sekä tehokkaaksi 
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1 Johdanto  

Vepsä on uhanalainen kielimuoto, johon venäjän kielen kontaktivaikutus on 

ulottunut jo satojen vuosien ajan. Kieliyhteisön rakenne ja kielenpuhujien tilanne 

vaikuttavat aina myös kieleen ja sen järjestelmään. Tässä väitöskirjassa 

tarkastellaan vepsäläisten kaksikielisyyttä ja kielellistä tilannetta sekä venäjän 

kielen jo pitkään jatkunutta kontaktivaikutusta vepsän kieleen. Tutkimuskohteena 

ovat vepsän indefiniittipronominien järjestelmä ja sen kehitys sekä sellaiset 

kontaktivaikutukset, jotka ovat ajan myötä johtaneet järjestelmän nykyiseen 

muotoon. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on paikata vepsän peruskieliopin 

kuvauksessa esiintyviä puutteita sen yhden alakategorian eli 

indefiniittipronominien osalta.  Tutkimuksessa yhdistellään tarkasteluun 

kontaktilingvistiikan ja typologisen kielentutkimuksen näkökulmia sekä testataan 

aiemman teoreettisen ja typologisen kielentutkimuksen luomia hypoteeseja ja 

teoretisointeja. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan vepsän pronominien funktioita 

sekä monifunktioisuutta. Vaikka tarkastelussa keskitytään kielen synkroniseen 

tasoon, on tutkimuksessa otettu kantaa myös pronominijärjestelmän diakroniseen 

kehitykseen. Perinteisesti indefiniittipronominien kuvaus on jäänyt tutkimuksessa 

ja kielen deskriptiivisissä kuvauksissa melko vähäiselle huomiolle. Nykytiedon 

valossa indefiniittipronominijärjestelmien tiedetään olevan hyvin kompleksisia, 

kiinnostavia ja hyvin herkkiä nopeille diakronisille muutoksille.  

Väitöskirja koostuu neljästä itsenäisestä julkaisusta sekä johdantoluvusta.  

I Puura, Ulriikka, – Karjalainen, Heini– Zajceva, Nina − Grünthal, Riho 2013: Veps 

in Russia: ELDIA Case-Specific Report. Studies in European Language Diversity 

25. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Research consortium ELDIA. 

<https://phaidra.univie.ac.at/detail_object/o:315545>. Luvut 4.3−6, s. 85−188. 

II Hienonen (Karjalainen), Heini 2010: The Implicational Semantic Map for Veps 

Indefinite Pronouns. − Linguistica Uralica 46: 281–292.  

III Karjalainen, Heini (painossa): Borrowing Morphology: The Influence of 

Russian on the Veps System of Indefinite Pronouns. – Sofia Björklöf & Santra 

Jantunen (toim.), Plurilingual Finnic. Change of Finnic Languages in a 

Multilinguistic Environment. Uralica Helsingiensia. Helsingin yliopisto: Suomen 

kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos ja 

Suomalais-Ugrilainen Seura. 

IV Karjalainen, Heini (käsikirjoitus): Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien 

indefiniittinen käyttö. Virittäjä.  
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Kaikki tutkimukseen sisältyvät julkaisut ovat vertaisarvioituja. Jokainen 

väitöskirjan julkaisuista on tutkimuksena itsenäinen ja keskittyy kuhunkin 

julkaisussa määriteltyyn ongelmaan. Väitöskirjan johdanto-osuudessa esitellään 

tarkemmin tutkimuksen taustaa, metodeja ja teoriapohjaa sekä pohditaan 

tutkimuksen osajulkaisujen tutkimusongelmia yhdistäviä tekijöitä. Osajulkaisuista 

ensimmäinen on EU:n 7. puiteohjelman rahoittaman ELDIA-projektin (European 

Language Diversity for All) vepsän kieltä käsittelevän tutkimuksen loppuraportti, 

jonka olen kirjoittanut yhdessä Ulriikka Puuran, Nina Zajcevan ja Riho Grünthalin 

kanssa. Raportin luvut 4.3−6 ovat kokonaan minun ja Ulriikka Puuran käsialaa. 

Raportissa tarkastellaan vepsää sosiolingvistisestä näkökulmasta erityisesti 

vepsänpuhujien monikielisyyden valossa. Väitöskirjassa tämän julkaisun roolina 

on tarjota perinpohjainen näkökulma aiemmin vain vähän tutkittuun vepsäläisten 

kielelliseen tilanteeseen. Toinen, kolmas ja neljäs väitöskirja-artikkelini pureutuvat 

tarkemmin vepsän indefiniittipronominijärjestelmään ja järjestelmän kehitykseen 

vepsäläisten kaksikielisessä ympäristössä ja kaksikielisten kielenpuhujien 

todellisuudessa. Artikkelit valottavat pronominijärjestelmän eri puolia: 

pronominien funktioita ja niiden monifunktioisuutta, morfologiaa ja sen 

lainautumista sekä interrogatiivien ja indefiniittien käyttöä yhdistäviä tekijöitä.  

Johdanto-osuuden rakenne on seuraava: Luvuissa 1.1−1.4 esitellään 

tutkimuksen tilannekontekstia − tutkimuksen päämääriä, keskeisimpiä 

tutkimuskysymyksiä, vepsän kielen ja sen puhujien historiaa ja sosiolingvististä 

tilannetta sekä aiempaa tutkimusta. Luvussa 2.1−2.5 kuvataan metodologiaan ja 

aineistoon liittyviä kysymyksiä: metodologisia lähestymistapoja, aineiston keruuta 

ja edustavuutta, eri aineistotyyppejä sekä elisitaatiotestiä. Luvuissa 3.1−3.5 

selvitetään tutkimuksen teoreettista viitekehystä ja keskeisimpiä käytettyjä 

käsitteitä: pronominien luokittelua, indefiniittipronominin määritelmää, vepsän 

indefiniittipronominien järjestelmää, pronominijärjestelmän muutosta, 

kieliopillistumiskehitystä, kontaktivaikutuksia sekä kaksikielisen puhujan 

kielellistä prosessointia. Luvuissa 4.1−4.4 esitellään kukin väitöskirjan 

osajulkaisuista sekä julkaisujen keskeisimmät tulokset. Luvussa 5 näiden 

julkaisujen tulokset nivotaan yhteen.  

1.1 Tutkimuksen päämäärät  

Vepsän kielessä näkyy voimakas ja pitkään jatkunut venäjän kielen 

kontaktivaikutus. Kielikontaktitilanne ja puhujien kaksikielisyys voivat aiheuttaa 

monenlaisia muutoksia kielen järjestelmiin. Kuvaan tämän kontaktitilanteen 
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vaikutuksia kielen yhteen osajärjestelmään, indefiniittipronomineihin. Osoitan, 

miten kontaktivaikutukset näkyvät nykyisen vepsän indefiniittipronominien 

järjestelmän morfologiassa ja pronominien funktionaalisessa puolessa.  

Vepsän kielen tallennus, tutkimus ja kuvaus ovat vielä monelta osin 

riittämättömiä. Väitöskirjani päämääränä on ollut paikata joitakin näistä puutteista. 

Olen halunnut omalta osaltani edistää uhanalaisen vepsän kielen dokumentointia 

sekä tallenteiden kartuttamisen ja digitoinnin että tallenteiden pohjalta tehdyn 

jatkotutkimuksen osalta. Tutkimukseni syventää vepsän peruskieliopin kuvausta 

yhden pronominien alakategorian eli indefiniittipronominien osalta.  

Erityisen suuri merkitys tällaisella tutkimuksella on vepsäläiselle 

kieliyhteisölle itselleen. Vepsän kielenpuhujien tilannetta ei ennen ELDIA-

projektia ollut vielä koskaan aiemmin selvitetty yhtä laajassa mittakaavassa. 

Tutkimusraportin lyhennelmä on käännetty englannista myös venäjäksi ja vepsäksi 

ja on näin vepsäläisen kieliyhteisön käytettävissä ja hyödynnettävissä. Vepsän 

peruskieliopin kartoitus tukee vepsän kielen opettajien, oppikirjantekijöiden sekä 

kielenhuoltajien ja kielenkehittäjien työtä. Vepsän kieliopin osa-alueiden tarkasta 

deskriptiivisestä kuvauksesta voivat hyötyä myös monet typologista tai vertailevaa 

tutkimusta tekevät lingvistit, sillä jonkin pienen ja harvinaisen kielen kuvaus 

monipuolistaa aiemmin isojen ja tunnettujen kielten pohjalta yleistyksiä tehnyttä 

kielentutkimusta. 

1.2 Tutkimuskysymykset  

Olen selvittänyt väitöskirjassani tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet vepsän 

indefiniittipronominien kategorian muodostumiseen. Jokainen osajulkaisu lähestyy 

aihetta itsenäisestä ja eri näkökulmasta. Listaan seuraavaksi tärkeimmät 

tutkimuskysymykseni sekä julkaisut (I−IV), joihin kysymykset liittyvät. 

1. Vepsän kielen sosiolingvistinen tilanne ja kielenpuhujien kaksikielisyys (I)  

2. Kontaktitilanteen vaikutukset vepsän kieleen ja erityisesti sen 

indefiniittipronominijärjestelmään (III, osin II ja IV) 

3. Vepsän indefiniittipronominien semanttiset funktiot ja pronominien 

monifunktioisuus (II ja IV) 

4. Vepsän indefiniittipronominien morfologia (III ja IV) 

5. Vepsän indefiniittipronominien diakronia ja kieliopillistuminen (III ja IV) 
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1.3 Vepsän kieli ja vepsäläiset  

Vepsäläiset ovat Venäjällä käytetyn määritelmän mukaan yksi pohjoisista 

alkuperäiskansoista, ja heidän puhumansa kieli vepsä on läheistä sukua suomen 

kielelle. Alueellisesti vepsän puhuma-alue sijoittuu Luoteis-Venäjälle Laatokan, 

Äänisen ja Valkeajärven välille (ks. kuvio 1). Venäjän viimeisimpien, vuoden 2010 

väestönlaskutietojen mukaan Venäjällä asui enää vain 5 936 vepsäläiseksi itsensä 

ilmoittavaa henkilöä. Heistä suurin osa (87,8 %) asui kolmella luoteisvenäläisellä 

hallintoalueella: Karjalan tasavallassa (3 423 hlöä), Leningradin oblastissa (1 380 

hlöä) ja Vologdan oblastissa (412 hlöä). Karjalan tasavallassa enemmistö 

vepsäläisistä (67,7 %) asui kaupungeissa, mutta kahdella muulla hallinnollisella 

alueella tilanne oli päinvastainen. Leningradin oblastin vepsäläisistä 75,3 % ja 

Vologdan oblastin vepsäläisistä peräti 87,4 % asui maaseudun kylissä. (Perepis 

2010; Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 24.) 
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Kuvio 1. Vepsän kielen puhuma-alue vuosina 1900 ja 2000 (Grünthal 2011: 269). 

Vepsän kielen puhujamäärät ovat olleet jyrkässä laskusuunnassa 1930-luvulta asti, 

ja vepsä luokitellaan nykyisellään vakavasti uhanalaiseksi kieleksi (’severely 

endangered’) (Grünthal 2011: 271; Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 

2013: 178−185; UNESCO 2010). Vielä vuoden 1926 yleisvenäläisessä 

väestölaskennassa etnisesti vepsäläisiä oli 32 773 ja vepsänpuhujia 31 000 (94,7 %) 
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(Grünthal mts. 276). Tilastollisesti dramaattisin vepsän kielen puhujamäärän 

pudotus ajoittuu vuosien 1937 ja 1959 välille (Puura & Karjalainen & Zajceva & 

Grünthal mts. 26). Vuoden 2010 väestönlaskentatietojen mukaan vepsän kieltä 

ainakin jollain tasolla taitavia oli enää 3 614 (60,9 % etnisesti vepsäläisiksi 

ilmoittautuneiden määrästä). Väestönlaskennassa äidinkieleksi oli mahdollista 

nimetä vain yksi kieli, ja vain 1 821 vastaajaa (30,5 % vepsäläisten määrästä) 

nimesi vepsän äidinkielekseen. (Perepis 2010; Puura & Karjalainen & Zajceva & 

Grünthal mts. 10).  

Vepsän kieli kuuluu suomalais-ugrilaisten kielten itämerensuomalaisten 

kielten itäiseen haaraumaan. Maantieteellisesti ja kielellisesti vepsää lähimpiä 

itämerensuomalaisia kieliä ovat karjala ja lyydi. Vepsä eroaa muista 

itämerensuomalaisista kielistä erityisesti voimakkaan venäjän vaikutuksen ja laajan 

sisäisen kehityksensä ansiosta, eivätkä muiden itämerensuomalaisten kielten 

puhujat voi ymmärtää vepsää ilman harjoitusta (Grünthal 2011: 271; Laakso 2001). 

Vepsän kieli jakautuu kolmeen päämurteeseen, etelä-, keski- ja pohjoisvepsään. 

Maantieteellisesti vepsän puhuma-alue ei ole kovin laaja, joten erot paikallisten 

varianttien välillä eivät ole suuria (Grünthal mts. 268). Kaikki vepsän päämurteet 

sekä standardoitu kirjakieli ovatkin keskenään melko helposti ymmärrettäviä 

(Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 11; Zaiceva 2005: 152−153). 

Toisaalta uuteen kirjakieleen istutetut lukuisat uudissanat, erityisesti suomalaiset 

neologismit, ja eri murteista lainatut synonyymit vaikeuttavat ymmärrystä 

toisinaan huomattavasti (Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal mts. 152−153; 

Laakso 2001: 202). 

Kulttuurisesti vepsäläisten voi katsoa kuuluneen itäeurooppalaiseen 

kreikkalaiskatoliseen alueeseen jo keskiajan alkupuoliskolta asti (Sarhimaa 1999: 

18; Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 12). Vepsän kielen puhuma-

alue on ollut osa Luoteis-Venäjällä sijainnutta kieliliiton1 tyyppistä aluetta, jossa 

monet suomalais-ugrilaiset kielet, kuten itäsaamelaiset kielet, karjala, vepsä, 

inkeroinen ja inkerinsuomi, ovat eläneet venäjän kielen eri varianttien rinnalla jo 

useiden vuosisatojen ajan (Sarhimaa 1992; 1999: 19, 45). Kieliliitto, Sprachbund, 

tarkoittaa tilannetta, jossa kolmessa tai useammassa samalla alueella puhutussa 

kielessä esiintyy paljon yhteisiä rakenteita ja nämä rakenteet johtuvat 

kielikontaktien vaikutuksesta. Alueella esiintyy myös samantyyppisiä 

kieliopillistumisen kehityskulkuja. (Sandman 2013: 67−68; Thomason 2001: 99.) 

                                                        
1 Itämeren alueella puhuttavien kielten muodostamia kieliliittoja on kuvattu tutkimuksessa myös toisin, 
(ks. esim. Koptjevskaja-Tamm & Wälchli 2001).  
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Uralilaisista kielistä juuri itämerensuomalaiset kielet olivat ensimmäisiä 

slaavilaisten kielten kanssa kontaktiin joutuneita kieliä. Näiden kielten 

varhaisimmat kontaktit ajoitetaan yleensä 500−800-luvuille. Tuolloin venäjä 

monine murteineen oli vasta kehittymässä itäslaavilaisista kielistä. 1900-luvulle 

saakka venäjän eri varianteista itämerensuomalaisten kielten kanssa eniten 

kontaktissa olleet variantit olivat venäjän luoteisimpia murteita. Karjalan ja sen 

lähiseutujen asutushistoria sekä alueella eläneet kansat ovat vaikuttaneet 

merkittävästi Luoteis-Venäjän alueella nykyisin puhuttaviin kieliin. 

Kulttuurienvälistä ja kielellistä vaikutusta on kieliliiton sisällä tapahtunut runsaasti. 

Kieliliiton alueella puhuttavat kielet ja murteet ovat kehittyneet omiin muotoihinsa 

olosuhteissa, joissa ne ovat olleet intensiivisessä kosketuksessa toisiinsa. Kaikkien 

näiden kielten ja niiden murteiden kieliopilliset rakenteet ovat käyneet läpi monia 

muutoksia, joita keskinäiset kontaktit ovat laukaisseet. (Saarikivi 2009: 114; 

Sarhimaa 1999: 18−25; Sarhimaa 1992). 

Vuosisatoja kestäneen kielikontaktitilanteen vaikutukset vepsän kieleen 

näkyvät nykyään sen kaikilla tasoilla, esimerkiksi vepsän fonologiassa, 

morfologiassa, leksikossa, syntaksissa ja kieliopillisten elementtien funktioissa (ks. 

myös Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 45−46, 50). Vepsän ja 

venäjän luoteismurteiden läheisistä kontakteista kertovat esimerkiksi monet 

venäjästä vepsän perussanastoon siirtyneet lainat (Puura & Karjalainen & Zajceva 

& Grünthal mts. 44). Vaikutusta on tapahtunut varhaisemmassa vaiheessa myös 

päinvastaiseen suuntaan, suomalais-ugrilaisista kielistä venäjän kieleen, erityisesti 

sen luoteisvenäläisiin murteisiin (ks. Bátori 1980; Saarikivi: 2006; Veenker 1967).  

Vepsäläisväestöstä osa on ollut todennäköisesti ainakin jollain tasolla 

venäjäntaitoista tai kaksikielistä jo useamman sadan vuoden ajan. Jo 1800-luvun 

alkupuoliskolla tutkijat ovat panneet merkille vepsäläisten kaksikielisyyden sekä 

käynnissä olevan assimiloitumisen ja kielenvaihdoksen. (Puura & Karjalainen & 

Zajceva & Grünthal 2013: 2.) Kuitenkin ennen 1900-luvun puoltaväliä 

vepsäläisyhteisöissä kaksikielisiä oli vain harvassa ja suurin osa yhteisöjen 

jäsenistä käytti vielä vepsää sujuvasti kaikissa eri konteksteissa. Kun vielä 

neuvostoaikoina vepsäläisen kieliyhteisön kaksikielisyys oli asetelmaltaan 

staattista, on vepsäläisten tämän päivän kaksikielisyys asetelmaltaan tilapäistä ja 

johtamassa nopeaan kielenvaihtoon (Grünthal 2011: 271, 287). Vepsäläiset itse 

suhtautuvat kaksikielisyyteen pessimistisesti, mikä johtuu Venäjän yhteiskunnan 

historiasta. Kaksikielisyyttä ei ole arvostettu Venäjällä, ja vielä nykyäänkin 

Venäjällä viranomaiset asennoituvat kaksikielisyyteen siten, että se häiritsee 
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venäjän omaksumista ja yksilön selviämistä yhteiskunnassa. (Puura & Karjalainen 

& Zajceva & Grünthal mts. 50.)   

Vähemmistökielen selviytymisen tärkeimpinä ehtoina pidetään yleensä kielen 

välittymistä seuraaville sukupolville perheissä, yhteisön kollektiivista halua 

säilyttää kieli ja sitä, että kielenpuhujilla on mahdollisuus tai jopa pakko käyttää 

kieltä myös kodin ulkopuolella (Laakso ym. 2013: 26−27). Vepsän kielen 

tapauksessa kielen siirtymä seuraaville sukupolville on vakavasti häiriintynyt, sillä 

kielelliset verkot ovat hajonneet eikä kieli enää välity perheissä (Grünthal 2011: 

267; Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal mts. 51). Suurimmassa osassa 

vepsäläisperheitä vepsän kieltä ei enää puhuta lapsille (Puura & Karjalainen & 

Zajceva & Grünthal mts. 91−97). Yhteiskunnalliset muutokset ja 

kaupungistuminen niistä tärkeimpänä ovat johtaneet vepsän aiempien puhuma-

alueiden pirstaloitumiseen (Grünthal mts. 267). Vepsän vanhoilla puhuma-alueilla 

eli maaseudun kylissä on vain vähän elinkeino- ja opiskelumahdollisuuksia nuorille, 

joiden on muutettava parempien mahdollisuuksien perässä kaupunkeihin. Seka-

avioliitot venäläisten kanssa ovat johtaneet tilanteeseen, jossa perheiden ainoana 

kielenä käytetään yleensä venäjää. Kun vepsänkielistä kouluopetusta tai muutakaan 

yhteiskunnallista käyttöä ei käytännössä ole, ovat kielen käyttömahdollisuudet 

hyvin rajalliset. (Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal mts. 51.) 

1.4 Aiempi tutkimus 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti aiempaa vepsän peruskieliopin tutkimusta ja 

vepsän kielioppeja. Koska vepsän ja venäjän kielikontaktitilannetta ei ole 

aiemmassa tutkimuksessa juurikaan käsitelty, esittelen aluksi itämerensuomalais-

slaavilaisten kielikontaktien tutkimusta. 

Sarhimaan (1999: 51−56) ja Saarikiven (2009) tutkimukset sisältävät 

erinomaisen katsauksen slaavilaisten ja itämerensuomalaisten kielten kontaktien 

tutkimuksen historiaan. Vanhimmat venäjän ja itämerensuomalaisten kielten 

kontakteja käsittelevät tutkimukset keskittyivät enimmäkseen kielten leksikaalisiin 

yhtäläisyyksiin (ks. esim. Mikkola 1894; Kalima 1919; Kalima 1952; Plöger 1973). 

Tutkimusten painopisteenä oli ensisijaisesti etymologioiden ja foneettis-

fonologisen interferenssin tutkimus. Yhtenä tärkeänä päämääränä oli lainasanojen 

ja tätä myötä myös venäläis-itämerensuomalaisten kontaktien syntyaikojen 

ajoittaminen. Myöhemmin kontaktien tutkimuksessa alettiin tarkastella sanaston 

lisäksi myös rakenteita. Kun vielä vanhat venäläis-suomalaisia kielikontakteja 

käsittelevät tutkimukset olivat luonteeltaan atomistisia, on nykytutkimuksessa 
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tarkasteluun otettu holistisempi näkökulma. Uudemmissa tutkimuksissa 

kontaktivaikutuksia ei tarkastella enää pelkkien yksittäisten kielellisten elementtien 

tasolla vaan usein kokonaisten kielellisten järjestelmien analyysin avulla. 

Esimerkiksi Blokland (2005) ja Must (2000) ovat tarkastelleet tutkimuksissaan 

viron kirjakielen ja murteiden venäläislainoja. 

Vepsän ja venäjän kontaktitilanteen tutkimuksen vaikeudet muistuttavat 

monella tavoin karjalan tutkimuksen vaikeuksia, joita Sarhimaa (1999: 61−63) 

tutkimuksessaan kuvaa. Kuten karjalan, myös vepsän kielen kontaktitilanne on 

erittäin monimutkainen, eikä vepsäläis-venäläisten tai karjalais-venäläisten 

kontaktitilanteiden tutkimukseen ole vielä olemassa kehittynyttä metodologista 

viitekehystä. Samoin kuin karjalan, myös vepsän tutkimus poikkeaa huomattavasti 

esimerkiksi suomen kielen tutkimuksesta, jossa vanhoja kirjallisia lähteitä on 

käytettävissä hyvin runsaasti. Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt osoittamaan 

diakroniset muutokset siellä, missä sellaisia on nähtävissä. Indefiniittipronominien 

tutkimus tarjoaa kiitollisen tutkimuskohteen diakronian tarkastelulle, sillä 

indefiniittipronominien järjestelmän tiedetään olevan kielen yksi nopeimmin 

muuttuvista järjestelmistä (Haspelmath 1997: 16).  

Vepsän kielen historiallista fonologiaa ja morfologiaa on käsitelty aiemmassa 

tutkimuksessa melko paljon, mutta erityisesti syntaksia käsittelevää modernia 

tutkimusta ei vielä ole riittävästi (Laakso 2001: 179; ks. esim. Grünthal 2003). 

Myös vepsäläisten kaksikielisyyden varhaisimpia syntyaikoja on tutkittu vasta 

vähän (ks. esim. Joalaid 2006). Konkreettisia todisteita kaksikielisyydestä, venäjän 

voimakkaasta vaikutuksesta ja vepsäläisten kielenvaihtotilanteesta löytyy vasta 

1800−1900-luvun aineistosta. (Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 

46−47.) Venäjän voimakas vaikutus vepsään näkyy erityisesti sanastossa. 

Leksikaalista vaikutusta on tutkinut esimerkiksi Krawczykiewicz (1972). Vepsän 

kielen suurin ja tärkein sanakirja (Zajceva & Mullonen 1972) sisältää vain vanhoja 

venäläisiä lainasanoja. Sen sijaan uudemmat venäläislainat puuttuvat kokonaan. 

Novožilova (2006) on tutkinut vepsäläisten koodinvaihtoa. Venäjän rakenteellista 

vaikutusta vepsään on tähän mennessä tutkittu melko vähän. Riho Grünthal 

tarkastelee väitöskirjassaan vepsän nominintaivutuksen uusiutumismekanismeja 

(2003: 162−177). Venäjän vaikutusta vepsän verbintaivutukseen ovat puolestaan 

tutkineet Tapani Lehtinen (1985, 1990) ja Ulriikka Puura (2010). Venäjän 

rakenteellista vaikutusta vepsään sivutaan myös Kettusen (1943) ja Ritterin (1989) 

tutkimuksissa. (Ks. myös Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 50.)  

Vepsän ja muiden kuin slaavilaisten kielten kontaktitilannetta on käsitelty 

kirjallisuudessa jonkin verran. Pekka Sammallahti (1977) on kuvannut vepsän 
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inkoatiivisen suffiksin -škande- ja saamen suffiksin -škoatte- kehitystä. Komin 

kielen ja vepsän kontakteja ja lainavaikutuksia ovat kuvanneet György Lakó (1935), 

V. I. Lytkin (1967) ja Adol’f Turkin (1970). 

Vepsän kielen pronomineja on käsitelty jonkin verran itämerensuomalaisten 

kielten pronomineja käsittelevissä tutkimuksissa. Heikki Ojansuu käsittelee 

itämerensuomalaisten kielten pronomineja vuonna 1922 ilmestyneessä 

tutkimuksessaan. Matti Larjavaara (1986) on tutkinut itämerensuomen 

demonstratiiveja, ja hänen laajaan tutkimukseensa sisältyy myös monia 

erinomaisia vepsän kieltä käsitteleviä osuuksia. Paul Alvre on sivunnut vepsää 

itämerensuomalaisten kielten indefiniittipronomineja käsittelevissä artikkeleissaan 

(1982, 1985, 2002). Aime Kährikin (1990) artikkelissa tarkastellaan eräiden vepsän 

pronominien taipumista.  

Vepsän kieliopeissa ja kielenkuvauksissa pronominien kuvaus on tähän asti 

tarkoittanut lähinnä erilaisten pronominien listauksia ja niiden 

taivutusparadigmojen pintapuolista esittelyä. Pronominien semantiikkaa ja eri 

alakategorioiden pronominien yhtäläisyyksiä ja eroja ei kuvauksissa juuri käsitellä 

tai analysoida. Vanhin kuvauksista, August Ahlqvistin Anteckningar i nord-

tschudiskan (1859: 77), sisältää pienen listauksen vepsän indefiniittipronomineista. 

Hämäläisen ja Andrejevin (1934: 29−31) ryhmittelyssä indefiniittipronomineihin 

on listattu viisi pronominia. Lauri Kettusen Vepsän murteiden lauseopillinen 

tutkimus (1943) sisältää runsaasti esimerkkiaineistoa ja poikkeaa lauseopillisena 

tutkimuksena oman aikakautensa valtavirrasta. Tutkimus on vepsän lauseopin 

kuvauksena monipuolinen ja merkityksekäs. Kettunen on laatinut melko kattavan 

listauksen vepsän indefiniittipronomineista ja tarjoaa lisäksi myös monia 

esimerkkilauseita niiden käytöstä.  Maria Zaicevan kieliopissa (1981: 172) on 

listattuna kolmella eri tunnuksella muodostettuja indefiniittipronomineja. Saman 

tekijän (Zaiceva 2001) Vepsän kielen lauseoppi nojaa sen aikaiseen 

neuvostoliittolaiseen tutkimusperinteeseen eikä sellaisenaan sovellu moderniksi 

syntaksinkuvaukseksi. Lauseopissa (Zaiceva mts. 55–56) on sivuttu indefiniittisten 

pronominien osallistumista lausekkeiden muodostukseen. Nina Zaicevan (1995: 

104–105) kieliopissa indefiniittipronominit on ryhmitelty taivutuksen mukaan 

kolmeen eri kategoriaan. (ks. myös Hienonen 2009: 4.) Myös Riho Grünthalin 

(2015) Vepsän kielioppi sisältää myös lyhyen indefiniittipronomineja käsittelevän 

osuuden. 
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2 Metodologia ja aineisto  

Tässä luvussa kuvailen tutkimuksessa tehtyjä metodologisia valintoja sekä 

aineistonkeruuta. Koska vepsän peruskielioppia ja indefiniittipronomineja 

käsittelevää tutkimusta ei ole vielä olemassa riittävästi, on tutkimuksen 

perusasetelma ollut selvä jo heti alusta asti. Tutkimus on lähtenyt liikkeelle riittävän 

edustavan ja laajan otoksen keruusta, ja vasta sitten on ollut varsinaisen analyysin 

aika. 

Käsittelen luvussa 2.1 tutkimuksen tekoon liittyneitä erilaisia metodologisia 

valintoja. Luvussa 2.2 kuvailen aineistonkeruuta ja siihen liittyviä valintoja ja 

periaatteita. Luvuissa 2.3−2.5 esittelen hyödyntämääni vanhaa vepsän aineistoa 

sekä keräämääni uutta materiaalia. 

2.1 Metodologiset valinnat  

Tutkimus on vahvasti aineistokeskeinen ja sisältää sekä kvantitatiivista että 

kvalitatiivista analyysia. Se kuuluu metodologiansa ja 

aineistonkeruuperiaatteidensa puolesta niin sanotun uudenlaisen tutkimustradition 

piiriin, jossa perinteisempää, valmiisiin painettuihin aineistoihin perustuvaa 

tutkimustapaa yhdistetään sellaiseen uudenlaiseen tutkimukseen (ks. esim. 

Sarhimaa 1999: 15). Merkittävä rooli on tutkijan itse keräämällä 

haastatteluaineistolla sekä aineiston moderneilla analysointimetodeilla.  

Aineistonkeruun menetelminä on käytetty sanastusta eli aineiston 

järjestelmällistä keruuta korpuksesta, kvantitatiivisia menetelmiä sekä 

elisitaatiotestiä ja siihen liittyvää introspektiota (ks. Karlsson 1994). Tutkimuksen 

päämääränä on vepsän indefiniittipronominijärjestelmän synkroninen kuvaus, 

joskin synkronisen kuvauksen rinnalla esitetään myös havaintoja järjestelmän 

diakroniasta. Käytännön tasolla tutkimus on edennyt siten, että painettujen 

lähteiden lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty tietokonekorpuksesta poimittua 

aineistoa, kenttätöissä ja haastatteluissa kerättyä aineistoa sekä elisitaatiotestin 

tuottamaa kvalitatiivista aineistoa. Tutkimani tapaukset olen poiminut oman 

normatiivisen seulani läpi ja pyrkinyt pitämään tapausjoukkoni melko laajana 

etenkin vielä tutkimuksen alkuvaiheessa. 

Kentällä kerätty aineiston litteroinnin ja analysoinnin apuna olen käyttänyt 

alkuvaiheessa Transcriber- ja myöhemmässä vaiheessa ELAN-ohjelmaa. 

Ryhmähaastattelujen litteroinnit olen tehnyt ELANissa sekä ääni- että 
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videotiedostojen pohjalta, sillä pelkistä äänitiedostoista lukuisien puhujien erottelu 

toisistaan oli käytännössä mahdotonta.  

Olen kirjoittamissani julkaisuissa pyrkinyt tarjoamaan erilaisia luokitteluja ja 

visualisointeja käsittelemistäni ilmiöistä ja rakenteista. Luokittelen toisessa 

artikkelissani vepsän indefiniittipronominien sarjat ja kuvaan niiden funktioiden 

distribuutioita Haspelmathin (1997) luoman mentaalisen representaation avulla. 

Kolmannessa artikkelissani olen luokitellut vepsän venäjän kielestä lainatut 

indefiniittisyyden tunnukset niiden lainaustavan mukaan. Neljännessä 

artikkelissani olen tyypitellyt erilaisia lause- ja lausekerakenteita, joissa vepsän 

paljaat interrogatiivit voivat esiintyä indefiniittisinä. Nämä luokittelut helpottavat 

myöhempiä kontrastiivisia ja typologisia vertailuja. 

Tutkimuksessa on hyödynnetty myös deskriptiivisen kielitieteen metodeja, 

jotka sopivat hyvin sellaisen kielen kuvaukseen, jota on tutkittu vasta vähän. 

Deskriptiivisen kielitieteen pyrkimyksenä on kuvailla yksittäiskieliä niin tarkasti ja 

täsmällisesti kuin mahdollista siten, että tutkimuksessa hyödynnetään 

mahdollisimman paljon luonnollista kieltä sisältävää aineistoa. Aineisto kerätään 

kielen dokumentoinnin yhteydessä ja keräämisessä pyritään huomioimaan se, että 

kielen kaikki rakenteet tulevat siinä mahdollisimman hyvin esiin. 

Aineistonkeruussa korpusta pyritään yleensä täydentämään erilaisilla 

elisitaatiotesteillä, joilla voidaan myös karsia satunnaisia virheitä korpuksesta ja 

lisätä harvinaisempien rakenteiden lukumääriä korpuksessa. Korpuksen 

edustavuus lisääntyy, jos kielentutkija on kielen natiivipuhuja tai on opiskellut 

kieltä riittävän sujuvalle tasolle. (Evans & Dench 2006: 3).  

Vieraan kielen, etenkin vähemmistökielen tutkimuksessa on aina riskinä se, 

että tutkijan oma äidinkieli tai jokin paljon tutkittu valtakieli vaikuttaa liikaa 

tutkijan näkökulmaan. Tutkija saattaa olettaa tutkittavan kielen liian samanlaiseksi 

kuin jotkin sen enemmän tutkitut sukukielet tai jotkin alueella puhutut kielet (ks. 

esim. Sandman 2013: 85). Toisaalta tutkittavan kielen sukukielten tutkimuksen 

tuntemus on erittäin tärkeää, sillä se auttaa tutkittavan kielen rakenteiden 

ymmärtämisessä ja kuvauksessa usein enemmän kuin pelkkä kielitypologinen tieto 

(ks. Sandman mts. 67). En ole vepsän kielen natiivipuhuja, mutta olen opiskellut 

kieltä jo usean vuoden ajan ja hallitsen vepsää hyvin. Vaikka hyödynnän 

tutkimuksessa runsaasti vepsän sukukieltä suomea käsittelevää tutkimusta, olen 

tietoisesti pyrkinyt myös eroon liiallisesta suomen kielen perspektiivistä. Tässä on 

auttanut vepsän kielen ja sen eri murteiden syvällinen tuntemus sekä perehtyminen 

myös vepsän prestiisikielen venäjän rakenteisiin. Elisitaatio- ja 
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haastattelutilanteissa on käytetty pelkkää vepsän kieltä, jottei kerätty aineisto 

heijasta esimerkiksi suomen tai venäjän kielen rakenteita.  

Deskriptiivisestä kuvauksesta on tähän tutkimukseen omaksuttu pyrkimys 

kuvata yksittäistä kieltä sen omilla ehdoilla. Vepsä ei edusta aivan tyypillisintä 

deskriptiivisen kuvauksen kohdetta, sillä vepsän kielellä on oma nuori kirjakielensä 

ja vepsästä on kuitenkin jo jonkin verran valmista aineistoa ja kielenkuvauksia 

saatavilla. Deskriptiivisen kielitieteen metodeista on tässä hyödynnetty esimerkiksi 

kenttätöissä kerätyn materiaalin hyödyntämistä kuvauksen laatimisessa, 

työskentelyä syntyperäisten kielenoppaiden kanssa ja elisitointitestiä, jota esittelen 

luvussa 2.5. Tutkittavan kielen sukukielten ja alueella puhuttavien muiden kielten 

ja kielitypologian tuntemus ovat vepsänkin tutkijalle tärkeää perustietoa. 

Elisitaatiotestien käytettävyydestä kielitieteellisessä aineistonkeruumenetelmänä 

on esitetty monenlaisia, kriittisiäkin kantoja (ks. esim. Dixon 2010: 327−328).  

Elisitointi on kuitenkin menetelmänä silloin lähes välttämätön, kun halutaan kerätä 

systemaattista tietoa vähän tutkitusta kielestä ja erityisesti harvinaisista rakenteista. 

(Sandman 2013: 56−59.) 

Tutkimuksen vertailevien osuuksien näkökulma on omaksuttu 

kielikontaktitutkimuksesta. Luonteeltaan kielikontaktitutkimus on monitieteistä, ja 

sen monet tutkimuskysymykset ovat yhteisiä monikielisyystutkimuksen ja 

sosiolingvistiikan kanssa (Riionheimo 2013: 219−220). Myös tässä tutkimuksessa 

yhdistellään kontaktilingvististä kielen rakenteen tutkimusta sosiolingvistiseen ja 

monikielisyystutkimukseen. Esimerkiksi kieliopillisen aineksen, tässä tapauksessa 

indefiniittisyyden tunnusten, siirtyminen kielestä toiseen on hyvin ilmeistä 

kontaktivaikutusta, ja tyypillisin kielenvälisen vaikutuksen muoto onkin juuri 

lainaaminen (ks. myös Riionheimo 2013: 220).  

Tutkimusta lukiessa on tärkeää muistaa, että kaikki kuvatut rakenteet eivät ole 

suinkaan yksinomaan vepsälle tyypillisiä tai ominaisia. Tutkimuksessani on monia 

vepsää, venäjää ja vepsän sukukieliä vertailevia osuuksia, vaikka ensisijaisesti 

tutkimus onkin rajattu käsittelemään vepsää. Kieltenvälisessä vertailussa tulisi aina 

pyrkiä siihen, että käytettävät tutkimukset ja aineistot ovat keskenään 

vertailukelpoisia ja yhteismitallisia. Esimerkiksi yhden kielen puhutun varieteetin 

vertailu toisen kielen standardivarieteettiin ei ole ongelmatonta, ei myöskään yhden 

kielen kieliopillisten kuvausten vertailu toisen kielen aineistotallenteisiin. 

Kieliopilliset kuvaukset ovat yleistyksiä kielestä, mutta aineistoesimerkit 

puolestaan edustavat yksittäisten kielenpuhujien kieltä. Myös eri kielten kuvausten 

teoreettiset viitekehykset voivat olla keskenään niin erilaisia, ettei niiden suora 

vertailu ole järkevää. (Ks. Riionheimo 2013: 235−237.) Vepsää käsitteleviä 
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teoreettisia kuvauksia ei ole olemassa riittävästi, sillä vepsän kielen tutkimus ja 

dokumentointi on vielä monelta osin puutteellista. Kontrastoivissa osuuksissa 

olenkin pyrkinyt olemaan vertailematta suoraan vepsän puhekielen rakenteita 

esimerkiksi standardoidun ja kirjoitetun venäjän tai suomen kuvauksiin. Sen sijaan 

olen yrittänyt etsiä vertailukohtia suomen ja venäjän murteiden ja puhekielen 

tutkimuksesta. Vertailukohtien löytäminen ei aina ole helppoa, sillä 

luoteisvenäläisten murteiden syntaksia käsittelevää tutkimusta ei ole tarjolla vielä 

riittävästi (ks. Sarhimaa 1999: 67).  

Tutkimuksessani kontaktilähtöisten piirteiden tarkastelu noudattaa 

pääpiirteittäin Sarah Thomasonin kielikontaktitutkimuksen työkaluksi kehittämää 

viisiosaista metodista ketjua. Tätä ketjua seuraamalla jokin kielen rakenne tai piirre 

voidaan osoittaa kontaktilähtöiseksi. (Riionheimo 2013: 222−223; Thomason 2001: 

91−95). Tarkastelen seuraavaksi vepsän indefiniittisyyden tunnusten lainautumista 

metodisen ketjun avulla. Ketjun ensimmäisellä tasolla selvitetään, onko 

tutkittavassa kielessä havaittavissa muutakin vaikutusta samasta lähdekielestä kuin 

tarkasteltava piirre. Vepsän kielessä voimakas venäjän kielen vaikutus on hyvin 

ilmeistä kielen kaikilla tasoilla (ks. esim. Grünthal 2011: 271; Puura & Karjalainen 

& Zajceva & Grünthal 2013: 45−46, 50). Toisella metodisella tasolla identifioidaan 

lähdekieli ja osoitetaan, että kohde- ja lähdekieli ovat olleet riittävän läheisessä 

kontaktissa keskenään. Vepsän kieli on kehittynyt alueella, jossa 

itämerensuomalaisten kielten tiedetään olleen läheisessä kontaktissa venäjän 

kanssa jo 500−800-luvulta alkaen (Sarhimaa 1999: 20−25).  

Kolmannella metodisen ketjun tasolla tutkijan tehtävänä on osoittaa sama tai 

samankaltainen piirre sekä lähde- että kohdekielessä. Tässä tutkimuksessa 

käsitellyt indefiniittisyyden tunnukset ovat samankaltaisia sekä vepsässä että 

venäjässä. Metodin neljännellä tasolla pyritään osoittamaan, etteivät kyseiset 

rakennepiirteet olleet kohdekielessä jo ennen kuin kontakti oletetun lähdekielen 

kanssa alkoi. Valitettavasti pitkälle ulottuvaa diakronista aineistoa ei ole vepsän 

kielestä olemassa. Kuitenkin on selvää, että vepsän nykyiset indefiniittisyyden 

tunnukset ovat vasta suhteellisen myöhäisen kielikontaktin tuloksia. Vastaavia 

venäjästä lainattuja tunnuksia esiintyy vepsän lisäksi vain muissa itäisissä 

itämerensuomalaisissa kielissä (ks. myös Alvre 1982: 45; 2002; 1985: 17). 

Viidennellä metodisen ketjun tasolla tutkijan tehtävänä on osoittaa, että kyseinen 

piirre oli jo olemassa lähdekielessä siinä vaiheessa, kun kontakti kohdekielen 

kanssa alkoi. Tämän sinänsä kiinnostavan näkökulman olen rajannut 

väitöstutkimukseni ulkopuolelle, samoin metodisen ketjun kuudennen tason. Sillä 



35 

tasolla pohditaan, olisiko muutokselle olemassa lähdekielen mallin lisäksi myös 

kielensisäisiä syitä.  

Tutkimuksessa on myös pohdittu ja testattu typologisen tutkimuksen teorioiden 

ja mallien soveltuvuutta vepsään. Typologinen näkökulma variaatiotutkimuksessa 

on tärkeä, sillä se antaa taustatietoa universaaleista sekä alueellisista 

kehitystendensseistä. Kieliopillisten kategorioiden typologinen tarkastelu 

kannattaa sijoittaa funktioiden eli käyttötapojen tasolle. Eri funktioiden 

keskinäisten suhteiden kuvauksessa semanttisten karttojen metodologialla on 

monia etuja. Semanttisten karttojen metodologia on visuaalinen tapa kuvata 

typologisia yhteneväisyyksiä eräänlaisessa käsitteellisessä avaruudessa. Taustalla 

vaikuttavan hypoteesin mukaan on mahdollista piirtää sellainen universaali kartta, 

joka pätee mihin tahansa olemassa olevaan kieliopilliseen järjestelmään, sillä 

funktioiden kieltenvälisellä variaatiolla on selkeät rajat. Semanttisten karttojen 

metodologiaa on jo käytetty menestyksekkäästi monien kieliopillisten 

kategorioiden kuvaukseen, ja se sopii erinomaisesti myös indefiniittipronominien 

funktioiden kuvaukseen. Monifunktioisuus on tavallinen ilmiö kieliopillisten 

kategorioiden semantiikassa, pragmatiikassa ja syntaksissa, joten myös 

indefiniittipronominisarjojen monifunktioisuus on luonnollista. (Haspelmath 1997: 

59−64.)  

Kuviossa 2 on esitettynä Martin Haspelmathin (1997: 4, 64) määrittelemä 

indefiniittipronominisarjojen funktioiden implikationaalinen kartta. Tälle kartalle 

voidaan jokaiselle kielelle piirtää niin sanottu distributionaalinen kaava, joka kuvaa 

kyseisen kielen indefiniittipronominisarjojen funktioiden distribuutioita ja sarjojen 

distribuutioiden päällekkäisyyksiä. Määrittelemäni vepsän distributionaalinen 

kaava on esitelty artikkelissa II (ks. myös luku 4.2). Vepsän paljaiden 

interrogatiivien distribuutio kartalla on määritetty artikkelissa IV (ks. myös luku 

4.4).  
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Kuvio 2. Indefiniittipronominisarjojen funktioiden implikationaalinen kartta 

(Haspelmath 1997: 4, 64). 

Distribuutiot eivät voi olla kartalla minkä muotoisia tahansa, sillä typologisen 

aineiston perusteella on määriteltävissä muutamia distribuutioita koskevia 

rajoitteita (Haspelmath 1997: 76−77). Kartan implikationaalisuus tarkoittaa sitä, 

että kartan avulla voi ennustaa, millaiset yhdistelmät ovat mahdollisia. 

Implikationaalisella kartalla distribuutioiden on oltava aina yhteneviä. Jos 

esimerkiksi jollain kategorialla on kartan funktiot 2 ja 4, on sillä oltava myös 

funktio 3. Kartan avulla voidaan myös ennustaa kieliopillistumisen suuntaa ja 

järjestystä, sillä pronominisarjojen distribuution oletetaan etenevän kartan 

osoittamalla tavalla. Haspelmath on asettanut indefiniittipronominien 

implikationaaliselle kartalleen vielä kaksi lisäehtoa: kartan keskialueella eli 

funktioiden 4, 5, 6 ja 8 alueella alle kolmen funktion yhdistelmät eivät ole 

mahdollisia ja funktiot 9 ja 8 eivät koskaan yhdisty funktioon 1. (Haspelmath mts. 

76.) 

Väitöskirjan ensimmäiseen julkaisuun sisältyy vepsän uhanalaisuusasteen 

mittaaminen ja määrittely. Kielen uhanalaisuutta voidaan mitata erilaisten mallien 

ja työkalujen avulla, joista kuuluisin lienee Fishmanin (1991) Graded 

Intergenerational Disruption Scale eli GIDS. Fishmanilla uhanalaisuuden tasoja on 

kahdeksan, joiden ääripäitä ovat uhanalainen kieli ja valtiontasolla käytettävä kieli. 

UNESCOn (2003: 7−17; ks. myös Laakso ym. 2013: 28−29) Language 

Endangerment Framework -mallissa uhanalaisuuden kuvauksessa on yhdeksän 

tasoa: 1. kielen välittyminen sukupolvelta toiselle, 2. puhujien absoluuttinen määrä, 

3. kielenpuhujien osuus koko väestömäärästä, 4. kielen käyttöalueet ja niiden 

muutokset, 5. reagoiminen uusiin käyttöalueisiin ja mediaan, 6. lukutaidon ja 
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oppimateriaalien saatavuus, 7. viralliset ja institutionaaliset kieliasenteet ja 

kielipolitiikka sekä kielen virallinen status ja käyttö, 8. kieliyhteisön asenteet omaa 

kieltään kohtaan ja 9. kielen dokumentoinnin määrä ja laatu. 

Tässä tutkimuksessa uhanalaisuuden mittaamiseen on sovellettu ELDIA-

tutkimushankkeessa kehitettyä erityistä työkalua, jota kutsutaan Eurooppalaisten 

kielten elinvoimaisuusbarometriksi (EuLaViBar, European Language Vitality 

Barometer). EuLaViBarissa kuvataan kielen tilannetta asteikolla 0−4, kun 

tarkasteltavina on neljä painopiste- eli fokusaluetta: kyky, tilaisuus, halu ja 

kielituotteet (Capacity, Opportunity, Desire, Language Products). Asteikon taso 0 

kuvaa tilannetta, jossa kieli on vakavasti uhanalainen, ja taso 4 stabiilia tilannetta. 

Jokaisen fokusalueen sisällä on tarkasteltu erikseen neljää eri ulottuvuutta: kielen 

käyttö, koulutus, lainsäädäntö ja media. (Laakso ym. 2013: 38.) Vepsän kielen 

elinvoimaisuusbarometria on kuvattu julkaisussa I ja luvussa 4.1. 

2.2 Aineiston keruu ja edustavuus 

Väitöskirjani perustuu laajaan aineistokokonaisuuteen, joka sisältää sekä 

sosiolingvististä aineistoa että kieliaineistoa. Tässä luvussa kuvaan 

aineistonkeruuprosessia ja pohdin aineiston edustavuutta. 

Väitöskirjani ensimmäinen julkaisu on syntynyt EU:n 7. puiteohjelman 

rahoittamassa ELDIA-projektin (European Language Diversity for All) aikana. 

ELDIAn vepsää käsittelevän tutkimuksen pääraportti on nimeltään Veps in Russia: 

ELDIA Case-Specific Report (Puura & Karjalainen & Zajceva  & Grünthal 2013), 

ja olen kirjoittanut raportin luvut 4.3–6 yhdessä Ulriikka Puuran kanssa. Julkaisun 

uusi aineisto on kerätty ELDIA-tutkimuksen aikana, ja se koostuu kvantitatiivisesta 

kyselylomakkeiden sekä kvalitatiivisesta haastattelujen avulla kerätystä 

materiaalista. Venäjällä teetettyjen ELDIA-kyselyjen vastaajien valinta ei 

tapahtunut satunnaisotannalla vaan niin sanotulla lumipallo-otannalla. 

Tutkimuksen aluksi vastaajia pyydettiin johonkin julkiseen tilaan kuten kirjastoon, 

ja seuraavassa vaiheessa kenttätyöntekijät kiersivät ovelta ovelle sopivia vastaajia 

etsien. Keruumetodi on osoittautunut aiemminkin tehokkaaksi nimenomaan 

Venäjällä. Vähemmistökieliä koskevassa ELDIAn kyselylomakkeessa oli yhteensä 

63 kysymystä, joista 31 oli avoimia kysymyksiä. Kysymyksissä selvitettiin muun 

muassa vastaajan taustatietoja, kielitaitoa, kieliasenteita ja kielenkäyttöä erilaisissa 

julkisissa ja yksityisissä tilanteissa. Kyselylomakkeen vepsäläisvastaajien määrää 

voi pitää erittäin suurena (299 vastaajaa), kun ajatellaan, että kyse on 

puhujamäärältään näinkin pienestä vähemmistökielestä.  Vepsäläisvastaajien 
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lisäksi samantapainen kysely teetettiin tutkimuksen aikana vielä venäjänkielisellä 

vertailuryhmällä (302 vastaajaa). Projektin aikana nauhoitettiin myös runsaasti 

haastatteluaineistoa, jonka informantteina toimi tavallisten vepsänpuhujien lisäksi 

myös paikallisia päätöksentekijöitä sekä median ja kulttuurialan edustajia. 

Hyödyntämäni ELDIAn haastatteluaineisto on esitelty myös taulukossa 1 ja 

luvussa 2.4. 

Kielen kategorioiden deskriptiivisessä kuvauksessa on tärkeää kuvailla, kuinka 

tutkimuksen aineisto on kerätty. Tämä mahdollistaa aineiston laadun ja 

luotettavuuden arvioinnin, mikäli tutkimusta halutaan hyödyntää myös 

kieltenvälisessä vertailussa. (Ks. myös Sandman 2013: 86−87.) Kuvailen 

seuraavaksi kieliaineistoa, jota olen hyödyntänyt erityisesti väitöskirjan kolmessa 

julkaisussa II−IV. Aineistoni on karttunut pikkuhiljaa tutkimuksen edetessä, ja 

kahta viimeistä artikkelia kirjoittaessa indefiniittisiä pronomineja sisältäviä 

esimerkkilauseita on ollut jo 2 483 kappaletta.  Aineiston lähteinä ovat olleet 

painetut kielennäytekokoelmat, vepsän kielen korpus, kenttätyömatkoilla tehdyt 

nauhoitukset sekä pronominien elisitaatiotesti. Tutkimuksen uusi aineisto sisältää 

sekä luonnollisesta puheesta kerättyä ”yleisaineistoa” että testin kautta 

saatua ”täsmäaineistoa” (ks. Riionheimo 2007: 37). Taulukossa 1 on lueteltuna 

käyttämäni kieliaineisto tyypeittäin, aineistonkeruuajankohta, kokoelman laajuus 

sekä se, missä julkaisuissa kyseistä aineistoa on hyödynnetty. 

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetty aineisto. 

Kyselylomakeaineisto 

 

Aineiston tyyppi Aineiston nimi/tekijä Keräysaika  Kokoelman 

laajuus/ 

nauhoitteen 

pituus 

Julkaisun 

numero 

Kyselylomake-

aineisto 

Kyselylomake 

vepsäläisvastaajille 

2011 299 vastaajaa I 

Kyselylomake venäläiselle 

verrokkiryhmälle 

2011 302 vastaajaa I 
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Kieliaineisto 

 

Aineiston tyyppi Aineiston nimi/tekijä Keräysaika  Kokoelman 

laajuus/ 

nauhoitteen 

pituus 

Artikkelin 

numero 

Vanhat murre-

esimerkit 

Kettunen 1920: Näytteitä 

etelävepsästä I 

1917−1918 126 s. III, IV  

Kettunen 1925: Näytteitä 

etelävepsästä II 

1918 146 s. II, III, IV 

Kettunen 1943: Vepsän 

murteiden lauseopillinen 

tutkimus 

1917−1918 (satunnaisia 

tapauksia) 

III, IV 

Kettunen-Siro 1935: 

Näytteitä vepsän murteista 

1934 193 s. III, IV  

Lönnrot 2002 [1853]: Om det 

nord-tschudiska språket 

1842, 1845 28 (53) s. III, IV 

Setälä & Kala 1951: Näytteitä 

äänis- ja keskivepsän 

murteista 

1889 565 s. II, III, IV 

Sovijärvi & Peltola 1982: 

Äänisvepsän näytteitä 

1943 171 s. III, IV 

Zaiceva & Mullonen 1969: 

Obrazcy vepsskoj rechi 

1948, 1955, 

1957−1958, 

1961−1966 

288 s. III, IV 

Nykyvepsän 

kirjakielen näytteet 

Kodima-lehti 1999−2008 13 lehteä II 

Markan Evangelii 1992 83 II 

Vepsän sanakirjojen 

esimerkit 

Zajceva & Mullonen 1972 * (satunnaisia 

tapauksia) 

II 

Zaiceva & Mullonen 1995 * (satunnaisia 

tapauksia) 

II 

Zajceva & Mullonen 2007 * (satunnaisia 

tapauksia) 

II 

Vepsän korpuksen 

esimerkit 

Nykyisen kirjakielen tekstit, 

valikoidut murretekstit 

* (valikoituja 

tapauksia) 

III, IV 

Nykyvepsän 

puhekielen näytteet 

2009 kenttätyön nauhoitteet 2009 2 h 16 min III, IV 

ELDIAn kenttätyön 

nauhoitteet 

2011 7 h 59 min I, III, IV 

2014 kenttätyön nauhoitteet 2014 6 h 15 min III, IV 

Elisitointitesti Pronominien elisitointitesti ja 

siihen liittyvät nauhoitteet 

2014 54 (57) lausetta III, IV 
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2.3 Painetut kielennäytteet ja vepsän kielen korpus 

Tutkimuksessa on hyödynnetty useita painettuja vepsän murrekokoelmia. Painetut 

kielennäytekokoelmat soveltuvat erinomaisesti tutkimusaineistoksi siksi, että ne 

edustavat puhutun kielen litteraatteina oman aikakautensa standardoimatonta kieltä 

eivätkä ne ole käännöstekstejä. Toisaalta niiden käytössä on myös ongelmansa, 

kuten Anneli Sarhimaa (1999: 63) karjalaa käsittelevässä tutkimuksessaan 

huomauttaa. Monet vanhoista murrenäytekokoelmien tekstit ovat kentällä tehtyjä 

foneettisia transkriptioita, mutta jälkikäteen on melko mahdotonta sanoa, kuinka 

tarkkaan transkriptiot noudattavat luonnollista puhetta. Aiempina aikakausina 

murretranskriptioita on ollut tapana korjailla ja muokata jälkikäteen. Esimerkiksi 

elliptisiä lauseita on voitu täydennellä ja vierasta vaikutusta siivota pois teksteistä. 

Jo haastattelutilanteissa informantteja on usein pyydetty tuottamaan 

mahdollisimman ”puhdasta” kieltä. Näiden painettuja kielennäytekokoelmia 

koskevien ongelmien vuoksi autenttisen puhutun aineiston mukanaolo 

tutkimuksessa on ollut tärkeää. Esittelen uutta puhuttua kieltä edustavaa aineistoani 

luvussa 2.4. 

Artikkelissani II olen hyödyntänyt kahta painettua kielennäytekokoelmaa: 

Kettunen 1925 ja Setälä & Kala 1951. Setälän ja Kalan (1951) näytteet ovat 

peräisin vuoden 1889 kenttätyömatkalta, Kettusen (1925) näytteet vuodelta 1918. 

Näiden kahden kokoelman lisäksi olen hyödyntänyt toisessa artikkelissani myös 

13:a Kodima-lehden irtonumeroa vuosilta 1999−2008, Markuksen evankeliumin 

vepsännöstä sekä kolmea vepsäläistä sanakirjaa (Zajceva & Mullonen 1972; 

Zaiceva & Mullonen 1995; Zajceva & Mullonen 2007). Artikkeleissa III ja IV olen 

hyödyntänyt artikkelissa II käytettyjä kielennäytekokoelmia sekä viittä muuta 

kokoelmaa: Kettunen 1920, Kettunen & Siro 1935, Lönnrot 2002 [1853], Sovijärvi 

& Peltola 1982 ja Zaiceva & Mullonen 1969. Lisäksi olen poiminut muutamia 

esimerkkejä myös Vepsän murteiden lauseopillisesta tutkimuksesta (Kettunen 

1943). Käyttämäni painetut kielennäytekokoelmat edustavat puhuttua vepsän kieltä 

ajallisesti noin 1800-luvun lopulta 1900-luvun puoleenväliin saakka, ja niissä on 

näytteitä kaikilta vepsän päämurrealueilta, toisin sanoen etelä-, keski- ja 

pohjoisvepsästä. Olen karkeistanut ja yhdenmukaistanut artikkelien murre-

esimerkkien transkriptiota. Yhdenmukaistamisen perustana olen käyttänyt 

nykyvepsän kirjakielen mukaista ortografiaa, mutta muuten olen halunnut säilyttää 

esimerkkien murteellisuudet.  

Vanhojen näytteiden lisäksi olen hyödyntänyt tutkimuksessani laajasti myös 

aineistoa, joka kuvastaa vepsän kielen nykytilannetta. Näissä nykykielen näytteissä 
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on mukana sekä kirjoitettua että puhuttua kieltä. Toisessa artikkelissa kirjoitettua 

nykykieltä edustavat Uz’ Zavetin eli Uuden Testamentin tekstit sekä Kodima-lehden 

numerot. Uuden Testamentin tekstit sekä osa Kodima-lehdenkin artikkeleista ovat 

käännöstekstejä.  Kolmannen ja neljännen artikkelin kirjakieltä edustavat tapaukset 

olen poiminut vepsän kielen korpuksesta (http://vepsian.krc.karelia.ru/about/). 

Tapaukset pitävät sisällään nykykirjakielen tekstejä, esimerkiksi Uz’ Zavetin ja 

Kodiman tekstejä, sekä jonkin verran murre-esimerkkejä. Korpuksen 

käytettävyyteen ovat vaikuttaneet eräät havaitsemani vakavat tekniset ongelmat. 

Lemmatisointi ei ole korpuksessa aina tarkkaa, ja toisinaan alkuperäisteksteissä 

esiintyviä suffikseja tai partikkeleja ei ole kirjattu korpukseen lainkaan. Joidenkin 

morfeemien alkuperäistekstien mukaista järjestystä on korpuksessa muutettu, millä 

on ilmeisesti pyritty yhdenmukaisuuteen standardoidun nykykirjakielen kanssa. 

2.4 Kenttätöissä kerätty uusi haastatteluaineisto 

Väitöskirjan aineistoon kuuluu runsaasti itse äänittämääni ja litteroimaani uutta 

aineistoa, koska olen osaltani halunnut myös edistää vepsän kielen dokumentointia 

ja digimentointia. Olen tallentanut näytteet pohjois- ja keskivepsäläisiin kyliin 

tekemilläni kenttätyömatkoilla sekä Petroskoin kaupungissa vuosina 2009, 2011 

and 2014. Kaikki kenttätyömatkat olen tehnyt yhdessä Helsingin ja Tarton 

yliopiston tutkijoiden sekä paikallisten vepsänoppaiden kanssa. Tutkimuksen 

haastatteluissa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä ja informantit on 

anonymisoitu. Kaikki haastateltavat ovat yli 18-vuotiaita, vanhimmat yli 80-

vuotiaita. 

Vuoden 2009 nauhoitukset olen tallentanut keskivepsän murrealueella Ojatin 

alueella Leningradin oblastissa ja vuoden 2014 nauhoitukset Päžarin ja Pondalan 

itäisissä keskivepsäläiskylissä Vologdan oblastissa sekä Ojatin alueella.  Olemme 

pyrkineet etsimään haastateltavia kaikista ikäryhmistä ja mahdollisuuksien mukaan 

sekä miesten että naisten parista. Haastateltavat on löydetty tekniikalla, jota usein 

kutsutaan myös mukavuusotokseksi (convenience sampling) (ks. esim. Sarhimaa 

1999: 81). Olemme jututtaneet ihmisiä kylänraitilla, kyläkaupalla tai pihamailla, 

kyselleet heiltä, missä taloissa vielä asuu vepsäntaitoisia ihmisiä, ja kolkutelleet 

rohkeasti oville. Vuoden 2009 nauhoituksista on tässä tutkimuksessa hyödynnetty 

kuutta, ja niiden yhteenlaskettu kesto on 2 tuntia 16 minuuttia. Nauhoitteiden 

litteraatit ovat omaa käsialaani. Informantteja on yhteensä viisi, kaksi miestä ja 

kolme naista. Vuonna 2014 tallentamistani nauhoitteista olen tässä tutkimuksessa 

hyödyntänyt kuutta. Nauhoitteiden yhteenlaskettu kesto on 6 tuntia 15 minuuttia. 
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Informantteja on yhteensä seitsemän: yksi mies ja kuusi naista. Myös vuoden 2014 

nauhoitteet ovat litteroimiani. 

Haastatteluja vuosien 2009 ja 2014 nauhoituksissa johti professori Riho 

Grünthal, mutta myös muut kenttätyöntekijät osallistuivat halutessaan kysymysten 

tekoon. Vuoden 2014 elisitaatiotestiin liittyvät haastattelut tein kokonaan itse. 

Professori Grünthalin haastattelujen formaatissa oli sekä teemahaastattelun että 

avoimen haastattelun piirteitä (ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2008; Eskola & 

Suoranta 1998: 86−88.). Keskustelu eteni vapaasti ja pitkälti haastateltavan 

ehdoilla ja aiheista. Haastattelujen aikana professori Grünthal tarjosi välillä 

haastateltaville erilaisia valmiiksi pohtimiaan teemoja, joista hän antoi keskustelun 

sitten polveilla melko vapaasti. Keskeistä haastatteluissa olivat haastateltavan 

muistot, kokemukset ja ajatukset. Tyypillisiä haastatteluissa käsiteltyjä aihepiirejä 

olivat esimerkiksi haastateltavan arkielämä askareineen, perhe, sukulaiset ja 

ystävät, lasten elämänvalinnat, tärkeät virstanpylväät haastateltavan elämässä, 

menneet ajat ja lapsuus, sota-aika sekä neuvosto- ja nykyaika, vepsän ja venäjän 

kieli, kansallisuus ja identiteetti, kylien kohtalo sekä kaupungistuminen. 

Haastattelutilanteet olivat rentoja, luontevia ja keskustelunomaisia ja haastateltavat 

innokkaita osallistumaan niihin. Seurustelu oli hyvin spontaania ja tunnelma 

sydämellinen ja välitön. Keskustelimme haastateltavien kanssa henkilökohtaisista 

asioista, katselimme heidän esittelemiään valokuvia ja käsitöitä, maistelimme 

isäntäväen tarjoilemia ruokia ja juomia sekä autoimme heitä talon töissä, 

esimerkiksi piirakoiden leivonnassa sekä heinien niittämisessä ja haravoinnissa. 

Havaintojeni mukaan haastateltavat unohtivat nopeasti tutkijoiden roolin, mikä 

vähensi huomattavasti havaitsijaharhaa haastattelutilanteissa.  

Vuoden 2011 nauhoitukset olen tallentanut ELDIA-projektin yhteydessä 

Petroskoissa ja pohjoisvepsäläisissä Šoutar’vin ja Kaleigin kylissä. Tutkimuksessa 

hyödyntämieni vuoden 2011 nauhoitteiden yhteenlaskettu kesto on 7 tuntia 59 

minuuttia.  Nauhoitukset sisältävät kuusi yksilö- ja neljä ryhmähaastattelua. 

ELDIAn periaatteiden mukaisesti informantit on sekä yksilö- että 

ryhmähaastatteluihin valittu edustamaan seuraavia ikäryhmiä: 18–29-, 30–49- ja 

50–64-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat. Haastatellut ovat löytyneet 

vepsäläisaktivistien kautta. Kuhunkin ikäryhmään on pyritty löytämään sekä mies- 

että naisvastaajia, mikä osoittautui käytännössä hieman hankalaksi tehtäväksi. 

Miehiä on kaikissa vepsää puhuvissa ikäryhmissä vähemmän kuin naisia, mikä on 

johtanut vinoutuneeseen sukupuolijakaumaan myös tutkimuksessa. 

Yksilöhaastatteluihin osallistui kerrallaan yhdestä kahteen informanttia. Kunkin 
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ryhmähaastattelun osallistujat kuuluivat samaan ikäryhmään, ja ryhmien koot 

vaihtelivat kuuden ja yhdeksän hengen välillä.  

Vuoden 2011 haastatteluja johti professori Riho Grünthal yhdessä Petroskoin 

Karjalan tiedekeskuksen vanhemman tutkijan, tohtori Nina Zaicevan kanssa. 

Minun vastuualueenani oli haastattelujen observointi ja teknisestä puolesta 

huolehtiminen niin haastattelutilanteissa kuin materiaalin jälkikäsittely- ja 

analysointivaiheissakin. Haastattelujen litteroinnit ovat minun ja Ol’ga Zaicevan 

käsialaa ja käännökset ja analyysit minun tekemiäni. Vuoden 2011 haastattelut ovat 

formaatiltaan niin sanottuja puolistrukturoituja teemahaastatteluja (ks. esim. 

Hirsjärvi & Hurme 2008). Haastatteluissa käytettiin ELDIAn luomaa templaattia, 

ja Nina Zaiceva ja Riho Grünthal valitsivat haastatteluissa käytetyt kysymykset ja 

käänsivät ne vepsäksi. Kaikkien haastattelujen kysymykset olivat lähes samoja ja 

ne esitettiin suurin piirtein samassa järjestyksessä. Haastateltaville ei annettu yhtä 

paljon vapauksia teemojen suhteen kuin muiden vuosien haastatteluissa. 

2.5 Pronominien elisitaatiotesti 

Väitöskirjan kolmannessa ja neljännessä artikkelissa olen hyödyntänyt myös 

kehittelemääni pronominien elisitaatiotestiä. Idea pronominitestistä syntyi ennen 

viimeistä kenttätyömatkaani, kun huomasin vanhoja äänitteitä analysoidessani, että 

pelkästään suorasta kerronnasta harvinaisia lauseyhteyksiä on mahdotonta kerätä 

riittävästi. En pitänyt todennäköisenä, että painetun aineiston ja 

haastatteluaineiston määrän kasvattaminen johtaa toivottuun lopputulokseen, sillä 

harvinaisten tapausten lukumäärä ei välttämättä olisi kasvanut oleellisesti. Totesin 

myös, että jopa aihepiirien valinta vaikuttaa siihen, millaisia rakenteita spontaani 

puhe sisältää. Esimerkiksi sota-ajan ja lapsuusajan muistelmista löytyy tyypillisesti 

paljon kieltolauseita. Toisaalta havaitsin, että monet kaipaamani harvinaiset 

rakenteet jäävät puuttumaan kokonaan. Tästä syystä päätin ottaa käyttööni jonkin 

elisitoidun tutkimusmenetelmän.  

Vaikka luvussa 2.4 kuvatun haastatteluaineiston käytöllä onkin monia hyviä 

puolia, kuten aineiston luonnollisuus, monet empiirisen kielentutkimuksen 

havainnot tukevat tekemääni metodista valintaa. Eräät harvinaiset rakenteet 

esiintyvät spontaanissa puheessa hyvin harvoin, ja laajatkin haastatteluaineistot tai 

tekstikorpukset saattavat sisältää erilaisia rakenteellisia piirteitä vain rajoitetusti. 

Jotkut puhujat saattavat vältellä hankalia rakenteita jopa tietoisesti, mutta tavalliset 

rakenteet sen sijaan saattavat esiintyä haastatteluissa hyvinkin tiuhaan. 

(Riionheimo 2007: 37; Sandman 2013: 85; Sarhimaa 1999: 212 ja siinä mainitut 
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lähteet.) Erilaisten elisitoitujen tutkimusaineistojen avulla tutkija voi hankkia 

täsmäaineistoa kielen tietystä osa-alueesta tai rakennetyypistä (ks. Evans & Dench 

2006: 3). Tällaista aineistoa voidaan käyttää myös tutkijan spesifien oletusten 

testaamiseen (Riionheimo 2007: 38). Elisitaatiotestit voidaan jakaa pääpiirteittäin 

kahteen ryhmään, performanssi- ja arviointitesteihin (Sarhimaa 1999: 212; 

Greenbaum 1988: 88−93). Performanssitesteissä tutkija joko pyytää testihenkilöitä 

tuottamaan joitakin kielellisiä elementtejä tai tekemään joitakin pyydettyjä tehtäviä. 

Arviointitesteissä koehenkilöt arvioivat valmiita elementtejä. Kaikkein 

tyypillisimmin käytetty arviointitesti on niin sanottu hyväksyttävyystesti.  

Performanssitesteihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset käännöstestit. 

Käännöstesti ei soveltunut mielestäni menetelmäksi, sillä vaikka venäjän ja vepsän 

indefiniittisyyden tunnukset ovatkin muodollisesti osin samoja, niiden funktioiden 

distribuutiot ovat hieman erilaisia (ks. luku 4.2). Pelkäsin käännöslauseiden 

tuottavan vepsäksi täsmälleen samoja pronominisarjoja kuin venäjäksi. Myös Matti 

Larjavaara (1990: 420) huomasi karjalan partitiiviobjekteja käsittelevässä 

tutkimuksessaan, että kääntäminen metodina saa jotkut informanteista käyttämään 

rakenteita, joihin venäjä on vaikuttanut voimakkaammin. Toisaalta Sarhimaa (1999: 

218) toteaa, että jotkut informantit voivat toimia käännöstilanteessa myös 

päinvastoin eli pyrkiä tietoisesti välttämään lähtökielen rakenteita. Sarhimaan 

mukaan erot yksilöiden välillä voivat olla hyvinkin suuria. 

Päätin valita elisitaatiotestini muodoksi lauseiden täydennystehtävän, jossa 

yhdistelin sekä arviointitestin että performanssitestin ominaisuuksia. Testin 

suunnittelu- ja testausvaiheessa totesin, että puhtaan performanssitestin 

toteuttaminen ei olisi onnistunut. Eräiden harvinaisten lauserakenteiden ja niiden 

sisältämien indefiniittisten pronominien houkutteleminen esiin olisi ollut 

huomattavan vaikeaa. Totesin, että minun oli käytännössä mahdotonta saada 

koehenkilö tuottamaan spontaanisti tiettyjä indefiniittipronomineja tai 

indefiniittisyyden tunnuksia, jos en saisi tarjota koehenkilölle edes haluamaani 

pronominivartaloa. Testasin kotioloissa myös esimerkiksi kuvakorttimenetelmää, 

mutta totesin, ettei epämääräisen referentin houkuttelu onnistu ainakaan sillä 

metodilla. 

Laadin testiä varten 57 erilaisilla indefiniittipronomineilla täydennettävää 

lausetta, joista analyysivaiheessa tiputin pois kolme. Lausetyyppien valinta 

perustui etukäteishypoteeseilleni, jotka olivat syntyneet tutkimuskirjallisuutta 

(esimerkiksi Haspelmath 1997; Tretjakova 2009; Forsberg 1995) lukiessani ja 

aiempia vepsäläisaineistoja analysoidessani. Suunnittelin testin siten, että se 

sisältää kaikki indefiniittisesti käytettyjen pronominien yhdeksän funktiota sekä 
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erilaisia lauserakenteita, joissa esimerkiksi suomessa tai venäjässä käytetään 

indefiniittisiä pronomineja. Lisäksi liitin mukaan lauserakenteita, jotka tiesin 

vepsän kielelle tyypillisiksi, sillä olinhan tuohon mennessä käynyt jo läpi kaiken 

käyttämäni painetun aineiston sekä edellisvuosien haastattelut. Tarjosin 

koehenkilöilleni siis sekä uudenlaisia ja osin hypoteettisiakin lauserakenteita ja 

toisaalta aiemmasta aineistosta omaksumiani rakenteita, koska tutkimusprosessi oli 

opettanut minulle jo tuohon mennessä paljon pronominien esiintymisympäristöistä. 

Testin toteuttamisajankohta olikin paras mahdollinen: tutkimuksen alkuvaiheessa 

minulla ei olisi ollut yhtä paljon kokemuksen tuomaa tietoutta mahdollisista tai 

hypoteettisista rakenteista ja käyttöympäristöistä.  

Testilauseeni syntyivät eri tavoin. Jotkin testilauseistani poimin painetuista 

lähteistä sekä aiempien kesien nauhoituksistani, ja muokkasin niitä hieman testiin 

paremmin soveltuviksi. Osan testilauseistani poimin tutkimuskirjallisuudesta (esim. 

Haspelmath 1997) ja käänsin ne vepsäksi, ja osan lauseista tuotin spontaanisti itse. 

Valitsin ja modifioin lauseita niin, että ne ovat vepsäksi mahdollisimman 

luonnollisia. Vaikka hallitsenkin vepsää hyvin, en ole vepsän natiivipuhuja, joten 

tarkistutin vielä lauseiden kielenmukaisuuden Petroskoin valtionyliopiston vepsän 

kielen lehtori Ol’ga Žukovalla. Tein myös kaikki lehtori Žukovan ehdottamat 

muutokset ja korjaukset. 

Testasin jokaista funktiota tai rakennetta tavallisesti 1−3 lauseella. Kaikki 

testilauseet sekä niihin tarjoamani ja koehenkilöiden keksimät pronominit on 

lueteltu liitteessä 1. Esitin kaikille vastaajille liitteen 1 mukaiset lauseet ja aina 

samassa järjestyksessä. Alla (1) on esitetty yksi testilauseistani (Q51), siihen 

tarjoamani pronominivaihtoehdot sekä yksi koehenkilöiden itse keksimä 

vaihtoehto naku miččed.  

1. Lapsed joksendeliba kuti ___________ läväspäi pästtud lehmäižed. 

                                         miččed 

                                         miččed-ni 

                                         miččed-se 

                                         nimiččed 

                                         miččenijad 

                                         miččed-gi 

                                         naku miččed 

’Lapset juoksentelivat kuin jotkut/ mitkäkin navetasta päästetyt lehmät.’ 

Olin laatinut etukäteen taiteltavia pronominikortteja, kullekin testilauseelle omansa, 

ja jokaisessa kortissa esiintyi aina yksi pronominivartalo ja vaihteleva määrä 
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erilaisia indefiniittisyyden tunnuksia. Koehenkilöiden tehtävänä oli valita, mitkä 

tarjoamistani pronominivaihtoehdoista heidän mielestään sopivat lauseiden 

aukkokohtiin. Koska indefiniittipronominisarjojen distribuutiot ovat 

todellisuudessakin osittain päällekkäisiä, oli elisitaatiotestissäkin tarjolla useita 

pronominivaihtoehtoja yhtä lausetta kohden. Usein tarjolla oli myös paljas 

interrogatiivi. Yleensä mukana oli tietoisesti myös ”vääriä”, hypoteesini mukaan 

kontekstiin sopimattomia vaihtoehtoja, mitä en kuitenkaan kertonut koehenkilöille. 

Korostin testitilanteessa koehenkilöilleni sitä, että he saavat valita vaihtoehdoista 

niin monta kuin haluavat ja että myös kaikki heidän itse keksimänsä muodot ja 

variantit ovat ”oikeita” ja sallittuja.  

Teetin testin seitsemällä informantilla kesällä 2014 Päžarin ja Pondalan kylissä 

Vologdan oblastissa sekä Ladvan kylässä Leningradin oblastissa. Taustatietoina 

kysyin lomakkeella jokaiselta koehenkilöltäni sukupuolen, iän, syntymäajan, 

syntymäpaikan sekä sen, milloin ja missä henkilö oli oppinut vepsän kielen. 

Vastaajia oli näin vähän, koska testi osoittautui työläämmäksi, kuin osasin odottaa. 

Metodinani oli tehdä testi yhdessä koehenkilöiden kanssa, toisin sanoen lukea 

kukin testilause ääneen ja kysellä vastaajilta, mitkä tarjoamistani vaihtoehdoista 

lauseeseen sopisivat ja mitkä eivät. Otoksesta olisi luonnollisesti tullut suurempi, 

jos olisin voinut teettää testin kirjallisesti. Käytännössä tämä olisi ollut mahdotonta, 

sillä osa vastaajistani ei osannut lukea vepsää lainkaan. Vepsäläisten oman kielen 

lukutaito ei ole itsestäänselvyys. ELDIA-tutkimuksen vastaajista peräti 24,2 % ei 

osannut lukea vepsää lainkaan, kun venäjäksi lukutaidottomia 302 vastaajasta oli 

vain yksi (Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 102−108). 

Tilanteeseen on vaikuttanut ensinnäkin vepsän kouluopetuksen vähäisyys ja lähes 

kaiken kouluopetuksen venäjänkielisyys. Toiseksi moni erityisesti iäkkäistä 

vepsäläisistä ei hallitse latinalaisia aakkosia, ellei ole sattunut opiskelemaan 

kouluaikanaan esimerkiksi ranskaa tai saksaa tai käymään koulua niinä lyhyinä 

aikoina, jolloin vepsä tai suomi oli muutamissa kylissä opetuskielinä. Kolmanneksi 

vepsänkielistä kirjallisuutta on vain hyvin niukasti olemassa ja saatavilla, joten 

harjoitus jää pakostakin vähäiseksi. 

Testin aikana kirjasin kaikki vastaukset lomakkeelle ja nauhoitin testitilanteet, 

jotta voisin halutessani palata myöhemmin koehenkilöiden vastauksiin. Nauhoitin 

kaikilta koehenkilöiltä myös spontaania puhetta, jotta voisin verrata heidän 

vastaustensa luotettavuutta pronominien todelliseen käyttöön. Myös Sarhimaa 

(1999: 228) huomauttaa, että on tärkeää pystyä osoittamaan, miten informantin 

performanssi elisitaatiotestissä suhtautuu käyttöön muissa tilanteissa. 

Elisitaatiomenetelmäni oli antoisa mutta aikaa vievä. Yhdeltä vastaajalta kului 
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testin läpikäymiseen ja eri vaihtoehtojen pohtimiseen noin tunnista kahteen tuntiin. 

Toisaalta koehenkilöt innostuivat testin aikana myös kommentoimaan ja 

kuvailemaan valitsemiaan vaihtoehtoja ja asettamaan tekemiään valintoja 

yleisyysjärjestyksiin. Testihenkilöitä näytti riemastuttavan erityisesti se, kun he 

testin aikana ymmärsivät, kuinka monella eri tavoin he saattoivat ilmaista 

pronominia kussakin testilauseessa. Tästä syystä pidänkin menetelmää 

onnistuneena, sillä se antoi paljon yksityiskohtaisempaa tietoa pronominien 

käyttöympäristöistä, kuin pelkkä kirjallinen testi olisi antanut. 

Kaksi- ja monikielisissä vähemmistökielen puhujien yhteisöissä on todettu 

esiintyvän enemmän kielellistä heterogeenisyyttä ja variaatiota kuin 

kieliyhteisöissä yleensä (Riionheimo 2007: 64). Testin analyysivaiheessa huomasin 

lisäksi, että variaatio ja monifunktioisuus oli suurempaa, kun oli kyse 

koehenkilöistä, jotka eivät olleet tottuneita käyttämään standardoitua vepsää. 

Havaintoa on käsitelty myös kolmannessa artikkelissani. Kuviossa 3 on esitettynä 

monifunktioisuuden määrän vaihtelu vastaajittain. Lukumäärinä on esitetty 

vastausvaihtoehtojen keskiarvo ja tyyppiarvo eli moodi. 

   

Kuvio 3. Elisitaatiotestin vastausten monifunktioisuus vastaajittain. 

Standardoidun vepsän vaikutuspiirissä elävillä koehenkilöilläni näytti olevan 

selkeästi normatiivisempi suhde kieleen kuin murretta puhuvilla koehenkilöilläni. 

Toisaalta on otettava huomioon, että sellaiset puhujat, jotka eivät ole tottuneet 
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käyttämään vepsää kirjallisesti, ovat ehkä muutenkin tottumattomia tarkastelemaan 

omaa kieltään abstraktilla tasolla. Toisinaan eräiden koehenkilöiden vastausten 

lukumäärä oli niin suuri, etten pitänyt kaikkia vastauksia täysin luotettavina. Tästä 

syystä olikin hyvä, että nauhoitin testitilanteet.  
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3 Teoreettinen tausta ja terminologia 

Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni teoreettista taustaa sekä tärkeimpiä 

väitöskirjassani käytettyjä käsitteitä. Tutkimuksen teoreettisessa näkökulmassa 

olen pyrkinyt yhdistämään kielikontaktiteoriaa funktionaalis-typologiseen teoriaan. 

Väitöskirjani taustalla vaikuttavat myös psykolingvistiikan havainnot kahden eri 

kielen järjestelmien mentaalisesta prosessoinnista.  

Typologisen tutkimuksen viitekehys on tyypillisesti funktionalistinen, mikä 

tarkoittaa sitä, että kielen käyttö ja merkitys ovat tärkeässä asemassa kielen 

rakenteiden tarkastelussa. Kielikohtaiset muodolliset kriteerit puolestaan auttavat 

rajaamaan ja täsmentämään määritelmiä. (Miestamo 2013: 27, 37−38.) Hyödynnän 

tutkimuksessa esittämässäni vepsän kielen indefiniittipronominien kuvauksessa 

sekä peruskielioppiteoriaa että typologisen kielentutkimuksen esityksiä. Termi 

peruskielioppiteoria, Basic Linguistic Theory, kuvaa sitä teoreettista viitekehystä 

ja niitä peruskäsitteitä, joita kielten kieliopillisissa kuvauksissa sekä 

kielitypologiassa tavallisesti käytetään (ks. Sandman 2013: 61; Dixon 2010). 

Typologinen tieto tekee kielenkuvauksesta helpommin ymmärrettävän myös 

kyseistä kieltä tuntemattomille tutkijoille. Ilman yhteistä tieteen kieltä 

yksittäiskielten kielenkuvauksista voisi tulla liian epämääräisiä, vaikeaselkoisia ja 

solipsistisia. (Evans & Dench 2006: 5; Sandman 2013: 66.) Fennougristiikassa 

typologista tietoa alettiin yhdistellä historiallis-vertailevan kielitieteen menetelmiin 

jo 1900-luvulla, ja 2000-luvulla metodinen suuntaus on saanut vielä suurempaa 

jalansijaa (Rauhala 2015: 5). 

Väitöskirjani käsitteistöön kuuluu sekä vertailukäsitteitä (comparative 

concepts) että kuvauskategorioita (descriptive categories). Kontrastiivisissa 

osuuksissa käytän paljon niin sanottuja vertailukäsitteitä. Ne ovat eräänlaisia 

kieltenvälisten vertailujen avuksi kehitettyjä metodologisia työkaluja, jotka 

helpottavat eri ilmiöiden tunnistamista kielissä ja kieltenvälisten yleistysten 

luomista. Vertailukäsitteet eivät ole osa minkään yksittäiskielen todellista 

järjestelmää, vaan käsitteinä niiden on oltava universaalisti sovellettavia. Sen sijaan 

kuvauskategoriat ovat yksittäiskielten kielikohtaisia kategorioita. Niiden 

päämääränä on olla psykologisesti tosia ja heijastaa puhujien kielitajua. 

Kuvauskategorioiden kieltenvälinen vertailu ei ole mahdollista, sillä kategorioiden 

määrittelyn kriteerit vaihtelevat kielittäin. (Haspelmath 2010: 663–665; Miestamo 

2013: 40.) 

Vaikka deskriptiivisessä kielitieteessä kategorioiden katsotaankin olevan 

kielikohtaisia, on kielenkuvauksissa tärkeää tuoda esiin myös typologinen ja kielen 
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sukukieliä ja muita alueella puhuttavia kieliä koskeva tieto. Kielitypologiassa 

yksittäisten kielten kuvauksista tehtyjen yleistysten perusteella tehdään vertailevaa 

tutkimusta maailman kielistä. Siksi näitä suuntauksia ei pitäisikään nähdä 

vastakkaisina vaan toisiaan tukevina. Tässä tutkimuksessa on taustaoletuksena niin 

sanottu partikularistinen kategoriakäsitys, mikä tarkoittaa ei-generatiivista ja ei-

universalistista suhtautumista kieleen ja sen kategorioihin. (Ks. esim. Miestamo 

2013: 28−31; Sandman 2013: 61−66.) Tällaista kielikäsitystä edustaa muun muassa 

tässäkin tutkimuksessa paljon siteerattu Martin Haspelmath (1997; 2010). 

Käsittelen luvussa 3.1 tutkimuksessa soveltamaani indefiniittipronominien 

määritelmää ja tekemääni tutkimusjoukon rajausta. Luku 3.2 taustoittaa vepsän 

indefiniittipronominien kategoriaa. Luvussa 3.3 tarkastelen kontaktilähtöisiä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat pronominijärjestelmän muovautumiseen ja muutoksiin 

kielissä. Kieliopillistumiseen liittyviä kysymyksiä käsittelen luvussa 3.4 ja 

kontaktivaikutuksia ja kaksikielisen puhujan kielen prosessointia luvussa 3.5.  

3.1 Indefiniittipronominin määritelmä ja tutkimusjoukon rajaus 

Mikäli tutkimuskohdetta halutaan käyttää myös kieltenväliseen vertailuun, on 

kohteen määritelmän oltava sellainen, että se on sovellettavissa kaikkiin kieliin 

(Miestamo 2013: 28−29). Käsittelen seuraavaksi tutkimuksessa soveltamaani 

indefiniittipronominien määritelmää. 

Termin pronomini määrittely ja pronominien luokittelu alakategorioihin ei ole 

suinkaan ongelmatonta, sillä pronomineihin tavallisesti luettavat sanaryhmät ovat 

keskenään hyvinkin erilaisia. Ison suomen kieliopin (ISK 2004: § 713) mukaan 

pronomineilla tarkoitetaan luvussa ja sijassa taipuvia ei-kuvailevia tai luokittavia 

nomineja, jotka saavat muihin nomineihin verrattuna melko vähän määritteitä. 

Kieliopin mukaan pronominit ovat suljettu sanaluokka, sillä ne ovat yleensä 

tyhjentävästi lueteltavissa. Pronominien määritelmän rajaaminen nomineihin on 

kuitenkin ongelmallista, sillä persoonapronomineja lukuun ottamatta pronominien 

alakategorioihin voi sisältyä kielissä tyypillisesti myös muita prosanoja, 

esimerkiksi proadverbeja, proadjektiiveja ja jopa proverbejä (Bhat 2004: 2; 

Haspelmath 1997: 10). Käytän tässä vepsän indefiniittipronomineja käsittelevässä 

tutkimuksessani termiä pronomini sen laajemmassa merkityksessä ja viittaan sillä 

pro-nominien lisäksi myös muihin vepsän prosanoihin eli proadverbeihin ja 

proadjektiiveihin. 

Perinteisissä eri kielten kieliopeissa indefiniittipronominien kategoria sisältää 

laajan ja keskenään hyvin kirjavan pronominijoukon. Nämä ovat tyypillisesti ei-
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definiittisiä pronomineja, jotka eivät helposti sovi mihinkään muuhunkaan 

pronominikategoriaan. Käytän tutkimuksessani termiä indefiniittipronomini Martin 

Haspelmathin (1997: 10−11) tapaan ja viittaan sillä merkitykseltään indefiniittisiin 

indefiniittipronomineihin. Indefiniittipronominien määritelmän on Haspelmathin 

mukaan oltava sekä formaali että funktionaalinen etenkin typologisessa 

tutkimuksessa. Formaalisti määriteltynä indefiniittipronominit ovat pronomineja 

eli kieliopillisia yksiköitä, ja funktionaalisen määritelmän mukaan 

indefiniittipronominien tärkein funktio on indefiniittisen referenssin ilmaisu.  

Indefiniittipronominit esiintyvät kielissä tavallisesti sarjoina, joihin kuuluu 

yksi jokaisesta niin sanotusta tärkeimmistä ontologisista kategorioista: ihminen, 

muu olio, paikka, aika, tapa, määrä (ks. myös luku 3.2, taulukko 2). Kaikkein 

tyypillisimmin indefiniittipronomini koostuu vartalosta, joka ilmaisee ontologista 

kategoriaa, ja rakenteellisesta elementistä, joka on yhteinen koko sarjalle, 

esimerkiksi englannin some- tai any-. Indefiniittipronominien kantasanat voivat 

olla kahdenlaisia, joko interrogatiivipronomineja, geneerisiä ontologisen 

kategorian nomineja, (esimerkiksi ’person’ tai ’thing’) tai ne voivat perustua 

numeraaliin ’yksi’. Kutsun indefiniittipronominisarjan yhteistä rakenteellista 

elementtiä tutkimuksessani nimityksellä indefiniittisyyden tunnus (indefiniteness 

marker). Indefiniittisyyden tunnus on joko affiksi tai partikkeli. Kun 

indefiniittisyyden tunnus on partikkeli, se voi sijaita joko vartalon vieressä tai 

lauseen lopussa. Kun indefiniittisyyden tunnus on affiksi, se on yleensä 

ekstrafiksaalinen, eli joko prefiksi tai suffiksi. Joskus indefiniittisyyden tunnus voi 

koostua myös monesta osasta. Sijapäätteet sijoittuvat normaalisti vartalon ja 

indefiniittisyyden tunnuksen väliin, mutta toisinaan ekstrafiksaaliset 

indefiniittisyyden tunnukset voivat järjestäytyä uudelleen. Tällaista morfeemien 

uudelleenjärjestäytymistä olen käsitellyt artikkelissa III. Indefiniittisyyden 

tunnukset eivät aina ole segmenttijonoja, vaan kuten muitakin kieliopillisia 

morfeemeja, myös niitä voidaan ilmaista reduplikaatiolla, kuten esimerkiksi 

mordvassa, tai vartalon modifikaatiolla. (Haspelmath 1997: 23−24) 

Indefiniittipronominit ovat yleensä johdettuja ja tunnusmerkkisiä muotoja, 

mutta joissakin kielissä indefiniitti- ja ingerrogatiivipronominit voivat olla myös 

muodollisesti identtisiä. Lähes kaikissa maailman kielissä on jonkinlaisia 

indefiniittipronomineja, mutta indefiniittisyyden ilmaiseminen onnistuu muillakin 

keinoilla. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi geneeristen nominien, 

eksistentiaalilauseiden, epäspesifien vapaiden relatiivilauseiden ja 

universaalikvanttorien käyttö. (Haspelmath 1997: 23−31, 52−56.) 
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Väitöskirjani metodisena perustana on Martin Haspelmathin tutkimus 

indefiniittipronominien funktioista. Haspelmath (1997: 31−52) on helpottaakseen 

kieltenvälistä variaation vertailua ryhmitellyt indefiniittipronominien funktiot 

yhdeksään pääryhmään. Nämä funktiot ovat: spesifi tuttu, spesifi tuntematon, 

irrealis ei-spesifi, kysymys, konditionaali, epäsuora kielto, suora kielto, 

komparatiivi ja vapaa valinta. Tutkimuksessa käytetään indefiniittipronominien 

funktioiden tarkastelun apuna semanttisten karttojen metodologiaa, tarkemmin 

sanottuna Haspelmathin (mts. 4) kehittämää indefiniittipronominien 

implikationaalista karttaa. Semanttisia karttoja voidaan pitää myös 

implikationaalisina, sillä karttojen voidaan ajatella kuvaavan myös 

implikationaalisia universaaleja. Indefiniittipronominit esiintyvät kielissä aina 

sarjoina. Nämä sarjat koostuvat ontologisiin peruskategorioihin viittaavien 

indefiniittipronominien joukoista ja ilmaisevat erilaisia funktioita. Tyypillisesti 

indefiniittipronominisarjat ovat monifunktioisia: niiden käyttö ulottuu useampaan 

kuin yhteen funktioon. Sarjat voivat olla implikationaalisella kartalla keskenään 

osin tai kokonaan päällekkäisiä. (Haspelmath mts. 58–64). 

Käyttämäni vepsän indefiniittipronominien tutkimusjoukon rajaus ei noudata 

suoraan vepsäläiskielioppien eikä suomen kielioppien perinnettä. 

Vepsäläislähteissä pronominien ryhmittely noudattaa tavallisesti venäläistä 

ryhmittelyperinnettä. Esimerkiksi Nina Zaicevan (1995: 104–105) kieliopissa 

pronominit on ryhmitelty persoona-, refleksiivi-, demonstratiivi-, interrogatiivi-, 

relatiivi-, indefiniitti- ja resiprookkipronomineihin sekä negatiivisiin 

pronomineihin. Relatiiviset pronominit ovat Zaicevan määritelmän mukaan samoja 

kuin interrogatiiviset mutta vailla kysyvää merkitystä. Myös negatiiviset 

pronominit ovat kieliopin mukaan samoja kuin interrogatiiviset, mutta erona on 

vain niihin liittyvä prepositio ni-. Omassa ryhmittelyssäni niin sanotut negatiiviset 

pronominit ovat sen sijaan osa indefiniittipronominien alakategoriaa. 

Isossa suomen kieliopissa (2004: 726−728) termin indefiniittipronomini sijaan 

on käytetty termiä kvanttoripronomini. Kvanttoripronominien ryhmään saadaan 

sisällytetyksi myös suhteellista määrää ilmaisevat lukumäärän kvanttoripronominit 

sekä merkitykseltään ei-indefiniittiset universaaliset kvanttoripronominit, jotka 

perinteisissä kieliopeissa on sijoitettu hieman harhaanjohtavasti 

indefiniittipronominien kategoriaan (ks. myös ISK mts. 726−728). Käsittelen koko 

vepsän kvanttoripronominien kategoriaa pro gradu -työssäni (ks. Hienonen 2009). 

Mikäli vepsän kielen pronominit luokiteltaisiin Ison suomen kieliopin mallin 

mukaan, pronominien alakategorioita olisivat persoonapronominit (esim. 

minä ’minä’, sinä ’sinä’), demonstratiivipronominit (esim. nece ’tämä’, se ’se’), 
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refleksiivipronominit (esim. iče + possessiivisuffiksi ’itse’), resiprookkipronominit 

(toine ’toinen’ – toine ’toinen’), interrogatiivipronominit (esim. ken ’kuka’, 

kus ’missä’), relatiivipronominit (esim. ken ’joka’, mitte ’joka’) ja 

kvanttoripronominit (esim. kaik ’kaikki’, eraz ’eräs, joku’, ken-se ’joku’). 

Kvanttoripronominien joukosta tutkimusjoukkooni kuuluvat indefiniittiset (esim. 

eraz ’eräs, joku’, ken-se ’joku’), kieltohakuiset (esim. niken ’kukaan’, 

nikus ’missään’) ja samantekevyyden pronominit (esim. ken taht ’kuka tahansa’). 

Sen sijaan merkitykseltään ei-indefiniittiset universaaliset kvanttoripronominit 

(esim. kaik ’kaikki’, kaikutte ’jokainen’) ja lukumäärän kvanttoripronominit (esim. 

harvad ’harvat’, äjad ’monet’) olen rajannut tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimusjoukkooni kuuluvat myös väitöskirjani neljännessä artikkelissa 

tarkastellut paljaat interrogatiivit ja niiden indefiniittinen käyttö. Termi paljaat 

interrogatiivit on suomennokseni termistä bare interrogatives, jolla viitataan 

interrogatiivipronominien kanssa muodollisesti identtisiin 

indefiniittipronomineihin (ks. Haspelmath 1997: 170–171). Tutkimuksessa olen 

halunnut välttää perinteistä nimitystä interrogatiivipronominien indefiniittinen 

käyttö, joka on käsitteenä hieman harhaanjohtava. Kuten moni tutkija nykyään 

uskoo, muodot ovat alun alkaenkin olleet monimerkityksisiä tai -funktioisia (ks. 

Forsberg 1995: 39–40; Haspelmath 1997: 174–175). 

3.2 Vepsän indefiniittipronominien järjestelmä  

Taulukossa 2 on esiteltynä tutkimusjoukkoon kuuluvat vepsän pronominivartalot 

ja pronominit. Jokainen pronomini edustaa yhtä niin sanotuista ontologisista 

kategorioista (Haspelmath 1997: 21, 29–31). On huomattava, että tutkimuksen 

kohteena olevat tunnuksisten indefiniittipronominien interrogatiivivartalot ja 

paljaat interrogatiivit ovat muodollisesti identtisiä interrogatiivi- ja 

relatiivipronominien kanssa. Erottava tekijä on siis indefiniittinen referenssi. 
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Taulukko 2. Tutkimusjoukkoon kuuluvat pronominit ja ontologiset kategoriat, joita ne 

edustavat. 

Pronomini Ontologinen kategoria 

ken ’kuka’ Person ’ihminen, identiteetti’ 

mi, mitte ’mikä’ Thing ’muu olio, kategoria’  

kus/ miš ’missä’ Place ’paikka’  

konz ’milloin’ Time ’aika’ 

kut/ mit ’miten’ Manner ’tapa’ 

kuverz’ kuinka paljon’ Amount ’määrä’  

Vepsän kielen tunnuksiset indefiniittipronominit muodostuvat tyypillisesti 

interrogatiivivartalosta ja indefiniittisyyden tunnuksesta. Vepsän 

indefiniittipronominijärjestelmä on rakentunut samoin kuin muissakin itäisen 

Euroopan kielissä, sillä slaavilaisten ja suomalais-ugrilaisten kielten 

indefiniittipronominit perustuvat juuri interrogatiivivartaloihin (ks. Haspelmath 

1997: 239). Tunnuksisten indefiniittipronominien ja paljaiden interrogatiivien 

lisäksi tutkimusjoukkooni kuuluu vepsän indefiniittipronomini eraz, joka ei 

pohjaudu interrogatiivipronomineihin. Suomen, karjalan, aunuksen ja vepsän eräs-

pronomini lienee karjalaista alkuperää (Ojansuu 1922: 105). Pronominin kantana 

on ollut todennäköisesti sana erä, ja s-aines on ilmeisesti johdinta, joka ei ole 

olennaisesti muuttanut kantasanan merkitystä (Ojansuu 1922: 105; SSA: eräs). 

Olen käsitellyt eraz-pronominia väitöskirjani toisessa artikkelissa (Hienonen 

[Karjalainen] 2010; ks. myös Hienonen [Karjalainen] 2009: 27−30). Vepsän üks'-

sanaa, jonka voi määritellä joko numeraaliksi, spesifiseksi indefiniittipronominiksi, 

indefiniittiseksi pronominiksi tai jopa määräiseksi artikkeliksi, olen käsitellyt pro 

gradu -työssäni (Hienonen [Karjalainen] 2009: 42−47).  

Vepsän indefiniittisyyden tunnus voi olla joko affiksi tai partikkeli (Hienonen 

[Karjalainen] 2010). Tunnukset on useimmiten lainattu venäjästä, ja lähes samoja 

tunnuksia tavataan kaikissa itäisissä itämerensuomalaisissa kielissä ja monessa 

muussakin suomalais-ugrilaisessa kielessä (ks. myös Alvre 2002; Blokland 2012: 

3−5; Haspelmath 1997: 184). Venäjän vaikutus on vakiintunut vepsän kielen 

indefiniittipronominien järjestelmään, sillä tunnukset ovat integroituneet osaksi 

sitä. Vepsän kielen tavallisia indefiniittisyyden tunnuksia ovat: koje- ~ kojo-, -ni ~  

-nibud’, -se, ni-, taht, melhež ja putub. Pronominien muodostusta on esitelty 

kuviossa 4. Tunnusten merkityksiä eli eri indefiniittipronominisarjojen funktioita 

käsitellään artikkelissa II. 
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Kuvio 4. Tunnuksisten indefiniittipronominien muodostus vepsässä. 

Tunnuksisten indefiniittipronominien interrogatiivivartalot ja paljaat interrogatiivit 

voivat vepsässä taipua sijassa ja luvussa. Kun vartalo tai paljas interrogatiivi on 

nomini ken ’kuka’, mi ’mikä’, mitte ’mikä’, sillä on normaali nominien taivutus, 

esimerkiksi ken-ni ’joku’, kenen-ni ’jonkun’, kenel-ni ~ kel-ni ’jollakulla’. 

Proadverbi konz ’milloin’ ei taivu. Proadverbit kus ~ miš ’missä’ taipuvat 

paikallissijoissa, esimerkiksi kus-ni ’jossakin’, kuna-ni ’jonnekin’. Myös 

kuverz’ ’kuinka paljon’ taipuu normaalisti sijassa mutta vain yksikkömuodoissa, 

esimerkiksi kuverdan-ni ’jonkin verran’. 

3.3 Kontaktilähtöiset muutokset pronominijärjestelmässä  

Vepsän pronominijärjestelmän muutos on seurausta sekä kielensisäisistä että 

kieltenvälisistä tekijöistä. Tällaista muutosta, jonka motivaatiota selittävät sekä 

kielensisäiset tekijät että kielikontaktin toinen osapuoli, kutsutaan monilähtöiseksi 

(Riionheimo 2007: 59; Dressler 1988: 184, Thomason 2001: 230). 

Kielenmuutoksen taustalla vaikuttavien ilmiöiden välille ei välttämättä kannata 

vetää tarkkaa rajaa, sillä ilmiöt toimivat yleensä vuorovaikutuksessa keskenään. 

Kielenulkoiset tekijät saattavat vahvistaa kielensisäisiä muutosprosesseja. 

(Riionheimo 2007: 59.) Kontaktilähtöisiä muutoksia on olemassa kahdenlaista 

tyyppiä. Kielen säilymisen tilanteessa muutokset tapahtuvat lainaamisen kautta. 

Substraattivaikutuksessa muutos tarkoittaa sellaista interferenssiä, jota kieleen on 

kielenvaihtotilanteessa jäänyt. (Ks. Riionheimo ym. 2014: 323; Sarhimaa 1999: 44; 

Thomason & Kaufman 1988: 46−57.)  

Kymmenen viime vuoden sisällä kiinnostus kontaktilähtöisten morfologisten 

muutosten tutkimusta kohtaan on kasvanut. Tutkimusta ovat edistäneet monista 

aiemmin tuntemattomista maailman kielistä ilmestyneet kieliopit sekä 

rakenteellisia lainoja käsittelevät julkaisut, jotka pohjautuvat laajaan 
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kieltenväliseen aineistoon. Kontaktilähtöisten morfologisten muutosten 

tutkimuksen empiirisyys on kasvanut, mutta teoreettisista näkökannoista tarvitaan 

vielä lisätutkimusta. Tämän hetken tutkimuksen yksi keskeisimmistä 

tutkimuskysymyksistä on se, onko morfologinen lainautuminen todellakin niin 

harvinainen ilmiö kuin kirjallisuudessa väitetään. Tutkijoita kiinnostaa myös 

morfologisen lainaamisen sekä ilmiöiden kuten koodinvaihdon, kreolisaation tai 

sekakielten synnyn välinen suhde. (Gardani ym. 2015: 2.) 

Tämän tutkimuksen lainaamista käsittelevissä osuuksissa hyödynnetään 

Sakelin (2007) ja Matrasin ja Sakelin (2007) luomaa terminologiaa ja erotetaan 

kaksi lainaamistyyppiä. MAT (morpheme transfer) tarkoittaa jonkin kielen 

kielellisen aineksen toisintamista toisessa kielessä, kun on kyse todellisista 

fonologisista segmenteistä. PAT (morphological pattern transfer) tarkoittaa toisen 

kielen funktionaalisten tai semanttisten mallien toisintamista toisessa kielessä, 

jolloin muoto itsessään ei lainaudu. Ensimmäiseen tyyppiin viitataan 

suomenkielisessä kirjallisuudessa myös usein termillä varsinainen laina ja 

jälkimmäiseen termillä käännöslaina. (Ks. myös Kozhanov 2015.) 

Vepsän indefiniittipronominien järjestelmässä näkyy voimakas ja pitkään 

jatkunut venäjän kielen lainavaikutus. Lainaaminen määritellään tässä 

tutkimuksessa sellaiseksi kontaktimuutokseksi, jossa kielen natiivit puhujat 

lainaavat äidinkieleensä aineksia jostain toisesta kielestä, joka ei ole heillä yhtä 

vahva kuin ensikieli (Field 2002: 2; Riionheimo 2007: 54−55; Thomason & 

Kaufman 2001: 68). Lainaamista pidetään äänteenmuutosten ja analogian rinnalla 

yhtenä tärkeimmistä kielenmuutoksen aiheuttajista (Gardani ym. 2015: 1). 

Lähtötilanteessa on siis aina yksilö, joka käyttää spontaanisti toisen kielen muotoja 

puheessaan. Ratkaisevaa on integroituminen eli se lainautumisprosessin vaihe, 

jolloin lähtökielestä lainatun aineksen voidaan katsoa vakiintuneen kohdekieleen. 

Tällöin yhteisön yksikielisetkin puhujat hyväksyvät lainat osaksi puhettaan. 

Esimerkiksi morfologisten lainojen diakroninen vakiintuminen kieleen on 

harvinaisempaa kuin yksilön puheessa esiintyvä tilapäinen morfologinen vaikutus. 

(Field mts. 4; Riionheimo mts. 54; Sarhimaa 1999: 126; Thomason 1997: 182.) 

Tällaista koko kieliyhteisön kielen järjestelmään vakiintunutta vaikutusta kutsutaan 

usein myös nimellä kontaktimuutos (Riionheimo mts. 54). Yksilön puheessa 

esiintyvän interferenssin ja kontaktimuutoksen suhde ei ole kuitenkaan 

dikotominen, vaan niiden välillä vallitsee eräänlainen jatkumo (Riionheimo mts. 

54; Sarhimaa mts. 129 ja siinä mainitut lähteet).  

Puristisesta näkökulmasta toisen kielen voimakkaan vaikutuksen ajatellaan 

rappeuttavan kieltä, mutta laina- ja muu vaikutus voidaan nähdä myös kieltä 
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rikastavana tekijänä (ks. Riionheimo 2007: 60; Dressler 1991: 102−103). Kieltä 

rapauttavaa vaikutus on esimerkiksi silloin, kun lainattu leksikaalinen aines ei 

integroidu kieleen morfologisesti ja fonologisesti. Rapauttavaksi vaikutukseksi 

voidaan katsoa myös tilanne, jossa lainasanat eivät rikasta kohdekieltä vaan ne 

korvaavat aiemmin käytetyn sanaston. Kielen katoamisesta voi kieliä myös se, ettei 

ulkopuoliseen vaikutukseen suhtauduta enää selkeän puristisesti. Puhujat eivät 

enää itse huomaa ”virheitään”, eivätkä kieltä hyvin hallitsevat enää pyri 

korjaamaan heitä. Tämä näkyy muutoksena kieliasenteissa, sillä väistyvää ja 

kuolevaa kieltä pidetään niin arvottomana, ettei sitä tarvitse siirtää ”oikeassa” 

muodossa eteenpäin. (Dressler 1991: 102−103.) 

Vepsäläisyhteisössä esiintyy kahdenlaista suhtautumistapaa 

venäläisvaikutukseen. Kielenkehittäjät pyrkivät aktiivisesti välttämään 

venäläislainoja ja rikastamaan kieltä etsimällä uutta sanastoa vepsän eri murteista 

(Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 49−50). ELDIA-tutkimukseen 

sisältyi kuusi vepsänpuhujien kieliasenteita mittaavaa kysymystä (Puura & 

Karjalainen & Zajceva & Grünthal mts. 140). Tutkimuksessa huomattiin, että 

vepsäläiset suhtautuvat yleensä kielten sekoittamiseen yleensä torjuvasti. 

Vepsäläisvastaajista moni (42,8 %) oli sitä mieltä, että vepsänpuhujille on 

tyypillistä kielten, toisin sanoen vepsän ja venäjän, sekoittaminen. Lähes puolet 

vastaajista (46,9 %) ei kuitenkaan pitänyt sekoittamista hyväksyttävänä. 

Sekoittamista ei pidetty hyvän kielitaidon merkkinä. Lähes 60 % vastaajista oli sitä 

mieltä, että on olemassa jonkinlainen puhdas ja korrekti vepsän kieli. Vastaajien 

mielestä erityisesti nuoret sekoittavat kieliä usein puheessaan, mutta vanhojen 

vepsäläisten puhuma vepsän kieli on oikeaa ja puhdasta. Jos puristisia asenteita 

tarkastellaan kuten Dressler (1991: 102−103) edellä, vepsäläisten kieliasenteiden 

voidaan ajatella osoittavan, ettei kieliyhteisön kontrolli ole vielä täydellisesti 

kadonnut. Vepsäläisyhteisöissä on vielä vanhoja, kieltä hyvin hallitsevia, ja yhteisö 

pyrkii vielä välttämään ”virheitä” ja ulkopuolista vaikutusta.  

Kielikontaktitutkimuksessa on perinteisesti esitetty erilaisia rajoitteita sille, 

mitkä kielen osa-alueet ovat lainattavissa ja mitkä eivät tyypillisesti lainaudu eli 

ovat diakronisesti stabiilimpia. Eräiden morfologian osa-alueiden on perinteisesti 

uskottu olevan helpommin lainautuvia kuin toisten. Vielä 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä tutkijat, kuten Müller, Meillet, Sapir ja Jakobson, väittivät, 

että taivutusmorfeemien lainautuminen on hyvin epätodennäköistä (Gardani ym. 

2015: 1). Vapaita morfeemeja on yleisesti pidetty helpommin lainautuvana kuin 

sidonnaisia morfeemeja, johtomorfologiaa helpommin lainautuvana kuin 

taivutusmorfologiaa ja inherenttiä taivutusta taivutusta helpommin lainautuvana 
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kuin kontekstuaalista taivutusta (Gardani ym. 2015: 7−9; Matras 2015: 47; 

Riionheimo 2007: 61−62; Thomason 2015: 27; Thomason & Kaufman 1988: 

74−75). Näkemyksiä on kuitenkin nykytutkimuksen valossa hieman muokattava, 

uskoo Thomason (2015: 27). Hänen mukaansa taivutusmorfologian lainaaminen on 

huomattavasti yleisempää kuin aiemman kontaktilingvistiikkaa käsittelevän 

kirjallisuuden perusteella voisi olettaa. Taivutusainesten lainaaminen on erityisen 

tyypillistä tilanteissa, joissa kontaktit ovat intensiivisiä ja kielet tai kielimuodot 

läheisesti sukua toisilleen.  

Morfologiselle lainautumiselle on olemassa muitakin ehtoja. Perinteisesti 

kielikontaktitutkimuksessa lähde- ja kohdekielen strukturaalis-typologisen 

samankaltaisuuden on katsottu edistävän lainautuvuutta tai toimivan peräti sen 

reunaehtona. Tämän näkemyksen mukaan kieli voi lainata morfologisia 

elementtejä vain silloin, kun se on typologisesti mahdollista. Esimerkiksi 

agglutinoivaan kieleen on mahdollista lainata itsenäisiä sanoja ja agglutinoivia 

affikseja, mutta isoloivaan kieleen vain itsenäisiä sanoja. (Riionheimo 2007: 62; 

Field 2002: 40, 43). Seifart (2015: 97−98) on tutkinut affiksien lainautuvuutta ja 

todennut, että lähde- ja kohdekielen rakenteellinen samankaltaisuus ei suinkaan ole 

tärkein affiksien lainautuvuutta määrittelevä tekijä. Strukturaalis-typologisen 

samankaltaisuuden sijaan erilaisia sosiolingvistisiä tekijöitä korostavia tutkijoita 

ovat Seifartin lisäksi esimerkiksi Thomason ja Everett (Thomason & Everett 2001; 

Thomason 1999) sekä Matras (2015).  

Rakenteellisten kategorioiden lainautuvuudesta on myös yritetty luoda erilaisia 

hierarkioita. Ensimmäisessä ja eniten käytetyssä mallissa (ks. esim. Thomason & 

Kaufman 1988) esitetään niin sanottuja yleisyyshierarkioita. Tässä mallissa 

erilaiset rakenteelliset kategoriat laitetaan järjestykseen sen perusteella, kuinka 

alttiita ne ovat kontaktilähtöisille muutoksille. Toisessa mallissa esitetään, että eri 

kategorioiden lainautuvuuden välillä vallitsee implikationaalisia suhteita: yhden 

kategorian lainautuvuutta pidetään ehtona toisen lainautuvuudelle (ks. esim. Field 

2002; Matras 2007). Molemmissa yleistyksissä on ongelmansa, mutta hierarkiat 

voivat myös täydentää toisiaan. Kaikkien näiden hierarkioiden taustalla vaikuttaa 

ajatus, jonka mukaan morfologinen lainautuminen edellyttää erityisen pitkää ja 

intensiivistä kielikontaktia. (ks. esim. Gardani ym. 2015: 1; Riionheimo 2007: 61; 

Thomason & Kaufman mts. 32). 

Selityksiä lainautumishierarkioille voidaan etsiä myös käyttäjäsuuntautuneen 

lainaamisteorian puolelta, jota esimerkiksi Yaron Matras (2015) edustaa. Matras 

pyrkii etsimään yhteyksiä lainaamistapojen ja puhujien lainaamismotivaatioiden 

välillä. Morfologisen aineksen lainautumista säätelevät hänen mukaansa erilaiset 



59 

kognitiiviset, kommunikatiiviset ja sosiokulttuuriset rajoitteet. Esimerkiksi johto- 

ja taivutusmorfologian lainaamisen taustalla vaikuttavat motiivit ovat erilaiset. 

Lainatun johtomorfologian tarkoituksena on kopioida lähdekielen 

merkitysderivaation malli kohdekieleen. Lainatun taivutusmorfologian 

tarkoituksena on puolestaan määritellä uudelleen sosiaalisia rajoja. Kaksikielisen 

puhujan leksikko pyrkii yleensä laajenemaan sellaisten sanojen osalta, jotka ovat 

jaettavissa kieliyhteisön kanssa. Tällaista sanastoa ovat esimerkiksi kauppaan, 

uskontoon, hallintoon ja teknologiaan liittyvät sanat. Sen sijaan henkilökohtaisia ja 

perheen kokemuksia kuvaavat, esimerkiksi ruumista, tunteita ja tilaa kuvailevat, 

sanat eivät lainaudu yhtä helposti. Matrasin mukaan kieliopillisten rakenteiden 

lainaamisessa pätevät samat periaatteet kuin leksikaalisessakin lainaamisessa (ks. 

myös Gardani ym. 2015: 9). Erityisen alttiita lainaamiselle ovat sellaiset funktiot, 

joita käytetään kuvaamaan puhujien asenteita vuorovaikutustilanteessa ja jotka 

ilmaisevat arvioita, käsityksiä, presuppositioiden prosessointia tai tunteita. 

Tällaisia funktioita ovat esimerkiksi modaalisuuden ja evidentiaalisuuden 

ilmaukset, nominilausekkeen indefiniittisyys ja diskurssipartikkelit. Leksikossa 

lainaaminen tarkoittaa sellaisen rakenteellisen aineksen fuusioitumista, joka 

edustaa jaettuja käsitteitä ja arvoja. Kieliopissa lainaaminen puolestaan tarkoittaa 

sellaisten operaationaalisten toimintamallien fuusioitumista, joiden avulla puhuja 

ja kuulija mittaavat propositioiden sisältöä koskevia asenteita ja kontrolloivat 

osallistujien roolia vuorovaikutuksessa. 

Pronomineja, erityisesti persoonapronomineja tai kokonaisia 

pronominikategorioita, on pidetty heikosti lainautuvina (Dixon 1997: 22; Nichols 

& Peterson 1996: 337−338). Pronominien lainautuminen ei ole kuitenkaan niin 

harvinaista, kuin kirjallisuuden perusteella voisi olettaa (ks. esim. Thomason & 

Everett 2001). Eräissä sosiaalisissa olosuhteissa pronomineja ja jopa kokonaisia 

pronominikategorioita voidaan lainata. Vaikeasti lainattavien piirteiden lainaamista 

näyttäisivät erityisesti motivoivan kielenpuhujien tietoiset valinnat. Eräissä 

tapauksissa pronomini voidaan lainata, jotta niillä voidaan täyttää jokin 

pronominiparadigman aukko. (Thomason & Everett mts. 301−304.) Kieliopilliset 

tunnukset eivät yleensä lainaudu helposti, ja pronominaalisia affikseja on 

perinteisesti pidetty kielen pysyvimpinä ja vaikeimmin lainautuvina piirteinä (ks. 

esim. Dixon mt.; Greenberg & Ruhlen 1992: 97). Tämä näkemys on kuitenkin 

myöhemmin kyseenalaistettu (Campbell 1997; Thomason & Everett mt.). Jopa 

kokonaisia pronominaalisten affiksien ryhmiäkin voidaan lainata (Thomason & 

Everett mt.). Affiksien lainautuvuuteen vaikuttavat esimerkiksi affiksin ja vartalon 
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segmentoitavuus, affiksin tavuisuus, yksifunktioisuus sekä allomorfian vähäisyys 

tai puuttuminen (Riionheimo 2007: 62; Thomason & Kaufman 1988: 56, 78). 

Indefiniittipronominit ja niiden funktiot ovat diakronisesti hyvin epästabiileja, 

ja indefiniittipronominijärjestelmät voivat siksi olla hyvinkin erilaisia aivan 

läheisissä sukukielissä. (Haspelmath 1997: 16.) Indefiniittipronominit ovat osa 

kieliopillista järjestelmää, ja kieliopilliset tunnukset ovat tunnetusti melko 

resistenttejä lainaamiselle. Tästä huolimatta on maailman kielistä löydetty 

yllättävän monia tapauksia, joissa indefiniittisyyden tunnus on otettu toisesta 

kielestä, joko suoraan lainaamalla eli MAT-lainoina tai käännöslainoina eli PAT-

lainoina. Haspelmathin mukaan toistaiseksi ei kuitenkaan tunnettaisi yhtään 

tapausta, jossa kieli olisi lainannut kokonaisen indefiniittipronominin toisesta 

kielestä. Yaron Matras (2009: 198−199) puolestaan huomauttaa, että maailman 

kielistä on sittemmin dokumentoitu lukuisia indefiniittipronominilainoja, joihin 

kuuluu niin kokonaisia lainattuja pronomineja kuin lainattuja indefiniittisyyden 

tunnuksiakin. Haspelmathin (1997: 16) mukaan indefiniittisyyden tunnusten 

lainaaminen on yllättävän yleistä. Tyypillisimmin niitä lainataan tilanteessa, jossa 

sekä lähde- että kohdekielen indefiniittipronominit perustuvat 

interrogatiivivartaloihin. Näissä tapauksissa kohdekielet ovat tyypillisesti joutuneet 

toisen kielen hyvin voimakkaan vaikutuksen alalaisuuteen. Indefiniittisyyden 

tunnukset ovat yleensä melko heikosti kieliopillistuneita, joten myös 

käännöslainaaminen eli PAT on mahdollista. (Haspelmath mts. 184−186.) Vepsän 

venäjästä omaksuttuja MAT- ja PAT-lainoja on käsitelty väitöskirjan kolmannessa 

artikkelissa. 

3.4 Kieliopillistuminen 

Kieliopillistumisella tarkoitetaan yleensä yhdensuuntaista asteittaista diakronista 

muutosta, jossa leksikaalis-syntaktiset lähtörakenteet menettävät 

autonomisuutensa ja niistä tulee osa kielioppia. Heine ja Kuteva (2005) pitävät 

kontaktilähtöistä kieliopillistumista tärkeimpänä historiallisena muutosprosessina 

kielikontaktitilanteissa.  

Indefiniittipronominien synty, niiden diakroniset muutokset eri kielissä sekä 

muutoksia koskevat säännönmukaisuudet ovat tärkeitä tutkimuskohteita, sillä 

diakroninen typologia auttaa ymmärtämään myös synkronisia kielenvaiheita 

paremmin. Indefiniittipronominisarjojen laajentuminen toisiin funktioihin 

noudattaa myös implikationaalisen kartan järjestystä. Diakronisen typologian 

tutkimus on suurelta osin eri kieliopillistumistyyppien tarkastelua, ja myös 
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indefiniittipronominien diakronisessa tutkimuksessa kieliopillistuminen on hyvin 

keskeistä. Indefiniittipronominit ovat syntyneet kieliopillistumisprosessin kautta 

erilaisista lähtörakenteista. Tavallisimpia indefiniittipronominien 

kieliopillistumisen lähtörakenteita ovat esimerkiksi ’dunno’-rakenne, ’want/ 

pleases’ -rakenne, ’it may be’-rakenne ja ’no matter’-rakenne. (Haspelmath 1997: 

129−141.) 

Samoja lähtörakenteita havaitaan myös vepsän indefiniittisyyttä ilmaisevissa 

pronomineissa. ’Dunno’-rakenteita ovat vepsässä esimerkiksi rakenteet en 

te(d)a ’en tiedä’, mäne teda ’mene tiedä’, miš teta ’ties mikä’, čort teab ’piru tietää’ 

sekä mec teab ’hitto tietää’. Näitä vasta mahdollisesti indefiniittisyyden tunnuksiksi 

kieliopillistumassa olevia lähtörakenteita käsitellään väitöskirjani artikkelissa 

IV. ’Want/ pleases’-lähtörakenne on vepsän vapaata valintaa ilmaisevien 

indefiniittisyyden tunnusten taht ja melhež taustalla. Näitä tunnuksia olen käsitellyt 

väitöskirja-artikkelissani numero II.  

Indefiniittipronomineilla voi olla toki sellaisiakin diakronisia lähteitä, joita ei 

voida tarkastella kieliopillistumisen kautta. Tällaisia indefiniittipronominien 

merkitsimiä voivat olla esimerkiksi skalaariset fokuspartikkelit tai 

disjunktiivikonjunktiot. Käsittelen vepsän skalaarista fokuspartikkelia 

hot’ ’vaikka’, fokuspartikkeleja vaiše ’vain’ ja ved’ ’vielä’ sekä 

disjunktiivikonjunktioita ili, libo ja vai ’tai, vai’ väitöskirjan neljännessä 

artikkelissa. Myös paljaat interrogatiivit voivat toimia eräissä kielissä 

indefiniittisesti. Vepsän paljaiden interrogatiivien indefiniittistä käyttöä olen 

esitellyt väitöskirjani neljännessä artikkelissa. (ks. myös Haspelmath 1997: 

157−182.) 

Lehmann (2004: 447) on määritellyt kolme eri kieliopillistumisen parametriä. 

Ne ovat paino, koheesio ja variabiliteetti, joilla kaikilla kolmella on 

paradigmaattinen ja syntagmaattinen puolensa. Käytännössä 

kieliopillistumismuutoksissa kaikki nämä kuusi parametriä muuttuvat 

samanaikaisesti, vaikkei kaikkia parametrejä kieliopillistumisen kaikissa vaiheissa 

pystykään havaitsemaan.   

Tarkastelen seuraavaksi Lehmannin kieliopillistumisparametrejä vepsän ja 

venäjän indefiniittisyyden tunnusten esimerkkien avulla (ks. Haspelmath 1997: 

141−148; Lehmann 1995 [1982], 2004). Kieliopillistumismuutoksissa tapahtuu 

Lehmannin mukaan kuuden parametrin muutos. 1) Tunnuksen fonologinen ja 

semanttinen eheys (integrity) vähenee eli tunnus kadottaa fonologista substanssiaan. 

Tämä on havaittavissa vepsän tunnuksen taht tapauksessa. 2) Tunnuksen 

semanttinen ala (semantic scope) pyrkii pienenemään, jolloin esimerkiksi 
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indefiniittisyyden tunnukset pyrkivät asettumaan niin lähelle vartaloa kuin 

mahdollista. Tämä johtaa esimerkiksi siihen, että suffiksaaliset indefiniittisyyden 

tunnukset vaihtavat paikkaa suffiksaalisten sijapäätteiden kanssa. Tämä kehitys on 

nähtävissä esimerkiksi vepsän tunnuksen -ni ~ -nija- tapauksessa, ja tätä on 

käsitelty artikkelissa III. 3) Kieliopillistumisen myötä paradigmaattisuus 

(paradigmacity) kasvaa. Kielissä vahvasti kieliopillistuneiden indefiniittisyyden 

tunnusten ryhmä on yleensä hyvin pieni. Sen sijaan kielissä on usein paljon 

suurempi ryhmä indefiniittisyyden tunnuksia, jotka ovat vasta vähäisesti 

kieliopillistuneita. 4) Kahden ilmauksen välinen sidonnaisuus (bondedness) kasvaa 

kieliopillistumisessa. Sidonnaisuuden kasvu tarkoittaa asteittaista muutosta 

jukstapositiosta eli rinnastuksesta (tilanteesta, jossa molemmat ovat itsenäisiä 

sanoja) kliittistymiseen, affiksaatioon ja toisinaan sisäiseen modifikaatioon. 

Esimerkiksi venäjän tunnus -nibud’ on painoton ja sitä voidaan pitää kliittinä tai 

suffiksina. Sen sijaan venäjän tunnuksella by to ni bylo on säilynyt oma 

sanapainonsa. 5) Paradigmaattisen vaihtelevuuden (paradigmatic variability) 

määrä vähenee, kun kieliopillistumiskehitys etenee. Esimerkiksi puhujalla on 

suurempi mahdollisuus valita heikosti kieliopillistuneiden, vapaata valintaa 

ilmaisevien pronominien (esim. vepsässä ken taht, ken melhež, ken putub) väliltä 

kuin vaikkapa vahvemmin kieliopillistuneiden pronominien (esim. venäjässä koe-

kto) väliltä. 6) Myös syntagmaattisen vaihtelevuuden (syntagmatic variability) 

määrä vähenee kieliopillistumisen myötä. Tätä parametriä ei voi tarkastella 

indefiniittisyyden tunnusten esimerkkien valossa, sillä tunnusten lähderakenteissa 

on jo nähtävissä kiinteä sanajärjestys. 

Kieliopillistumisen avulla voidaan selittää myös monia indefiniittipronominien 

universaaleja tai yleisiä ominaisuuksia. Kuten tunnettua, indefiniittipronominien 

vartalona on usein interrogatiivipronomini. Tämä selittyy sillä, että monet 

lähtörakenteet ovat sellaisia lauseita, joihin jo kuuluu sisäisesti 

interrogatiivipronomini. Vahvin ennuste liittyy edellä esiteltyihin 

kieliopillistumisen parametreihin. Mikäli jokin kielellinen elementti on 

kieliopillistuneempi kuin jokin toinen elementti jollain parametrillä, on se 

kieliopillistuneempi myös jollain toisella parametrillä. (Haspelmath 1997: 

147−148.) 

3.5 Kontaktivaikutus ja kielenpuhujien kaksikielisyys  

Matras ja Sakel (2007: 1) ovat määritelleet lainaamisen sellaiseksi rakenteellisten 

piirteiden omaksumiseksi kieleen, jonka on aiheuttanut jonkinasteinen 
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kaksikielisyys jossain vaiheessa kieliyhteisön historiaa. Kielikontaktitilanteessa 

kieltenvälinen vaikutus kuitenkaan ei tarkoita sitä, että kielten järjestelmät olisivat 

jollain abstraktilla tasolla keskenään kontaktissa. Kontaktivaikutus tapahtuu 

kuitenkin aina kielenpuhujan mielessä ja puheessa. (Field 2002: 9−10; Riionheimo 

2013: 242.) Eri kielten vaikutus alkaa näkyä ensin yksilön kielellisissä tuotoksissa, 

ja sopivissa olosuhteissa nämä muutokset voivat levitä myös laajemmalle 

kieliyhteisön sisällä. Tällöin niistä voi tulla pysyviä muutoksia ja ne voivat edetä 

diakroniseksi kontaktilähtöiseksi muutokseksi asti. (Riionheimo ym. 2014: 323.) 

Siksi kieltenvälistä vaikutusta on hedelmällistä tarkastella myös yksittäisen 

kielenpuhujan mentaalisena prosessisina. 

Kaksikielisyyden määritelmiä on erilaisia. Tässä tutkimuksessa 

kaksikielisyydellä ei tarkoiteta pelkästään tilannetta, jossa kielenpuhuja on oppinut 

kahta kieltä lapsuudestaan asti ja hallitsee niitä molempia natiivin tasoisesti. Sen 

sijaan vepsäläisten kaksikielisyys on tutkimuksessa määritelty 

kontaktilingvistiikan tapaan toiminnallisesti. Tällöin kaksi- tai monikielisyys 

tarkoittaa puhujan kykyä toimia eri kielillä erilaisissa sosiaalis-

kommunikatiivisissa tilanteissa (ks. esim. Riionheimo ym. 2014: 319; Thomason 

2001: 3; Matras 2011: 281). Tässä määritelmässä kaksikielisyyden ei tarvitse olla 

niin sanotusti täydellistä. Toisin sanoen kielenpuhuja on voinut omaksua toisen 

kielen esimerkiksi vasta aikuisena. Puhuja ei välttämättä hallitse osaamiaan kieliä 

aivan tasaveroisesti, eivätkä kielet ole aina kaikilta käyttöyhteyksiltään 

yhdenvertaisia. Kaksi- ja monikielisyys hahmottuu eräänlaisena jatkumona, jonka 

toisessa päässä ovat lapsuudessaan kielen omaksuneet yksilöt ja toisessa 

aloittelevat kielenoppijat.  

Luvussa 1.3 on käsitelty vepsäläisten kaksikielisyyden pitkää historiaa ja sen 

muutosta. Myös ELDIA-tutkimuksessa selvitettiin vepsäläisvastaajien äidinkieltä 

tai äidinkieliä sekä kielitaitoa. Tutkimukseen osallistuneesta 299 vastaajasta 

äidinkielekseen ilmoitti vepsän 44,0 % ja venäjän 39,6 %. Lisäksi 16,4 % piti sekä 

vepsää että venäjää äidinkielenään. Käytetty keruumetodi näkyy tuloksissa siten, 

että ELDIA-kyselyn vastaajista huomattavasti suurempi osuus osaa vepsää kuin 

vuoden 2010 väestönlaskennan vastaajista. ELDIA-vastaajista vain 4,4 % ilmoitti, 

ettei ymmärrä vepsää ollenkaan, ja vepsää huonosti ymmärtävienkin osuus oli vain 

9,6 %. Näin ollen vepsää kohtalaisesti, hyvin tai erinomaisesti ymmärtävien osuus 

oli peräti 86 %. Vastaajista 80,7 % ilmoitti myös puhuvansa vepsää joko 

kohtalaisesti, hyvin tai erinomaisesti. Vaikka ELDIAn vepsänkielisessä 

kyselylomakkeessa ei ollut suoraan vastaajien kaksikielisyyttä selvittävää 

kysymystä, voidaan vastaajien kaksikielisyyttä tarkastella myös heidän 
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ilmoittamansa venäjän taitotason valossa. Vastaajista yhdeksän kymmenestä 

ilmoitti sekä puhuvansa, ymmärtävänsä, kirjoittavansa että lukevansa venäjää 

sujuvasti. Valtaosaa tutkimukseen vastanneista vepsäläisistä voidaankin pitää 

kaksikielisinä. Kaksikielisyyskysymykset nousivat esille myös useissa 

haastatteluissa. (Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 58, 87, 104, 

108.) 

Äidinkielen käsitteellä on Venäjällä hieman erilainen merkitys kuin 

länsimaissa. Malakhovin ja Osipovin (2006: 503–504) mukaan äidinkielen tai 

natiivikielen, rodnoj jazyk, merkitys ei ole Venäjällä yleisesti ’äidinkieli’ tai ensiksi 

opittu kieli vaan ennemminkin sen etnisen ryhmän kieli, johon puhuja tuntee 

kuuluvansa. Myös ELDIA-tutkimuksen haastatteluissa huomattiin, että 

vepsäläisvastaajat tekivät selvän eron termien rodni kel’ ’äidinkieli’ ja 

ensimmäiseksi opitun kielen välillä. Tämän terminologisen eronteon takia voisi 

olettaa, että ELDIA-tutkimuksen vastaajien ilmoittama äidinkieli ei kertoisi 

juurikaan vastaajan itsearvioiman kielitaidon kanssa. Asia on kuitenkin päinvastoin, 

ja vepsän kieleen vahvimmin identifioituvat vastaajat ilmoittivat myös osaavansa 

vepsää parhaimmin. (Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 85−87.) 

Erot ELDIA-tutkimuksen vanhimman ja nuoremman ikäryhmän vastausten 

välillä olivat valtavia. Vanhimmasta ikäryhmästä eli yli 65-vuotiaista yli 90 % piti 

pelkkää vepsää äidinkielenään ja ilmoitti hallitsevansa vepsän kieltä sujuvasti tai 

vähintäänkin hyvin. Sen sijaan nuorimmasta ikäryhmästä, 18−29-vuotiaista, 70 % 

nimesi pelkän venäjän äidinkielekseen. Tästä ikäryhmästä vain alle puolet osasi 

vepsää hyvin tai sujuvasti. (Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 

102−104.) Nuorten vepsänpuhujien todellinen osuus on tätäkin pienempi, sillä 

ELDIA-kyselyn vastaajien valinta ei perustunut satunnaisotannalle vaan 

tutkimukseen oli nimenomaan etsitty vepsää hyvin hallitsevia informantteja. 

Tutkimus vahvistikin jo Strogal’štšikovan (2008: 99) toteaman muutoksen 

kieliyhteisössä: sujuvasti vepsää puhuvat ovat lähes kaikki iältään jo yli 50-

vuotiaita ja kaikkein sujuvimmin vepsää puhuvat jopa yli 65-vuotiaita. ELDIA-

tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä vepsäläisen kieliyhteisön vahvasta 

kaksikielisyydestä. 

Kaksikielisyystutkimuksen yksi tärkeimmistä tutkimuskysymyksistä on se, 

ovatko kaksikielisen kielenpuhujan kielten mentaaliset representaatiot 

funktionaalisesti itsenäisiä vai muodostavatko ne yhtenäisen funktionaalisen 

järjestelmän. Evidenssiä järjestelmien välisestä keskinäisestä vaikutuksesta on 

haettu esimerkiksi kielten sekoittamisen ja koodinvaihdon tutkimisesta. 

Tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että kaksikielisellä puhujalla kahden kielen 
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järjestelmät ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa kaksikielisen puhujan kielen 

tuottamisen eri vaiheissa (ks. esim. Cook 2003: 10; Matras 2015). 

Yksilöiden rooli kielikontaktitilanteissa on noussut tutkimuksen keskiöön 

vasta viime aikoina, vaikka yksilöllinen ulottuvuus yhteisötason ilmiöiden rinnalla 

on toki tunnustettu modernin kielikontaktitutkimuksen alusta asti (ks. esim. Matras 

2009: 3; Riionheimo ym. 2014: 320, 323−324). Matras (2015: 50−53) painottaa 

lainautuvuudessa kielenkäyttäjän roolia ja esittää, että lainautuminen tapahtuu 

todellisuudessa yksilössä, ei kielellisessä järjestelmässä. Matrasin mukaan 

kaksikielisillä kielenpuhujilla ei suinkaan ole kahta ”kieltä” tai ”kielellistä 

järjestelmää”, vaan he ikään kuin tekevät valintoja rikastuneesta ja laajentuneesta 

kielellisten rakenteiden repertuaaristaan. Kaikkia aineksia ei molemmissa kielissä 

ole, joten jotkut ainekset jaetaan. Kun puhujan natiivikielestä ei löydy 

tarkoituksenmukaista ilmaisukeinoa, voi kaksikielinen puhuja ammentaa keinoja 

toisesta kielestä. Kaikkein tehokkain strategia näyttäisi olevan molempien kielten 

muotojen ja merkitysten representaation jonkinlainen fuusioituminen. Matrasin 

mielestä lainaaminen ei ole aina tietoista ja harkittua, mutta ehdottomasti 

funktionaalista ja tarkoituksellista.  
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4 Osajulkaisut 

Väitöskirjani koostuu neljästä vertaisarvioidusta osajulkaisusta. Ensimmäinen 

julkaisu kuvaa vepsäläisen kieliyhteisön sosiolingvististä tilannetta ja taustoittaa 

kolmea jälkimmäistä julkaisua. Julkaisut II, III ja IV kuvaavat vepsän 

indefiniittipronominijärjestelmän semantiikkaa, sen saamia lainavaikutteita ja 

limittymistä interrogatiivipronominien järjestelmään.  

Kuvaan luvuissa 4.1−4.4 kunkin julkaisun keskeisimpiä tuloksia. Luku 5 

sisältää näiden julkaisujen tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa. 

4.1 Veps in Russia: ELDIA Case-Specific Report 

Väitöskirjani ensimmäinen julkaisu kuuluu yhteisjulkaisuun Veps in Russia: 

ELDIA Case-Specific Report (Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013). 

Julkaisu on EU:n 7. puiteohjelman rahoittaman ELDIA-projektin vepsää 

käsittelevän tutkimuksen pääraportti. Raportin kirjoittajia oli yhteensä neljä, mutta 

luvut 4.3−6 (s. 85−188) ovat kokonaan minun ja Ulriikka Puuran yhteistyönä 

syntyneitä. Raportin uudet tutkimustulokset pohjautuvat projektin aikana 

keräämäämme materiaaliin, jonka olen analysoinut yhdessä Ulriikka Puuran kanssa.  

Julkaisu käsittelee vepsän kielen ja sen puhujien tilannetta Venäjällä erityisesti 

monikielisyyden ja kielellisen diversiteetin näkökulmasta. Ennen ELDIA-projektia 

ei vepsän kieltä ja sen puhujia ollut vielä näin laajassa mittakaavassa tutkittu. 

Julkaisu taustoittaa väitöskirjassani vepsän kielenpuhujien sosiohistoriallista ja 

nykytilannetta, mikä auttaa ymmärtämään myös vepsän ja venäjän 

kielikontaktitilannetta paremmin. Vepsäläisen kieliyhteisön pirstaleisuus ja 

kieliyhteisön ja kielenpuhujien kaksikielisyys ovat johtaneet toisaalta kielen 

järjestelmän hajanaisuuteen ja toisaalta kahden kielen, vepsän ja venäjän, 

pronominikategorioiden lähentymiseen. 

Väitöskirjan johdannon luvussa 3.5 on käsitelty keskeisimpiä 

vepsäläisvastaajien ilmoittamaan äidinkieleen ja itsearvioituun kielitaitoon liittyviä 

kysymyksiä. ELDIA-tutkimuksen tulokset poikkesivat hieman vuoden 2010 

yleisvenäläisen väestönlaskennan tuloksista, mikä johtui valitusta lumipallo-

otannasta. Vastaajista yli 60 % ilmoitti puhuvansa ja ymmärtävänsä vepsää joko 

hyvin tai sujuvasti. Tämä korreloi hyvin myös vepsän äidinkielekseen 

ilmoittaneiden lukumäärän kanssa. Mitä vanhemmista vastaajista oli kyse, sen 

sujuvammin he arvioivat puhuvansa ja ymmärtävänsä vepsää. Sen sijaan vastaajien 

vepsän kielen kirjoitus- ja lukutaito olivat odotetusti suullisia taitoja heikommat. 
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ELDIA-tutkimuksen vepsäläisvastaajilla venäjän kieli oli selvästi vahvin. 

Peräti yhdeksän vastaajaa kymmenestä ilmoitti osaavansa venäjää sujuvasti sekä 

suullisesti että kirjallisesti, mutta moni vastaaja koki vepsän kielen käytön 

hankalaksi hyvin monissa käyttöyhteyksissä. Vepsän kielen käyttö keskittyykin 

lähes yksinomaan epävirallisiin käyttöyhteyksiin: kotiin sekä ystävien, sukulaisten 

ja perheen väliseen kommunikaatioon. Lisäksi vepsää käytetään vähäisissä määrin 

kouluissa, painetussa mediassa, radiossa ja televisiossa. Venäjän kieli sen sijaan 

dominoi kielen kaikilla käyttöalueilla. Esimerkiksi kotona vepsää ilmoitti 

käyttävänsä usein tai aina alle 40 % vastaajista ja venäjää yli 90 % vastaajista. 

Vepsän kielen kehittämistä piti tärkeänä 42,5 % vepsäläisvastaajista. 

Tutkimuksessa havaittiin, että vepsän kielen luonnollinen siirtymä 

sukupolvelta toiselle on vakavasti uhattuna. Ehdoton enemmistö vastaajista 

(91,7 %) puhuu lapsilleen venäjää, ja vain alle kolmasosa vastaajista (29,1 %) 

kertoi käyttävänsä vepsää lastensa kanssa. Vepsää lapsilleen puhuvien osuus oli 

suurempi naisvastaajien kuin miesvastaajien keskuudessa. Sukupolvien välisen 

käytön vähenemisen lisäksi vepsän kielen käyttö saman sukupolven edustajien 

kanssa on vähenemässä. Sisarusten ja puolison kanssa käytetty kieli on nykyään 

kaikkein tyypillisimmin venäjä. Sen sijaan isovanhempien ja erityisesti 

äidinpuoleisten isovanhempien rooli kielen välittäjinä lapsenlapsille on vahva. Yli 

60 % vastaajien isovanhemmista on käyttänyt ainoastaan vepsän kieltä 

lastenlastensa kanssa kommunikoidessaan. 

Kyselyssä selvitettiin myös monenlaisia kieliin liittyviä asenteita. 

Vepsäläisvastaajien piiloasenteet poikkesivat huomattavasti heidän ilmaisemistaan 

tiedostetuista asenteista. Haastattelutilanteissa haastateltavat kertoivat vepsän 

olevan kaunein, läheisin ja positiivisin kieli, mutta kyselylomakkeen asenteita 

mittaavien kysymysten Q41−Q42 analyysi paljasti, miten venäjän kieli arvioitiin 

monella tavoin positiivisemmin kuin vepsä.  Venäjän kieli sai korkeammat arvot 

kuin vepsä esimerkiksi siinä, kuinka kohteliaalta, älykkäältä, koulutetulta ja 

aktiiviselta se kuulostaa. Yllättävää oli se, että esimerkiksi ”hyvin läheisenä” 

venäjän kieltä piti 76,5 % vepsäläisvastaajista, mutta vepsän kieltä ”hyvin läheisenä” 

piti vain 70,1 %. Vepsäläisvastaajien arviot venäjän muita kieliä positiivisemmista 

ominaisuuksista sijoittuivat jopa korkeammalle kuin venäläisen verrokkiryhmän 

arviot. Vastauksissa on selvästi nähtävissä, miten suuri prestiisi venäjän kielellä 

vepsäläisille on. Monet tutkijat painottavat lainaamisen motivaationa nimenomaan 

kielenpuhujien halua kokea yhteenkuuluvuutta sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

dominoivamman kielen puhujien kanssa ja päästä näin osalliseksi sen prestiisiä (ks. 

esim. Field 2002: 4 ja siinä mainitut lähteet; Thomason & Kaufman 1988: 44). 
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Tutkimuksessa on havainnollistettu vepsän kielen tilannetta EuLaViBarin eli 

eurooppalaisen elinvoimaisuusbarometrin avulla (ks. 2.1). ELDIA-tutkimuksen 

sädekaavioiden tarkoituksena ei ole kuitenkaan tehdä suoria ennusteita kielten 

tulevaisuudesta tai elinkelpoisuudesta vaan osoittaa kielen säilymisen kannalta 

heikoimpia ja vahvimpia kohtia. Vepsän kielen saamat arvot jäävät kaikilla 

painopistealueilla (kyky, tilaisuus, halu ja kielituotteet) ja kaikissa ulottuvuuksissa 

(kielen käyttö, koulutus, lainsäädäntö ja media) alle kahden. Yhdelläkään 

painopistealueella tai ulottuvuudessa arvo ei kohoa yli kolmen, mikä tarkoittaisi 

vähemmistökielen turvallisempaa ja stabiilimpaa tilannetta kielen säilymisen 

kannalta. (Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013: 178−185.) 

4.2 The Implicational Semantic Map for Veps Indefinite Pronouns  

Toinen artikkelini, The Implicational Semantic Map for Veps Indefinite Pronouns 

(Hienonen [Karjalainen] 2010), käsittelee vepsän indefiniittipronominien 

funktioita semanttisten karttojen metodologian avulla. Aiemmissa vepsän kielen 

kuvauksissa indefiniittipronominien semantiikkaa ei ole käsitelty.  Artikkelissa 

määritellään vepsän indefiniittipronomisarjojen funktiot ja niiden 

distributionaalinen kaava Martin Haspelmathin (1997) määrittelemällä 

indefiniittipronominien implikationaalisella kartalla.  

Artikkelissa osoitetaan, että indefiniittipronominien implikationaalinen kartta 

sopii myös vepsän indefiniittipronominien kuvaustavaksi. Kuviossa 5 on esiteltynä 

artikkelissa määritelty vepsän indefiniittipronominien distributionaalinen kaava. 

Kuten kuviosta huomataan, vepsän indefiniittipronominien sarjojen distribuutiot 

ovat yhtenäisiä ja jatkuvia. Kaavion keskiosakin on odotuksenmukainen, sillä sen 

alueelle ei muodostu alle kolmen funktion distrubuutioita. Myös Haspelmathin 

asettama lisäehto, jonka mukaan funktio 1 ei saa yhdistyä funktioihin 8 ja 9, pätee 

vepsään. 

Vepsän indefiniittipronominisarjoja ovat artikkelin mukaan eraz, -ni, -se, ni- ja 

taht/ melhež/ putui. Sarjojen distribuutiot ovat odotetusti keskenään osin 

päällekkäisiä, ja sarjat ovat monifunktioisia. Vepsän indefiniittisyyden tunnukselle 

koje-/ kojo- en ole määritellyt omaa distribuutiota, koska sarja on marginaalinen 

eikä täysin produktiivinen. Tunnusta on esitelty tarkemmin artikkelissa III.   
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Kuvio 5. Vepsän indefiniittipronominisarjojen funktioiden implikationaalinen kartta 

(Hienonen [Karjalainen] 2010). 

Artikkelissa myös vertaillaan vepsän distribuutioita suomen kielen sekä vepsän 

prestiisikielen venäjän distribuutioihin. Suomen distributionaalista kaavaa vepsän 

kaava muistuttaa siinä, että vepsässä ja suomessa on keskeisiä sarjoja melko vähän, 

toisin kuin venäjässä. Tutkimuksessa myös osoitetaan, että vaikka moni vepsän 

indefiniittisyyden tunnuksista onkin venäjästä lainattu, on niillä muodostettujen 

indefiniittipronominien sarjoilla osin eri distribuutiot kuin venäjässä. 

Yhtäläisyyksistä huolimatta vepsän indefiniittipronominit muodostavat siis 

itsenäisen ja omaleimaisen järjestelmän. 

4.3 Borrowing Morphology: The Influence of Russian on the Veps 

System of Indefinite Pronouns  

Kolmas artikkelini, Borrowing Morphology: The Influence of Russian on the Veps 

System of Indefinite Pronouns (Karjalainen, tulossa), käsittelee venäjän kielen 

vaikutusta vepsän indefiniittipronominien morfologiaan. Vepsän 

indefiniittipronominien järjestelmä sisältää puhtaita venäjän kielestä lainattuja 

morfeemeja sekä venäläisiä merkityslainoja. Venäjän kielellä on ylipäätään ollut 

huomattava vaikutus vepsän kielen fonologiaan, morfologiaan, syntaksiin ja 

sanastoon, mutta vaikutusta morfologiaan ei ole tutkimuksessa tähän mennessä 

juuri käsitelty. Artikkelissa tarkastellaan erilaisia vepsän indefiniittisyyden 

tunnuksia, jotka on lainattu vepsään venäjästä joko niin sanottuina MAT- tai PAT-

lainoina. MAT tarkoittaa kielellisen aineksen toisintamista toisessa kielessä, kun on 
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kyse todellisista fonologisista segmenteistä, PAT toisen kielen funktionaalisten tai 

semanttisten mallien toisintamista, jolloin muoto itsessään ei lainaudu.  

Artikkelissa lainaamisen motivaatiota ei ole haettu niinkään kielten 

strukturaalis-typologisista piirteistä kuin sosiolingvistisistä tekijöistä. Venäjä ja 

vepsä ovat strukturaalis-typologisesti hyvin erilaisia kieliä, joten lainaamisen 

motivaation takana on enemminkin vepsän kielen vähemmistöasema ja sen 

puhujien kaksikielisyys. Taustaoletus perustuu Frank Seifartin (2015; ks. myös 

2013) tutkimukseen, jonka perusteella kielellisten muotojen lainautuvuuden 

todennäköisyys ei riipu vain rakenteellisista seikoista.  

Tutkimuksessa vepsän venäjästä lainatut indefiniittisyyden tunnukset on 

luokiteltu MAT- ja PAT-lainoiksi (taulukko 3). 

Taulukko 3. Vepsän venäjästä lainatut indefiniittisyyden tunnukset. 

MAT-lainat PAT-lainat 

koje-~ kojo- 

ni- 

-ni ~ -nibud’ 

-se 

naku 

MAT-tapauksia ovat koje-/kojo-, ni- sekä -ni/ -nibud’. Tunnus koje-/kojo- esiintyy 

kaikilla vepsän murrealueilla ja sekä vanhemmassa että uudemmassa aineistossa. 

Vain standardoidusta kirjakielestä se puuttuu, mihin lienee vaikuttanut 

kielenkehittäjien pyrkimys suosia itämerensuomalaista eraz-pronominia. 

Tunnukselle ei ole määritelty omaa distribuutiota artikkelissa II, sillä käytöltään 

tunnus on silti marginaalinen ja epäproduktiivinen. Tunnus ni- on varmasti 

vankimmin vepsän indefiniittipronominien järjestelmään juurtunut venäläislaina. 

Ni- esiintyy vanhoissa ja uusissa näytteissä ja on täysin produktiivinen. Artikkelissa 

osoitetaan, että ni- esiintyy vepsän kieltolauseissa venäjän tapaan aina 

fakultatiivisena kieltoaineksena (vrt. Savijärvi 1986: 58–59). Sen pois jääminen on 

vepsässä hyvin harvinaista. Ainoan niin sanotun poikkeuksen muodostavat 

modaaliset eksistentiaali- ja possessiivirakenteet, joiden sisältämä ei-aines olisi 

tulkittava venäjän ne-prefiksin tapaan ennemminkin prefiksiksi eikä kieltoverbiksi.   

Tunnus -ni/ -nibud’ yhdistetään tutkimuksessa lähtökielen eli venäjän -nibud’-

suffiksiin. Sitä ei siis pidetä samana morfeemina kuin prefiksiä ni- (ks. myös van 

Alsenoy & van der Auwera 2015; vrt. Alvre 2002). Tunnus on hyvin yleinen ja 

produktiivinen. Muoto -ni on yleisempi kuin muoto -nibud’, joka esiintyy vain 

pohjois- ja keskivepsässä. Artikkelissa kuvaillaan myös tunnuksen -ni käyttöön 

liittyvää mielenkiintoista ilmiötä, morfeemien uudelleenjärjestäytymistä. Tällöin 
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vepsän sijapäätteet, jotka normaalisti sijoittuvat vartalon ja indefiniittisyyden 

tunnuksen väliin, ikään kuin vaihtavat paikkaa suffiksaalisen indefiniittisyyden 

tunnuksen kanssa. Tämä johtuu ekstrafiksien taipumuksesta järjestäytyä uudelleen, 

jolloin esimerkiksi ekstrafiksaaliset indefiniittisyyden tunnukset pyrkivät saamaan 

pienimmän mahdollisen syntaktisen alan ja hilautumaan niin lähelle 

pronominivartaloa kuin mahdollista (Haspelmath 1997: 23).  

Indefiniittisyyden tunnukset, kuten muutkaan kieliopilliset tunnukset, eivät ole 

yleensä vahvasti kieliopillistuneita, jolloin PAT-lainaaminen on mahdollista. 

Artikkelissa nähdään vepsän -se-pronominin kieliopillistuminen indefiniittisyyden 

tunnukseksi ulkoisesti motivoituneeksi eli venäjän mallin mukaan syntyneeksi. 

Vepsän kielessä pronominin -se kieliopillistuminen indefiniittisyyden tunnukseksi 

on tapahtunut melko hiljattain, sillä tutkimuksen vanhemmissa lähteissä käyttöä ei 

vielä juurikaan esiinny eikä tunnus ole produktiivinen. Sen sijaan uudemmassa 

aineistossa tunnus on hyvin yleinen.  

Artikkelissa esitellään myös yksi hyvin paikallisesti käytetty indefiniittisyyden 

tunnus, naku. Tämän tunnuksen tarkoituksena on edustaa paikallisessa idiolektissä 

esiintyvää variaatiota. Kuolevan kielen puheyhteisössä yksilöllinen vaihtelu saattaa 

olla suurempaa kuin normaalissa kieliyhteisössä, koska yhteisön asettamat normit 

ja rajat ovat höltyneet eikä yhteisö karsi yksilöllistä variaatiota enää yhtä 

tehokkaasti (Riionheimo 2007: 65). 

4.4 Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien indefiniittinen käyttö  

Neljännessä artikkelissani, Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien indefiniittinen 

käyttö (Karjalainen, tulossa), olen tarkastellut vepsän interrogatiivipronominien eli 

niin sanottujen paljaiden interrogatiivien indefiniittistä käyttöä. Artikkelin 

peruslähtökohtana ovat typologisen kielentutkimuksen havainnot interrogatiivi- ja 

indefiniittipronominien synkronisista funktionaalisista samankaltaisuuksista. 

Artikkelissa ei käytetä käsitettä interrogatiivipronominien indefiniittinen käyttö, 

joka on hieman harhaanjohtava. Kuten moni tutkija nykyään uskoo, muodot ovat 

alun alkaenkin olleet monimerkityksisiä tai -funktioisia (ks. Forsberg 1995: 39–40; 

Haspelmath 1997: 174–175). 

Tutkimus täydentää toisessa ja kolmannessa artikkelissani kuvaamaani vepsän 

indefiniittipronominien järjestelmää. Tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä ovat niitä 

lause- ja lausekerakenteita, joissa vepsässä voidaan käyttää paljaita interrogatiiveja 

indefiniittisinä, ja kuinka yleistä tai harvinaista käyttö on. Artikkelissa vertaillaan 

vepsän paljaiden interrogatiivien käyttöä sen lähisukukielten ja prestiisikielen 
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venäjän paljaiden interrogatiivien käyttöön (esim. Forsberg 1995; Alvre 1982; 

Tretjakova 2009). Artikkelissa on myös hahmoteltu vepsän paljaiden 

interrogatiivien funktioiden distribuutio ja vertailtu sitä aiemmin määriteltyihin 

(Hienonen [Karjalainen] 2010) distribuutioihin. 

Tutkimuksen aineiston sisältämistä indefiniittisistä pronomineista noin 20 % 

oli paljaita interrogatiiveja. Aineiston perusteella vepsän paljaat interrogatiivit 

voivat esiintyä indefiniittisinä yhdeksässä erilaisessa lause- ja lausekeyhteydessä. 

Tyypittelyyn olen ottanut mallia osin Forsbergilta (1995), Tretjakovalta (2009) ja 

Haspelmathilta (1997). Eri lause- ja lausekerakenteet on esitetty taulukossa 4.  

Taulukko 4. Paljaiden interrogatiivien indefiniittisen käytön syntaktiset yhteydet 

vepsässä. 

Paljaiden interrogatiivien indefiniittisen käytön syntaktiset yhteydet vepsässä: 

1. Paljaiden interrogatiivien moninkertainen, partitiivinen käyttö 

2. Lausekkeet, joita yhdistää disjunktiivinen konjunktio ili, libo tai vai 

3. Vertailevan konjunktion aniku, ani kuti, kut, kuti tai mi/ku sisältävät lauseet ja lausekkeet  

4. Partikkelin hot’ sisältävät rakenteet 

5. Kysymyspartikkelilla -ik muodostetut kysymyslauseet 

6. Konjunktion jesli, ku tai konz sisältävät temporaaliset ja konditionaaliset sivulauseet 

7. Modaaliset eksistentiaali- ja possessiivilauseet 

8. Imperatiivilauseet 

9. Erilaiset lause-, lauseke- ja sanatason kiellot 

Tutkimuksen perusteella paljaiden interrogatiivien moninkertainen, partitiivinen 

käyttö on vepsässä hyvin yleistä. Yleistä on niiden käyttö myös hot’-partikkelin 

sisältävissä rakenteissa, -ik-kysymyslauseissa, konditionaalisissa ja temporaalisissa 

lauseissa sekä kielteisissä modaalisissa eksistentiaali- ja possessiivilauseissa. Sen 

sijaan disjunktiivisten konjunktioiden yhdistämissä lausekkeissa, vertailulauseissa 

ja -lausekkeissa, imperatiivilauseissa ja erilaisissa lause-, lauseke- ja sanatason 

kielloissa paljaat interrogatiivit ovat harvinaisempia. Tosin yleisyyteen vaikuttaa 

vahvasti se, että osa näistä lause- ja lauseketyypeistä on ylipäätään vepsässä melko 

harvinaisia.  

Nämä yhdeksän syntaktista yhteyttä vaikuttavat ensi silmäyksellä keskenään 

melko kirjavilta, mutta tutkimuksessa havaittiin, että paljaiden interrogatiivien 

käytölle näissä lause- ja lausekeyhteyksissä on semanttinen selityksensä. Kun 

vepsän kielen paljaiden interrogatiivien funktiot sijoitetaan indefiniittipronominien 

implikationaaliselle kartalle (Haspelmath 1997), huomataan, että niiden 

muodostama distribuutio on yhtenäinen, itsenäinen ja riittävän suuri ja täyttää siten 
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Haspelmathin sarjojen distribuutioille asettamat ehdot. Vepsän distribuutio on 

esiteltynä tummennetulla viivalla kuviossa 6. Distribuutio kattaa funktiot 3, 4, 5 ja 

6: irrealis ei-spesifi, kysymys, konditionaali ja epäsuora kielto. Nämä funktiot ovat 

kaikki ei-spesifejä ja ei-emfaattisia, joten käytön ehdot seuraavat siis samoja 

lainalaisuuksia kuin esimerkiksi läntisissä indoeurooppalaisissa kielissä, erityisesti 

venäjässä.  

 

Kuvio 6. Vepsän paljaiden interrogatiivien distribuutio indefiniittipronominisarjojen 

funktioiden implikationaalisella kartalla.  
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5 Yhteenveto 

Väitöskirjani käsittelee vepsän kielen indefiniittipronomineja. Vepsän kieli on 

läheistä sukua suomen kielelle, ja kielen puhuma-alue sijoittuu Luoteis-Venäjälle 

Laatokan, Äänisen ja Valkeajärven välille. Venäjän väestönlaskentatietojen mukaan 

vepsänpuhujien määrä on romahtanut ja on nykyisellään vain noin 3 600. Vepsän 

kieli luokitellaankin vakavasti uhanalaiseksi kieleksi (UNESCO 2010).  Tämän 

katoamassa olevan kielimuodon tallennuksessa, tutkimuksessa ja kuvauksessa on 

vielä suuria puutteita. Tutkimuksella olen halunnut täydentää vepsän peruskieliopin 

kuvausta indefiniittipronominien alakategorian osalta. Tutkimus on myös edistänyt 

uhanalaisen vepsän kielen dokumentointia ja arkistointia sekä tutkimusaineiston 

käyttöä digitaalisessa ympäristössä.  Aineistosta suurin osa on säilytteillä Helsingin 

yliopistossa ja Johannes Gutenbergin yliopistossa Mainzissa. Elisitaatiotestin 

tuottama aineisto on tutkijan hallussa. Vepsäläisen kieliyhteisön lisäksi tutkimus 

kiinnostanee myös monia typologista tai vertailevaa tutkimusta tekeviä 

kielitieteilijöitä, sillä pienten ja harvinaisempien kielten deskriptiiviset kuvaukset 

ovat myös avuksi muulle kielentutkimukselle. 

Tämän väitöskirjan päämääränä on ollut kuvata vepsän indefiniittipronominien 

järjestelmää sekä niitä kieliyhteisön rakenteeseen ja kontaktivaikutuksiin liittyviä 

tekijöitä, joiden ansiosta järjestelmä on saanut nykyisen muotonsa. Kieliyhteisön 

rakenne ja kielenpuhujien tilanne vaikuttavat aina myös kieleen ja sen 

järjestelmään. Jo vuosisatojen ajan jatkunut venäjän kontaktivaikutus ja 

vepsäläisten kielenpuhujien ainakin jonkinasteinen kaksikielisyys ovat 

aiheuttaneet monenlaisia muutoksia vepsän kieleen ja sen kielioppiin. Tässä 

tutkimuksessa osoitan, miten kontaktivaikutukset näkyvät vepsän 

indefiniittipronominien järjestelmän morfologiassa ja pronominien 

funktionaalisessa puolessa. 

Käytän termiä pronomini tutkimuksessa sen laajemmassa merkityksessä, ja 

sillä viitataan pro-nominien lisäksi myös muihin vepsän prosanoihin eli 

proadverbeihin ja proadjektiiveihin. Termillä indefiniittipronomini viitataan 

merkitykseltään indefiniittisiin pronomineihin. Ison suomen kieliopin (ISK 2004: § 

740−742) määrittelemästä kvanttoripronominien ryhmästä tutkimusjoukon 

ulkopuolelle on rajattu niin sanotut lukumäärän kvanttoripronominit sekä 

universaaliset kvanttoripronominit. Neljännen artikkelin tutkimusjoukkoon 

kuuluvat niin sanotut paljaat interrogatiivit eli interrogatiivipronominien kanssa 

muodollisesti identtiset indefiniittipronominit. Vepsän indefiniittipronominien 
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interrogatiivivartaloihin liittyviä affikseja ja partikkeleja kutsutaan tutkimuksessa 

indefiniittisyyden tunnuksiksi.  

Tarkastelutavassa yhdistän kontaktilingvististä näkökulmaa typologisen 

kielentutkimuksen ja monikielisyystutkimuksen näkökulmaan. Vepsän 

kielenpuhujien sosiolingvistinen tilanne sekä vepsän ja venäjän pitkäaikaiset 

kielikontaktit ovat vaikuttaneet merkittävästi vepsän kieleen ja sen osajärjestelmiin, 

esimerkiksi indefiniittipronominien järjestelmään. Tutkimuksessa olen testannut 

erilaisia teoreettisen ja typologisen kielentutkimuksen luomia hypoteeseja ja 

malleja sekä tarkastellut niiden valossa vepsän indefiniittipronominien funktioita, 

monifunktioisuutta ja morfologiaa. Synkronisen tason tarkastelun lisäksi esitän 

havaintoja vepsän indefiniittipronominien järjestelmän diakronisista muutoksista 

ja kieliopillistumiskehityksestä. Kontrastoivissa osuuksissa olen pyrkinyt 

löytämään vepsän puhekielen rakenteille vertailukohtia erityisesti suomen ja 

venäjän murteiden ja puhekielen tutkimuksesta.  

Työni metodisena perustana on Martin Haspelmathin (1997) tutkimus 

indefiniittipronominien funktioista. Funktioita on Haspelmathin mukaan yhdeksän: 

spesifi tuttu, spesifi tuntematon, irrealis ei-spesifi, kysymys, konditionaali, 

epäsuora kielto, suora kielto, komparatiivi ja vapaa valinta. Olen soveltanut 

tutkimuksessa semanttisten karttojen metodologiaa, tarkemmin sanottuna 

Haspelmathin määrittelemää indefiniittipronominien implikationaalista karttaa. 

Indefiniittipronominit esiintyvät kielissä aina sarjoina, jotka ovat tyypillisesti 

monifunktioisia. Sarjat voivat olla implikationaalisella kartalla keskenään osin tai 

kokonaan päällekkäisiä. Tutkimuksen lainaamista käsittelevissä osuuksissa 

hyödynnän Sakelin (2007) sekä Matrasin ja Sakelin (2007) luomaa terminologiaa 

ja erotan kaksi lainaamistyyppiä. MAT (morpheme transfer) tarkoittaa jonkin 

kielen kielellisen aineksen toisintamista toisessa kielessä, kun on kyse todellisista 

fonologisista segmenteistä. PAT (morphological pattern transfer) tarkoittaa toisen 

kielen funktionaalisten tai semanttisten mallien toisintamista toisessa kielessä, 

jolloin muoto itsessään ei lainaudu. Kaksikielisyyden olen määritellyt 

tutkimuksessa kontaktilingvistiikan tapaan toiminnallisesti. Tällöin se tarkoittaa 

puhujan kykyä toimia eri kielillä erilaisissa sosiaalis-kommunikatiivisissa 

tilanteissa. 

Tutkimukseni perustuu laajaan aineistokokonaisuuteen, joka sisältää 

sosiolingvististä aineistoa ja kieliaineistoa, kvantitatiivista ja kvalitatiivista 

aineistoa, uutta ja vanhaa aineistoa sekä niin puhuttua kuin kirjoitettuakin kieltä. 

Aineistooni kuuluu lomakekyselyissä ja haastatteluissa kerättyä aineistoa, 

painettuja aineistolähteitä, tietokonekorpuksesta poimittua aineistoa sekä 
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elisitaatiotestin tuottamaa aineistoa. Venäjällä teetetyt lomakekyselyt on tehty niin 

sanotulla lumipallo-otannalla. Lomakevastauksia on yhteensä 299 

vepsäläisvastaajalta ja 302:lta verrokkiryhmän vastaajalta. Kieliaineistoni on 

karttunut tutkimuksen edetessä, ja tutkimuksen loppuvaiheessa indefiniittisiä 

pronomineja sisältäviä esimerkkilauseita on ollut jo 2 483 kappaletta. 

Aineistopoimintoja olen tehnyt painetuista kielennäytekokoelmista, vepsän kielen 

korpuksesta, kenttätyömatkoilla tehdyistä nauhoituksista sekä pronominien 

elisitaatiotestistä. Elisitaatiotestin tarkoituksena on erityisesti ollut lisätä 

harvinaisempien rakenteiden lukumääriä korpuksessa. Haastattelut olen 

nauhoittanut vuosina 2009, 2011 ja 2014 Ojatin keskivepsäläisalueella Leningradin 

oblastissa, Petroskoin kaupungissa, pohjoisvepsäläisissä Šoutar’vin ja Kaleigin 

kylissä Karjalan tasavallassa sekä Päžarin ja Pondalan itäisissä 

keskivepsäläiskylissä Vologdan oblastissa.   

Työni muodostuu neljästä osajulkaisusta ja johdanto-osuudesta. Kussakin 

julkaisussa olen hyödyntänyt erilaisia metodeja ja aineistoja. Yhdessä 

johdantoluvun kanssa ne piirtävät kuvan vepsäläisestä kieliyhteisöstä ja vepsän 

indefiniittipronominien järjestelmän kehityksestä kontaktivaikutusten ja 

kaksikielisyyden motivoimana. Ensimmäinen osajulkaisuni tarjoaa perinpohjaisen 

katsauksen vepsäläisten kielelliseen tilanteeseen. Toinen, kolmas ja neljäs 

julkaisuni keskittyvät kuvaamaan vepsän pronominijärjestelmää ja sen kehitystä 

vepsäläisten kaksikielisessä ympäristössä ja kaksikielisten kielenpuhujien 

todellisuudessa. Osajulkaisuni valottavat pronominien funktioita ja niiden 

monifunktioisuutta, morfologiaa ja sen lainautumista sekä interrogatiivien ja 

indefiniittien käyttöä yhdistäviä tekijöitä. 

Ensimmäinen osajulkaisuni sisältyy ELDIA-projektissa kirjoitettuun vepsän 

kieltä käsittelevään loppuraporttiin Veps in Russia: ELDIA Case-Specific Report 

(Puura & Karjalainen & Zajceva & Grünthal 2013). Olen laatinut raportin 

yhteistyönä Ulriikka Puuran, Riho Grünthalin ja Nina Zajcevan kanssa. Olen 

kirjoittanut raportista luvut 4.3−6 (s. 85−188) yhdessä Ulriikka Puuran kanssa. 

Raportissa tarkastellaan vepsää sosiolingvistisestä näkökulmasta erityisesti 

vepsänpuhujien monikielisyyden valossa. Väitöskirjassani julkaisun tehtävänä on 

taustoittaa vepsän kielenpuhujien sosiohistoriallista ja nykytilannetta, mikä auttaa 

ymmärtämään myös vepsän ja venäjän kielikontaktitilannetta paremmin.  

Osajulkaisu käsittelee vepsän kielen ja sen puhujien tilannetta Venäjällä erityisesti 

monikielisyyden ja kielellisen diversiteetin näkökulmasta. Tutkimuksessa on 

selvitetty muun muassa vepsäläisten äidinkieltä tai -kieliä, itsearvioitua kielitaitoa, 

kielen käyttöyhteyksiä sekä kieliasenteita. ELDIA-tutkimuksen 
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vepsäläisvastaajilla venäjän kieli on heidän hallitsemistaan kielistä selvästi vahvin 

ja eniten käytetty. Tutkimuksen perusteella vepsän kielen luonnollinen siirtymä 

sukupolvelta toiselle on vakavasti uhattuna. Tutkimuksessa on havainnollistettu 

vepsän kielen säilymisen vahvoja ja heikkoja kohtia EuLaViBarin eli 

eurooppalaisen elinvoimaisuusbarometrin avulla. Vepsän kielen saamat arvot 

jäävät kaikilla barometrin painopistealueilla mataliksi.  

Väitöskirjani toisessa artikkelissa, The Implicational Semantic Map for Veps 

Indefinite Pronouns (Hienonen [Karjalainen] 2010), luokittelen vepsän 

indefiniittipronominien sarjat ja kuvaan niiden funktioiden distribuutioita 

Haspelmathin (1997) luoman indefiniittipronominien implikationaalisen kartan 

avulla. Semanttisten karttojen metodologia sopii hyvin indefiniittipronominien 

kategorian funktioiden kuvaukseen, sillä indefiniittipronominisarjat ovat 

luonteeltaan monifunktioisia. Artikkelissani osoitan, että Haspelmathin 

implikationaalinen kartta soveltuu myös vepsän indefiniittipronominien 

kuvaustavaksi. Lisäksi esittelen hahmottelemani vepsän indefiniittipronominien 

distributionaalisen kaavan. Artikkelini mukaan vepsän indefiniittipronominisarjoja 

ovat eraz, -ni, -se, ni- ja taht/ melhež/ putui. Sarjojen distribuutiot ovat 

odotuksenmukaisesti keskenään osin päällekkäisiä, ja sarjat ovat monifunktioisia. 

Artikkeliini sisältyy vepsän distribuutioiden vertailua suomen kielen sekä venäjän 

kielen indefiniittipronominisarjojen distribuutioihin. Sekä vepsässä että suomessa 

keskeisiä sarjoja on melko vähän. Vaikka moni vepsän indefiniittisyyden 

tunnuksista onkin venäjästä lainattu, on niillä muodostettujen 

indefiniittipronominien sarjoilla osin eri distribuutiot kuin venäjässä. 

Yhtäläisyyksistä huolimatta vepsän indefiniittipronominit muodostavat siis 

itsenäisen ja omaleimaisen järjestelmän. 

Kolmas artikkelini, Borrowing Morphology: The Influence of Russian on the 

Veps System of Indefinite Pronouns (Karjalainen, tulossa), käsittelee venäjän kielen 

vaikutusta vepsän indefiniittipronominien morfologiaan. Olen artikkelissa 

luokitellut vepsän venäjän kielestä lainatut indefiniittisyyden tunnukset niiden 

lainaustavan mukaan joko MAT- tai PAT-lainoiksi. MAT-lainoja ovat koje-/kojo-, 

ni- sekä -ni/ -nibud’. PAT-lainoina artikkelissa esittelen tunnuksen -se sekä 

paikallisena kuriositeettina tunnuksen naku. Kaksi- ja monikielisissä 

vähemmistökielen puhujien yhteisöissä esiintyy tavallisesti enemmän kielellistä 

heterogeenisyyttä ja variaatiota kuin kieliyhteisöissä yleensä. Tutkimuksen aikana 

teettämässäni elisitaatiotestissä huomasin, että pronominien variaatio ja 

monifunktioisuus on suurempaa, kun on kyse koehenkilöistä, jotka eivät ole 

tottuneita käyttämään standardoitua vepsää. Standardoidun vepsän vaikutuspiirissä 
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elävillä vepsänpuhujilla on selkeästi normatiivisempi suhde kieleen kuin 

murteenpuhujilla. Osoitan artikkelissani, että − toisin kuin aiemmin on uskottu − 

on vepsässäkin kieltomorfeemien käyttö kieltolauseissa fakultatiivista. Kuvailen 

artikkelissa myös tunnuksen -ni käyttöön liittyvää ilmiötä, morfeemien 

uudelleenjärjestäytymistä, jossa sijapäätteet vaihtavat paikkaa indefiniittisyyden 

tunnusten kanssa. Morfologista lainautumista on pidetty 

kielikontaktitutkimuksessa melko harvinaisena ilmiönä. Artikkelin tulokset 

todistavat, että vepsän indefiniittipronominien järjestelmässä on tapahtunut selviä 

kontaktilähtöisiä morfologisia muutoksia. Nykykäsityksen mukaan affiksien 

lainautuvuuteen ei vaikuta niinkään lähde- ja kohdekielen strukturaalis-

typologinen samankaltaisuus vaan kielenpuhujien ja kieliyhteisön 

sosiolingvistinen tilanne.  

Neljännessä artikkelissani, Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien 

indefiniittinen käyttö (Karjalainen, tulossa), tarkastelen vepsän paljaiden 

interrogatiivien indefiniittistä käyttöä ja vertailen erilaisia käyttötapoja vepsän 

lähisukukieliin sekä venäjään. Tutkimukseni perusteella paljaiden interrogatiivien 

moninkertainen, partitiivinen käyttö on vepsässä hyvin yleistä. Aineistoni 

sisältämistä 2 483 indefiniittisestä pronominista noin viidennes on paljaita 

interrogatiiveja. Olen artikkelissani erottanut yhdeksän erilaista lause- ja 

lausekerakennetta, joissa käyttöä esiintyy: 1) paljaiden interrogatiivien 

moninkertainen, partitiivinen käyttö, 2) lausekkeet, joita yhdistää disjunktiivinen 

konjunktio ili, libo tai vai, 3) vertailevan konjunktion aniku, ani kuti, kut, kuti tai 

mi/ku sisältävät lauseet ja lausekkeet, 4) partikkelin hot’ sisältävät rakenteet, 5) 

kysymyspartikkelilla -ik muodostetut kysymyslauseet, 6) Konjunktion jesli, ku tai 

konz sisältävät temporaaliset ja konditionaaliset sivulauseet, 7) modaaliset 

eksistentiaali- ja possessiivilauseet, 8) imperatiivilauseet ja 9) erilaiset lause-, 

lauseke- ja sanatason kiellot. Nämä yhdeksän syntaktista yhteyttä vaikuttavat ensi 

silmäyksellä keskenään melko kirjavilta, mutta käytölle on funktionaalinen selitys. 

Kun vepsän kielen paljaiden interrogatiivien funktiot sijoitetaan 

indefiniittipronominien implikationaaliselle kartalle (Haspelmath 1997), 

huomataan, että ne muodostavat yhtenäisen distribuution. Distribuutio kattaa 

kartan keskikohdan eli ei-spesifisten ja ei-emfaattisten funktioiden alueen.  

Vepsän kielen ja venäjän kielen kontaktitilanne on jatkunut jo vuosisatoja, ja 

vaikutuksen myötä kieli on kokenut monia muutoksia. Kontaktivaikutukset 

näkyvät kaikilla vepsän kielen tasoilla: fonologiassa, morfologiassa, leksikossa, 

syntaksissa ja kieliopillisten elementtien funktioissa. Erityisesti diakronisesti 

epästabiili indefiniittipronominien järjestelmä on muuttunut nopeasti, kun monet 
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venäjän indefiniittisyyden tunnukset ovat lainautuneet vepsään. Yksittäisen 

kielenpuhujan mielestä ja puheesta venäjän morfologinen kontaktivaikutus on 

vähitellen levinnyt laajemmalle ja osaksi vepsäläisen kieliyhteisön kielen 

järjestelmää. Näin vepsäläisen ja venäläisen puhujayhteisön kontaktit ovat 

johtaneet vepsän kielen indefiniittipronominien systeemin muutokseen. 
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Liitteet  

Liite 1 Pronominien elisitaatiotesti 

Nro Testilause Tutkijan 

tarjoamat 

pronominit 

Informantin  

tarjoamat  

pronominit 

Q1 _________ zvoni, konz sinä olid irdal: ozaida ken! 

’ _________ soitti, kun sinä olit ulkona: arvaa kuka!’ 

koe-ken, ken-se,  

ken-ni, eraz mez’,  

üks’ mez’, ken-ki 

naku ken 

Q2 _________ nägin meiden randal vedehižen, no  

nece amu oli jo. 

’ _________ näin meidän rannallamme vetehisen, 

mutta se oli jo kauan sitten.’ 

koe-konz, konz-se,  

konz-ni,  

ühten kerdan,  

erasen kerdan,  

konz-ki 

naku konz 

Q3 Jäl’gmäi _________ uspokoimoi. 

’Lopulta _________ rauhoituimme.’ 

 

kut-se, koe-kut,  

koe-kut-ki, kut-ni,  

hot’ kut, kut-ki 

naku kut 

Q4 Minä kulin _________, no en el’gendand, kenen  

än’ nece oli. 

’Minä kuulin _________, mutta en ymmärtänyt, 

minkä/ kenen ääni se oli.’ 

midä-ni, midä-se,  

koe-midä, midä-ki 

naku midä 

Q5 Minä kulin _________ änen, no en el’gendand,  

kenen än’ nece oli. 

’Minä kuulin _________ äänen, mutta en  

ymmärtänyt, kenen ääni se oli.’ 

kenen-ni, kenen-se, 

nikenen,  

kenen, kenen-ki 

naku kenen 

Q6 _________ kolkotab iknaha, no en näge, ken sigä 

om. 

’ _________ kolkuttaa ikkunaan, mutta en näe,  

kuka siellä on.’ 

ken-se, ken-ni,  

koe-ken, ken-ki 

naku ken 

Q7 Minä jo kulin nene sanad _________. 

’Minä jo kuulin ne sanat _________.’ 

koe, kus, kus-se,  

kus-ni, kus-nibud’,  

kus-ki 

naku kus 

Q8 Kacuhta, tat toi lidnaspäi _________ tavaroid. 

’Katso, isä toi kaupungista _________ tavaroita.’ 

miččid-se,  

koe-miččid,  

miččid-ni,  

miččennijoid, 

miččid-nibud’,  

miččid-ki 

naku miččid 

Q9 _________ minä lugin necen starinan. 

’ _________ minä luin sen tarinan.’ 

konz-se, konz-ni,  

koe-konz,  

konz-nibud’, konz-ki 

naku konz 
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Nro Testilause Tutkijan 

tarjoamat 

pronominit 

Informantin  

tarjoamat  

pronominit 

Q10 Hän pagiži _________ erazvuiččikš. 

’Hän puhui _________ eri tavalla.’ 

kut-se, kut-ni,  

koe-kut, kut-nibud’, 

kut-ki 

naku kut 

Q11 Hän tegi _________ čudokahašti.  

’Hän teki _________ ihmeellisesti.’ 

kut-se, kut-ni,  

koe-kut, kut-nibud’, 

kut-ki 

naku kut 

Q12 Hän eli _________ aigad Piteriš. 

’Hän eli _________ aikaa Pietarissa.’ 

kuverdan-se,  

kuverdan-ni,  

kuverdannijan,  

nikuverdan, kuverdan,  

kuverz’,  

kuverdan-nibud’,  

kuverz’-nibud’ 

naku kuverdan 

Q13 Homaičin: _________ vaugištab penshil keskes. 

’Huomasin: _________ hohtaa pensaiden  

keskellä.’ 

mi-ni, mi-se, koe-mi,  

mi-nibud’, ken-se,  

ken-ni 

naku mi-so, 

naku ken 

Q14 Ak kulišti: jälgil _________ käveleb. 

’Nainen kuuli: jäljillä _________ kävelee.’ 

ken-se, ken-ni,  

koe-ken,  

ken-nibud’, ken-ki 

naku ken 

Q15 Erašti paštoiba pirgoid _________ praznikaks. 

’Joskus paistoivat piiraita _________ juhlaksi.’ 

miččeks-se,  

miččeks-ni,  

miččennijaks,  

koe-miččeks,  

miččeks-nibud’,  

miččeks-ki 

naku miččeks 

Q16 Probuikat, požalui, _________ toižes sijas. 

’Yrittäkää, olkaa hyvä, _________ muussa  

paikassa.’ 

kus-se, kus-ni,  

koe-kus,  

kus-nibud’, kus-ki 

naku kus 

Q17 _________ nägemoiš völ. 

’ _________ näemme vielä.’ 

konz-se, konz-ni,  

nikonz, koe-konz,  

konz-nibud’,  

konz-ki 

naku konz 

Q18 Tämbei om läm‘ sä. Ostkam _________ jähišt/ 

moroženoe! 

Tänään on lämmin sää. Ostakaamme _________ 

jäätelöä! 

kus-se, kus-ni, kus,  

kus-ki 

naku kus 

Q19 Tulen teile adivoihe _________. 

Tulen teille kylään _________. 

konz-ni, konz-se,  

koe-konz,  

konz-nibud’, konz-ki 

naku konz 

Q20 Nikištoitab, ka sanutas, _________ johtuteleb  ken-se, ken-ni,  naku ken,  
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Nro Testilause Tutkijan 

tarjoamat 

pronominit 

Informantin  

tarjoamat  

pronominit 

mindai.  

’Nikotuttaa, niin sanotaan, _________ ajattelee 

minua.’ 

koe-ken,  

ken-nibud’,  

ken-ki 

naku ken-se 

Q22 Pane nened haugod pinoho libo _________. 

Pane ne halot pinoon tai _________. 

kuna-se, kuna,  

kuna-ni,  

kuna-nibud’,  

kuna-ki 

naku kuna 

Q24 Kulub, kuti _________ kolkotab. 

’Kuulostaa, kuin _________ kolkuttaisi.’ 

ken, ken-ni, ken-se,  

koe-ken,  

ken-nibud’, ken-ki 

naku ken 

Q25 Kacuhta, aniku _________ tuleb. 

’Katso, ihan kuin _________ tulisi.’ 

ken-ni, ken, ken-se,  

ken-nibud’, ken-ki 

naku ken 

Q26 Radod om äi. _________ habi/ odva ehtib tämbei 

longile. 

’Työtä on paljon. Tuskin _________ ehtii tänään 

lounaalle.’ 

ken, niken, ken-ni,  

ken-nibud’, ken-se,  

ken-ki 

naku ken 

Q27 Ak ei tahtoind, miše _________ tedištaiži neciš.  

Nainen ei halunnut, että _________ saisi tietää  

siitä.’ 

ken-se, ken-ni, ken,  

niken, ken-ki 

naku ken 

Q28 Ak tahtoi, miše _________ tuliži hänennoks  

adivoihe. 

’Nainen halusi, että _________ tulisi hänen  

luokseen kylään.’ 

ken-se, ken-ni, ken,  

niken, ken-ki 

naku ken 

Q29 Voinan aigan leibäd meil _________ oli, _________ 

eilend. 

’Sodan aikaan leipää meillä _________ oli, 

_________ ei ollut.’ 

konz, konz-se,  

konz-ni, nikonz,  

konz-ki 

naku konz 

Q30 Kaik ištuiba, ken _________. 

’Kaikki istuivat, kuka _________’ 

kus, kus-ki, kus-se,  

kus-ni, ken-ki kus 

- 

Q31 Sanui-ik _________ sinei _________ necen azjan 

polhe? 

’Sanoiko _______ sinulle _______ siitä asiasta?’ 

ken, midä, ken-ni,  

midä-ni, ken-se,  

midä-se, niken,  

nimidä, ken-ki,  

midä-ki 

naku ken,  

naku midä 

Q32 Otad-ik _________ kerdale? 

’Otatko _________ mukaan?’ 

keda, keda-ni,  

keda-se,  

keda-nibud’,  

keda-ki 

naku keda 

Q33 Oled-ik kulnu _________ hänespäi? 

’Oletko kuullut _________ hänestä?’ 

midä, midä-se,  

midä-ni, nimidä,  

naku midä 
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Nro Testilause Tutkijan 

tarjoamat 

pronominit 

Informantin  

tarjoamat  

pronominit 

midä-ki 

Q34 Tahtod-ik sinä minei _________ sanuda? 

’Haluatko sinä minulle _________ sanoa?’ 

midä, midä-ni,  

midä-se, nimidä,  

midä-ki 

naku midä 

Q35 Konz sinä nägištad _________, sanu minei pigašti. 

’Kun/jos sinä näet _________, sano minulle pian.’ 

midä, midä-ni,  

midä-se, midä-ki 

naku midä 

Q36 Ku sanud neciš azjas _________, ka lön sindai! 

’Jos kerrot tämän asian _________, niin lyön sinua!’ 

kelle, kelle-se,  

kelle-ni, nikelle,  

kelle-ki, kenele,  

kenele-se,  

kenele-ni, nikenele,  

kenele-ki  

naku kelle 

Q37 Esli/ ku _________ tedab, sanugaha. 

’Jos _________ tietää, sanokoon.’ 

ken-ni, ken, ken-se,  

niken, ken-ki 

naku ken 

Q38 En usko, miše ________ tedaiži necidä vastust. 

’En usko, että _________ tietäisi sitä  

vastausta.’ 

niken, ken, ken-ni,  

ken-se, ken-nibud’,  

ken-ki 

naku ken 

Q39 Ilma _________ abuta om jüged stroida pert. 

’Ilman _________ apua on vaikea rakentaa  

talo.’ 

miččeta,  

miččeta-ni,  

nimiččeta,  

miččeta-se,  

miččeta-nibud’,  

miččeta-ki 

naku miččeta 

Q40 Hän kel’däb _________ tegemaspäi _________. 

’Hän kieltää _________ tekemästä _________.’ 

keda-ni, midä-ni,  

nikeda, nimidä,  

keda-se, midä-se,  

keda-ki, midä-ki 

naku keda,  

naku midä 

Q41 Harvad mehed ozutaba melentartust _________ 

verhiže kelihe. 

’Harvat ihmiset osoittavat kiinnostusta _________ 

vieraisiin kieliin.’ 

miččihe,  

miččihe-ni,  

miččihe-se,  

miččenijoihe,  

nimiččihe,  

miččihe-ki 

naku miččihe 

Q42 Vaiše minai oli _________ ut tedod heiden pol’he. 

’Vain minulla oli _________ uutta tietoa heistä.’ 

mittušt, mittušt-se,  

mittušt-ni,  

nimittušt,  

mittušt-ki, 

miččenijad 

naku mittušt,  

mittuštnijad 

Q44 Eilend leibäd, eilend _________. 

’Ei ollut leipää, ei ollut _________.’ 

midä, nimidä,  

midä-ni, midä-se,  

naku midä 
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Nro Testilause Tutkijan 

tarjoamat 

pronominit 

Informantin  

tarjoamat  

pronominit 

midä-ki 

Q45 Pertiš om vilu, lämbitada ei _________. 

’Talossa on kylmä, lämmittää ei _________.’ 

nimil, mil, mil-ni,  

mil-se, mil-ki 

- 

Q46 Mašin om vargastatud, enambad ajada ei 

_________. 

’Auto on varastettu, enää ajaa ei _________.’ 

mil, nimil, mil-ni,  

mil-se, mil-ki 

- 

Q47 Minei ei _________ lugeda. 

’Minulla ei _________ lukea.’ 

midä, nimidä,  

midä-ni, midä-se,  

midä-ki 

naku midä 

Q49 Petroskoiš sä om tämbei paremb mi _________ 

Venämal. 

’Petroskoissa sää on tänään parempi kuin  

_________ Venäjällä.’ 

kus-ni, nikus, kus,  

kus-se, kus-ki 

naku kus 

Q50 Nened openikad oma kuti _________ hagopäd. 

’Ne oppilaat ovat kuin _________ jästipäät.’ 

miččed, miččed-ni,  

miččed-se,  

miččenijad,  

miččed-ki 

naku miččed 

Q51 Lapsed joksendeliba kuti _________ läväspäi  

pästtud lehmäižed. 

’Lapset juoksentelivat kuin _________ navetasta 

päästetyt lehmät.’ 

miččed, miččed-ni,  

miččed-se,  

nimiččed,  

miččenijad,  

miččed-ki 

naku miččed 

Q52 Muga kut _________ hubad heinäd keratas i  

polttas, ninga linneb necen mirun lopus. 

Niin kuin _________ rikkaviljat kerätään ja  

poltetaan, niin tapahtuu tämän maailman lopussa.’ 

miččed, miččed-se,  

miččed-ni,  

nimiččed,  

miččenijad,  

miččed-ki 

naku miččed 

Q53 _________ voib pätta necen kebnan probleman. 

’ _________ voi ratkaista tämän helpon ongelman.’ 

ken taht, hot’ ken,  

ken melhež,  

ken putub, ken-ki,  

ken-ni 

naku ken,  

hot’ ken-ki,  

hot’ ken ka 

Q55 Tulgha hot’ _________. 

’Tulkoon vaikka _________.’ 

ken-se, ken, ken-ni,  

niken, ken-ki 

naku ken 

Q56 Kirjuta _________ Piterišpäi! 

’Kirjoita _________ Pietarista!’ 

midä-ni, midä,  

midä-se, nimidä,  

midä-ki 

naku midä 

Q57 Kuckam _________ abuhu! 

’Kutsukaamme _________ apuun!’ 

keda, keda-ni,  

keda-se, hot’ keda,  

keda taht,  

keda melhež,  

naku keda 
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Nro Testilause Tutkijan 

tarjoamat 

pronominit 

Informantin  

tarjoamat  

pronominit 

keda putub, keda-ki 

Q58 Ala dumai _________, armaz sebranik!  

’Älä ajattele _________, rakas ystävä!’ 

midä, nimidä,  

midä-ni, midä-se,  

midä-ki 

naku midä 

Q59 Algat mängoi _________! 

’Älkää menkö _________!’ 

kuna, nikuna,  

kuna-ni, kuna-se, 

kuna-ki 

naku kuna 
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