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1. JOHDANTO 

 

1.1. Aihe ja tavoitteet 

 

2000-luvun Suomessa vallalla olevaa ilmapiiriä voisi ehkä kuvata sanoilla hannaaminen 

ja hannata, vaikka ne eivät olekaan laajalti käytössä eikä niitä esiinny yleissanakirjoissa. 

Suomi kolkuttelee esimerkiksi Naton ovia mutta hannaa viime hetkellä. Myös epävakaa 

taloustilanne ja maahanmuuttovyöry vaatisivat isoja päätöksiä, mutta poliitikot sen kun 

hannaavat. Oulussa saatiin iso kallioparkkihanke valmiiksi mutta seuraavista uskallusta 

vaativista ponnistuksista, kuten huvipuistosta, raitiovaunusta ja sillasta Hailuotoon, ol-

laan hannaamassa. Selvityksiä kyllä tehdään mutta sitten hannataan. Kun pohdin kandi-

daatintutkielmani aihetta keväällä 2016, törmäsin sattumalta hannata-verbiin Elastinen 

Feat. -ohjelmaa katsoessani. Kiinnostuin aiheesta, sillä halusin selvittää, mitä oman ni-

meni Hannan johdokselta vaikuttava verbi hannata tarkoittaa, vaikka kyseessä ei olekaan 

oikea johdos. Tutkin kandidaatin työssäni hannata-sanan kognitiivista semantiikkaa. 

Tutkielmani kuuluu suomen kielen leksikaalisen semantiikan tutkimukseen, jossa tarkas-

telun kohteena ovat sanat ja niiden merkitykset. hannata-verbiä ei ole kuvattu Kielitoi-

miston sanakirjassa (2016), mutta se esiintyy Heikki Paunosen teoksessa Tsennaaks Sta-

dii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja (2000). Tämä polyseeminen verbi on 

mukana myös Mats Söderlundin ja Niklas Wahrmanin julkaisemassa Urbaanissa Sana-

kirjassa (2010).  

Paunonen on määritellyt hannaa-verbille seitsemän merkitystyyppiä (Paunonen 2000 s.v. 

hannaa): 

1.1) ’pihdata’, ’pihistää’. Älä hannaa pataässää handussas. Se hannaa niitä 

röökii.  

1.2) ’epäröidä’, ’pelätä’, ’arkailla’. Älä viitti hannata, ei ne sulle himassa mi-

tään ton takii tekis, Kyl se hannaa. Näkeehän sen, Ketä sä hannaat? Osa alko 

hannaa ja ne lähti himaan. 

1.3) ’uskaltaa’ (tavallisesti vain kielteisissä tai kysyvissä yhteyksissä). Etsä 

hannaa mennä himaa? Niille oli tullu skaba, et ketä hannaa lyödä sitä äijää 

puukolla selkää.  

1.4) ’livistää’, ’luistaa’, ’jättää käyttämättä hyvä tilaisuus’. Nyt sä et kyllä han-

naa. 

2) ’harmittaa’. Mikä sua hannaa?  

3) ’vastustaa’, ’panna vastaan’. Mikssä oikeen hannaat, periaatteestko?  

4) ’ymmärtää’, ’käsittää’, ’älytä’. Mä en hannaa näistä laskuista mitään.  
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Osa hannata-verbin erilaisista merkityksistä saattaa olla seurausta homonymiasta eikä 

polysemiasta, mutta tässä yhteydessä tätä ei ole mahdollista käsitellä. Jatkossa käytän 

näistä ryhmistä nimityksiä 1) ’pihdata’, 2) ’epäröidä’, 3) ’uskaltaa’, 4) ’livistää’, 5) 

’harmittaa’, 6) ’vastustaa’ ja 7) ’ymmärtää’. Urbaanin Sanakirjan määritelmä on sup-

peampi: ”hannailla, hannata: ’panna vastaan’, ’olla haluton esim. liittymään rientoon’. 

Älä viitti hannailla, lähtisit jo messiin.” (Wahrman & Söderlund 2010 s.v. hannata.) 

Tutkimusongelmani on hannata-verbin merkityksen tarkasteleminen. Selvitän, mil-

laiseksi hannata-verbin merkitys hahmottuu pohjoissuomalaisten nuorten aikuisten mu-

kaan. Tavoitteena on selvittää myös, jakavatko he Paunosen (2000) määritykset hannata-

verbille vai onko heillä poikkeavia näkemyksiä sanan merkityksistä. Huomioitavaa on 

myös, että Paunosen (2000) hannaa-sanalle määrittämät merkitykset ja esimerkit ovat 

aika vanhoja, osa jopa 1930-luvulta, joten hannata-verbin merkitys myös Etelä-Suomessa 

on voinut muuttua viime aikoina ehkä lähemmäs Urbaanin Sanakirjan (2010) merkityk-

siä ’panna vastaan’ ja ’olla haluton esimerkiksi liittymään rientoon’. Tutkimuskysymyk-

seni Pohjois-Pohjanmaalla asuvien kieltenopiskelijoiden keskuudessa ovat seuraavat: 

 Minkälaisia merkityksiä pohjoissuomalaiset nuoret aikuiset hahmottavat hannata-

verbille? 

 Miten pohjoissuomalaisten nuorten aikuisten hahmottamat merkitykset suhteutu-

vat stadin slangista kuvattuihin merkityksiin? 

Intuitioni perusteella tutkimushypoteesini on, että hannata-verbiä käytetään tilanteissa, 

joissa ollaan jo hyvin lähellä tekemässä jotakin, mutta viime tingassa joku tai jokin alkaa-

kin vastustamaan asian tekemistä. Anssi Kela sanoi Kimmo Laiholle Elastinen Feat. -

ohjelmassa Älä ala nyt hannaamaan, kun he olivat jo ajopuvuissa menossa ajamaan mik-

roautoilla ja Laiho vähän epäröi. Myös Pete Parkkosen ja JVG:n Mitä mä teen -kappa-

leessa käytetään hannata-sanaa: Mitä mä teen mama alanko hannata, päästänkö lähelle 

vaik ei ehkä kannata. Tyypillisesti olio, joka hannaa, on inhimillinen tai ainakin elollinen, 

mutta intuitioni mukaan myös eloton olio voi hannata. Intuitioni mukaan esimerkiksi 

vene voi alkaa hannata ~ hannaamaan, jos se juuttuukin pohjasta kiinni, kun sitä vede-

tään vesille. Tätä merkitystä slangisanakirjat eivät tosin sisällä, joten onkin kiinnostavaa 

nähdä, saanko tutkimusaineistosta tukea ajatukselleni. Toini Rahtu käyttää hannata-ver-

biä Virittäjä-lehden kirja-arvioinnissaan näin: Jonkin omaa kielitajua vastaan hannaavan 
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normin toimimattomuus – – taas voi selittyä normittajien aikoinaan tekemästä onnetto-

masta kompromissista (Rahtu 2016: 149). Sitaatissa on eloton hannaava olio, normin toi-

mimattomuus, joka hannaa kielitajua vastaan. Marja Nenonen luokittelee han(n)ata vas-

taan -sanaparin puhtaasti idiomaattiseksi, pelkästään idiomissa esiintyväksi isolaattiver-

biksi yhdessä sanaparien dyykata roskia, nikata silmää, nyrpistää nenää, siristää silmiä, 

pillahtaa itkuun ja pälkähtää päähän/mieleen kanssa (Nenonen 2002: 85). Uskoakseni 

hannata-verbi voi kuitenkin esiintyä aineistossa myös ilman vastaan-sanaa. Hypoteesini 

on, että etenkin Paunosen (2000) merkitystyypit 2) ’epäröidä’, 4) ’livistää’ ja 6) ’vastus-

taa’ nousevat aineistosta esille, kun taas merkitystyypit 1) ’pihdata’, 3) ’uskaltaa’, 5) ’har-

mittaa’ ja 7) ’ymmärtää’ ovat harvinaisempia. Toisaalta kokemukseni perusteella luulen, 

että kaikki eivät ole törmänneet aiemmin hannata-sanaan.  

Koska hannata-verbi on lekseemi, jota ei ole määritelty Kielitoimiston sanakirjassa 

(2016), haluan selvittää, pitääkö hypoteesini paikkansa, ja olla osaltani osallistumassa 

hannata-sanan määrittelemiseen. Koska tutkin suomen leksikkoa, ilmausten merkityksiä, 

kielenpuhujien kielitajua ja ihmisten tapaa hahmottaa kielenulkoista maailmaa, on tutki-

muksellani myös yleistä kielitieteellistä arvoa. On kiinnostavaa selvittää myös, mitä vas-

taajat ajattelevat hannata-verbin tarkoittavan silloin, jos he eivät ole verbiä aiemmin kuul-

leet, ja pohtia mahdollisia syitä mielikuvien syntymiseen. 

 

 

1.2. Aiempi tutkimus  

 

hannata-verbiä tai sen lähimerkityksisiä verbejä ei ole tietääkseni tutkittu aiemmin, joten 

tältä osin teen tutkielmassani pioneerityötä. Leksikaalisen semantiikan tutkimuksia on 

kuitenkin tehty viime aikoina paljonkin, ja koska verbi on lauseessa keskeisessä ase-

massa, on verbejä myös tutkittu paljon. hannata-verbi on polyseeminen, harvakseltaan 

käytetty lekseemi, joten keskityn myös aiempien tutkimusten esittelemisessä erityisesti 

näihin aihepiireihin.  

 

Ulla Vanhatalon artikkeli ”Naiset motkottaa aiheesta ja nalkuttaa syyttä” (2002) on kiin-

nostava hannata-verbin kannalta, sillä myös Vanhatalo tutkii harvakseltaan käytettyjä 

verbejä, kuten motkottaa, marmattaa ja jäkättää. Vanhatalon kyselytutkimukset osoitti-

vat koehenkilöiden olevan yllättävän yksimielisiä eräistä tutkittujen verbien piirteistä 
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(Vanhatalo 2002: 350). Tutkimustulosten mukaan esimerkiksi jäkättää-verbi voitaisiin 

kuvata seuraavasti:  

jäkättää: puhua jollekin vihaisesti; usein ilman mainittavaa syytä; jatkuvasti; 

kiihtyneesti tai hermostuneesti; ääneltään lähes yhtä voimakas kuin nalkuttaa; 

ärsyttävyydeltään hieman lievempi kuin nalkuttaa, mutta voimakkaampi kuin 

motkottaa, marmattaa, valittaa, urputtaa – – Siskoni jäkätti edelleen siivoami-

sesta (Vanhatalo 2002: 348). 

 

Toisaalta tutkimustulosten mukaan esimerkiksi nalkuttaa-verbiä käytetään tyypillisesti, 

kun nalkuttavasti puhuva on keski-ikäinen nainen, kun taas motkottaa-verbin puhuja voi 

olla myös mies (Vanhatalo 2002: 348). Vanhatalon tavoin pyrin tutkimuksessani selvit-

tämään, millaisissa tilanteissa informantit ajattelevat hannata-verbiä käyttävän ja kuka 

hannata-sanaa tyypillisesti voisi vastaajien mukaan käyttää. Toisaalta Vanhatalon tutki-

mat verbit ovat melko niukasti polyseemisia (Vanhatalo 2002: 344), kun taas hannata-

verbi on polyseeminen. Vanhatalo on työssään tutkinut myös kyselytestimenetelmän so-

veltuvuutta verbien semanttisten sisältöjen arviointiin (Vanhatalo 2002: 343–350), mikä 

on keskeistä myös oman tutkimukseni kannalta, ja palaankin aiheeseen luvussa 2.2.  

 

Jarmo Raukko tutkii kyselytestimenetelmällä hyvin polyseemisia verbejä, kuten englan-

nin get (Raukko 1999) ja suomen pitää (Raukko 2002), ja etsii tapoja kuvata niiden mer-

kityksiä.  Raukko haluaa kyselytutkimuksissaan päästä käsiksi informanttien omaan ajat-

teluun ja mielikuviin, joita heille syntyy tutkitusta verbistä, sen sijaan että ohjaisi vastaa-

jien ajattelua liian tarkkojen kysymysten muodossa. Hän pyytää vastaajia myös ryhmit-

telemään vastauksiaan ja pohtimaan tutkitun verbin keskeisintä merkitystä. Raukko pää-

tyy määrittelemään merkitystyyppiryhmiä ja laskemaan, kuinka usein merkitystyypit ai-

neistossa esiintyvät. Tämän perusteella hän määrittelee verbin keskeisimmän merkityk-

sen ja muut merkitystyypit sekä pohtii myös esimerkiksi merkitysverkon käsitettä. 

(Raukko 1999: 87–105.) Pyrin tutkimuksessani hyödyntämään Raukon näkemystä siitä, 

että informantteja ei tule rajoittaa ja ohjata kyselyssä liikaa. Tarkastelen luvussa 3, mil-

laisia merkityksiä pohjoissuomalaiset nuoret aikuiset hannata-verbille hahmottavat ja 

nouseeko jokin merkityksistä selvästi keskeisimmäksi. Jatkan merkitystyyppien keski-

näisten suhteiden hahmottelua korpusaineiston avulla pro gradussani.  

 

Polysemian ongelmaan on tutkimuksessaan törmännyt myös Jari Sivonen, joka tutkii 

yleiskielen epäsuoraa reittiä ilmaisevia verbejä teoksessa Mutkia matkassa. Nykysuomen 

epäsuoraa reittiä ilmaisevien verbien kognitiivista semantiikkaa (2005). Sivosen mukaan 
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esimerkiksi lause Poika kiertää majaa voi yhtä hyvin tarkoittaa liikkumista majan sisällä 

kuin sen ulkopuolella. Merkitys voi myös olla, että poika pyrkii välttelemään majaa. Kyse 

on Sivosen mukaan viime kädessä vaikeasta verbisemantiikkaan liittyvästä ongelmasta, 

jossa tutkijan täytyy valita: 1) lähdetäänkö kuvauksessa verbistä eli verbin osoittamista 

prosessityypeistä, jotka elaboroituvat kontekstin mukaan, vai 2) verbin ja sen argument-

tien yhdessä muodostamista konstruktioista. Sivonen on päätynyt työssään ensimmäiseen 

vaihtoehtoon. (Sivonen 2005: 22–23.) Oman tutkimukseni lähtökohta on verbi eli teen 

tutkimusta ikään kuin alhaalta ylöspäin. Toisaalta jatkan hannata-verbin tarkastelua myös 

verbin argumentteihin ja aineiston hannata-verbin sisältämistä lauseista hahmottuviin 

tyypillisiin syntaktisiin lausetyyppeihin. Sivosen kiertää-verbin tavoin myös hannata-

verbi on polyseeminen. Merkitys voi olla jopa täysin vastakkainen: merkitystyyppi 3) 

’uskaltaa’ tai merkitys ’pelätä’, joka kuuluu merkitystyyppiin 2) ’epäröidä’ (Paunonen 

2000 s.v. hannaa; ks. luku 1.1.). Stadin slangin suursanakirjassa (Paunonen 2000 s.v. 

hannaa) on esimerkit Etsä hannaa mennä himaa? ja Kyl se hannaa. Näkeehän sen. Tar-

koittaako hannata-verbi näissä konteksteissa ’pelkäämistä’ vai ’uskaltamista’, ja mistä 

merkitys muodostuu? Paunosen mukaan hannata-verbi esiintyy merkityksessä ’uskaltaa’ 

tavallisesti vain kielteisissä tai kysyvissä yhteyksissä, kuten esimerkiksi lauseessa Etsä 

hannaa mennä himaa? Esimerkissä Kyl se hannaa. Näkeehän sen verbin merkitys on 

Paunosen mukaan ’pelätä’. (Paunonen 2000 s.v. hannaa.) Varsinkin sanaa entuudestaan 

tuntemattomien on melkeinpä mahdoton tietää pelkän esimerkkien kaltaisen lausekon-

tekstin perusteella hannata-verbin ”oikeita” merkityksiä. Esimerkiksi merkitys ’uskaltaa’ 

tuntuisi kelpo tulkinnalta myös Kyl se hannaa. Näkeehän sen esimerkissä ja merkitys 

’pelätä’ tuntuisi sopivan myös kysymykseen Etsä hannaa mennä himaa?. Pelkkä syntak-

tinen lausetyyppi ei siis vielä disambiguoi merkityksiä, vaan niiden aktivoituminen vaa-

tinee aika hienojakoista syntaktis-semanttista tietoa. 

 

hannata-verbi voi olla Paunosen määritelmien (ks. luku 1.1.) perusteella pelkäämiseen 

liittyvä tunneverbi, mutta toisaalta hannata-verbin merkitys voi olla myös aktiivista teke-

mistä, esimerkiksi ’vastustamista’ tai ’pihtaamista’. Pentti Leino pohtii artikkelissaan ”In-

himillinen reaktio” (1991) muun muassa sitä, että tilanteita voi ryhmitellä sen mukaan, 

toimiiko ihminen niissä intentionaalisena agenttina vai passiivisena kokijana. Leino tar-

kastelee, kontrolloiko ihminen itse ulkoisia ja sisäisiä ärsykkeitä vai ohjaavatko ärsykkeet 

suoraan hänen reaktioitaan. Esimerkissä Rakkaudesta annan sinulle sydämeni on ky-
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seessä intentionaalinen agentti, kun taas tapauksissa Hän henkäisi helpotuksesta ja Risti-

selkääni särkee seisomisesta ihminen toimii passiivisena kokijana, joka ei kontrolloi toi-

mintaansa vaan pikemminkin menettää kontrollinsa. (Leino 1991: 259–262.) Mielestäni 

hannaava olio voi toisissa yhteyksissä olla intentionaalinen, aktiivinen agentti ja toisi-

naan passiivinen kokija. Esimerkiksi lauseessa Älä hannaa pataässää handussas (Pauno-

nen 2000 s.v. hannaa) viitataan intentionaaliseen agenttiin, kortin pihtaajaan, sillä han-

nata-verbillä on lauseessa merkitys ’pihdata’. Lauseessa Mä hannaan vähä tota tsilaria 

ku se aina käy skräbään mulle (Paunonen 2000 s.v. hannaa) verbillä hannata on merkitys 

’pelätä’, ja siinä on passiivinen kokija mä, joka ’pelkää räyhäävää talonmiestä’. Pohdin 

aihetta tarkemmin luvussa 3. 

 

 

1.3. Tutkimusaineisto 

 

Haluan tutkimuksessani selvittää Pohjois-Pohjanmaalla asuvien nuorten aikuisten han-

nata-verbille hahmottamia merkityksiä. Saadakseni mahdollisimman kattavan aineiston 

valitsin tutkimusmetodiksi kyselytutkimuksen. Oulun yliopiston kieltenopiskelijat ovat 

uskoakseni kiinnostuneita kielestä ja motivoituneita pohtimaan vastauksia sanojen mer-

kityksiin, joten tein kyselytutkimuksen syyskuussa 2016 Suomen kielen rakenne  

-kurssilla. Kyselyyn vastasi 93 ihmistä, joista 3 jätin pois tutkimuksesta, sillä tarkoitus on 

tutkia nuorten aikuisten käsityksiä ja 2 vastaajista oli yli 50-vuotiaita. Yhden kyselylo-

makkeen jätin pois tutkimuksesta, koska vastaaja ilmoitti olevansa ulkomaalainen, joka 

oli opiskellut suomea vasta vuoden, eikä hän tuntenut hannata-verbiä. Tutkimusaineis-

tossani on siis mukana 90 informanttia, joista 79 on naisia ja 11 miehiä. Vaikka selvä 

enemmistö vastaajista on naisia, ei tämä mielestäni vääristä tutkimustuloksia, sillä 36 pro-

senttia miehistä ilmoittaa kuulleensa hannata-verbiä käytettävän ja 64 prosenttia miehistä 

ei ole vastausten mukaan sitä kuullut. Naisilla vastaavat prosentit ovat lähes samat: 37 ja 

63. Kaikki informantit eivät kuitenkaan vastanneet kaikkiin kyselytutkimuksen tehtäviin, 

ja osa vastaajista antoi kyselytestin tehtävissä 1 ja 3 useita vastauksia. Vastausten koko-

naismäärä ei siis ole kaikissa tehtävissä sama.  

 

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivista, sillä aineistoni perustuu kielenpuhujien kä-

sityksiin hannata-verbistä. Esittelen kyselylomakkeen rakenneperiaatteet luvussa 2.2. 

Kyselylomake on kokonaisuudessaan liitteessä 1. 
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2. TEOREETTIS-METODINEN VIITEKEHYS 

 

Teoreettis-metodisen viitekehyksen tutkimukselleni muodostavat kognitiivinen kielioppi 

ja kyselytestimenetelmät. Koska tutkin hannata-verbiä, keskityn myös teoriassa finiitti-

muotoisiin verbeihin. Esittelen myös lyhyesti kognitiivisen kieliopin näkemyksiä polyse-

miasta. Kyselytestimenetelmistä nostan erityistarkasteluun sen, miten kyselytutkimuksia 

on hyödynnetty sanojen merkitysten tutkimuksessa, ja esittelen myös oman kyselyni ra-

kenneperiaatteet. 

 

 

2.1.  Kognitiivinen kielioppi ja finiittiverbit 

 

Kognitiivinen kielioppi on kielentutkimuksen teoria, jota etenkin Ronald W. Langacker 

on rakentanut 1970-luvulta lähtien. Kognitiivinen kielioppi korostaa merkityksen ja muo-

don erottamattomuutta sekä kielenkäyttäjän mielikuvia ja käsitteistyksiä. Sen lähtökoh-

tana on, että kielioppi syntyy ja elää kielenkäyttötilanteissa käytetyissä ilmauksissa. Kog-

nitiivisessa kieliopissa korostetaan, että lingvistisessä semantiikassa ei ole tärkeää reaali-

maailma sellaisenaan, vaan kielessä on kyse ihmisen maailmaa koskevista käsitteistyk-

sistä. Sanat eivät ole merkityssäiliöitä, vaan ennemminkin ne avaavat tien laajaan maail-

mantietoon ja rikkaisiin merkitysrakenteisiin. (Langacker 1987: 91–94, 128, 183, 214–

215, 244; Leino 1993: 53–56, 68, 72–80.) 

 

Käytän tutkimuksessani kognitiivisen kieliopin käsitettä predikaatio, jonka Langacker 

määrittelee käsitteistykseksi, joka toimii kielellisen ilmauksen semanttisena napana. Kog-

nitiivisessa kieliopissa on kyse olioista ja niiden välisistä relaatioista. Substantiivit ovat 

symbolisia ilmauksia, joiden semanttinen napa osoittaa oliota, kun taas esimerkiksi sija-

päätteet, adjektiivit, adverbit ja verbit ovat relationaalisia. Relaatiot voidaan jakaa atem-

poraalisiin ja prosessuaalisiin. Atemporaalisten relaatioiden kuvaamiseen ei liity ajan kä-

sitettä, ja niitä esittävät tyypillisesti esimerkiksi sijapäätteet, adjektiivit ja adverbit. Pro-

sessuaalisiin relaatioihin liittyy sen sijaan tilanteen kehittyminen ajassa, ja näitä esittävät 

tyypillisesti verbit. Kielen yksiköiden merkitykset ovat kontekstisidonnaisia niin, että 

predikaatio kuvataan aina suhteessa joihinkin kognitiivisiin alueisiin, esimerkiksi koke-

mukseen tai käsitteisiin, jotka muodostavat sille kehyksen. Predikaatio osoittaa hahmote-

tun entiteetin, joka nousee etualalle, ikään kuin näyttämölle huomion kohteeksi, mutta 
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myös taustalle jäävä kehys antaa oman panoksensa predikaation semanttiseen arvoon. 

Predikaatio koostuu siis hahmotetusta entiteetistä, jota kutsutaan hahmoksi, ja taustana 

olevasta kehyksestä. Finiittimuotoinen verbi on lauseen tärkein, kompleksinen kompo-

nentti. Nominit ovat suhteellisen itsenäisiä, kun taas verbit vaativat ympärilleen entiteet-

tejä, ja niillä on tietty vaikutusala: esimerkiksi substantiivi poliitikko ymmärretään sellai-

senaan, kun taas verbi hannata ei aukea ilman muita osallistujia. Toisaalta verbit ovat 

kompleksisia myös siksi, että ne voivat muodostaa myös verbiryhmiä. Esimerkiksi lau-

seessa Poliitikot hannaavat päätöstä on yksi verbi hannaavat, kun taas lauseessa Polii-

tikkojen olisi pitänyt hannata päätöstä verbejä on kolme, olisi pitänyt hannata. (Lan-

gacker 1987: 91–94, 128, 183, 214–215, 244, 1991: 193–194; Leino 1993: 53–56, 68, 

72–85.)  

 

Esimerkiksi verbi tulostaa ilmaisee predikaation [TULOSTAA] hahmottamaa prosessia, 

johon kuuluu sen komponentteina useita entiteettejä, kuten [TULOSTIN] ja [TULOSTE]. 

Substantiivien [TULOSTAJA], [TULOSTIN], [TULOSTE] ja [TULOSTETTAVA] pre-

dikaatioilla on yhteinen kehys, mutta kukin niistä hahmottaa siitä eri osarakenteen. Ver-

bikantaiset teonnimijohdokset [TULOSTUS] ja [TULOSTAMINEN] sen sijaan hahmot-

tavat koko prosessin abstraktiseksi olioksi. Esimerkiksi koira ja kissa ilmaisevat olioita, 

jotka ovat tietynlaisia eläimiä. Eläimet-luokka muodostaa kognitiivisen semantiikan ter-

mein ikään kuin kehyksen kissan ja koiran ympärille ja tuo kielenkäyttäjälle kognitiivis-

ten alueiden avulla mielikuvia siitä, millaisia eläimiä ne ovat, kuten esimerkiksi sen, että 

kissa ja koira ovat nisäkkäitä ja lemmikkieläimiä. Esimerkiksi lauseessa Koira haukkuu 

kissaa finiittiverbi haukkuu osoittaa näiden olioiden välistä temporaalista relaatiota. Esi-

merkkilauseen syntaktinen subjekti koira on kognitiivisen semantiikan termeillä ilmais-

tuna lähde, agentti, kun taas syntaktinen objekti kissaa on semanttinen kohde, patientti. 

Toisaalta tapauksessa kissa matolla on kyse atemporaalista relaatiosta, sillä adessiivin 

sijapääte esittää relaatiota olioiden kissa ja matto välillä. (Langacker 1987: 91–94, 128, 

183, 214–215, 244; Leino 1993: 53–56, 68, 72–85.)  

 

Verbit ikään kuin valitsevat sen, mitkä osallistujat pääsevät näyttämölle, esimerkiksi han-

nata-verbin ilmaisemaan tilanteeseen, ja mitkä jäävät kulisseihin. hannata-verbin ilmai-

semaan tilanteeseen vaikuttaa sisältyvän osallistuja, joka ilmaistaan subjektina. Toisaalta 

hannata-verbi voi toisissa lausekonteksteissa saada myös objektin. Sellaisia merkitys-

tyyppejä, jotka sisältävät osallistujat, joita ilmaistaan subjektina ja objektina, kutsutaan 
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transitiivisiksi, kun taas intransitiiviset merkitystyypit sisältävät subjektin mutta eivät ob-

jektia. Esittelen seuraavaksi Paunosen (2000) hannata-verbin merkitystyypit (ks. luku 

1.1.) jakamalla ne transitiivisiin ja intransitiivisiin merkitystyyppeihin niiden semanttisen 

hahmon perusteella. On huomioitavaa, että transitiiviset merkitystyypit voivat joissakin 

konteksteissa toteutua syntaktisesti intransitiivisina ja intransitiiviset merkitystyypit voi-

vat joissakin konteksteissa toteutua syntaktisesti transitiivisina. Käytän merkintätapaa 

agentti-subjekti, kun tarkoitan osallistujaa, joka on semanttinen agentti ja syntaktinen 

subjekti. Vastaavasti merkintätapaa patientti-objekti käytän, kun osallistuja on semantti-

nen patientti ja syntaktinen objekti. Käytän käsitteitä agentti ja patientti tutkimuksessani 

laajasti ymmärrettynä niin, että agenttina ja patienttina voi toimia sekä elollinen että elo-

ton olio. Tunne- ja kognitioverbeihin liittyvien hannata-verbin merkitystyyppien yhtey-

dessä käytän myös semanttisia käsitteitä kokija ja ärsyke, jotka voivat esiintyä lauseessa 

merkitystyypistä riippuen joko syntaktisena subjektina tai objektina. 

 

Paunosen (2000) merkitystyyppi 1) ’pihdata’ on transitiivinen, joten esimerkiksi lau-

seessa Se hannaa niitä röökii esiintyy sekä agentti-subjekti se että patientti-objekti niitä 

röökii. Merkitystyyppi 5) ’harmittaa’ esimerkiksi kysymyslauseessa Mikä sua hannaa? 

poikkeaa rakenteeltaan muista merkitystyypeistä, sillä siinä on kokija-objekti sua ja är-

syke-subjektina mikä. Merkitystyyppi 6) ’vastustaa’ sisältää vain yhden esimerkkilauseen 

Mikssä oikeen hannaat, periaatteestko?, jossa ei ole objektia ja agentti-subjekti on sä. 

Uskoakseni merkitys ’vastustaa’ voi saada myös patientti-objektin, kuten esimerkiksi lau-

seessa Poliitikot hannaavat kehitystä, jossa agentti-subjekti on poliitikot ja patientti-ob-

jekti on kehitystä. Ehkä merkityksen ’vastustaa’ intransitiivinen rakenne on merkityksel-

tään pikemminkin tyyppiä ’vastustella’, jolloin se on mielestäni eri merkitystyyppiä kuin 

transitiivinen ’vastustaa jotakin’. Toisaalta hannata-verbi voi esiintyä merkityksessä 

’vastustaa’ myös hannata vastaan -sanaparissa (Nenonen 2002: 85), kuten esimerkissä 

Poliitikot hannaavat kehitystä vastaan, jossa kehitystä vastaan on adpositiolauseke, joka 

toimii hannaavat-verbin adverbiaalitäydennyksenä. Merkitystyypin 7) ’ymmärtää’ ilmai-

semaan tilanteeseen vaikuttaa tyypillisesti sisältyvän sekä subjekti että objekti. Esimer-

kiksi lauseessa Mä en hannaa näistä laskuista mitään agentti-subjekti on mä ja patientti-

objekti mitään. Merkitystyypistä 2) ’epäröidä’ irrottamalleni merkitystyypille ’pelätä’ on 

Stadin slangin suursanakirjassa (Paunonen 2000 s.v. hannaa) esimerkki Ketä sä han-

naat, jossa kokija-subjekti on sä ja ärsyke-objekti on ketä.  
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Paunosen (2000) merkitystyyppi 2) ’epäröidä’ on intransitiivinen, ja se ei siten sisällä 

patientti-objektia esimerkiksi lauseessa Osa alko hannaa ja lähti himaan, missä kokija-

subjekti on osa. Merkitystyyppi 3) ’uskaltaa’ on intransitiivinen esimerkiksi kysymyk-

sessä Etsä hannaa mennä himaa, jossa on agentti-subjekti sä, verbiketju hannaa mennä 

ja paikan adverbiaalitäydennys himaa. Merkitystyyppi 4) ’livistää’ sisältää vain yhden 

esimerkkilauseen Nyt sä et kyllä hannaa, missä agentti-subjekti on sä. 

 

Jatkossa käytän hannata-verbille seuraavia merkitystyyppejä ja kriteerejä1:  

 Transitiiviset merkitystyypit (T1–T5): 

 

T1: ’vastustaa’, ’panna vastaan’. Mitä sä hannaat tätä projektia?  

Merkitys: ’toimia tai vaikuttaa jotakin vastaan, panna vastaan’ (KS 2016 s.v. vastus-

taa). 

Kriteeri: Intentionaalisen, aktiivisen elollisen agentin tai passiivisen elottoman agen-

tin suorittamaa patientin ilmaiseman entiteetin tapahtumisen fyysistä ja/tai verbaa-

lista estämistä. Agentti ilmaistaan tyypillisesti syntaktisena subjektina ja patientti ob-

jektina. Merkitys ’vastustaa’ esiintyy myös hannata vastaan -sanaparissa, kuten esi-

merkissä Poliitikot hannaavat kehitystä vastaan, jossa kehitystä vastaan on adposi-

tiolauseke, joka toimii hannaavat-verbin adverbiaalitäydennyksenä. Huom. intransi-

tiivinen vastustaminen eli tyyppi ’vastustella’ sisältyy merkitystyyppiin I1) ’epä-

röidä’.  

 

T2: ’pihdata’, ’pihistää’. Älä hannaa pataässää handussas. Se hannaa niitä röökii. 

Merkitys: ’kitsastella jossakin, pihistää’ (KS 2016 s.v. pihdata). 

Kriteeri: Intentionaalisen agentin toimintaa, jossa syntaktisella subjektilla ilmaistava 

semanttinen agentti pyrkii pitämään patientin, syntaktisen objektin, hallussaan.  

 

T3: ’pelätä’. Ketä sä hannaat? Juke hannaa Kakee ku hiiri kissaa. 

Merkitys: ’olla pelon vallassa, peloissaan jostakin, tuntea pelkoa jotakin kohtaan tai 

jonkin tähden, puolesta’ (KS 2016 s.v. pelätä). 

Kriteeri: Passiivisen kokijan pelkoon liittyvä tunneverbi, jossa kokija ilmaistaan tyy-

pillisesti syntaktisena subjektina ja ärsyke objektina. 

 

T4: ’harmittaa’. Mikä sua hannaa? 

Merkitys: ’kismittää, kiukuttaa, sapettaa, ärsyttää, närkästyttää’ (KS 2016 s.v. harmit-

taa). 

Kriteeri: Kokijan negatiivista tunnetta kuvaava tunneverbi, joka sisältää tyypillisesti 

ärsykkeen. Semanttinen kokija ilmaistaan tyypillisesti syntaktisena objektina ja se-

manttinen ärsyke ilmaistaan tyypillisesti syntaktisena subjektina. 

 

T5: ’ymmärtää’, ’käsittää’, ’älytä’. Mä en hannaa näistä laskuista mitään. 

Merkitys: ’saada järkensä avulla itselleen selväksi, hallita mielessään näin selville 

saatu, käsittää, oivaltaa, älytä, tajuta’ (KS 2016 s.v. ymmärtää). 

                                                           
1 Kriteerien yhteydessä esittämäni esimerkit olen koonnut Stadin slangin suursanakirjasta (Paunonen 2000 

s.v. hannaa), lukuun ottamatta merkitystyyppiä ’vastustaa’, jonka esimerkki on tutkimusaineistostani, ja 

merkitystyyppiä ’jänistää’, jonka jälkimmäinen esimerkki on tutkimusaineistostani. 
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Kriteeri: Kognitioverbi, jonka ansiosta kokijan kognitiivisessa kompetenssissa saat-

taa tapahtua muutos. Ilmaus sisältää usein patientin eli kognitiivisen kompetens-

sin kohteen sekä aiheen adverbiaalimääritteen. Agentti ilmaistaan tyypillisesti sub-

jektina ja patientti objektina. 

 

 Intransitiiviset merkitystyypit (I1–I3): 

 

I1: ’epäröidä’, ’arkailla’, ’vastustella’. Osa alko hannaa ja ne lähti himaan.  

Merkitys: ’olla kahden vaiheilla, horjua päätöksenteossa puoleen ja toiseen, empiä’ 

(KS 2016 s.v. epäröidä), ’suhtautua arasti johonkin tai johonkuhun, ujostella, pelätä, 

arastella, aristella’ (KS 2016 s.v. arkailla), ’tehdä (lievää) vastarintaa’ (KS 2016 s.v. 

vastustella < vastustaa). 

Kriteeri: hannata-verbi toimii tunne- tai kognitioverbinä ja hahmottaa tilanteen, jonka 

kokija, jota ilmaistaan tyypillisesti syntaktisena subjektina, empii.  

 

I2: ’jänistää’, ’livistää’, ’jättää käyttämättä hyvä tilaisuus’. Nyt sä et kyllä han-

naa. Älä nyt ala hannaamaan, mehän sovittiin, että tehdään tämä. 

Merkitys: ’pelottaa, jäädä pois, luopua, peräytyä arkuuttaan jostakin’ (KS 2016 s.v. 

jänistää), ’lähteä (juosten) nopeasti pakoon, tiehensä’ (KS 2016 s.v. livistää). 

Kriteeri: hannata-verbi toimii tyypillisesti liikeverbinä ja hahmottaa tilanteen, jossa 

intentionaalinen agentti, jota ilmaistaan syntaktisena subjektina, peräytyy adverbiaa-

lien ilmaisemasta tilanteesta.  

 

I3: ’uskaltaa’. Etsä hannaa mennä himaa? Niille oli tullu skaba, et ketä hannaa 

lyödä sitä äijää puukolla selkää. 

Merkitys: ’olla kyllin rohkea tekemään jotakin, rohjeta’ (KS 2016 s.v. uskaltaa). 

Kriteeri: hannata-verbi esiintyy verbiketjussa pääverbin eli A-infinitiivimuotoisen 

verbin kanssa. Tämä verbiketju (laajennuksineen) hahmottaa tilanteen, jonka elolli-

nen agentti on kyllin rohkea tekemään verbiketjun pääverbillä ilmaistavan asian. Lau-

seen agentti ilmaistaan syntaktisena subjektina. Merkitystyyppi esiintyy tyypillisesti 

kieltomuotoisissa- ja kysymyslauseissa.  

 

Kognitiivinen kielioppi ottaa kantaa myös polysemiaan. Kielille on ominaista, että sanat 

ovat polyseemisia, joten kielellisillä ilmauksilla voi usein tuottaa eri yhteyksissä useita 

eri predikaatioita. Myös predikaation kehys, hahmotettu relaatio ja muut tapahtumaan 

osallistuvat entiteetit voivat vaikuttaa merkitykseen. (Leino 1993: 130–133). Esimerkiksi 

Poika potkaisi palloa ja Poika potkaisi tyhjää hahmottavat erilaisia merkityksiä pot-

kaista-verbille. Ensimmäisessä esimerkissä potkaisun kohteena on pallo, kun taas toisen 

lauseen merkitys voisi toki olla, että poika potkaisi palloa, mutta jalka ei osunutkaan pal-

loon vaan meni ohi, mutta merkitys voi olla myös metaforinen ’kuolla’.  Millaisia merki-

tyksiä verbit sitten voivat saada, ja miten näitä tulisi kuvata? Lakoff (1987: 417–418) 

käyttää käsitettä ”merkitysten luonnollinen luokka”, jolla tarkoitetaan Leinon (1993) mu-

kaan myös kategorian prototyyppiä. Prototyyppisemantiikan mukaan kategoriat rakentu-

vat prototyyppisten tapausten ympärille niin, että mitä enemmän kategorian toteutuma 
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poikkeaa prototyypistä, sitä etäämmälle se sijoittuu keskuksesta. Esimerkiksi juosta-verbi 

edellyttää juoksijan eli olion, joka pystyy toimimaan agenttina juosta-verbin ilmaise-

massa prosessissa. Juokseminen voidaan siis määritellä elävän olennon spatiaalisessa ti-

lassa tapahtuvaksi liikkeeksi. Esimerkeissä Vesi juoksee ja Korko juoksee verbiä juosta 

on käytetty perusmerkityksestä poikkeavasti, joten tällaiset tapaukset sijoittuisivat kau-

emmas prototyyppisestä luokan edustajasta. Toisaalta sanan perusmerkityksen hahmotta-

minen ei ole aina itsestään selvää ja vaatii esimerkiksi merkitysten esiintymistaajuuksien 

ja sanaston historian tutkimista. (Leino 1993: 128–133, 152–158.)  

 

 

2.2. Kyselytestimenetelmä 

 

Synonymian selvittämistä ja kyselytestimenetelmää tutkineen Ulla Vanhatalon mukaan 

kyselytutkimusten hyödyntäminen fennistiikassa on saanut suosiota vasta 2000-luvulla 

(Vanhatalo 2002: 344). Ensimmäisiä fennistiikassa semantiikan tutkimuksessa kyselytut-

kimuksia hyödyntäneitä on Jarmo Raukko (1999), joka haluaa antaa informantille tes-

teissä luovan roolin. Raukko on kiinnostunut erityisesti polysemian tutkimisesta ja siitä, 

millaisia yleistyksiä useiden informanttien vastauksista voi tehdä. Aikaisempi tutkimus 

on painottunut Raukon mukaan lähinnä tutkijan omaan intuitioon kielestä. (Raukko 1999: 

88–89.) Raukko on tutkinut kyselytestin avulla esimerkiksi pitää-verbiä, jolloin hänen 

kyselytestinsä koostui tuotto-, lajittelu- ja arviointitestistä (Raukko 2002: 357).  

 

Kyselytutkimusmenetelmä sopii Vanhatalon mukaan erityisesti harvakseltaan käytetyn 

sanaston tutkimiseen, jossa spontaanisti tuotetun tutkimusmateriaalin riittävä saaminen 

on käytännössä vaikeaa (Vanhatalo 2002: 344). Vanhatalon tutkimusten perusteella tie-

detään, että syntyperäisten puhujien sanatietoa selvittävillä kyselytesteillä voidaan saada 

huomionarvoista tietoa lekseemien merkityksestä ja käytöstä. Testit osoittavat koehenki-

löiden olevan yllättävän yksimielisiä eräistä tutkittujen verbien piirteistä, kuten esimer-

kiksi siitä, että verbiä nalkuttaa ei tyypillisesti käytetä, kun puhujana on mies, kun taas 

sekä naiset että miehet voivat motkottaa. Vanhatalon mukaan kyselytestejä voisi siis hyö-

dyntää esimerkiksi hankaluuksia tuottavan sanaston sanakirjamerkitysten määrittelyssä. 

Menetelmän erityisetuna on Vanhatalon mukaan empiirisyys: tutkimuksessa selvitetään 

syntyperäisten puhujien omia käsityksiä kielenkäytöstä. Kyselyssä voidaan myös jousta-

vasti ottaa huomioon sanastontuntemuksen ja käytön variaatio. Hänen mukaansa tulosten 
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soveltaminen pääsee oikeuksiinsa erityisesti sähköisissä sanastoissa, joissa on teknisesti 

mahdollista esittää samanaikaisesti hyvin runsaasti erilaista tietoa. (Vanhatalo 2002: 

350.) hannata-verbin voi mielestäni lukea tällaiseksi Vanhatalon määrittämäksi harvak-

seltaan käytetyksi sanaksi, sillä esimerkiksi Korp-työkalu2 löytää Suomi24-keskustelu-

palvelun korpusaineistosta lähes 15 vuoden ajanjaksolta hannata-hakusanalla vain 42 ta-

pausta, kun taas esimerkiksi mennä-hakusanalla löytyy yli 5 miljoonaa tapausta. Kysely-

testimenetelmä sopii siis tutkimusmenetelmäksi hannata-verbille hyvin. Esittelen seuraa-

vaksi kyselylomakkeeni rakennusperiaatteet peilaten niitä Vanhatalon pohdintoihin siitä, 

mitä kyselytutkimuksia suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon.   

 

Vanhatalon mukaan testilomakkeita suunniteltaessa on ensimmäiseksi otettava huomioon 

testiin käytettävissä oleva aika. Seuraavaksi on harkittava, millaisia testisivuja laaditaan 

ja miten ne ryhmitellään testilomakkeiksi. Tärkeää on saada jokainen koehenkilö vastaa-

maan vähintään kerran tutkimuksen tärkeimpään aiheeseen. Lisäksi kaikilta koehenki-

löiltä olisi hyvä saada vastaus vähintään yhteen avoimeen tuottotestiin. Testisivut on tär-

keää koostaa myös niin, ettei samaan testilomakkeeseen tule toisiinsa mahdollisesti vai-

kuttavia sivuja. (Vanhatalo 2002: 345–347.) Rakensin oman kyselytestilomakkeeni (ks. 

liite 1) mahdollisimman selkeäksi ja optimaaliseksi, niin että kysyin informanteilta vain 

tutkimuksen kannalta olennaisia asioita, ja kaikkia tutkimuksessa olevia kohtia hyödyn-

nän analyysissä. Tutkimuslomake oli neljä sivua pitkä eli kaksi A4-paperia molemmille 

puolille tulostettuna. Aikaa vastaamiseen oli noin 15 minuuttia. Kansisivulla kysyin taus-

tatietoja informantista: sukupuoli ja ikä. Kotipaikkakuntaa en kysynyt, sillä keräsin ai-

neiston Oulun yliopiston Suomen kielen rakenne -kurssilla ja oletukseni oli, että kurssin 

opiskelijat asuivat Oulussa tai Oulun lähialueella, joka tapauksessa Pohjois-Suomessa.  

 

Kyselytestissäni (ks. liite 1) oli viisi tehtävää, joista ensimmäinen on mielestäni tärkein, 

sillä se on tuottotesti, jonka avulla pyrin pääsemään kiinni informantin ensisijaiseen ajat-

teluun ja mielikuviin hannata-verbistä ennen kuin lomakkeen hannata-esimerkit mahdol-

lisesti vaikuttavat mielikuviin. Pyysin vastaajaa kuvittelemaan tilanteen, jossa joku voisi 

käyttää hannata-sanaa jossain muodossa. Kehotin informantteja myös kuvailemaan tilan-

netta tarkemmin eli kertomaan, kuka voisi olla puhuja ja kenelle tämä puhuja puhuisi. 

                                                           
2 https://korp.csc.fi/ 
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Pyysin informantteja myös kirjoittamaan tilanteen vuorosanat. Tehtävän 1 vastausten pe-

rusteella voi uskoakseni tehdä päätelmiä hannata-verbin päämerkityksistä vastaajien jou-

kossa.  

 

Toisessa tehtävässä (ks. liite 1) selvitin vastaajien mielipidettä hannata-verbin sisältävien 

ilmausten luontevuudesta asteikon 1–3 avulla. Vaihtoehto 1 kuvaa mielipidettä, jossa il-

maus ei ole lainkaan luonteva, vaihtoehdossa 2 ilmaus on melko luonteva, ja vaihtoeh-

dossa 3 ilmaus on erittäin luonteva. Tällaisen asteikon avulla on mahdollista laskea il-

mausten luontevuuksille keskiarvoja ja verrata niitä keskenään. Keskiarvojen avulla on 

mahdollista tehdä analyysia siitä, millaisissa lausekonteksteissa ja merkityksissä han-

nata-verbiä voi vastaajien mielestä käyttää luontevasti. Keskiarvojen avulla voi toisaalta 

myös nähdä, millaiset lausekontekstit ja syntaktiset lausetyypit eivät tunnu vastaajista 

luontevilta. Näiden luontevuuskeskiarvojen perusteella voi tehdä päätelmiä myös siitä, 

mitkä merkitystyypit hahmottuvat informanttien keskuudessa hannata-verbin päämerki-

tyksiksi.  

 

Tehtävässä 3 hyödynsin tehtävästä 2 tuttuja ilmauksia. Pyysin informantteja kirjoittamaan 

hannata-verbin sisältämän ilmauksen niin, että hannata-sanaa ei käytetä. Pyysin vastaa-

jaa myös kirjoittamaan useita vaihtoehtoja, jos lauseen voi hänen mielestään tulkita 

useilla eri tavoilla. Tällä pyrin selvittämään sitä, millaisia merkityksiä vastaajat hannata-

verbille tehtävän ilmauksissa hahmottavat. Kutsun jatkossa tehtävää 2 luontevuustehtä-

väksi ja tehtävää 3 parafraasitehtäväksi. Valitsin luontevuus- ja parafraasitehtävien han-

nata-verbin sisältämät ilmaukset Paunosen Stadin slangin suursanakirjan (2000) esimer-

keistä siten, että hannata-verbi esiintyy niissä eri merkitystyypeissä. Muokkasin ilmauk-

sia, jotta niissä ei esiinny erityisiä slangisanoja, jotka voisivat vaikuttaa myös mielipitei-

siin hannata-verbin luontevuudesta ja merkityksistä. Paunosen (2000) esimerkeistä poi-

keten halusin selvittää myös älä hannaa -käskyn merkityksiä ja otin mukaan myös lau-

seen, joka sisältää hannata vastaan -rakenteen. 

 

Kyselylomakkeen kysymyksillä 4 ja 5 pyrin selvittämään, tuntevatko koehenkilöt han-

nata-verbiä. Tehtävässä 4 kysyin, onko vastaaja kuullut hannata-sanaa käytettävän (vaih-

toehdot: kyllä/ei), ja tehtävässä 5, käyttääkö vastaaja itse hannata-sanaa (vaihtoehdot: en 

koskaan/joskus/usein). Vanhatalon testissä ei kysytä suoraan, tuntevatko koehenkilöt esi-

tettyjä verbejä. Vanhatalon pohdinnan mukaan kyselytesteissä voisi olla mielenkiintoista 
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kysyä esimerkiksi sitä, kuuluuko sana koehenkilön mielestä hänen aktiiviseen sanavaras-

toonsa, sillä jos verbi on vastaajalle tuntematon, voi se aiheuttaa vastaamista muun mu-

assa sanan äänneasun perusteella. (Vanhatalo 2002: 345–347.) Mielestäni tieto siitä, kuu-

luuko hannata-verbi vastaajan aktiiviseen sanavarastoon, on tärkeä, sillä on kiinnostavaa 

vertailla kyselytestin vastauksia myös sen mukaan, kokevatko vastaajat lekseemin kuu-

luvan omaan sanavarastoonsa vai eivät. Mielestäni tulosten analysoinnissa onkin tärkeää 

tarkastella kutakin kyselylomaketta kokonaisuutena.  
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3. ANALYYSI 

 

Analysoin seuraavaksi tutkimusaineistoani tarkastelemalla ensin luvussa 3.1., kuinka tun-

nettu hannata-verbi informanttien keskuudessa on. Tunnettuuden tarkastelemisessa käy-

tän kyselylomakkeen (ks. liite 1) tehtävän 4 ”Oletko kuullut hannata-sanaa käytettävän?” 

ja 5 ”Käytätkö itse hannata-sanaa?” vastauksia. Luvuissa 3.2. ja 3.3. esittelen kyselytestin 

tehtävien 1–3 tulokset pääpiirteissään. Luvuissa 3.4. ja 3.5. osoitan oman teoriaan poh-

jautuvan intuitioni ja kyselytestiaineistoni perusteella, miksi luvussa 2.1. esittelemäni luo-

kittelu toimii hannata-verbin merkitysten määrittelemisessä aiempia määrittelyjä parem-

min. Hyödynnän analyysissä erityisesti tuottotehtävän (tehtävä 1) vastauksia, mutta täy-

dennän analyysiä myös luontevuustehtävän (tehtävä 2) sekä parafraasitehtävän (tehtävä 

3) avulla. Luvussa 3.6. teen yhteenvedon hannata-verbin merkityksistä. 

  
Käytän aineistoesimerkkien yhteydessä informantteja yksilöiviä merkintöjä NE1, NE2, 

MK1, MK2 jne. Ensimmäinen kirjain kertoo vastaajan sukupuolen: N eli nainen tai M eli 

mies. Toinen kirjain kertoo informantin vastauksen tehtävään 4 ”Oletko kuullut hannata-

sanaa käytettävän?”: E eli ”en” tai K eli ”kyllä”. Identifioin vastaajat myös numerolla. 

 

 

3.1. hannata-verbin tunnettuus 

 

Kyselytestin tehtävissä 4 ja 5 (ks. liite 1) selvitin hannata-verbin tunnettuutta kysymällä 

informanteilta tehtävässä 4 ”Oletko kuullut hannata-sanaa käytettävän?” ja tehtävässä 5 

”Käytätkö itse hannata-sanaa?”. Kokosin yhteenvedon vastauksista taulukkoon 1. 

 

TAULUKKO 1. Kyselytestin tehtävien 4 ja 5 vastaukset. 

On kuullut  

hannata-sanaa 

käytettävän 

Ei ole kuullut  

hannata-sanaa 

käytettävän 

Käyttää  

joskus itse  

hannata-sanaa 

Ei käytä  

itse 

hannata-sanaa 

33 vastaajaa  

(37 % vastaajista) 

57 vastaajaa  

(63 % vastaajista) 

13 vastaajaa  

(14 % vastaajista) 

77 vastaajaa  

(86 % vastaajista) 

naisia: 

29 

miehiä:  

4 

naisia: 

50 

miehiä: 

7 

naisia: 

10 

miehiä:  

3 

naisia: 

69 

miehiä:  

8 

 

Kuten taulukosta 1 voi nähdä, 37 prosenttia vastaajista on kyselytestin mukaan kuullut 

hannata-sanaa käytettävän, kun taas 63 prosenttia vastaajista ei ole kuullut hannata-sanaa 
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käytettävän. Vielä pienempi joukko, vain 14 prosenttia vastaajista, ilmoittaa käyttävänsä 

joskus itse hannata-sanaa, kun taas 86 prosenttia vastaajista ei käytä aineiston perusteella 

hannata-sanaa (vaihtoehto ”en koskaan”). Kaikissa ryhmissä on sekä miehiä että naisia 

suhteellisen tasaisesti. Tehtävän 5 vaihtoehtoa, jonka mukaan vastaaja käyttäisi hannata-

verbiä ”usein”, ei valinnut kukaan vastaajista. Metriikoiden perusteella voi mielestäni to-

deta, että hannata-sana ei tyypillisesti kuulu pohjoissuomalaisten nuorten aikuisten aktii-

viseen sanavarastoon. Tämän vuoksi tutkimuksessani painottuu se, millaisia mielikuvia 

hannata-sana vastaajien joukossa herättää, eikä niinkään se, millaisia merkityksiä vastaa-

jat ovat ennen kyselytestiin osallistumista hannata-sanalle todellisissa kielenkäyttötilan-

teissa hahmottaneet. Koska yli 60 prosenttia vastaajista ei ole aineiston perusteella aiem-

min kuullut hannata-sanaa ja yli 80 prosenttia vastaajista ei itse käytä hannata-sanaa, ei 

kyselytestin tuloksia hannata-verbin merkityksistä voi mielestäni yleistää esimerkiksi 

koko Suomea koskeviksi, vaan analyysissä painottuu se, millaisiksi merkitykset hahmot-

tuvat nimenomaan Pohjois-Suomessa nuorten aikuisten keskuudessa. 

 

  

3.2. Tuottotehtävän tulokset 

 

Tässä luvussa tarkastelen kyselytestiaineiston tuottotehtävän (ks. liite 1 tehtävä 1) vas-

tausten perusteella, millaisissa konteksteissa hannata-verbiä käytetään ja millaisia mer-

kityksiä hannata-verbille aineistossa hahmottuu. Taulukkoon 2 olen koonnut tehtävän 1 

vastaukset merkitystyypeittäin sarakkeeseen Kaikki vastaukset. K-vastaukset-sarake tar-

koittaa informantteja, jotka ovat kuulleet hannata-sanaa käytettävän, kun taas E-vastauk-

set-sarakkeen vastaajat eivät ole kuulleet hannata-sanaa käytettävän. Osa informanteista 

jätti tehtävän 1 kokonaan tyhjäksi, ja osa oli kirjoittanut siihen, että hannata-sana on vie-

ras, joten ei osaa antaa esimerkkejä sen käyttämisestä. Erilaisia tilanteita ja hannata-ver-

bin käyttötapoja tehtävässä 1 oli kuvaillut 68 vastaajaa, kun taas 22 vastaajaa ei kuvannut 

hannata-sanaan sopivia tilanteita. Osa vastaajista kuvasi useampia tilanteita, ja osan han-

nata-verbin merkityksistä voi mielestäni kytkeä useampaankin merkitystyyppiin, joten 

sama tilannekuvaus voi esiintyä taulukossa useammankin kerran.  
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TAULUKKO 2. Kyselytestin tehtävän 1 vastaukset merkitystyypeittäin. 

Merkitystyyppi Kaikki vastaukset K-vastaukset E-vastaukset 

T1) ’vastustaa’ 36 19 17 

T2) ’pihdata’ 0 0 0 

T3) ’pelätä’ 1 0 1 

T4) ’harmittaa’ 3 0 3 

T5) ’ymmärtää’ 9 0 9 

I1) ’epäröidä’ 16 10 6 

I2) ’jänistää’ 10 6 4 

I3) ’uskaltaa’ 0 0 0 

muu merkitys 10 0 10 

 

Taulukon 2 mukaan hannata-verbin keskeisimmäksi merkitykseksi hahmottuu tuottoteh-

tävän vastausten perusteella merkitystyyppi T1) ’vastustaa’ 36 vastauksella. Tyypillisin 

tuottotehtävässä kuvattu vuorosana, jossa käytetään hannata-sanaa, on kieltomuotoinen 

kehotus, kuten esimerkiksi Älä hannaa (vastaan). Toiseksi eniten vastauksia sai merki-

tystyyppi I1) ’epäröidä’ (Älä nyt viiti hannaa), joka sisältää myös intransitiivisen vastus-

tamisen eli merkityksen ’vastustella’. Epäröimiseen liittyviä vastauksia oli tuottotehtä-

vässä yhteensä 16. Merkitystyypit I2) ’jänistää’ (Älä nyt ala hannaamaan. Mehän sovit-

tiin, että tehdään tämä.) ja T5) ’ymmärtää’ (Mä en hannaa näitä kielioppeja) saivat kes-

kenään lähes yhtä monta vastausta, noin kymmenen. Merkitystyyppi T4) ’harmittaa’ 

(Mikä sua hannaa) esiintyi aineistossa kolme kertaa ja merkitystyyppi T3) ’pelätä’ (Joku 

sanoo jollekin, ettei tarvi pelätä. -Älä hannaa. Kaikki on hyvin.) yhden kerran. Merkitys-

tyyppejä T2) ’pihdata’ ja I3) ’uskaltaa’ ei esiintynyt aineistossa. Kymmenen tuottotehtä-

vän vastauksista oli sellaisia, että ne eivät mielestäni liity määrittämiini merkitystyyppei-

hin, joten ne on laskettu omaan kategoriaansa muu merkitys. Tarkastelen niitä myöhem-

min tässä luvussa. Taulukossa 2 esittämäni tulokset tukevat tutkimushypoteesiani sen 

osalta, että keskenään semanttisesti läheiset merkitystyypit ’vastustaa’, ’epäröidä’ ja ’jä-

nistää’ nousevat aineistossa eniten esille, mutta toisaalta hypoteesini vastaisesti myös 

merkitystyyppiä ’ymmärtää’ esiintyy tuottotehtävässä merkittävästi. Huomioitavaa tosin 

on, että kaikki merkitystyyppiin ’ymmärtää’ liittyvät tuottotehtävän vastaukset ovat sel-

laisten informanttien vastauksia, jotka eivät ole kuulleet aiemmin käytettävän hannata-

sanaa. hannata-verbin tuntevat vastaajat käyttivät tuottotehtävässä ainoastaan hannata-

verbin merkitystyyppeihin ’vastustaa’, ’epäröidä’ ja ’jänistää’ liittyviä merkityksiä. Ana-

lysoin tarkemmin taulukossa 2 esittämiäni transitiivisia merkitystyyppejä (T1–T5) lu-

vussa 3.4. ja intransitiivisia merkitystyyppejä (I1–I3) luvussa 3.5. 
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63 prosenttia kyselytestiin osallistuneista ei ollut tehtävän 4 mukaan kuullut käytettävän 

hannata-sanaa (ks. luku 3.1.), joten on kiinnostavaa selvittää, millaisia mielikuvia ja tul-

kintoja he sanalle antavat. Taulukon 2 mukaan tällaisten niin sanottujen E-informanttien 

vastauksissa esiintyi eniten merkitystyyppejä ’vastustaa’ (17 vastausta), ’ymmärtää’ (9 

vastausta) ja ’epäröidä’ (6 vastausta). Myös kaikki muu merkitys -kategoriaan kytketyt 

kymmenen vastausta ovat E-informanttien kirjoittamia. Kaksi vastaajaa kuvasi hannata-

verbiä negatiivissävyiseksi toiminnaksi tuottotehtävän vastauksissaan. Esitän vastaukset 

esimerkeissä (1) ja (2). 

 

(1) Sana on minulle täysin vieras, mutta voisin arvella, että se tarkoittaa jotakin va-

littamiseen liittyvää. – Se aina hannaa vastaan. Siitä olen melko varma, että se 

tarkoittaa jotain negatiivista. (NE18) 

(2) Miellän hannata-verbin yleisenä väännöksenä kaikenlaiselle toiminnalle, jolla 

on negatiivinen sävy. Kaverukset keskustelee yhteisestä tuttavastaan. Toinen se-

littää tuohtuneena tuttavansa käytöstä. – Oli ihan hyvä meininki, mutta sitten se 

alkoi hannaamaan ja ilta meni pilalle. (ME3) 

 

Matti Räsänen on tutkinut mö-alkuisia sanoja, kuten mönkään, möhlätä, mökeltää, 

mörskä, möhömaha, ja havainnut, että niistä valtaosa on negatiivissävyisiä. Räsänen poh-

tiikin, voiko äännejakso sinänsä edustaa tiettyä ”merkitystä”. (Räsänen 2001: 30–31.) 

Voisiko myös han-alkuisissa sanoissa olla kielteinen tunneväri? Intuitioni mukaan nega-

tiivissävyisiä han-alkuisia sanoja ovat esimerkiksi sanat hankala, hankaloitua, hanka-

luus, hankauma, hantti ja hanttapuli, mutta kaikkiin han-alkuisiin sanoihin ei tällaista 

kielteistä tunneväriä mielestäni liity, kuten esimerkiksi sanoihin hana, hanhi, hanakka ja 

hankinta. 

 

Kolme vastaajista hahmottaa hannata-sanan Etelä-Suomessa erityisesti nuorison keskuu-

dessa käytettäväksi sanaston osaksi. Nämä vastaukset on esitetty esimerkeissä (3), (4) ja 

(5). 

 

(3) En ole koskaan kuullut kyseistä sanaa, joten voisin päätellä, että se on yleisem-

min käytetty Etelä-Suomessa, mahdollisesti nuorison keskuudessa. (NE49) 

(4) Eteläsuomalaiset nuoret voisivat sanoa toiselle nuorelle ”älä hannaa”, jos 

joku vastustelee tai on aikeissa jättää jotain tekemättä. Toinen nuori voisi hou-

kutella toista nuorta mukaan johonkin sovittuun juttuun ja kun toinen epäröi, 

sanoo toinen epäröivälle ”älä hannaa”. (NE48) 

(5) Joku pääkaupunkiseutulainen pahis, joka on tekemäs jotain kiellettyä (esim. 

varastamassa) sanoo ”Älä nyt ala hannaa!” vastentahtoiselle kaverilleen, joka 

on tullut toisiin ajatuksiin pahanteosta. (NE13) 
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Pohjois-Pohjanmaalla asuvat nuoret aikuiset hahmottavat hannata-verbille myös sellaisia 

merkityksiä, joita ei ole mukana Stadin slangin suursanakirjassa (Paunonen 2000 s.v. 

hannaa; ks. luku 1.1.). Tällaisia ovat esimerkit (6), (7), (8), (9), (10), (11) ja (12).  

 

(6) – En hannaa mukaan! – Miksi et? – Koska mun täytyy vielä kuivata hiukset! 

(NE41) 

(7) Kaverit puhuvat keskenään koulussa. Toinen sanoo toiselle:  – En hannaa 

viimeiselle luennolle, ku mulla on hammaslääkäri. (NE40) 

(8) Mitä nää teet? – No hannaan tätä uunia, pitää saada kaikki lika pois. 

(NE38) 

(9) – – "Siitä tulikin mieleen, Mikko-Petteri hei! Oletko nähnyt Inka-Alinaa?" 

"En, tai no eilen näin, jotain se hannasi Subwayn kulmilla." – – (NE50) 

(10) Kuka tahansa missä tahansa tilanteessa: – Hannaat sä? Koita hannata! 

(ME7) 

(11) Esimerkiksi kaveri toiselle: – Haluaisin hannata tämän. Milloin han-

naamme tämän? (NE37) 

(12) En ole ennen kuullut kyseistä sanaa, tulee mieleen vain kiihdytys autolla 

(ME6).  

 

hannata-verbi sai aineistoesimerkeissä (6) ja (7) merkityksen ’ehtiä’ tai ’päästä’. han-

nata-verbi liitettiin myös merkitykseen ’hangata’ kolmessa tuottotehtävän tilannekuvauk-

sessa, kuten esimerkissä (8). hannata-verbin merkitys esimerkin (9) lauseessa jotain se 

hannasi Subwayn kulmilla poikkeaa hannata-verbin merkityksistä, sillä se on intuitioni 

mukaan tyyppiä ’puuhata’ tai ’viipyillä’. Esimerkin (10) mukaan hannata-verbiä voisi 

käyttää kuka tahansa missä tahansa tilanteessa. Esimerkissä (11) hannata-verbille hah-

mottuu intuitioni mukaan merkitys ’opetella’, ’tehdä’ tai ’hallita’. Esimerkin (12) vastaa-

jalle hannata-sana toi luultavasti mieleen formulakilpailuissa käytössä olevan hanaa-sa-

nan. 

 

 

3.3. Luontevuus- ja parafraasitehtävien tulokset 

 

Tehtävässä 2 tarkastelin hannata-verbin sisältävien ilmausten luontevuutta. Informantit 

arvioivat ilmaisujen luontevuutta asteikolla 1–3, jossa 1 tarkoitti ei lainkaan luonteva, 2 

melko luonteva ja 3 erittäin luonteva. Taulukoon 3 olen laskenut kunkin ilmauksen luon-

tevuuden keskiarvon laskemalla yhteen kullekin ilmaukselle annetut pisteet ja jakamalla 

tämän yhteispistemäärän informanttien lukumäärällä. 
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TAULUKKO 3. Ilmausten luontevuus. 

hannata-verbin sisältävä ilmaus annettujen pisteiden keskiarvo 

    Älä hannaa! 1,9 

    Osa alko hannaa ja lähti kotiin. 1,5 

    Mikä sua hannaa? 1,4 

    Se hannaa niitä. 1,1 

    Se hannasi vastaan. 2,2 

    Mä en hannaa näistä mitään. 1,5 

    Etkö sä hannaa mennä kotiin? 1,1 

    Kyl se hannaa. Näkeehän sen. 1,4 

 

Taulukosta 3 voi nähdä, että luontevin ilmaus on kyselytestin mukaan ilmaus Se hannasi 

vastaan, jolle annettujen pisteiden keskiarvo on 2,2. Keskiarvovastaajan mukaan ilmaus 

olisi siis melko ja erittäin luontevan välillä, lähempänä melko luontevaa. Toiseksi luon-

tevin hannata-verbin sisältävä ilmaus on taulukon 3 mukaan ilmaus Älä hannaa!, joka 

saa keskiarvopisteet 1,9. Vähiten luontevat ilmaukset Se hannaa niitä ja Etkö sä hannaa 

mennä kotiin? saivat keskimäärin vain 1,1 pistettä, eli niiden keskiarvo on hyvin lähellä 

ei lainkaan luontevaa. Tämän perusteella voisi olettaa, että tehtävässä 3 ilmaus Se hannasi 

vastaan olisi parhaiten tunnettu. Ilmauksessa Se hannasi vastaan voisi myös olettaa ole-

van eniten ”oikeita vastauksia”, eli vastaajien voisi olettaa yhdistävän esimerkin merki-

tykseen ’vastustaa’. Myös ilmaus Älä hannaa oli vastaajien keskiarvon mukaan hyvin 

lähellä arviota melko luonteva, joten on kiinnostavaa nähdä, millaisia merkityksiä han-

nata-verbi siinä ilmauksessa kyselytestissä sisältää. Toisaalta ilmaukset Se hannaa niitä 

ja Etkö sä hannaa mennä kotiin? eivät tunnu keskiarvovastaajasta luontevilta, joten mie-

lestäni voi olettaa, että niissä hannata-verbin merkitys on vastaajille vieras ja saattaa teh-

tävässä 3 vaihdella hyvinkin paljon. Muiden ilmausten luontevuuskeskiarvo on ei lain-

kaan luontevan ja melko luontevan välissä, joten niissäkin on uskoakseni hannata-ver-

bille hyvinkin erilaisia merkityksiä. On kiinnostavaa nähdä myös, kuinka paljon aiemmat 

tehtävät vaikuttavat kyselytestin loppupuolen tehtävien vastauksiin. 

 

Kyselytestin tehtävässä 3 (ks. liite 1), jota kutsun parafraasitehtäväksi, pyysin informant-

teja kirjoittamaan hannata-verbin sisältäviä ilmauksia toisin sanoin, eli niin että hannata-

sanaa ei käytetä. Pyysin vastaajia kirjoittamaan myös useita vaihtoehtoja, jos lauseen voi 

tulkita heidän mielestään eri tavoilla. Tämä johti pitkään listaan erilaisia parafraaseja, 

jotka ryhmittelin merkitystyyppeihin. Liitteessä 2 olen esittänyt, mitkä hannata-verbin 
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parafraasit sisällytin mihinkin merkitystyyppiin. Käsittelen transitiivisia (T1–T5) merki-

tystyyppejä tarkemmin luvussa 3.4. ja intransitiivisia (I1–I3) merkitystyyppejä luvussa 

3.5. Taulukkoon 4 olen koonnut lukumäärät siitä, kuinka moni parafraasitehtävän vas-

tauksista kuuluu mihinkin merkitystyyppiin. Sellaiset merkitykset, jotka eivät täytä mää-

rittelemiäni kriteerejä (ks. luku 2.1.) on laskettu mukaan muu merkitys -kategoriaan.  

 

TAULUKKO 4. Tehtävän 3 vastausten lukumäärät merkitystyypeittäin. 

Tehtävä 3:  

ilmausten sisältä-

vien merkitys-

tyyppien luku-
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T1) ’vastustaa’ 54 19 8 9 81 8 1 8 188 

T2) ’pihdata’ 3 1 2 13 0 1 0 0 20 

T3) ’pelätä’ 6 3 3 3 1 2 1 6 25 

T4) ’harmittaa’ 0 3 69 19 0 0 1 5 97 

T5) ’ymmärtää’ 0 0 0 8 0 66 17 38 129 

I1) ’epäröidä’ 17 45 5 5 3 0 1 7 83 

I2) ’jänistää’ 8 13 0 1 0 0 0 3 25 

I3) ’uskaltaa’ 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

muu merkitys 10 6 0 15 0 1 50 15 97 

tyhjät vastaukset 7 14 11 25 6 13 14 16 106 

 

Älä hannaa! oli tehtävän 3 ensimmäinen ilmaus, ja se tulkittiin useilla tavoilla. Selvä 

enemmistö vastaajista (54 vastaajaa) oli merkityksen ’vastustaa’ kannalla. Myös merki-

tyksiä ’epäröidä’ (17 vastaajaa), ’jänistää’ (8 vastaajaa) ja ’pelätä’ (6 vastaajaa) esiintyi 

aineistossa melko paljon. Kolme vastaajaa oli merkityksen ’pihdata’ kannalla. Muu mer-

kitys -kategoriaan (10 vastaajaa) olen ottanut mukaan yksittäiset hannata-verbin para-

fraasit: huijata, narrata, viitsiä, olla peluri, olla tylsä, olla ilonpilaaja, niuhottaa, manata, 

ääntää epämiellyttävästi ja kaahata. 

 

Osa alko hannaa ja lähti kotiin oli ilmaus, jonka merkityksen yli 20 vastaajaa ymmärsi 

jonkinlaisena ’kyllästymisenä’, ’tympääntymisenä’ ja ’tylsistymisenä’, jotka laskin mu-

kaan merkitystyyppiin ’epäröidä’, sillä ne uskoakseni ainakin aiheuttavat epäröimistä. Jos 

tällaisia kyllästymiseen liittyviä merkityksiä olisi esiintynyt myös tuottotehtävässä, olisi 

mielestäni ollut aiheellista muodostaa näille merkityksille oma merkitystyyppinsä. Koska 
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hannata-verbille hahmotettiin kyllästymiseen liittyviä merkityksiä vain parafraasitehtä-

vässä ja vain melko epäluonteviksi koetuissa ilmauksissa (ks. taulukko 3), päädyin sisäl-

lyttämään kyllästymiseen liittyvät merkitykset intuitioni mukaan läheisimpään merkitys-

tyyppiin, ’epäröidä’. Merkitykset ’epäröidä’ ja ’aristella’ esiintyivät myös sellaisenaan 

aineistossa usein. Yhteensä merkitystyyppiin ’epäröidä’ sisältyviä vastauksia oli 45. 

Myös erityisesti merkitykset ’vastustaa’ (19 vastausta) ja ’jänistää’ (13 vastausta) koros-

tuivat ilmauksen parafraaseissa. Muu merkitys -kategoriaan olen ottanut yksittäiset para-

fraasit, kuten laiskotella, säätää, tulla erimielisyyksiä ja sluibailla. 

 

Kysymys Mikä sua hannaa? on mielestäni kiehtova, sillä 69 informanttia eli todella selvä 

enemmistö tulkitsi ilmauksen merkitystyyppiin ’harmittaa’ liittyväksi. hannata-verbi  sai 

sen yhteydessä useita samantyylisiä harmittamiseen liittyviä parafraaseja kuten vaivata, 

riepoa, hankaa ja painaa. Yksi vastaus oli jopa ytimekäs Mikä on?. Pohdin, ohjaako täl-

lainen mikä + (sua) + yksikön 3. persoonassa oleva verbi -rakenne tulkintaa niin paljon, 

että ilmaus hahmotetaan lähes poikkeuksetta jonkinlaisena ’harmittaa’-rakenteena. Myös 

merkitykset ’vastustaa’, ’epäröidä’ ja ’pelätä’ ja ’pihdata’ esiintyivät muutamissa vas-

tauksissa.  

 

Ilmaus Se hannaa niitä on kyselytestin luontevuustehtävän perusteella yksi vähiten luon-

tevista hannata-verbin sisältävistä ilmauksista (ks. taulukko 3), joten ei ole yllättävää, 

että iso osa vastaajista, 25 vastaajaa, on jättänyt kohdan tyhjäksi. Koska vastaajat tuntevat 

ilmauksen epäluonteviksi ja koska lausekontekstikin mahdollistaa monta tulkintaa verbin 

merkitykselle, jakaantuvat vastaukset melko tasaisesti lähes kaikkiin merkitystyyppeihin 

ja myös muu merkitys -kategoriaan.  

 

Se hannasi vastaan on luontevuustehtävän perusteella hannata-verbin sisältävistä il-

mauksista luontevin (ks. taulukko 3). hannata vastaan -rakennetta esiintyy myös tuotto-

tehtävässä (ks. luku 3.2.) eniten. On siis odotuksenmukaista, että merkitys ’vastustaa’ 

esiintyi myös parafraasitehtävässä kyseessä olevan ilmauksen tulkinnoissa selvästi eni-

ten: jopa 81 vastaajaa 90 vastaajasta antoi ilmaukselle Se hannasi vastaan merkitystyyp-

piin ’vastustaa’ liittyvän parafraasin, ja 3 vastaajaa käytti hannata-verbin parafraasina 

verbiä vastustella, joka lukeutuu merkitystyyppiin ’epäröidä’. Loput kuusi vastaajaa jät-

tivät kohdan tyhjäksi.  
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Selvä enemmistö vastaajista, 66 vastaajaa, mielsi Mä en hannaa näistä mitään -ilmauksen 

merkitystyyppiin ’ymmärtää’ kuuluvaksi. Esimerkiksi merkityksen ’vastustaa’ kannalla 

oli vain 8 vastaajaa, ja muut merkitystyypit saivat vain yksittäisiä vastauksia. Tämä on 

mielestäni kiinnostavaa, sillä juuri edellä olevassa tehtävän kohdassa lähes kaikki infor-

mantit antoivat hannata-verbille merkityksen ’vastustaa’, mikä olisi voinut sopia myös 

Mä en hannaa näistä mitään -ilmaisun merkitykseksi. On kiinnostaa pohtia, miksi mer-

kitystä ’vastustaa’ ei hahmotettu ilmaisun Mä en hannaa näistä mitään merkitykseksi. 

Hahmottuuko merkitystyyppi ’vastustaa’ vain silloin, jos ilmaisussa on mukana vastaan-

sana, esimerkiksi Mä en hannaa vastaan näistä mitään? Vai ohjaako lauseen semanttisen 

kohteen, syntaktisen objektin, mitään adverbiaalimäärite näistä merkityksen hahmotta-

mista niin, että merkitys hahmottuu ’ymmärtää’-tyyppiseksi? Voisiko siis olla niin, että 

jos näistä-adverbiaalimääritettä ei olisi, eli lause olisi muotoa Mä en hannaa mitään, ver-

bin merkitykseksi hahmottuisi ehkä myös ’vastustaa’. Vai kuvasiko ilmaus vastaajien 

olotilaa kyselytestiä tehdessä niin, että he nimesivät testissä oman tunteensa ’Mä en ym-

märrä näistä mitään’?  

 

Ilmaus Etkö sä hannaa mennä kotiin? on luontevuustehtävän perusteella yksi vähiten 

luontevista hannata-verbin sisältävistä ilmauksista (ks. taulukko 3), joten on odotuksen-

mukaista, että hannata-verbin parafraaseissa voi olla siten paljonkin vaihtelua. Ilmauksen 

merkitys on 43 vastaajan mukaan ’haluta’ tai ’huvittaa’, ja myös muita hannata-verbille 

epätyypillisiä merkityksiä esiintyy. Vain kuuden vastaajan mukaan merkitys on Paunosen 

(2000) esimerkin mukainen ’uskaltaa’ (ks. luku 1.1.). Jopa 19 vastaajaa tulkitsi ilmaisulle 

merkitystyyppiin ’ymmärtää’ liittyvän merkityksen. Uskoakseni kyselylomakkeen juuri 

edeltävän ilmauksen Mä en hannaa näistä mitään avulla hahmotettu tai opittu hannata-

verbin merkitys ’ymmärtää’ vaikuttaa myös tämän ilmauksen vastauksiin. Jos ilmaukset 

olisivat olleet kyselylomakkeessa toisessa järjestyksessä, luultavasti merkitystä ’ymmär-

tää’ ei juurikaan olisi esiintynyt. Pohdin, miksi merkitys ’haluta’ nousee esille näin voi-

makkaasti hannata-verbin parafraaseissa. Luultavasti syy on lausekontekstissa, sillä ko-

tiin menemiseen ei yleensä hahmotettane erityistä uskaltamista. Kyse on uskoakseni siitä, 

millaisia kognitiivisia alueita lauseen sisältämät leksikaaliset elementit aktivoivat ja ke-

hystävät (ks. luku 2.1.). Jos ilmaus olisi ollut vaikkapa Etkö sä hannaa hypätä benji-hyp-

pyä?, olisi parafraasia uskaltaa esiintynyt uskoakseni paljon enemmän. Ehkä myös lau-
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sesyntaksi vaikuttaa merkitykseen niin, että informantit saavat ilmauksen tulkinnalle tu-

kea muista verbiketjuista, joiden finiittinen apuverbi tyypillisesti ilmaisee modaalisia ja 

muuten abstrakteja merkityksiä (VISK 2004 § 496). 

 

Kyl se hannaa. Näkeehän sen on parafraasitehtävän viimeinen ilmaus, ja uskoakseni sen 

merkityksen hahmottamisessa näkyy jo aiempien tehtävien vaikutus, sillä erityisesti mer-

kitystyyppi ’ymmärtää’ ja toisaalta hannata-verbille epätyypillinen merkitys ’haluta’ ko-

rostuvat myös tämän ilmauksen hannata-verbin parafraaseissa. Merkitystyyppiin ’ym-

märtää’ liittyviä parafraaseja oli 38, merkitystyyppiä ’vastustaa’ oli 8, ja merkitystyyppiä 

’epäröidä’ oli 7. Ainoastaan kuuden vastaajan mukaan ilmauksen merkitys on Paunosen 

(2000) esimerkin mukainen ’pelätä’ (ks. luku 1.1.). Tämä ei mielestäni toisaalta ole yllät-

tävää, sillä lausekonteksti ei tarjoa informanteille kovinkaan paljon tietoa ilmauksen mah-

dollisesta käyttötilanteesta, mikä mahdollistaa useita erilaisia parafraaseja. 

 

 

3.4. hannata-verbin transitiiviset merkitykset 

 

Tarkastelen seuraavaksi aineiston ja intuitioni perusteella määrittelemiäni hannata-verbin 

transitiivisia merkitystyyppejä T1) ’vastustaa’, T2) ’pihdata’, T3) ’pelätä’, T4) ’harmit-

taa’ ja T5) ’ymmärtää’. Merkitystyyppien kriteerit olen esittänyt luvussa 2.1.  

 

hannata-verbi esiintyy aineiston tuottotehtävän (ks. liite 1 tehtävä 1) vastauksissa hypo-

teesini mukaisesti selvästi yleisimmin merkityksessä T1) ’vastustaa’ tai ’panna vastaan’: 

vastustamiseen liittyviä tilanteita kuvasi 36 vastaajaa 68:sta tehtävään 1 vastanneesta. 

Tyypillisimmin merkitys ’vastustaa’ esiintyi hannata vastaan -rakenteessa: yhteensä 31 

kertaa. Paunosen Stadin slangin suursanakirjassa verbin hannata esimerkeissä ei esiinny 

hannata vastaan -rakennetta (Paunonen 2000 s.v. hannaa), vaikka hannata-verbille tun-

nistetaan merkitystyyppi ’vastustaa’, joka sisältää myös merkityksen ’panna vastaan’ (ks. 

luku 1.1.). Yhdessätoista aineiston vastustamiseen liittyvässä esimerkissä hannata-verbiä 

käyttää eksplisiittisesti aikuinen ihminen, ja yhdeksässä vastauksessa olio, joka vastustaa, 

hannaa, on lapsi. Näin on esimerkiksi aineistoesimerkissä (13). 

 

(13)  Äiti puhuu lapselle aamulla kiireessä eteisessä: – Älä hannaa vastaan, vaan 

laita nyt ne kumpparit jalkaan. (NK17) 
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Vastustaminen voi olla verbaalista tai fyysistä, kuten esimerkissä (14) on kuvattu. Ver-

baalinen vastustaminen on esimerkissä (14) kuvattu toimintana, jossa hannaava henkilö 

ei tottele komentoa vaan pyrkii välttämään komennon toteuttamista esimerkiksi vastalau-

seiden avulla. Fyysinen vastustaminen sen sijaan on esimerkin (14) mukaan esimerkiksi 

rimpuilemista. Olio, joka hannaa vastaan, voi kolmen vastaajan mukaan olla myös eläin, 

kuten koira tai hevonen. Esimerkissä (15) olio, joka hannaa vastaan, on koira. Koiran 

suorittama hannaaminen on luultavasti lähinnä fyysistä, mutta ehkä ei-tottelemisen, vas-

tustamisen, yhteydessä koiran mahdollisesti suorittaman haukkumisen voi tulkita myös 

verbaaliseksi vastustamiseksi. hannata-verbi esiintyy aineiston tuottotehtävässä tyypilli-

simmin kieltomuotoisissa lauseissa, kuten esimerkiksi Älä (aina) hannaa vastaan ja Älä 

viitsi hannata vastaan, kuten aineistoesimerkeissä (13), (14) ja (16). Tällaisia älä-alkuisia 

hannata vastaan -rakenteen sisältäviä vuorosanoja kuvasi tuottotehtävässä yhteensä 24 

vastaajaa. Esimerkissä (16) hannata-verbi esiintyy muodossa hanata, jota käyttää myös 

Marja Nenonen (2002: 85) hannata-verbin rinnalla.  

 

(14) Henkilö A komentaa henkilöä B tekemään jotain. Henkilö B ei tottele komen-

toa, vaan esim. vastalausein ja/tai fyysisin ilmaisuin (esim. rimpuilemalla) 

pyrkii välttämään komennon toteuttamista. A: Älä hannaa vastaan! (NK5) 

(15) Koiran koulutus, jossa koira hannaa vastaan eikä tottele, kuten pitäisi. (MK2) 

(16) No vaikka jos joku "laittaa vastaan" esim. muut haluaa syömään johonkin 

tiettyyn paikkaan, yksi "hanaa" vastaan. "Mennään Mäkkärille." "Ei mennä." 

"Älä aina hanaa vastaan." (NK12) 

 

Esimerkissä (17) hannata-verbin merkityksen ’estellä’ voi mielestäni tulkita merkitys-

tyyppiin ’vastustaa’ kuuluvaksi, sillä siinä hannata-verbin ilmaisema tilanne on transitii-

vinen. Esimerkin (17) hannata-verbin hahmottaman tilanteen osallistujina ovat semantti-

nen agentti, syntaktinen subjekti sä ja semanttinen patientti, syntaktinen objekti tätä pro-

jektia. Esimerkin (18) Älä hannaa kehitystä vastaan -lauseessa kehitystä vastaan on ad-

positiolauseke, joka toimii hannata-verbin adverbiaalitäydennyksenä. Intuitiooni perus-

tuvan hypoteesini mukaan hannaava olio voi olla myös eloton (ks. luku 1.1.), vaikkakaan 

Stadin slangin suursanakirja (Paunonen 2000 s.v. hannaa) ei sisällä tätä näkemystä. Sain 

hypoteesilleni tukea esimerkeistä (19) ja (20): Esimerkin (19) mukaan asia, teline, voi 

hannata eli ’pistää vastaan’. Esimerkin (20) lauseessa jarru vähän hannasi olio, joka han-

naa, on eloton jarru, ja lauseessa mulla hannaa toi adjektiivin taivutus hannaava olio on 

abstrakti, eloton adjektiivin taivutus. 
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(17) Joku hannaa eli estelee. "Mitä sä hannaat tätä projektia". Hannata vastaan on 

varmaan yleisintä. (NE47). 

(18) Älä hannaa kehitystä vastaan. (NK14) 

(19) ”hannata” terminä kuulostaa siltä, että joku henkilö/asia pistäisi vastaan. Esi-

merkiksi: Erkki Pekka: ”Oona, älä hannaa!” Oona: ”En minä hannaa vaan 

koitan saada tätä telinettä toimimaan!” (NE45) 

(20) "Miten sujui ajotunti eilen?" "Ihan hyvin, jarru vähän hannasi, mutta muuten 

meni mukavasti." – – "Ahaa, no voi harmi, se olisi voinut auttaa mua ruotsin 

läksyissä, mulla hannaa toi adjektiivin taivutus.". (NE50) 

 

Kyselytestin tuottotehtävän lisäksi myös parafraasitehtävässä esiintyi merkitystyyppiin 

T1) ’vastustaa’ liittyviä parafraaseja eniten, yhteensä 188 kertaa (ks. taulukko 4 ja liite 

2). Ilmaisut Se hannasi vastaan ja Älä hannaa olivat luontevuustehtävän mukaan (ks. 

taulukko 3) luontevimmat ilmaukset ja näissä ilmauksissa esiintyi eniten merkitystä ’vas-

tustaa’ (ks. taulukko 4). Merkitystä ’vastustaa’ esiintyi myös kaikissa muissakin para-

fraasitehtävän ilmauksissa. Tulokset tukevat hypoteesiani siitä, että hannata-verbin kes-

keisin merkitys on ’vastustaa’. 

 

Merkitystyyppi T2) ’pihdata’ ei hypoteesini mukaisesti esiintynyt merkittävästi aineis-

tossa: tuottotehtävässä se ei esiintynyt lainkaan, ja parafraasitehtävässä 13 vastaajaa antoi 

hannata-verbille merkitystyyppiin ’pihdata’ liittyvän parafraasin ilmauksessa Se hannaa 

niitä (ks. taulukko 2 ja taulukko 4). Muissa ilmauksissa merkitystyyppi ’pihdata’ esiintyi 

vain yksittäisinä tapauksina.  

 

Merkitystyyppi T3) ’pelätä’ esiintyi tuottotehtävässä ainoastaan yhden kerran (ks. tau-

lukko 2), esimerkissä (21). Kyselytestin parafraasitehtävässä merkitystyyppiä ’pelätä’ 

esiintyi kaikissa ilmauksissa yhteensä 25 kertaa (ks. taulukko 4). Erityisesti intransitiivi-

set ilmaukset Älä hannaa ja Kyl se hannaa. Näkeehän sen tuottivat hannata-verbille mer-

kitystyyppiin ’pelätä’ sisältyviä parafraaseja (ks. taulukko 4 ja liite 2). 

 

(21) Joku sanoo jollekin, ettei tarvi pelätä. – Älä hannaa, kaikki on hyvin. (NE34) 

 

hannata-verbin merkitystyyppiin T4) ’harmittaa’ liittyviä vastauksia oli tuottotehtävässä 

vain kolme (ks. taulukko 2), esimerkit (22), (23) ja (24):  

 

(22) Mikä sua hannaa? No se ku kaikki aina hannaa mua vastaan. (NE36) 
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(23) Kalle kysyy Jannelta, että "Mikä sua hannaa?" (ME4) 

(24) "Hannaako sua joku?" Kaveri toiselle kaverille. (NE35) 

 

Esimerkit (22) ja (23) sisältävät kysymyksen Mikä sua hannaa? ja esimerkki (24) kysy-

myksen Hannaako sua joku?. Yhteistä näille vastauksille on modaalisen lausetyypin, ky-

symys- eli interrogatiivilauseen, lisäksi partitiivimuotoinen kokija-objekti sua. Merkitys-

tyyppiä ’harmittaa’ tuottotehtävässä käyttäneille vastaajille on yhteistä myös se, että ku-

kaan heistä ei ole kyselytestin tehtävän 4 vastauksensa perusteella kuullut hannata-sanaa 

käytettävän aiemmin (ks. taulukko 2), joten on mahdollista, että vastaajat ovat hyödyntä-

neet kyselytestin tehtävän 3 ilmausta Mikä sua hannaa? myös tehtävässä 1. Toisaalta 

parafraasitehtävässä jopa 69 vastaajaa antoi hannata-verbille merkitystyyppiin ’harmit-

taa’ liittyvän parafraasin ilmauksessa Mikä sua hannaa? (ks. taulukko 4 ja liite 2). Usko-

akseni tällainen kysymysmuotoinen mikä + (sua) + yksikön 3. persoonassa oleva verbi  

-lauserakenne ohjaa hannata-verbin merkityksen hahmottamista. ’harmittaa’-merkitys-

tyyppi esiintyi myös etenkin kyselylomakkeen ilmausta Mikä sua hannaa? seuraavan il-

mauksen Se hannaa niitä parafraaseissa. Erilaisia harmittamiseen liittyviä hannata-ver-

bin parafraaseja, kuten vaivata ja ärsyttää kuvasi ilmauksessa Se hannaa niitä kaikkiaan 

19 vastaajaa, joista 16 ei ollut kuullut hannata-sanaa käytettävän (ks. taulukko 4 ja liite 

2). Etenkin sellaiset informantit, jotka eivät ole kuulleet hannata-verbiä käytettävän aiem-

min, näyttävät hyödyntävän kyselytestin aiempia vastauksia myös seuraavien tehtävien 

vastauksissa, mikä kertonee siitä, että vastaajat kokivat hannata-verbin itselleen vieraaksi 

ja ikään kuin halusivat oppia sanan merkityksen.  

 

Yhdeksän informanttia kuvasi tuottotehtävässä tilanteen, jossa hannata-verbin merkitys 

on merkitystyypin T5) ’ymmärtää’, ’käsittää’, ’älytä’ mukainen (ks. taulukko 2). Näitä 

tapauksia kuvaavat esimerkit (25), (26), (27) ja (28). Luen merkitystyyppiin mukaan 

myös merkityksen ’osata’, sillä se on Kielitoimiston sanakirjan määritelmän ’olla oppinut 

jotakin, hallita jokin asia, tietää, taitaa; ymmärtää, älytä’ (KS 2016 s.v. osata)  mukaan 

semanttisesti hyvin lähellä muita merkitystyypin merkityksiä.  

 

(25) Nuoriso toisilleen puhumassa, esim. "Hannaatko tän?"=Osaatko tän? 

(NE12). 

(26) Tilanteessa, jossa joku ei ymmärrä, mitä on esimerkiksi tapahtunut: – Timo 

ei hannannut mitä tarkoitin. (NE11)  

(27) – Mitenköhän se toimii? Oisko se näin, tai ehkä näin?– En mä hannaa, se on 

ihan outo. (NE10) 
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(28) Kaksi kaverusta, Kalle ja Elina, opiskeluajoista juttelu: Kalle: Ei tästä työn-

annosta tule mitään! Elina: Kyllä sinä Kalle hannaat tämän, ei hätää. (ME1) 

 

Esimerkissä (25) hannata-verbiä on käytetty merkityksessä ’osata’ kysymyksessä Han-

naatko tän. Seitsemän yhdeksästä lauseesta, joissa hannata-verbiä käytettiin merkitys-

tyypissä ’ymmärtää’, on transitiivisia. Esimerkissä (26) on transitiivinen lause, jossa han-

nata-verbin ilmaisemassa tilanteessa esiintyy semanttinen agentti, syntaktinen subjekti 

Timo ja semanttinen patientti, syntaktinen objekti mitä tarkoitin. Aineistoesimerkissä (27) 

hannata-verbiä käytetään intransitiivisesti, jolloin patienttia, objektia, ei ole, ja semantti-

sena agenttina, syntaktisena subjektina, toimii mä. Aineiston tuottotehtävässä kuvatuista 

ymmärtämiseen liittyvistä tilanteista neljä liittyy opiskelemiseen, ja viisi tilanteista on 

kielteisiä niin, että joku ei ymmärrä jotakin. Toisaalta myös myönteisiä ymmärtämiseen 

liittyviä konteksteja esiintyy kaksi, kuten esimerkki (28), jossa kaveri lohduttaa toista va-

kuuttamalla, että Kyllä sinä Kalle hannaat tämän. Kaikki vastaajat, jotka käyttivät tehtä-

vässä 1 hannata-verbiä merkitystyypissä ’ymmärtää’, ilmoittivat kyselytestin tehtävässä 

4, että eivät ole kuulleet hannata-verbiä käytettävän (ks. taulukko 2). Pohdin, vaikuttiko 

kyselytestin tehtävän 3 sisältämä hyvin ymmärretty ilmaus Mä en hannaa näistä mitään 

myös tehtävän 1 vastauksiin (ks. luku 3.3.). 

 

Parafraasitehtävässä merkitystyyppiä T5) ’ymmärtää’ esiintyi mielestäni yllättävän pal-

jon kyselylomakkeen kolmessa viimeisessä ilmauksessa Mä en hannaa näistä mitään, 

Etkö sä hannaa mennä kotiin? ja Kyl se hannaa. Näkeehän sen (ks. taulukko 4). Toisaalta 

luontevuustehtävän mukaan (ks. taulukko 3) näitä ilmauksia ei koettu kovinkaan luonte-

viksi. Lomakkeen alkupään tehtävissä tätä merkitystyyppiä ei juurikaan esiintynyt (ks. 

taulukot 2 ja 4), joten mietin, oppivatko informantit kyselytestin hyvin ymmärretyn il-

mauksen Mä en hannaa näistä mitään avulla verbille hannata merkityksen ’ymmärtää’, 

jota osa heistä sitten sovelsi myös kyselyn loppupään tehtäviin. 

 

 

3.5. hannata-verbin intransitiiviset merkitykset 

 

Tarkastelen seuraavaksi aineiston ja intuitioni perusteella määrittelemiäni hannata-verbin 

intransitiivisia merkitystyyppejä I1) ’epäröidä’, I2) ’jänistää’ ja I3) ’uskaltaa’. Merkitys-

tyyppien kriteerit olen esittänyt luvussa 2.1.  
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Merkitystyypit I1) ’epäröidä’, I2) ’jänistää’ ja T1) ’vastustaa’ ovat semanttisesti melko 

lähekkäisiä, kuten aineistoesimerkki (29) osoittaa: 

 

(29) Etelä-Suomalaiset nuoret voisivat sanoa toiselle nuorelle "älä hannaa", jos 

joku vastustelee tai on aikeissa jättää jotain tekemättä. Toinen nuori voisi 

houkutella toista nuorta mukaan johonkin sovittuun juttuun ja kun toinen 

epäröi sanoo toinen epäröivälle "älä hannaa". (NE48) 

 

Päädyin ratkaisuun, jonka mukaan vastustamiseen liittyvät transitiiviset lauseet ja toi-

saalta lauseet, joissa esiintyy hannata vastaan -rakenne, sisältyvät merkitystyyppiin T1) 

’vastustaa’, kun taas intransitiiviset tyyppiä ’vastustella’ olevat merkitykset sisältyvät 

merkitystyyppiin I1) ’epäröidä’. Vastustelemisesta on esimerkki (30). Toisaalta ero mer-

kitystyyppien I1) ’epäröidä’ ja I2) ’jänistää’ välillä ei ole aina selvä, vaikka merkityksen 

’epäröidä’ yhteydessä subjekti on tyypillisesti kokija ja verbi toimii tunne- tai kognitio-

verbinä, kun taas merkityksessä ’jänistää’ subjekti on intentionaalinen, aktiivinen agentti 

ja verbillä on liikeverbin ominaisuuksia. Osa tuottotehtävän vastauksista on siten sellai-

sia, että niistä ei voi mielestäni varmuudella sanoa, tapahtuuko niissä ’epäröimistä’ vai 

’jänistämistä’. Tällaiset tapaukset on laskettu mukaan kumpaankin merkitystyyppiin (ks. 

taulukko 2). Esimerkissä (31) hannata-verbin merkitys voi olla ’epäröimistä’, joka ehkä 

johtaa ’jänistämiseen’. Esimerkissä (32) hannata-verbiä käytetään eksplisiittisesti merki-

tyksessä ’epäröidä’. Siinä on kyse tilanteesta, jossa kaveriporukka suunnittelee jotakin 

kiellettyä tai paheksuttavaa ja joku alkaa epäröidä.  

 

(30) Kaksi kaveria puhuu keskenään ja toinen ehdottaa jotain yhteistä tekemistä. Toi-

nen vastustelee. Ehdottaja sanoo: "Älä viitsi hannata". (NK10) 

(31) Minä: "Hei, kai tuut tänään opiskelijabileisiin?" Jonna: "En aatellutkaan tulla, 

liikaa hommaa…", Minä: "Mut meidän piti mennä yhessä sinne?" Jonna: "No 

joo mut en tiiä…" Minä: "Älä ala nyt hannaan!" (NK19) 

(32) Esim. kaveriporukassa suunnitellaan jonkin kielletyn/paheksuttavan asian teke-

mistä, ja porukasta joku alkaa epäröidä. "Älä nyt viiti hannaa!" (NE17) 

(33) Älä hannaa. Eli älä jarruttele tai epäile toimintaasi. (NK21) 

 

 

Kun hannata-verbiä käytetään aineistossa merkitystyypissä I1) ’epäröidä’, sisältää kol-

metoista vastausta viidestätoista vastauksesta kiellon, kuten esimerkissä (32) Älä nyt viiti 

hannaa. Näistä lauseista, jotka kannustavat olemaan epäröimättä, kuudessa vastauksessa 

on mukana ajan adverbi nyt ja neljässä verbiketju viitsiä hannata ~ hannaa, kuten esi-

merkeissä (30) ja (32), tai alkaa hannaamaan ~ hannata ~ hannaan, kuten esimerkissä 
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(31). Esimerkissä (33) ajan adverbiä tai verbiketjua ei esiinny, vaikka hannata-verbin 

merkitys on siinäkin merkitystyyppiä ’epäröidä’. Merkitys ’epäröidä’ esiintyi usein (83 

kertaa) myös parafraasitehtävässä, etenkin ilmauksissa Älä hannaa ja Osa alko hannaa 

ja lähti kotiin. 

 

Osa merkitystyypin I1) ’epäröidä’ yhteydessä esitetyistä esimerkeistä sisältyy myös mer-

kitystyyppiin ’jänistää’, kuten esimerkki (31). hannata-verbiä käytettiin merkityksessä 

’jänistää’ kymmenessä tuottotehtävän vastauksessa (ks. taulukko 2). Kahdeksan vastauk-

sista oli kieltomuotoisia, viidessä vastauksessa oli ajan adverbi nyt, ja kuudessa vastauk-

sessa hannata-verbi muodosti verbiketjun alkaa- tai viitsiä-verbin kanssa, kuten esimer-

kissä (31). Merkitystyypillä I2) ’jänistää’ on sekä semanttisesti että syntaktisesti hyvin 

paljon yhteistä merkitystyypin I1) ’epäröidä’ kanssa, sillä todennäköisesti jänistämistä 

edeltää yleensä jonkinlainen epäröiminen, eikä lausekonteksti aina paljasta eksplisiitti-

sesti, kummasta merkitystyypistä on kyse. Tämä on mielestäni kiinnostavaa, sillä merki-

tystyypit ’epäröidä’ ja ’jänistää’ ovat intuitioni ja Paunosen (2000 s.v. hannaa; ks. luku 

1.1.) mukaan kuitenkin selvästi erilliset. Epäröimisessä tilanne, esimerkiksi benji-hyp-

pyyn valmistautuminen, on vielä kesken, ja lopputulos voi olla, että epäröivä henkilö pää-

tyy joko hyppäämään tai jänistämään. Merkitystyypissä ’jänistää’ sen sijaan tilanne on 

ikään kuin ohi, eli esimerkin benji-hyppyä suunnitellut jänisti eikä hypännyt.  

 

Merkityksestä ’epäröidä’ poiketen merkityksessä ’jänistää’ hannata-verbin hahmotta-

massa tilannekontekstissa voi olla adverbiaali, joka tarkentaa hannata-verbin hahmotta-

maa semanttista kehystä (ks. luku 2.1.). Esimerkiksi aineistoesimerkissä (34) tällainen 

hannata-verbin hahmottamaa tilannetta semanttisesti kehystävä adverbiaali on viime het-

kellä, ja myös lausekontekstin verbi kieltäytyy ohjaa tulkintaani epäröimisestä jänistämi-

seen, mutta myös merkitys ’epäröidä’ tai ’vastustella’ on kuitenkin mahdollinen. Toi-

saalta pohdin, onko merkitystyyppi ’jänistää’ intransitiivinen vai transitiivinen, sillä us-

koakseni molempia tapauksia esiintyy. Esimerkissä (35) hannata-verbi esiintyy transitii-

visena lauseissa meinaatsä hannata sen kilpailun ja meinaatsä hannata ne treffit. Näissä 

lauseissa hannata-verbin ilmaisemissa tilanteissa semanttisena intentionaalisena agent-

tina toimii syntaktinen subjekti sä ja semanttisena patienttina, syntaktisena objektina, en-

simmäisessä lauseessa on sen kilpailun ja toisessa lauseessa ne treffit. Ehkä myös aineis-
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toesimerkin (36) hannata-verbin hahmottaman tilanteen voi tulkita jonkinlaiseksi ’Han-

nan näkemisen jänistämiseksi’ tai jopa jonkinlaiseksi transitiiviseksi merkitystyypiksi 

’jättää väliin, skipata’. 

 

(34) Jotain on sovittu kaveriporukassa etukäteen, esim. että mennään laulamaan 

karaokea, mitä ei ikinä muuten tehdä (ei osata laulaa tai muusta syystä) ja joku 

kieltäytyy viime hetkellä. "Elä ala nyt hannaamaan" joku sanoo kieltäytyjälle. 

(NK18) 

(35) Joku vähän nuorempi kundi voisi puhua toiselle pojalle liittyen jonkun roh-

keutta vaativan tehtävän tekemiseen tai sen tekemättä jättämiseen: "Mei-

naatsä hannata sen kilpailun" tai "lähetsä haneen?" jos liittyy esim. johonkin 

konfrontaatiotilanteeseen. "Meinaatsä hannata ne treffit?" (NK29) 

(36) Minä: Tuleeko Aleksi tänään illalla niihin bileisiin? Joonas: Ei. Se vaan han-

naa. Minä: Taasko se aikoo hannata? Se on nyt hannannut joka viikonloppu! 

Joonas: No kun se ei tahdo nähdä sitä Hannaa, kun sekin tulee niihin bileisiin. 

Minä: Aha? Sekö on hyvä syy hannata? Että ei halua nähdä Hannaa? Joo-

nas: Niinpä kai. Minä: Just joo. (NE43) 

 

Parafraasitehtävässä merkitystyyppiä I2) ’jänistää’ esiintyi kaikkiaan 25 kertaa (ks. tau-

lukko 4 ja liite 2), etenkin ilmauksissa Älä hannaa ja Osa alko hannaa ja lähti kotiin. 

Merkitystyyppiin ’jänistää’ sisältyvät hannata-verbin parafraasit perääntyä, lähteä pois 

ja jättää juttu tekemättä, luovuttaa, vältellä, lintsata, pinnata, jättää kesken, häipyä, kiel-

täytyä ja ei olla tulossa sovittuun tapaamiseen yhtäkkiä tukevat mielestäni sitä, että ’jä-

nistää’ on oma merkitystyyppinsä, eikä sisälly merkitystyyppiin ’epäröidä’, vaikka niillä 

onkin hyvin paljon yhteistä keskenään. Jatkan ’jänistää’-merkitystyypin määrittelemistä 

todellisten kielenkäyttötilanteiden perusteella pro gradussani. 

 

Merkitystyyppiä I3) ’uskaltaa’ ei hypoteesini mukaisesti juurikaan esiintynyt aineistossa. 

Tuottotehtävässä kukaan ei kuvannut merkitykseen ’uskaltaa’ liittyviä tilanteita, ja para-

fraasitehtävässä vain kuusi vastaajaa hahmotti hannata-verbille merkityksen ’uskaltaa’ 

ilmauksessa Etkö sä hannaa mennä kotiin? käyttämällä parafraasina verbiä uskaltaa (ks. 

taulukko 2 ja taulukko 4). 

 

 

3.6. Yhteenveto 

 

Tyypillistä hannata-sanan kuvaamille tilanteille on, että niissä on usein kyse jonkinlai-

sesta kitkasta. Kielitoimiston sanakirjan (2016) määritelmän mukaan kitka on fysiikassa 
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kappaleiden välisestä kosketuksesta aiheutuva liikettä tai liikkeelle lähtöä vastustava 

voima (KS 2016 s.v. kitka). Kun hannata-verbiä käytetään esimerkiksi lauseessa jarru 

hannasi vastaan on kyse juuri kitkasta sen fysiikan konkreettisessa merkityksessä. kitka-

sanaa käytetään myös kuvaannollisesti: Virastojen välillä on pientä kitkaa eli epäsopua, 

yhteistoimintavaikeuksia. (KS 2016 s.v. kitka). Ehkä kitka-termiä voisi käyttää hannata-

verbin yhteydessä myös niin, että se kuvastaisi myös elollisen olion pään sisällä tapahtu-

vaa liikettä tai liikkeellelähtöä vastustavaa voimaa, epäsopua ja yhteistoimintavaikeuksia. 

Kitka aiheuttaa hannaamista, joka voi suuntautua eri tavoin. Olio voi alkaa vastustamaan 

joko fyysisesti tai väittämään vastaan verbaalisesti. Olio voi alkaa epäröidä, arkailla tai 

pelätä, mikä voi johtaa myös tilanteesta jänistämiseen. Olio voi myös päättää jättää tilai-

suuden käyttämättä ja jänistää. Kitka voi myös aiheuttaa kokijalle tunteita, kuten merki-

tystyyppiä ’harmittaa’. Merkitys voi olla joissakin lausekonteksteissa myös ’ymmärtää’, 

’pihdata’ ja ’uskaltaa’.  

 

Kun tarkastelee pohjoissuomalaisten nuorten aikuisten hannata-verbille hahmottamia 

merkityksiä kognitiivisen semantiikan ja erityisesti prototyyppisemantiikan valossa, voi 

hannata-verbin keskeisimmäksi merkitystyypiksi tai prototyyppisimmäksi merkitykseksi 

nimetä kyselytestiaineiston perusteella merkityksen ’vastustaa’. Tätä tulkintaa tukevat 

sekä tuottotehtävän (ks. taulukko 2), luontevuustehtävän (ks. taulukko 3) että parafraasi-

tehtävän (ks. taulukko 4) tulokset, sillä merkitystyyppiä ’vastustaa’ esiintyi tuotto- ja pa-

rafraasitehtävissä eniten ja luontevuustehtävässä vastustamiseen liittyvä ilmaus koettiin 

luontevimmaksi. Muut hannata-verbin merkitykset muodostavat ikään kuin merkitysver-

kon ’vastustaa’-merkitystyypin ympärille, kuten kuviossa 1 on esitetty. 
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KUVIO 1. hannata-verbin merkitykset pohjoissuomalaisten nuorten aikuisten mukaan. 

 

Kuviossa 1 olen keskeisimpänä ja suurimpana ympyränä kuvannut hannata-verbin ydin-

merkityksen ’vastustaa’, ja sen ympärille olen koonnut omiin ympyröihinsä hannata-ver-

bille Paunosen Stadin slangin suursanakirjan (Paunonen 2000 s.v. hannaa) ja aineistoni 

perusteella määrittämäni merkitystyypit sekä muut merkitykset-ympyrän. Kuvion 1 ei ole 

tarkoitus implikoida merkitystyyppien kehityssuuntia, eivätkä keskenään samankokoi-

silla ympyröillä kuvatut merkitystyypit tarkoita sitä, että ne olisivat aineistossa yhtä ylei-

siä. Olen määrittänyt kriteerit merkitystyypeille luvussa 2.1. ja analysoinut niitä aineiston 

perusteella luvuissa 3.4. ja 3.5.  

 

Kun tarkastelee sitä, miten pohjoissuomalaisten nuorten aikuisten hahmottamat merki-

tykset suhteutuvat stadin slangista kuvattuihin merkityksiin, voin aineistoni perusteella 

todeta, että hypoteesini piti paikkansa: etenkin Paunosen Stadin slangin suursanakirjan 

(Paunonen 2000 s.v. hannaa; ks. luku 1.1.) merkitystyypit 2) ’epäröidä’, 4) ’livistää’ ja 

6) ’vastustaa’ nousevat aineistosta esille, kun taas merkitystyypit 1) ’pihdata’, 3) ’uskal-

taa’, 5) ’harmittaa’ ja 7) ’ymmärtää’ ovat harvinaisempia (ks. taulukko 2, taulukko 3 ja 

taulukko 4). Pohjoissuomalaiset nuoret aikuiset hahmottavat hannata-verbille myös sta-

din slangista poikkeavia merkityksiä. Näitä kuviossa 1 muut merkitykset -ympyrällä ku-

vaamiani stadin slangista poikkeavia merkityksiä olen käsitellyt luvussa 3.2. ja 3.3. (ks. 

myös liite 2). 
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkin kandidaatintyössäni hannata-verbin kognitiivista semantiikkaa Pohjois-Pohjan-

maalla asuvien kieltenopiskelijoiden keskuudessa kyselytestin avulla. Tarkastelin, min-

kälaisia merkityksiä pohjoissuomalaiset nuoret aikuiset hahmottavat hannata-verbille ja 

miten heidän hahmottamansa merkitykset suhteutuvat stadin slangista kuvattuihin merki-

tyksiin. hannata osoittautui informanttien joukossa melko tuntemattomaksi sanaksi: vain 

37 prosenttia vastaajista oli aineiston mukaan kuullut hannata-sanaa käytettävän, ja vain 

14 prosenttia vastaajista kertoi joskus käyttävänsä hannata-sanaa. Hypoteesini mukaisesti 

selvästi keskeisimmäksi hannata-verbin merkitykseksi hahmottui kaikkien kyselytestin 

tehtävien perusteella merkitystyyppi ’vastustaa’. Myös erityisesti merkitykset ’epäröidä’ 

ja ’jänistää’ esiintyivät aineistossa, kun taas merkitystyypit ’uskaltaa’ ja ’pihdata’ eivät 

juurikaan nousseet esille aineistossa. Erityisesti sellaisten vastaajien joukossa, jotka eivät 

olleet kuulleet aiemmin hannata-sanaa, esiintyi myös jonkin verran merkityksiä ’ymmär-

tää’ ja ’harmittaa’. Osa vastaajista hahmotti hannata-verbille myös stadin slangista poik-

keavia merkityksiä, mutta nämä olivat lähinnä yksittäistapauksia. Intuitioni siitä, että han-

naava olio voi olla myös eloton, sai vahvistusta kahdesta kyselytestin vastauksesta.  

 

Päädyin työssäni määrittelemään kognitiivisen semantiikan ja aineistoni avulla kriteerit 

Stadin slangin suursanakirjan (Paunonen 2000 s.v. hannaa) sisältämille hannata-verbin 

merkitystyypeille. Paunosen merkitystyypistä ’epäröidä’, ’pelätä’ ja ’arkailla’ muodostin 

kaksi merkitystyyppiä, kun taas muut Paunosen merkitystyypit pysyivät lähes ennallaan. 

Jaoin myös merkitystyypit intransitiivisiin ja transitiivisiin merkitystyyppeihin. hannata-

verbin transitiivisia merkitystyyppejä ovat ’vastustaa’, ’pelätä’, ’pihdata’, ’harmittaa’ ja 

’ymmärtää’ ja intransitiivisia merkitystyyppejä ovat ’epäröidä’, ’jänistää’ ja ’uskaltaa’. 

Oli kiehtovaa etsiä muodon ja merkityksen yhteyttä kognitiivisen semantiikan keinoin ja 

havaita esimerkiksi, että kielenkäyttäjät hahmottavat hannata-verbin päinvastaiset mer-

kitykset ’uskaltaa’ ja ’pelätä’ loogisesti tiettyjen kriteerien perusteella (ks. luku 2.1.). Toi-

saalta koska hannata-verbi ei kuulu kaikkien suomalaisten aktiiviseen sanavarastoon, 

sille hahmotetaan myös hyvin erilaisia merkityksiä. Analyysissä onkin tärkeää nähdä 

metsä puilta ja keskittyä olennaiseen. 
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Koska hannata-verbi ei kuulunut vastaajien enemmistön aktiiviseen sanavarastoon, pää-

dyin oikeastaan tutkimaan heidän hannata-verbin merkityksistä hahmottamiaan mieliku-

viaan, enkä niinkään sitä, millaisia merkityksiä vastaajat ovat ennen kyselytestiin osallis-

tumista hannata-sanalle todellisissa kielenkäyttötilanteissa hahmottaneet. Kyselytestit 

soveltuvat mielestäni hienosti tällaiseen tutkimukseen, ja olen tyytyväinen myös omaan 

kyselytestiini. Toisaalta, jos olisin tiennyt, että hannata-verbi on vastaajille niin tuntema-

ton, olisin voinut painottaa kyselytestissä juuri sitä, millaisia mielikuvia sana heissä he-

rättää, esimerkiksi kysymällä mielikuvista avoimella kysymyksellä. Olisin voinut selvit-

tää informanttien hannata-sanan herättämiä mielikuvia myös jonkinlaisella skaalatehtä-

vällä, jossa vastaaja olisi voinut kertoa mielikuvansa esimerkiksi sanan negatiivisesta tai 

positiivisesta tunneväristä. Ehkä kyselytestissä olisi voinut olla myös aloitustehtävä, jossa 

kysytään, onko hannata-sana vastaajalle tuttu vai tuntematon, ja tehtävät olisivat sitten 

sen mukaisia. Joka tapauksessa oli mielestäni hyvä, että kysyin vastaajilta sanan tunnet-

tuudesta. Kyselytesteihin sisältyy uskoakseni aina jonkin verran yllätyksellisyyttä, ja vas-

tausten syvällinen analysoiminen vie aikaa. Erityisesti silloin, kun tutkittava sana on vas-

taajalle tuntematon, voi kyselytestin sisällöllä olla uskoakseni paljonkin vaikutusta testi-

tuloksiin, sillä informantit oppivat tai omaksuvat kyselytestiä tehdessään uuden sanan 

merkityksiä ja sitten uskoakseni hyödyntävät niitä kyselytestin muissa tehtävissä. Mie-

lestäni olikin tärkeää, että kyselylomakkeeni ensimmäinen tehtävä oli tuottotesti, jolloin 

se mahdollisti pääsyn informanttien ensisijaiseen ajatteluun ja mielikuviin hannata-ver-

bistä. Myös luontevuus- ja parafraasitehtävät toivat lisäarvoa analyysiin, sillä ne lähinnä 

vahvistivat ja monipuolistivat tuottotehtävän perusteella muodostamaani analyysia. Oli 

kiehtovaa huomata esimerkiksi, että sellaisten informanttien, jotka olivat kuulleet han-

nata-verbiä käytettävän, tuottotehtävän vastaukset tukivat täysin omaa intuitiotani ja hy-

poteesiani hannata-verbin merkityksistä (ks. luku 1.1. ja taulukko 2). Toisaalta kyselylo-

makkeen vaikutusta vastauksiin ei voi kokonaan poissulkea, joten kyselylomakkeen si-

sältämien hannata-verbin ilmausten vaikutusta etenkin lomakkeen loppupään tehtäviin 

oli havaittavissa myös omassa tutkimuksessani, mikä on tietysti osoitus myös luonnolli-

sesta kielenoppimisesta.  

 

Kun pohdin kandidaatintutkielmani aihetta, törmäsin sattumalta hannata-sanaan. En tuol-

loin tiennyt, miten laajaan, monipuoliseen ja kiinnostavaan aiheeseen olin tarttumassa. 

Se, että löysin Paunosen Stadin slangin suursanakirjan (2000) sisältämät hannata-verbin 
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merkitystyypit, antoi lopulta pohjan koko tutkimukselleni, sillä saatoin peilata pohjois-

suomalaisten näkemyksiä Paunosen määrittämiin merkitystyyppeihin. Kandidaatintyöni 

pituus on osoitus hannata-sanan monipuolisuudesta, sillä aihe ja aineisto ovat tiukasti 

rajatut. Toisaalta kyselytestitilanteessa tuotetut esimerkkilauseet eivät edusta aitoja kie-

lenkäyttötilanteita, joten on todella kiinnostavaa päästä testaamaan hannata-verbin mer-

kitystyyppejä ja niille määrittelemiäni kriteerejä pro gradu -tutkimuksessani todellisissa 

hannata-verbin käyttötilanteissa. 

 

hannata-tutkimus ei hannaa minua, sillä tahdon hannata hannata-verbin kaikki merki-

tykset. En siis ala hannata enkä aio hannata viime hetkellä vaan jatkan hannata-verbin 

tutkimista pro gradu -tutkimuksessani. En myöskään halua hannata kiitoksia, joten kiitän 

kaikkia tutkielmaani lukevia ja sitä kommentoivia. hannata-verbin käyttämistä ei mieles-

täni kannata hannata vastaan, sillä hannata on hyvin monikäyttöinen verbi. hannata-ver-

biä ei tarvitse myöskään hannata, sillä sen käyttäminen on helppoa. Hannaatko olla eri 

mieltä? Hannasitko tämän? 
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LIITE 1. Kyselylomake. 

 

 

Taustatietoa: 

 

1. Sukupuoli 

 

 Nainen 

 Mies 

 

2. Ikä 
 

____________ vuotta



 

 

Tutkimuskysymykset  

 

1. Kuvittele mielessäsi tilanne, jossa joku voisi käyttää hannata-sanaa jossain muo-

dossaan. Kuvaile tällainen tilanne (kuka puhuu ja kenelle, missä tilanteessa) ja kir-

joita vuorosanoja, jossa esiintyy hannata-sana.  

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Kuinka luontevia seuraavat ilmaukset mielestäsi ovat? Valitse kuvaavin vaihto-

ehto (1, 2 tai 3). 

 

Ei lainkaan           Melko                 Erittäin 

Älä hannaa!  1             2  3 

Osa alko hannaa ja lähti kotiin. 1             2  3 

Mikä sua hannaa?  1             2  3 

Se hannaa niitä.  1             2  3 

Se hannasi vastaan.  1             2  3 

Mä en hannaa näistä mitään. 1             2  3 

Etkö sä hannaa mennä kotiin? 1             2  3 

Kyl se hannaa. Näkeehän sen. 1             2  3 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Mitä lause mielestäsi tarkoittaa? Kirjoita lause toisin sanoin, niin että et käytä han-

nata-sanaa. Voit kirjoittaa myös useita vaihtoehtoja, jos mielestäsi lauseen voi tul-

kita useilla eri tavoilla. 

 

Älä hannaa! 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

   

 

Osa alko hannaa ja lähti kotiin.  

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Mikä sua hannaa?   

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Se hannaa niitä. 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Se hannasi vastaan.  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Mä en hannaa näistä mitään.  

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Etkö sä hannaa mennä kotiin? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

  

Kyl se hannaa. Näkeehän sen. 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

  

 

 

4. Oletko kuullut hannata-sanaa käytettävän? 

 kyllä 

 en 

 

 

5. Käytätkö itse hannata-sanaa? 

 en koskaan 

 joskus 

 usein 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi!  

t. Hanna-Leena Leinonen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2. Merkitystyyppeihin sisältyvät tehtävän 3 hannata-verbin parafraasit. 

 

T1) ’vastustaa’ 

vastustaa, estää, pistää/laittaa/väittää/harata/junnata/jankuttaa/hangoi-

tella/hangata/hinkata/vängätä/pyristellä/olla/sanoa/inttää/kitistä vas-

taan, pistää hanttiin, niskoitella, olla eri mieltä, olla ideaa vastaan, ei 

(halua) suostua/tehdä, ei sopia/kiinnosta, ei tehdä mieli, olla vastahakoi-

nen, alkaa hankalaksi, olla hankala, alkaa hankalaksi, olla tahallaan 

vastaan, olla (kaikesta) eri mieltä, osoittaa vastarintaa, ei alistua johon-

kin, suhtautua vastentahtoisesti, laittaa kapuloita rattaisiin, kiukutella, 

nurista, jumittaa, junnata, jankata, jankuttaa, jupista, vänkyröidä, kapi-

noida, valittaa, tulla erimielisyyksiä, hangata, estää tekemästä jotakin, 

kieltäytyä, saada muut vastustamaan, hidastaa 

 

T2) ’pihdata’ 

pihdata, pidätellä, pantata, pitää itsellään/hallussaan, hamstrata, hau-

toa, säästellä, keräillä, haalia itselleen, ei antaa 

 

T3) ’pelätä’ 

pelätä, pelottaa, ei uskaltaa, jännittää, olla nössö 

 

T4) ’harmittaa’ 

harmittaa, vaivata, kiusata, ärsyttää, ottaa päähän, häiritä, haitata, in-

hota, ahdistaa, mikä on/kaivelee-tyyppi, olla ongelma/vialla/hätänä, rii-

vata, risoa, riepoa, painaa (mieltä), pänniä, turhauttaa, kiikastaa, olla 

ärtynyt, ”hankaa” eli painaa, tympääntyä, turhautua, kyllästyä, pitkäs-

tyä, mietityttää, olla ärtynyt, jumittaa, hautoa 

 

T5) ’ymmärtää’ 

ymmärtää, tajuta, käsittää, kässätä, älytä, hoksata, tietää, osata, onnis-

tua, hoksata, hokata, pärjätä, hoitaa, hallita, handlata, selvitä 

 

I1) ’epäröidä’ 

epäröidä, aristella, epäillä, epäilyttää, jännittää, turhautua, hautoa, vat-

voa (niiden kanssa/liikaa asioita), miettiä ja harkita, mietityttää, väsyt-

tää, kyllästyä, kyllästyttää, olla tylsää, pitkästyä, väsyä, tympääntyä, jar-

rutella, hidastua, junnata paikallaan, muuttaa mieltään, tulla toisiin aja-

tuksiin, meinata lähteä pois, alkaa perumaan, pitkästyä, vastustella, es-

tellä, viivytellä, hidastella, vitkastella, nurista, jupista, jumittaa, suhtau-

tua varautuneesti 

 

 

 



 

 

I2) ’jänistää’ 

jänistää, perääntyä, lähteä pois ja jättää juttu tekemättä, meinata lähteä 

pois, luovuttaa, vältellä, lintsata, pinnata, olla pelkuri/tylsä/ilonpilaaja, 

jättää kesken, muuttaa mieltään, tulla toisiin ajatuksiin, häipyä, kieltäy-

tyä, ei ole tulossa sovittuun tapaamiseen yhtäkkiä 

 

I3) ’uskaltaa’ 

uskaltaa 

 

Muut aineistossa esiintyneet hannata-verbin parafraasit 

sopia, huijata, narrata, olla peluri, manata, ääntää epämiellyttävästi, 

niuhottaa, kaahata, laiskotella, säätää, olla tylsää, ei kiinnostaa, kiin-

nostaa, sluibailla, hoitaa, nimetä Hannoiksi, pyytää Hannaa seuraksi, 

asentaa hanoja (oululaisittain), fanittaa, vihata, inhota, välittää, tykätä, 

ei pidä/tykkää, stalkata, jakaa, auttaa, tehdä mieli, kiinnostaa, jaksaa, 

mennä mielellään, olla väliä jollekin, kannattaa, haluta, meinata ha-

luta, halaja, huvittaa, viitsiä, aikoa, odottaa, hangata, onnistua, olla vä-

liä, kannattaa 

 

 

 

 


