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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe 

 

Tutkielmani aihe on vetää-verbin polyseemisuus ja idiomaattisuus suomen kielessä. Kyseistä 

verbiä käytetään erittäin monimerkityksisesti, ja sillä on laaja kirjo idiomeja. Semantiikka, 

polysemia sekä kielen ja mielen yhteys ovat mielenkiintoisia ja aina ajankohtaisia tutkimus-

aiheita. On ollut kiintoisaa kuunnella ja lukea eri ihmisten tuottamia esimerkkejä kyseisen 

verbin sisältämistä konstruktioista; arkielämässämme jatkuvasti tuotamme uutta ja päivi-

tämme vanhaa. Tavoitteenani on kartoittaa, millaisia erityyppisiä konventionaalistuneita tai 

uusia rakenteita ja merkityksiä vetää-verbillä on. Esimerkiksi tapaukset ystäviä, jotka vetää 

pystyy ku meinaa vetää selällee tanssilattialle (’nostaa’ ja ’kaatua’) tai vetää länsimaalaisella 

näppiksellä kyrillisiä (’kirjoittaa’) kuvaavat toisiinsa verrattuna hyvin erilaisia tekemisiä. Li-

säksi pelattiin kenoa, jota yks baarimikko sielä veti (’ohjasi’) tai kato, noi vetää kauheeta 

kielimoukaria tuolla (’suutelivat’) kuvaavat täysin eriluonteisia konkreettisia tilanteita, mutta 

niissä molemmissa on predikaattiverbinä vetää. 

 

Mielenkiintoni kohde on polyseemisen merkitysverkon muodostamisen sijaan  vetää-verbin 

sisältämien konstruktioiden esiintymistaajuus ja -ympäristö sekä mielivaltaisen oloisesti 

muodostuneet konstruktiot, joiden merkitystä ei voi suoraan nähdä, vaan se täytyy joko im-

plisiittisesti tietää tai päätellä kontekstista.  Lisäksi yksi tutkimuskysymys on mahdolliset 

merkitysten väliset suhteet: millä tavalla merkitykset ”ovat sukua” toisilleen, jos ovat, ja 

voiko tämän hetkisistä olemassa olevista vetää-verbin sisältävistä konstruktioista päätellä 

niiden syntyprosessia tai kehityskaarta. 

 

Tutkimuskysymykseni tiivistän seuraavasti: 

 

- Millaisia konstruktioita vetää-verbin ympärille muodostuu? 

- Miten konstruktiot ja merkitykset varioivat? 
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- Minkä tyyppistä liikettä vetää-verbin objektin tai adverbiaalitäydennyksen tarkoi-

teella kuvataan ? 

- Millaisia aspektitulkintoja konstruktioista voi esittää? 

- Miten eri tavoin vetää-verbin idiomit ovat sarjoittuneet, eli millä eri vivahteilla sa-

man kaltaisen merkityksen voi ilmaista? 

- Näkyykö vetää-verbin sisältävissä idiomeissa tai konstruktioissa kehityssuuntia, 

suhteita tai ennustettavuutta? Jos näkyy niin millaisia? 

 

 

Tutkimukseni on synkroninen, eli keskityn kuvaamaan, millaisia merkityksiä vetää-verbi saa 

nykykielessä. Kuvaan aineistoa pääasiassa kvalitatiivisesti. Kartoitan, miten verbi toimii eri 

konstruktioissa ja millä tavalla konstruktion objekti tai adverbiaalitäydennys ohjaa merkityk-

sen sävyä. Väitän, että vetää on mahdollistaja- ja sävyttäjäverbi, jonka semanttisen väljyyden 

ansiosta puhuja pystyy eri objektin tai täydennyksen antamalla ilmaisemaan asiansa hyvinkin 

spesifisti tai halutessaan hyvin väljästi ja tulkinnanvaraa jättävästi. Objektin tai täydennyksen 

sijamuoto ja merkitys antavat myös vetämiselle spesifejä merkityksiä eri tapauksissa. Oletan 

myös, että vetää-verbiä käytetään hahmottamaan, käsitteistämään ja havainnollistamaan 

konkreettisen liikkeen lisäksi abstraktia liikettä, asiaintiloja ja asiakokonaisuuksia.  

 

 

1.2. Aineisto 

 

Aineistoni koostuu pääosin keskustelufoorumeilta kerätystä kirjoitetun puhekielen esimer-

keistä. Keskustelufoorumiesimerkit ovat Suomi24.fi -sivustolta ja demi.fi:stä. Mukana on 

yhden laulun lyriikat sekä muutamia puheesta keräämiäni esimerkkejä. Esimerkkien luokit-

telu tapahtuu merkityksen mukaan, sillä idiomeille tyypillisesti vetää-verbinkään kohdalla 

tietty muoto tai rakenne ei anna tiettyä merkitystä järjestelmällisesti. Näyttää siltä, että vetää-

verbin kanssa voi esiintyä hyvin monenlaisia nomineja ja että kyseinen verbi toimii monen-

laisten konstruktioiden sisällä. Varsinkin verbin saama objekti ja objektin sijanvalinta vai-

kuttavat lauseen merkityksen ja aspektin tulkintaan. 
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Demi.fi:n keskustelut, joista aineistoni keräsin, olivat pääosin arkipäiväisten toimintojen ku-

vausta ja kuulumisien selostamista. Keskustelijat kertovat ja raportoivat arkipäiväisestä elä-

mästä, jolloin vetää esiintyi useimmiten syömistä, juomista, lääkkeiden käyttämistä tai ur-

heilemista tarkoittavissa konstruktioissa. Suomi24:n vilkkaimmat keskustelut koskivat pari-

suhdetta, kulttuurieroja ja turvapaikanhakijoiden tuloa Suomeen. Usein Suomi24:n keskus-

teluissa vedetään johtopäätöksiä tai vedetään asia mukaan argumentointiin, jolloin vetää toi-

mii abstraktisti ja kyseisen verbin sisältämät konstruktiot metakeskustelullisena analyysikei-

nona. 

 

Merkitsen esimerkkien alkuperän seuraavalla koodijärjestelmällä: 

 

 S24 = Suomi24-keskustelufoorumi  

 DF = Demi.fi-keskustelufoorumi 

 PK = puhutusta kielestä poimittu tapaus 

 L = laulun säe 

 

Koska aineistossani esiintyi paljon toistoa, olen 500 kappaleen aineistosta valinnut analysoi-

tavakseni 177 kappaletta. Niissä edustuu nähdäkseni parhaiten vetää-verbikonstruktioiden 

variaatio ja monimerkityksisyys.  Suurin osa aineistosta on dataa keskustelufoorumeilta. Itse 

keksityt tai muiden lähteiden tapaukset ovat myös tärkeä osa analyysiani niiden epätavalli-

suuden tai kummallisuuden takia.  

  

 

1.3. Tutkimusmenetelmä 

 

Yksi aineiston luokitteluperuste on jakaa vetää-verbin sisältämät konstruktiot merkityksel-

tään konkreettisiin (se veti kirveellä yhtä piispaa kalloon) ja abstrakteihin (veti äsken mielen 

matalaks). Tavoitteenani on luokitella aineisto mahdollisimman yksityiskohtaisesti mutta ko-

herentisti. Tarkastelen ja esittelen myös idiomien ja metaforien kitetytyneisyyttä; minkä ver-

ran (idiomi)konstruktion loppuosa sallii variaation vai salliiko ensinkään. Yksi tapa tarkas-

tella aineistoa on ottaa kieliopillinen verbiprosessi tai esimerkkitapaus ja vaihtaa siinä olleen 
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verbin tilalle vetää-verbi ja katsoa, säilyykö lause kieliopillisena ja millä tavalla merkitys 

muuttuu. Häkellyttävän usein monia asioita moniin suuntiin ja suunnista voi vetää. 

 

Raja konkreettisen ja abstraktisen vetämisen välillä on ongelmallista määritellä. Esimerkiksi 

tapaukset siksi tämä palsta ei vedä ja oiskohan noi paikallisfestarit sitten vetäneet porukkaa 

sen verran, ovat konkreettis-abstraktilla jatkumolla ehkä seuraavana täysin silminnähtävästä 

vetämisestä. Niissä kuitenkin on kyseessä konkreettinen, kielenulkoisessa todellisuudessa 

näkyvä muutos toisin kuin esimerkiksi tapauksessa yrittää lukee ajatuksia ja vetää ihan omia 

tulkintoja, joissa kyseessä on täysin pään sisällä ja kognitiossa tapahtuva liikkeen suunnan 

kuvaus. Ensimmäisissä esimerkeissä lisäksi vetäminen tapahtuu elottoman olennon tai ilmiön 

vaikutuksesta. 

 

Koska suuri osa vetää-verbin epätyypillisestä (tai epäprototyyppisestä) käytöstä on metafo-

rista ja idiomaattista, käsittelen idiomeita ja avaan niiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä 

omassa alaluvussaan. Idiomien ja metaforisuuden ymmärtäminen on siis hyvin olennaista 

tutkimusaiheeni kannalta. Idiomaattisuuden lisäksi tarkastelen vetää-verbin sisältävien kon-

struktioiden toimintaa ja merkityksen muodostumista verbin muodostaman liikeprosessin 

kautta ja sen avulla. Analysoin myös, millaisia muuttujia, kiintopisteitä ja mahdollisia reittejä 

vetää-verbin kanssa esiintyy ja muodostuu. Liikkeen analysointi on tarpeellista varsinkin 

niissä tapauksissa, joissa vetää-verbin aiheuttama liike ei ilmiselvästi merkitsekään jotain 

kohti, jonkin puoleen tai jonkun perässä vetämistä. Avaan käsitteet tarkemmin luvussa ”ver-

bit kognitiivisessa semantiikassa”. Keskityn myös verbin valenssiin; millaisia täydennyksiä 

verbi saa missäkin konstruktiossa, millä tavalla lauseenjäsenet vaikuttavat merkityksen syn-

tyyn ja salliiko vetää-verbi vain tietynlaisia subjekteja, objekteja ja täydennyksiä.  

 

Termi konstruktio toistuu yleisesti tutkielmassani. Se on taajasti käytetty kielitieteen termi, 

jolle on monta määritelmää, ja toisaalta sillä viitataan moniin erilaisiin asioihin. Käytän ter-

miä tutkielmassani lähinnä Goldbergin antaman määritelmän pohjalta (ks. Goldberg 1995:4), 

joskin myös termi muotti esiintyy aineistoni analyysissa muutamaan otteeseen. Muotti ja 

konstruktio eivät ole keskenään täysin synonyymisia; voisi sanoa, että muotti on eräänlainen 

konstruktio. Katson silti tarpeelliseksi käyttää molempia termejä, sillä esimerkiksi VISK:n 
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pykälissä (ks. VISK § 449, 482) puhutaan ”täydennysmuotista” tai ”resultatiivimuotista”. 

Konstruktioista lisää tuonnempana. 

 

Yksittäisten verbien semantiikkaa ja polyseemisuutta on tutkinut muun muassa Jarno Raukko 

aiheenaan pitää-verbin polysemia. Raukko testasi kieliteteen- ja suomen kielen opiskelijoi-

den kieli-intuitiota kyselylomakkeen ja tuottotestin muodossa (ks. Virittäjä 3/2002). Raukon 

tavoitteena oli analysoida pitää-verbin merkitysten hierarkkisuutta ja saada tietoa polysee-

misuuden yleisistä ominaisuuksista. Testi jakaantui tuottotestiin, lajittelutestiin ja arvionti-

testiin. Oulun yliopiston pro gradu -töitä verbisemantiikasta tai polysemiasta ovat tehneet 

esimerkiksi Pirjo Kokko Kestää-verbin semantiikkaa vuonna 1995, Outi Alajärvi & Taina 

Pirttijärvi Onko panna laitettu pannaan? - panna- ja laittaa-verbin polysemiaa vuonna 1995. 

 

Ari-Pekka Niemi on pro-gradu -työssään (Niemi 2005) tutkinut vetää-verbiä kehittämänsä 

funktionaalisen verkkomallin avulla. Hänen mukaansa malli on intuitiivisesti vetoava ja sillä 

on helppo luokitella ja suhteuttaa erilaisia polyseemisiä merkityksiä toisiinsa. Verkkomal-

lissa on puolensa; se yhtä aikaa voi kuvata ihmisen kognitiota todella selkeästi ja toisaalta ei 

ollenkaan. Niemen mukaan verkkomalleja on suunnilleen yhtä monta kuin tekijääkin, eikä 

yhden mallin pohjalta kannata muodostaa suuria yleistyksiä. (Niemi 2005:8–9.) Myös tämän 

takia oma keskustelufoorumeiltani keräämä aineisto toimii; se on autenttista, uutta ja kielen-

käyttäjien tässä hetkessä luomaa kieltä. Vaikka en verkkomallinnusta omassa tutkimukses-

sani teekään, voi se kuitenkin olla toimiva tapa luokitella predikaatioita ja havainnollistaa 

mahdollista merkitysten muuttumista ja niiden suuntaa.  
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2. TEORIATAUSTA 

 

2.1. Yleistä kognitiivisesta semantiikasta 

 

Tutkimukseni teoreettisena taustana on kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi. 

Kognitiivinen kielioppi on konventionaalisten kielellisten yksikköjen järjestäytynyt luettelo 

(Leino 61: 1993). Yksikkö taas on puhujan läpikotaisin hallitsema rakenne, joka noudetaan 

automaattisesti ilman tietoista ponnistelua kussakin kielenkäyttötilanteessa. Yksiköllä on 

usein oma sisäinen rakenteensa, mutta sitä ei eritellä eikä siihen kiinnitetä huomiota puheti-

lanteessa. Kieleen vakiintuu jatkuvasti uusia yksikköjä. Kognitiivinen kielioppi on täten 

luonteeltaan ei-generatiivista: kieltä ei nähdä sääntöjärjestelmänä vaan sarjana rakenneskee-

moja. Ronald Langackerin mukaan kieliopilliset rakenteet ovat lähes täysin avoimia ja muut-

tumaan kykeneviä. Minkään kielen kieliopin alla ei ole piilossa ”todellista” tai syvempää 

universaalia kieliopillista systeemiä. Sen sijaan kunkin kielen rakenteet itsessään kantavat 

semanttisen sisällön (Langacker 1987: 46–47).  

 

Rakenneskeemasta käytän tästä eteenpäin täsmällisempää termiä konstruktio. Goldbergin 

mukaan konstruktio on minkä tahansa muodon ja merkityksen yhteenliittymän, jonka merki-

tystä tai muotoa ei voi kokonaan päätellä sen osien muodosta tai merkityksestä (Herlin–Ko-

tilaisen 2012: 13 mukaan Goldberg 1995: 4). 

 

Langacker kuvaa kognitiivisen kieliopin käsitystä kielen rakenteesta seuraavilla väittämillä 

(1987a: 2–3, Leino 1993: 54): 

 

1. Semanttinen rakenne ei ole universaalinen vaan huomattavalta osin kielikohtainen. Se poh-

jautuu konventionaaliseen mielikuvaisuuteen, ja se kuvataan suhteessa tietorakenteisiin. 

 

2. Kielioppi ei ole autonominen formaalinen esitystaso. Se on luonteeltaan symbolinen ja 

koostuu semanttisen rakenteen konventionaalisesta symbolisaatiosta. 
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3. Kieliopin ja leksikon välillä ei ole merkitsevää eroa. Leksikko, morfologia ja syntaksi 

muodostavat symbolisten rakenteiden jatkumon, joka eriytyy useiden muuttujien nojalla, 

mutta on vain mielivaltaisesti jaettavissa erillisiin komponentteihin. 

 

Goldbergin konstruktiokielioppi ja käyttöpohjainen malli toimivat yhtenä tutkimukseni läh-

tökohdista. Mallin mukaan kieli omaksutaan tekemällä yleistyksiä kuulluista ilmauksista ja 

niiden yhteydestä ympäröivään todellisuuteen (Haddington & Sivonen 2010: 81). Konstruk-

tiot ovat luonteeltaan skemaattisia, eli ne opitaan merkityksen ja muodon yhteenliittymänä ja 

niihin sallitaan tietynlainen variaatio ja mallit yleistetään kuulluista ilmauksista. Konstruktiot 

ovat kuitenkin myös vakiintuneita eli konventionaalistuneita. Skemaattisuus ja kielen elämi-

nen mahdollistavat konstruktioiden variaation ja uusien merkityskokonaisuuksien syntymi-

sen. (Haddington & Sivonen 2010: 81–83.) Goldberg korostaa ennen kaikkea konstruktioi-

den ennustamattomuutta ja idiosynkraattisuutta (Jaakolan 2011: 128 mukaan Goldberg 2006: 

5). Kuitenkin eräitä konstruktion ominaisuuksia ovat joustavuus ja funktionaalisuus; yhtä tai 

useampaa sen osaa pystyy luontevasti vaihtamaan ja korvaamaan. Konstruktio siis toimii ke-

hyksenä tai pohjana tarkoille ja hienosävyisille ilmauksille. Yksi Goldbergin tärkeimmistä 

havainnoista on se, että mikään verbi (kuinka polyseemisena tahansa) ei voi yksinään selittää 

tai antaa konstruktiolle sen tarkoittamaa merkitystä tai merkitä liikettä, joka lauseessa tapah-

tuu. Yksikään lauseen argumenteista ei myöskään kanna tätä merkitystä, vaan merkitys tulee 

jostain muualta. Goldbergin mukaan itse lausehahmo, konstruktio, pitää sisällään merkityk-

sen. Näin ollen kyseessä on muodon ja merkityksen yhteenliittymä, konstruktio (Haddington 

& Sivonen 2010: 81). Verbin oma semantiikka lisää osansa konstruktion luonteeseen; onko 

verbi yksipaikkainen, voiko se saada useampia määritteitä vai onko sillä pakollisia täyden-

nyksiä. 

 

Leonard Talmyn teoria fiktiivisestä liikkeestä ja huomion ikkunoinnista auttaa ymmärtämään 

vetää-verbin ulottuvuuksia. Talmyn mukaan fiktiivinen liike näkyy, kun liikeverbejä käyte-

tään kuvaamaan kielenulkoisessa todellisuudessa muuttumatonta tai paikallaan pysyvää asi-

aintilaa (polku kiemurteli vuoren rinteellä, liaani kiertää puunrungon). Fiktiivisen liikkeen 

vastakohta on faktiivinen liike, joka on kyseessä, kun kuvataan olion fyysistä siirtymistä pai-

kasta toiseen. (Talmy 2000: 103–105.) Huomion ikkunointi taas tarkoittaa kielenkäyttäjän 
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tekemiä valintoja ja sitä, mitkä asiat saavat korosteisen huomion ja maininnan tilanteessa. 

Kielenkäyttäjät valitsevat joka tilanteessa, mitä kertovat tai jättävät kertomatta. Huomion ik-

kunoinnissa on aina mukana tapahtumakehys (event frame), johon ikkunointi suhteutetaan 

(Talmy 2000: 257). Ikkunoinnissa verbiprosessin osallistujat näkyvät siis eri kohdissa liike-

väylää tai -polkua. (Talmy 2000: 106–111, 258.) Tulkitsen Nurmisen (2015: 112) tavoin kun-

kin lausetilanteen olevan itsessään tapahtumakehys, jossa on aina tietty määrä eksplikoima-

tonta tietoa, jota ei tarvitse mainita. Liikepolku voi olla tapahtumakehys, jossa olennaista on 

liike polun eri osallistujien välillä, ei niinkään osallistujien terveydentila, viikonpäivä tai ta-

pahtumapaikan lämpötila. (Nurminen 2015: 112.)  

 

Nimenomaan liike, joka vetää-verbikonstruktioissa näyttäytyy, on tutkimisen arvoista. Mo-

nissa vetää-verbin sisältämissä idiomikonstruktioissa vetäminen ei ole perässä vetämistä tai 

kohti vetämistä, vaan päin vastoin ulospäin puhujasta kovalla voimalla suunnattua liikettä 

(vetää turpaan). Kuitenkin merkityksissä ’laulaa’ tai ’soittaa’ vetämisen liikettä on hankala 

määritellä, eikä tämän merkityksisissä konstruktioissa päähuomio olekaan vetämisessä liik-

keenä itsessään, vaan objektin tarkoitteen tietynasteisesta siirtämisestä olemattomasta ole-

vaan, tarkoitteen valmiiksi tekemisestä tai yleensä asiakokonaisuuden suorittamisesta. Vetää-

verbin liike ei kuitenkaan siis toimi fiktiivisenä liikkeenä, vaan enemmänkin abstraktina liik-

keenä, jolla kuvataan abstraktia toimintaa tai abstraktin asian siirtymistä tai liikkumista, jos-

kus myös paikallaan oloa tai paikallaan liikkumista. Tarkastelen, millä tavoin tilanteen eri 

osallistujat liikkuvat suhteessa toisiinsa ja miten objektit ja adverbiaalitäydennykset määrit-

tävät lauseiden aspektia ja merkitystä. 

 

 

2.2. Metakieli ja merkityksen luonne 

 

Semanttista tutkimusta tehdessä on hyvä pohtia, onko metakieltä olemassa, ja kuinka pitkälle 

viedysti luonnollista kieltä voidaan käyttää semanttisessa tutkimuksessa. Teoriat kyllä anta-

vat kulloinkin malleja ja kaavaratkaisuja, mutta viime kädessä merkityksistä puhuttaessa ku-

vaan astuu lingvistin oma kielitaju ja intuitio. Kun tutkittava kieli on sama kuin luonnollinen 
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kieli, saadaan aikaan vain sanaluetteloita, joissa sanojen merkityksiä selitetään toisilla sa-

noilla (sanakirjassa luikerrella-verbin vaihtoehtoiseksi merkitykseksi esitetään kiemurrella 

ja kiemurrella-verbin synonyymiksi luikerrella, vaikka natiivin kielenpuhujan tajumme ker-

too niitä käytettävän keskenään erilaisista liikkumisen tavoista). Tällainen merkitysselittei-

den kehä ei siis palvele merkitysten hahmottamista ja tieteentekoa kovinkaan paljon. (Sivo-

nen 2005: 29.) 

 

Luonnollista kieltä ei kuitenkaan tulisi hylätä täysin. Riskinä on myös toinen ääripää, eli liika 

abstrahoituminen ja kosketuksen menettäminen todelliseen kielenkäyttöön. Valittaessa teo-

riaa täytyy tutkijan olla samaa mieltä ja linjassa teorian kanssa, toisin sanoen tietoisesti valita 

katsomistapa, jolla aineistoa lähestyy. Aihetta ja aineistoa tulee lähestyä siten, miten kysei-

nen teoria, tässä tapauksessa kognitiivinen semantiikka, hahmottaa kielen. Ensisijaisesti kog-

nitiivinen kielioppi painottaa sitä, että kieli on olemassa merkitysten siirtoa varten.  Tämä 

tarkoittaa, että muodot ja rakenteet ovat symbolisia ja motivoituvat merkityksestä. (Sivonen 

2005: 32.) 

 

Merkitykseen ja sen kuvaamiseen liittyy olennaisesti mielikuvaisuus. Langackerin mukaan 

koko kielioppi heijastelee konventionaalisia mielikuvia. Kielellisessä merkityksessä ei siis 

ole kysymys ilmauksen suhteesta maailmaan vaan sen suhteesta ihmisen maailmaa koskeviin 

käsityksiin. (Leino 1993: 50, Langacker 1987a.) Jokaisella ihmisellä on kokemustensa pe-

rusteella erilainen ”normaali” eli oma todellisuutensa. Todellisuus itsessään ei ole esimer-

kiksi hyvä tai huono, vaan kyseessä on jokaisella kielenkäyttäjällä jokaisessa kielenkäyttöti-

lanteessa sen hetkinen oman universuminsa mukainen katsanto. Totta kai käyttämämme ra-

kenteet ovat hyvin pitkälti kiteytyneitä ja yhteisesti sovittuja: emme useinkaan edes ajattele 

kielenkäyttöämme, vaan puhumme kuten olemme tottuneet puhumaan ja tulemaan ymmär-

retyiksi. Rakennamme todellisuutemme kielemme avulla. Erilaisia mielikuvia syntyy muun 

muassa sen perusteella, mistä näkökulmasta tilannetta katsellaan, kuka tai mikä tilanteen 

osallistujista korostuu ja kuinka tarkasti tilanne kuvataan (Kokko 1995: 20). 

 

Esimerkkilauseet Pekka on Matin isoveli ja Matti on Pekan pikkuveli demonstroivat yllä esit-

tämääni. Molemmissa lauseissa on kyseessä sama kielenulkoinen tilanne, mutta niissä on 
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vastakkaiset näkökulmat. Onkin siis puhujan subjektiivinen valinta, kumpaa vaihtoehtoa hän 

käyttää (Sivonen 2005: 33). Leinon mukaan ”kielen symboliset resurssit tarjoavat tarjoavat 

runsaasti vaihtoehtoisia mielikuvia tilanteen kuvaamiseen” (Leino 1993: 53). Kyseessä on 

siis tietoinen tai tiedostamaton valinta, jonka puhetilanteessa teemme.  

 

Tärkeä seikka on myös kielitiedon ja maailmantiedon välinen suhde. Sanoja ja rakenteita ei 

käsitetä merkityssäiliöiksi, vaan ”porteiksi”, jotka avaavat joukon assosiaatioita, mahdolli-

suuksia, merkityksiä ja kytköksiä koko kulttuuriseen maailmantietoomme ja kaikkeen oppi-

maamme. Mielemme toimii yhdistelemällä palasia osiksi laajempia kokonaisuuksia. Kielen-

käytössämme lienee siis kyse kognitiivisista rutiineista; oppiakseen uusia rakenteita täytyy 

ihmisellä olla jo jotain, johon ne liittää. Kognitiivista kielioppia leimaa siis ennen kaikkea 

kontekstisidonnaisuus: historiallinen, kulttuurillinen, psykologinen ja sosiaalinen konteksti 

on kaikki otettava huomioon tutkimusta tehdessä. (Sivonen 2005: 33–34.)  

 

 

2.3. Polysemia 

 

Polysemia eli monimerkityksisyys on arkipäiväinen ilmiö, joka ulottuu läpi koko kielijärjes-

telmän ja näkyy valtaosassa erilaisia yksikköjä (Leino 1993: 121). Leinon demonstraatio po-

lysemiasta juosta-verbi esimerkkinään valottaa, kuinka vaikeaa on saada selville sanan alku-

peräinen juuri, ensimmäinen merkitys tai kattava esiintymistaajuus. Pahimmillaan voidaan 

saada aikaan vain sotkuinen verkko, joka ei palvele tutkijaa saati lukijaa. (Leino 1993: 131–

158.) Leinon metafora merkityksistä skemaattisena solmujen verkkona kuitenkin auttaa ym-

märtämään merkitysten toimintaa. Skemaattinen verkko laajenee sitä mukaa kun merkityksiä 

tulee lisää ja vastaavasti kutistuu, kun jokin merkitys ei vakiinnu tai lakkaa olemasta. Leinon 

mukaan verkon solmut eivät ole tasavertaisia, sillä niiden vakiintuneisuus ja aktivoitumis-

kynnys vaihtelee. (Leino 1993: 160.) 

 

Polysemiaa voi tutkia hyvin erilaisista perspektiiveistä. Yksi vaihtoehto on lähteä katsomaan 

yleisimmistä ja ”ensimmäisistä” merkityksistä kohti harvemmin käytettyjä. Tästä seuraava 
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askel on määrittää, onko esimerkiksi jokin tietty abstrakti merkitys jonkin konkreettisen se-

manttinen laajentuma. (Leino 1993: 151, 153.) Ajatus prototyypistä kulkee käsi kädessä 

edellä mainitun kanssa. Prototyyppiteorian mukaan kieli on jakautunut kategorioihin, joissa 

kutakin kategoriaa tai merkitystä edustaa tietty prototyyppinen, yleinen kielenulkoinen asia. 

Esimerkiksi merkitys ’lintu’ aktivoi tässä kulttuuripiirissä todennäköisesti kuvan varpusesta, 

tyypillisestä pikkulinnusta. Samoin vetää on prototyyppisesti jonkin asian siirtämistä pai-

kasta toiseen tai puhujaa kohti, kun taas epäprototyyppinen, kauempana yleisestä konkreet-

tisesta perusmerkityksestä on esimerkiksi vetää mahalleen eli ’kaatua’. Leinon mukaan 

useimmissa polysemiatapauksissa merkitys siirtyy konkreettisesta, silminnähtävistä tai kä-

sinkosketeltavista asioista abstrakteihin (Leino 1993: 153).  Kampin (2012) mukaan Geera-

erts taas puhuu polyseemisten sanojen samanlaisesta ”semanttisesta arkkitehtuurista”. Gee-

raerts siis käsittää prototyyppisyyden kattavan kategorioiden lisäksi myös polysemian; sekä 

polysemia että kategorisuus ovat heterogeenisiä, hämärärajaisia ja epätasaisesti jakautuneita, 

eivätkä kaikki ryhmien jäsenet edustu yhtä paljon. (Kampin 2012: 154 mukaan Geeraerts 

2010.) 

 

Polysemiassa on siis kyse siitä, että yksi kielellinen yksikkö edustaa enemmän kuin yhtä 

predikaattia (Leino 1993: 132). Leinon viittaa kognitiivisen semantiikan ”psykologiseen rea-

lismiin”, jonka mukaan yhdellä muodolla on vain yksi merkitys. Tällöin tämä ”yksi merki-

tys” hahmottuisi jakamattomana massana tai joustavana, muotoa muuttavana verkkona. 

Leino puhuu myös ”elastosemiasta”; merkitys joustaa ja muuttaa muotoaan ja eri merkityk-

siltä näyttävät tapaukset ovat loppujen lopuksi osa samaa verkkoa. Ohessa muutamia Leinon 

listaamia merkitysverkon ominaisuuksia: 

 

a. Verkko on prosessuaalinen ja dynaaminen:   

- Kieli on muutostilainen prosessi, ja verkko elää yksityisten ihmisten kielellisenä 

käyttäytymisenä. 

      b.    Solmukohdat ovat idelisaatioita:  

-  Idealisaatiot ja pelkistäminen helpottavat kuvausta, ja niiden perusteella voidaan 

selittää vaihtelu ja poikkeamat. 

      c.    Merkityskirjo on vahvasti heterogeeninen: 
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 -  Eri merkityksien tärkeys, keskeisyys ja käyttöfrekvenssi vaihtelevat suuresti. 

      d.    Eri ihmisillä merkitysverkko on ainakin osittain erilainen:  

- Polysemian rakenne on osin idiolektikohtaista. 

- Merkitys ei ole objektiivista eikä subjektiivista vaan intersubjektiivista. 

- Kieltä (ja polyseemista sanaa) käyttäessämme sukkuloimme intersubjektiivisten 

konventioiden ja oman semantiikkamme väliä. 

        

 

2.4. Verbit kognitiivisessa semantiikassa 

 

Kognitiivinen kielentutkimus on hyvin pitkälti verbilähtöistä. Verbi ja predikaatti nähdään 

lauseen perusyksikkönä, jonka ympärille muut lauseen osat ja tekijät asettuvat. Pentti Leinon 

(1993: 85) mukaan verbin tehtävä kielessä on ilmaista prosessia. Predikaatti siis esittää jon-

kin tilanteen ajallista jatkumista tai kehittymistä.  

 

Predikaatti on Leinon mukaan morfeemin, symbolisen kielen yksikön semanttinen vastine. 

Predikaatio on taas ilmaisun merkitys kontekstissaan. Predikaatio on Leinon mukaan ”kä-

sitteistys, joka toimii uuden tai vakiintuneen ilmaisun semanttisena napana” (1993: 72–73). 

Kognitiivisessa kieliopissa predikaatio hahmotetaan oliona tai relaationa. Olio on yksittäi-

nen osa laajemmasta kognitiivisesta alueesta, esimerkiksi kesä esittää jaksoa vuodenkierrosta 

ja toimitusjohtaja on osa yrityshierarkiaa. Relaatio hahmottaa nimensä mukaisesti entiteet-

tien välisiä suhteita. Esimerkiksi tapauksessa koira pöydällä adessiivin sijapääte esittää koi-

ran ja pöydän välisen relaation. Relaatiot jakaantuvat atemporaalisiin ja prosessuaalisiin re-

laatioihin. Atemporaaliset relaatiot eivät vaadi aikaa ja ovat staattisia. Prosessuaalisia relaati-

oita eli prosesseja taas ei voi ymmärtää ilman aikaa. Ajallisuuteen liittyy lauseen ilmaiseman 

tilanteen kesto.  

 

Verbiprosessit ilmaisevat ajallista vaihtelua, josta voidaan puhua myös lauseen aspektin 

vaihteluna. ”Lauseen aspekti tarkoittaa näkökulmaa lauseen esittämän tilanteen sisäiseen ai-

karakenteeseen.”  (VISK § 1498.) Yleinen vastakohtainen käsitepari, joita fennistiikassa käy-

tetään aspektin kuvailuun ovat rajattu vs. rajaamaton. Muita aspektuaalisia oppositioita 
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ovat esimerkiksi teelinen-ateelinen, perfektiivinen-imperfektiivinen, terminatiivinen-

kursiivinen,  ja resultatiivinen-irresultatiivinen (Nurminen 2011: 64). Resultatiivisuus on 

Larjavaaran mukaan tärkeä, mutta ei lajissaan ainoa muoto totaalisuutta. Resultatiivinen 

lause ilmaisee tilanteen kokonasvaltaisen muuttumisen: esimerkki laiva kallistui ei ole resul-

tatiivinen, koska siinä on kyseessä vaiheittainen tai käynnissä oleva muutos. Sen sijaan laiva 

kaatui edustaa resultatiivista tilannetta; siinä kyseessä on asteittaisen tai määrittämättömän 

sijaan absoluuttinen tilanmuutos. (Larjavaara 1991: 375.)  Käytän tutkielmassani lähinnä pa-

reja rajattu-rajaamaton, perfektiivinen-imperfektiivinen ja lisäksi duratiivinen-punktuaali-

nen (Croft 2012: 33). Aspektin vaihtelua merkitään totaali- tai partitiiviobjektilla sekä erilai-

silla suuntasijaisilla adverbiaalitäydennyksillä. (VISK § 1498.)  

 

Verbiprosessit ja lauseen aspekti ovat joko esimerkiksi perfektiivisiä tai imperfektiivisiä riip-

puen siitä, liittyykö niihin ajassa tapahtuva muutos vai ei (Leino 1993: 85). Perfektiivinen 

prosessi on temporaalisesti rajattu, ja sen aikana tapahtuu jokin muutos. Imperfektiiviseen 

prosessiin muutosta taas ei liity, ja prosessi on ajallisesti jatkuva. (Langacker 1987a: 254.) 

 

Verbejä ei voi yksiselitteisesti jakaa imperfektiivisiin ja perfektiivisiin. Sekä suomen että 

englannin kielessä verbit toimivat molemmin tavoin (Langacker 2008: 147–148). Myös muut 

konstruktion osat ja lauseenjäsenet vaikuttavat prosessin laatuun. Konkreettisten vetää-ver-

bin tapausten prosesseille on tyypillistä rajaamattomuus ja epämääräisyys. Tällöin verbin 

synnyttämän prosessin tarkkaa alku- tai päätepistettä ei voi erottaa; vetämisen suuntaa tai 

lähtöpistettä ei aina tarvitse tai haluta ilmaista. Myös rajatut ja tarkat alku- ja loppupisteet 

ovat vetää-verbin prosesseissa mahdollisia. Perfektiivisyys ja imperfektiivisyys vaihtelevat 

tapauksittain.  

 

Ensimmäisessä esimerkkilauseessa vetämisen kestoa ei rajata. Tällöin se tulkitaan aspektil-

taan rajaamattomaksi.  

 

(1) Pian vedetään autolla rallia kylällä. (S24) 
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Vetää-verbin aiheuttaman prosessin on mahdollista saada myös perfektiivinen, rajattu as-

pekti. 

 

(2) Vedän aidon jättiskumpan. (S24) 

 

Toisen esimerkkilauseen totaaliobjekti määrittää tapauksen kertaluonteiseksi ja aspektiltaan 

rajatuksi. Vetää-verbin sisältämissä konstruktioissa perfektiivisyys ja imperfektiivisyys vaih-

televat suuresti. Onkin enemmän kyse kielenkäyttäjän tavasta ja halusta ilmaista haluamansa 

asia kuin verbin inherenteistä ominaisuuksista tai vain tietyn tyyppisestä tavasta toimia. 

Viime kädessä perfektiivisyys ja imperfektiivisyys liittyvät koko lauseeseen ja siihen, miten 

puhuja hahmottaa puhuttavan tilanteen (Leino 1991: 140). Comrien mukaan perfektiivisen 

aspektin saamaa tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, ikään kuin ulkoa päin, mutta imper-

fektiivisen aspektin tapauksessa ollaan tilanteen sisällä, kehyksenalaisena. (Kangasmaa-Min-

nin 1985: 430 mukaan Comrie 1976: 5.) 

 

Perfektiivisyyden ja imperfektiivisyyden lisäksi on mahdollista käyttää vastakohtaparia tee-

linen-ateelinen. Teelisyys voidaan luokitella rajattuuden alalajiksi. Lause on joko teelinen 

tai ateelinen riippuen siitä, sisältyykö niihin jonkinlainen luontaisen päätepisteen merkitys. 

Tällainen luontainen päätepiste esiintyy esimerkiksi lauseessa Pekka ui rantaan. Sama lause 

on myös perfektiivinen tai resultatiivinen; uimisen voidaan katsoa loppuvan rantaan saapu-

misen vaiheessa. Taas lause Pekka ui on ateelinen. Tässä lauseessa uinnin kestoa tai määrän-

päätä ei millään tavalla ilmaista, joten lause on ateelinen ja imperfektiivinen. (Nurminen 

2011: 65.)   

 

Vetää-verbillä on monenlaista ateelista ja imperfektiivistä käyttöä. Ateelisyys eli vetämisen 

suunnan puuttuminen konstruktiossa mahdollistaa monenlaisten erilaisten tilanteiden kuvaa-

misen saman verbin avulla.  

  

(3) Vedin niissä samoissa vaatteissa koko talven. (PK) 

(4) Toisin sanoen miehesi vetää eri tahtia. (S24) 
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Vetämisen suuntaa ei myöskään eksplisiittisesti useimmiten kerrota esimerkiksi syömisen ja 

juomisen merkityksissä:  

 

(5) Jaksan oikeasti kattoo etten vedä viljoja. (DF) 

 

On mahdollista, että näiden kanssa esiintyy myös täydennys naamaan, nassuun tai kitusiin. 

Tämä kielii siitä, että suunta (kohti suuta tai ruuansulatusta) todellakin on olemassa, mutta 

sitä ei tarvitse aina erikseen mainita. Kyseessä on siis yhteys konkreettiseen, perusmerkityk-

siseen vetämiseen eli tarkoitteen liikuttamiseen jotakin kohti.  

 

Kognitiivisessa kielentutkimuksessa rakenteita ja verbien käyttäytymistä lähestytään eri 

tyyppisten muottien kautta. Vetää-verbi esimerkiksi esiintyy tyypillisesti siirtymis- ja siirtä-

mismuotissa (VISK § 449, 476). Näissä konstruktioissa vetämisen suunta on selvä.  

 

(6) Vedin siitä asiasta stressiä ihan liikaa. (PK) 

(7) Kyllä täällä on porukkaa, jotka veti kokeesta 70+ pistettä. (S24) 

 

Molemmat yllä olevat esimerkit edustavat vetämisen abstraktia ulottuvuutta. Vaikka tunne-

tilaa (stressiä) tai kokeen tulosta ei konkreettisesti vedetä tai liikuteta mihinkään suuntaan, 

ne hahmotetaan, käsitteistetään ja ymmärretään konkreettista liikettä kuvaavan verbin avulla. 

Vetää-verbi valitaan käyttöön usein myös silloin, kun halutaan ilmaista jonkin tietyssä ajassa 

tapahtuvan asian läpikulkua tai päätöksen saavaa tekemistä (vedän uintitreenit). Tällöin verbi 

saa totaaliobjektin tai suuntaa ilmaisevan adverbiaalitäydennyksen.  

 

Lisäksi objektin tarkoite itse vaikuttaa aspektiin ja sen tulkintaan. Huumo (2006) puhuu 

staattisesta ja dynaamisesta kvantiteetista. Esimerkkinä staattisesta kvantiteetista on Liisa 

huomasi suppilovahverot~suppilovahveroita. Totaaliobjekti määrää lauseelle tietyn kvanti-

teetin, tietyn joukon suppilovahveroita. Partitiiviobjekti taas antaa avoimen kvantiteetin; 

määrää ei tiedetä. Kummassakin tapauksessa aspekti on kuitenkin sama; staattinen. Sieni-

joukko ei kummassakaan tapauksessa liiku ajassa eri tavoin, eikä määrä vaikuta liikkeeseen, 
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vaan on tilanteessa mukana samalla hetkellä, punktuaalisesti. Dynaamisessa kvantiteetissa 

taas tapahtumakvantifikaatio ja tarkoitekvantifikaatio seuraavat toisiaan ajassa: Pekka poimi 

sienet~sieniä. Tällöin objektin tarkoitteen kvantiteetti taas määrää aspektin. (Huumo 2006: 

508–509.) 

 

Vetää-verbin tapauksessa on hyvinkin hedelmällistä tutkia konstruktioita nominaalisen as-

pektin näkökulmasta. Useat aineistoni tapaukset ovat monitulkintaisia, koska ne sisältävät 

tarkoitteeltaan kertaluonteisen tai rajatun täydennyksen, mutta täydennyksistä puhutaan atee-

lisesti, duratiivisesti tai määrittämättömästi (onpa sitä joskus tullut vedettyä helvetillisiä 

kielarisessioita). 

 

Verbin aiheuttamaa liikettä, sen intensiteettiä ja suuntaa sekä lauseeseen osallistuvien teki-

jöiden ja hahmojen suhdetta toisiinsa sekä lauseen kuvaamaa merkitystä voidaan havainnol-

listaa käsitteiden muuttuja ja kiintopiste avulla. Muuttuja on semanttiselta rooliltaan agentti 

tai keskiöön nostettu argumentti. Kiintopiste puolestaan on lokaatio tai asema, johon suh-

teessa muuttuja liikkuu. Kiintopistettä edustaa prototyyppisesti transitiivilauseen objekti (Si-

vonen 2005: 45). Vaikka monessa tapauksessa muuttuja on myös syntaktisesti lauseen sub-

jekti ja kiintopiste objekti, eivät semanttiset roolit aina käy käsi kädessä syntaksin kanssa. 

(Nurminen 2015: 79.) Muuttuja ja kiintopiste ovat skemaattisempia ja laajemmin sovelletta-

via käsitteitä kuin subjekti ja objekti. Lauseessa voi nähdä korosteisen muuttujan ja kiinto-

pisteen, vaikka lauseessa ei olisi eksplisiittistä subjektia tai objektia. (Nurminen 2015: 78.) 

 

Adverbiaalisijaiset paikanilmaukset tulkitaan kognitiivisessa kieliopissa joko näyttämöiksi 

tai lokaatioiksi. Huumon mukaan näyttämöitä ilmaistaan lauseessa lauseadverbiaaleilla. Ne 

toimivat olioiden ja relaatioiden taustana, eivätkä osallistu vuorovaikutukseen. (Huumo 

1997: 37.) Näyttämö on koko prosessin ja tapahtuman kattava tila ja tausta. Lokaatio taas on 

paikallisempi, yleensä punktuaalisen (ja duratiivisen) toiminnan hetkellinen tapahtuma-

paikka, fragmentti näyttämöstä. (Huumo 1997: 37.) Langackerin mukaan näyttämön ja lo-

kaation ero on se, että lokaatiota ei voi jättää pois lauseesta kieliopillisuuden kärsimättä, kun 
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taas näyttämön voi jättää implisiittiseksi ja pois lauseesta. (Langacker 1991a: 300.) Lan-

gackerin esimerkkinä ollut punktuaalinen tilanne she put the knife in a drawer demonstroi 

asian selkeästi: *she put the knife on epäkieliopillinen. Lokatiiviadverbiaalit on Nurmisen 

mukaan fennistiikassa hyväksytty kiintopisteiksi. Suomen kielen tutkimuksessa ei ole ollut 

syntaktisin kriteerein mahdollista selvittää, määrittävätkö näyttämöitä ja lokaatioita kuvaavat 

ilmaukset vain verbiä vai koko lausetta.  (Nurminen 2015: 81.) Kuten analyysissa käy ilmi, 

vetää-verbi saa monenlaisia paikallissijaisia täydennyksiä, jotka joissakin tapauksissa on 

luontevampaa määritellä kiintopisteiksi kuin lokaatioiksi. 

 

 

2.5. Idiomit ja idiomikonstruktiot 

 

Vetää-verbi on yksi suomen kielen idiomihakuisimmista ja monikäyttöisimmistä. Se on yksi 

perusverbeistä: se on transitiivinen verbi ja aineistoni perusteella semanttisesti spesifioima-

ton eli merkitys syntyy vasta käyttöyhteydestä ja kontekstista sen ympärillä. 

 

Marja Nenosen ”Idiomit ja leksikko” -teoksessa on esitelty lausekeidiomien syntaktisia, se-

manttisia ja morfologisia piirteitä. Vetää on kuudenneksi yleisin idiomien rakennusverbeistä. 

Muut verbit, joille idiomit rakentuvat, ovat myös suomen kielen perusverbejä kuten olla, 

ottaa, saada ja mennä. Nenosen mukaan kuitenkaan yleisimmät lehtiteksteissä esiintyvät ver-

bit esimerkiksi sanoa ei muodosta juurikaan idiomeja. Vetää, panna, pistää ja heittää taas 

ovat tekstifrekvenssiltään vähemmän käytettyjä, mutta hyvin idiomihakuisia. Idiomaattisuu-

den määrittely on hyvin ongelmallista. Jotkin esimerkkitapauksista ovat hyvin kiteytyneitä 

ja konventionaalistuneita, jotkut hyvin metaforisia siten, että merkitys syntyy vasta käyttöyh-

teydestä. Vetää-verbin tapauksessa löytyy runsaasti esimerkkejä molemmista. Vetää-verbin 

kaltaisilla perusverbeillä viitataan useimminkin relaatioihin, esimerkiksi suhteeseen tekijän 

ja tekemisen kohteen välillä. Juuri vetää on perusmerkitykseltään niin yksinkertainen ja toi-

saalta monipuolinen ja variaation salliva. Monimerkityksisyys ja idiomihakuisuus näyttävät 

Nenosen mukaan kulkevan sievästi käsi kädessä, tosin sanakirjamerkityksiin on listattu myös 

juuri idiomeja ja konstruktioita. (Nenonen 2002: 88–92.) Prototyyppinen idiomi itsessään on 
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muodoltaan usein hyvinkin ”tyhjä”: ihminen muistaa helpoiten yksinkertaisia rakenteita ja 

juuri konteksti täyttää idiomin ja antaa sille merkityksen. (Nenonen 2002: 65.) 

 

Nenosen mukaan idiomi koostuu yleisimmin verbistä ja ruumiinosan nimestä. Idiomien muo-

dostuminen ei kuitenkaan ole systemaattista tai odotuksenmukaista siten, että mihin tahansa 

verbiin voisi liittää minkä tahansa ruuminosatarkoitteisen täydennyksen (Nenonen 2002: 57). 

Vetää-verbi on kiintoisa myös siinä mielessä, että useimmat sen sisältämät idiomit eivät si-

sällä ruumiinosan nimeä. Yksittäisiä tapauksia tietysti on, esimerkiksi vetää turpaan tai vetää 

käteen. Väitän, että vetää hyvin eli ’suoriutua’ jostain kunnialla on ilmaisu, joka on syntynyt 

seurauksena vetää kurssi, vetää biisi -tyyppisistä idiomeista. Kun esiintymissuorituksen te-

kemisen kuvaamiseen käytetään vetää-verbiä, voi suoritusta arvioida myös vetää-verbiä ja 

määritteitä käyttämällä. Oletan, että vetää-verbin käyttö (esiintymis)suorituksessa tai perfor-

manssissa perustuu verbin semanttiseen spesifioimattomuuteen ja toisaalta verbin mahdollis-

taman liikkeen moninaisuuteen.  

 

Nenosen (2002) mukaan idiomien perusominaisuudet ovat seuraavat: 

 

- purkamattomuus ja syntaktinen jähmeys; niitä ei voi hajottaa osiin ilman että ymmärrettä-

vyys kärsii. 

- epäkompositionaalisuus: merkitys ei ole ennustettavissa tai yhteneväinen kieliopillisen 

muodon kanssa 

- konventionaalisuus: täytyy olla kielenpuhujalle tuttu 

 

Nenosen tarkemman määritelmän mukaan idiomi on konventionaalinen, epäkompositionaa-

linen sanaa pidempi lauseke, joka on syntaktisesti ja/tai leksikaalisesti rajoittunut (Nenonen 

2002: 128). Kyseinen määritelmä pätee vain osaan aineistoni esimerkeistä. Selvää on, että 

suurin osa vetää-verbin variaatiosta liittyy (idiomi)konstruktion jonkin osan, yleensä objek-

tin tai adverbiaalitäydennyksen, vaihteluun. Tästedes viittaan aineistoni tapauksiin joko kä-

sitteellä idiomi tai idiomikonstruktio. Käsitteen valinta riippuu siitä, onko kyseessä selkeä, 

Nenosen määritelmän mukainen, konventionaalistunut idiomi, vai enemmän vaihtelua salliva 

rakenne. Vetää-verbin sisältämät konstruktiot sallivat hyvinkin suuren variaation ja sarjoit-
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tuvat monipuolisesti. Joissain tapauksissa on nähtävissä selkeää analogisuutta ja sarjoittu-

mista, joka on motivoitunut muiden jo olemassa olevien, eri verbin sisältämien konstruktioi-

den mallista.  

 

Myös Häkkinen pitää muodon ennustamattomuutta yhtenä idiomin prototyyppisisistä omi-

naisuuksista. Idiomi on tulosta ainutkertaisesta muodostusprosessista. Häkkisen mukaan 

idiomien oletetaan olleen aluksi yksilöllisiä innovaatioita, mutta ovat käyttökelpoisiksi osoit-

tauduttaan jääneet, yleistyneet ja levinneet kielenkäyttöön. (Häkkinen 2000: 8.)  

 

Heinosen mukaan epäkompositionaalisten idiomien variaatio ei ole mikään yksittäisissä 

idiomeissa tapahtuva erikoisuus. On tyypillistä, että jokin idiomin osa korvataan lähimerki-

tyksisellä sanalla (kick the bucket~can~pail). Tällä tavalla ”pinnallinen” muutos ei vielä pura 

idiomia, toisin kuin esimerkiksi jakaa helmiä yrityspomoille tai heittää kortensa keskuste-

luun. (Heinonen 2013: 202.) Vaikka edellä mainituissa Heinosen esimerkeissä idiomi on kyt-

ketty kontekstiin, niissä kuitenkin säilyy ymmärrettävyys ja merkitys. 

 

Johnson-Lairdin mukaan idiomien vaikeasti määriteltävyys on yksi tekijä, jonka takia niihin 

on perinteisesti kiinnitetty vain vähän huomiota. Idiomien rakenne voi osittain olla jähmet-

tynyt, mutta paikoitellen hyvinkin joustava ja modifioitavissa. Idiomin voi myös purkaa ja 

hajottaa osiinsa ja tulkita varsinaisen ja kirjaimellisen merkitysen välistä suhdetta, tai tutkia 

varsinaista merkitystä kirjaimellisen merkityksen valossa. (Johnson-Laird 1993: xii–xiii.)  

 

Sen sijaan, että idiomeja yritettäisiin jakaa purkamattomiin ja varioinnin salliviin, voi 

idiomin konseptia ja toimintatapaa tarkastella näkymän (scene) kannalta. Langlotzin mu-

kaan idiomia voidaan muokata sen kirjaimellisesta näkymästä käsin kontekstiin paremmin 

sopivaksi, jos sen idiomaattinen merkitys ei tarpeeksi tarkasti vastaa haluttua viestiä. (Lang-

lots 2006: 191.) Variaatio siis motivoituu kirjaimellisesta tulkinnasta ja siitä, mitkä ovat tar-

peeksi lähimerkityksisiä, jotta ymmärrettävyys säilyy.  
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2.6. Yleiskatsaus vetää-verbiin 

 

Vetää on transitiivinen verbi, joka saa objektin. Kuitenkin idiomikonstruktiot, joissa vetää-

verbi esiintyy, ovat mitä moninaisimpia. Ison Suomen Kieliopin mukaan vetää on yksi 

idiomihakuisimmista verbeistä (VISK § 476). Transitiivisissa siirtämis- ja asettamismuo-

teissa esiintyvät verbit ovat usein liikeverbien kausatiivisia vastineita: subjektitarkoite ai-

heuttaa tai pyrkii aiheuttamaan objektitarkoitteen konkreettisen tai metaforisen paikanmuu-

toksen. Olennaista on objektitarkoitteen paikanmuutos, vaikka subjektitarkoitteenkin paikka 

voi samalla muuttua, kuten esim. verbeillä kantaa, taluttaa, kävelyttää ja saattaa (VISK § 

476).  

 

Vetää kuuluu siirtymismuotissa olevien verbien ryhmään. Sen aiheuttamaa liikkeen suuntaa 

ja intensiteettiä voi spesifioida hyvinkin tarkasti muiden lauseenjäsenien avulla. Siihen kuu-

luu siis yhtäaikainen ero- ja tulosijan mahdollisuus. (VISK § 476.) Vetää voi siis saada myös 

adverbiaalitäydennyksen. Yksi mahdollisuus on vetää + elatiivi, tyyppiä vetää hatusta ’kek-

siä’. Kyseisen tapauksen voi katsoa kuuluvaksi fraasiverbien joukkoon, eli idiomi toimii kuin 

yksisanainen verbi (Nenonen 2002: 56). Vetää-verbi käy myös resultatiivimuottiin (ks. VISK 

§ 482) ja siirtymismuottiin: vetää pää täyteen, vetää itsensä piippuun. Vetää voi myös esiin-

tyä yksinään subjektitta ja objektitta tilalauseessa täällä~ikkunasta vetää (VISK § 457). Ve-

tää-verbillä esiintyy myös täydennyksetöntä käyttöä. Tällöin kyseessä on tietty ajankohta, 

yleistys tai spesifioimaton tekijä, nollapersoona: Siellä ne vielä vetävät, ei ole väliä kunhan 

vedetään. (VISK§ 460.)  Myös vetää + määrittävä adverbiaali on hyvin yleinen konstruktio; 

vetää hyvin~huonosti~täysillä~eri tahtia.  

 

Mitä tahansa voi ’vetää’ syömisen tai juomisen merkityksessä. Vetää-verbiä voi käyttää sa-

moissa tapauksissa, missä esimerkiksi verbit syödä, juoda, ottaa tai kiskoa olisivat myös 

luontevia. Kaikissa edellä mainituissa nautittava aine siirtyy puhujaa kohti. Kyseessä on im-

plisiittinen tai abstrakti paikanmuutos tai siirtymä, joka ymmärretään kontekstista. Objekti 

vaikuttaa verbin valintaan yllättävän vähän; aivan hyvin voi sanoa kiskottiin~vedettiin~otet-

tiin~juotiin viinaa. Vetää-verbi näyttäytyy myös ’iskemistä’, ’lyömistä’ tai muuta ulospäin 

suuntautuvaa liikettä merkitsevissä konstruktioissa.  
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(8) Tekisi taas mieli vetää turpaan yhtä ihmistä. (S24) 

(9) Menisit johonkin faveloon vetään jotain äijää litsarilla. (S24) 

(10) Haluisin niin mieluusti kuulla millä sua sen jälkeen vedettäs. (S24) 

(11) Veti kirveellä yhtä piispaa kalloon. (S24) 

 

Kielitoimiston sanakirja määrittelee vetää-verbin ensimmäisiksi merkityksiksi ”kuljettaa, 

siirtää t. liikuttaa jtak perässään vars. pintaa pitkin” ja ”siirtää t. liikuttaa jtak lähemmäksi 

itseään, itseensä päin t. haluamaansa suuntaan.” (KS 2016 s.v. vetää.) Pidän analyysissani 

tällaista horisontaalisella akselilla tapahtuvaa liikettä ensisijaisena vetämisenä. Vetää-ver-

billä kuitenkin kuvataan myös vertikaalisella akselilla tapahtuvaa liikettä, esimerkiksi mer-

kityksissä ’nostaa’ tai ’kiskoa alas päin’.  
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3. ANALYYSI 

 

3.1. Elollisen subjektin tarkoitteen tekemä konkreettinen ja prototyyppinen vetäminen 

 

Ensimmäisessä analyysiluvussa esittelen aineistoni tapauksia, joissa selvästi kuvataan kie-

lenulkoisessa todellisuudessa tapahtuvan konkreettisen entiteetin liikettä, liikuttamista tai 

paikan ja suunnan muutosta. Kyseessä on usein vaatteiden päälle vetäminen, perässä vetämi-

nen tai ruumiintoimintoihin liittyvä, esimerkiksi hengen vetäminen. Näitä kaikista konkreet-

tisimpia tapauksia on kaiken kaikkiaan 92 eli lähes viidesosa koko 500 kappaleen aineistosta. 

 

Rajatapauksia luokitellessani hahmotin ja rajasin konkreettisiksi tapauksiksi myös lauseet 

vedän kyllä viel uuden kerroksen päällyslakkaa ja sain just itteni kiinni vetämästä eilisen 

päivän yli kalenterista. Perusteena konkreettisen vetämisen luokkaan jakamiselle oli se, että 

molemmissa tapauksissa näkyy kielenulkoisessa todellisuudessa tapahtuva prototyyppinen, 

vetävä liike. Kalenteritapauksessa liike voi olla sivuttaissuuntaista, mutta vetää-verbin käyttö 

lienee tässä kuitenkin paras valinta; yliviivata voisi olla merkitykseltään seuraavaksi lähinnä 

kyseessä olevaa toimintoa. Lisäksi tapauksessa adverbiaali yli spesifioi vetoliikkeen suuntaa 

ja konkretisoi liikkeen alkavaksi ja loppuvaksi.  

 

Pukeutumiseen liittyviä tapauksia on kaikkiaan 28. Kielitoimiston sanakirja esittää vetää-

verbin kohdalla toisena merkitysmääritelmänä ’siirtää t. liikuttaa jtak lähemmäksi itseään, 

itseensä päin t. haluamaansa suuntaan’ (KS 2016 s.v. vetää). Samassa kohdassa esitellään 

erikoisena merkityksenä ’(vars. päälle pujotettavien) vaatekappaleiden pukemisesta t. riisu-

misesta.’  

 

(12) Kun vedin takkia päälle. (DF) 

(13) Kerran erehdyin korkkarit jalkaani vetämään. (DF)  
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Objekti tai täydennys voi olla metaforinen rakenne tai kokonainen konstruktio:  

 

(14) Vedetäänkö ykköset niskaan? (L) 

 

Yleisiä täydennyksiä pukeutumisesta puhuttaessa ovat päälle (neljä kertaa), jalkaan, ylle ja 

kolmessa tapauksessa myös niskaan: Senkun vaan vetävät puvun niskaan ja thäts it, nyt voin 

ehkä sit huoletta vetää mun rokkireleet niskaan, vedetäänkö ykköset niskaan. Kyseessä on 

selkeästi konstruktio. Niskaan-täydennys värittää ja täsmentää pukeutumisesta kertovaa toi-

mintaa. Takin voi vetää niskaan samoin kuin saappaat jalkaan tai hanskat käteen. Niska ei 

kuitenkaan toimi suoranaisesti lokaationa: ?sillä oli rokkireleet niskassa toisin kuin saappaat 

jalassa tai hanskat kädessä.  

 

Myös meikkaamisesta tai maskeeraamisesta puhuttaessa voidaan käyttää vetää-verbiä sa-

malla tavalla kuin pukeutumisesta puhuttaessa:  

 

(19) Vois vetää naamalle sellaiset kunnon sotamaalaukset. (PK) 

 

Esimerkissä 19 meikkaamista on liioiteltu vertaamalla tekemistä sotamaalaukseen. Naamalle 

täydennys antaa tapaukselle selkeän kohdelokaation. Tapauksessa on havaittavissa proto-

tyyppinen, vetävä liike pintaa pitkin.  

 

Hiustenlaittoon ja värjäämiseen liittyviä tapauksia on aineistossani viisi. 

 

(20) Mutta hiukset on vetäny kyllä tosi nätin kiharapilven nyt. (DF) 

(21) Paitsi sitte jos vetää osan tukasta pois ja toinen puolikin lähtee. (DF) 

(22) Oot brune, jos et ois vetäny väriä päähän meille kertomatta. (DF) 

(23) Mut se katkeilu tarkottaa sitä, et pitää vetää lyhyeks hiukset. (DF) 

(24) Hän veti hiuksiaan hieman paremmin ojennukseen. (DF) 

 

Esimerkissä 23 näkyy vetää + translatiivi -konstruktio. Mahdollisia tapauksia olisi myös ve-

tää kaljuksi~siiliksi. Esimerkissä 20 näkyy taas vetää-verbin mielikuvituksellista käyttöä; 
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hiuksista puhutaan kuin itsenäisenä, toimivana tekijänä jotka voivat tehdä, muodostaa tai 

’vetää’ miten haluavat. Esimerkissä 22 taas täytyy nähdä koko konteksti vetää-verbin ympä-

rillä asian ymmärtämiseksi. Lisäksi merkitys muuttuu tai jää epäkieliopilliseksi, jos väriä 

päähän -sanaparista jättää jälkimmäisen komplementin pois. Esimerkki 24 taas on täysin 

muista poikkeava. Siinä kuvataan konkreettista, taaksepäin vetävää käden liikettä. Tapaus on 

eriluonteinen myös siksi, että se edustaa eri tekstilajia, fiktiivistä novellia tai jatkokertomusta, 

jossa keskitytään kuvailemaan hahmon tekemistä.  

 

Muutamassa näistä on nähtävissä puhujan korostus ”kirjaimellisesti”: on haluttu osoittaa, että 

kyseessä todellakin on konkreettinen tapaus:  

 

(25) Viimeksi kun tätä yritin, hän veti ranteet auki, kirjaimellisesti. (S24) 

 

Tässäkin tapauksessa kyse on kuitenkin viiltämisestä tai leikkaamisesta. Kirjaimellisesti -

lisäys osoittaa toista, päällekkäistä metaforaa; vetää ranteet auki on usein viittaus huomion-

hakuisuuteen, mielenterveysongelmiin tai pahaan oloon ja vasta viimeisenä konkreettiseen 

itsetuhoisuuteen.  

 

(26) Ei sen takia kannata nyt ranteita auki vetää. (S24) 

 

Esimerkin 26 sävy antaa ymmärtää, että kyseessä oleva asia ei ole suuren huomion arvoinen: 

’ei sen takia kannata itseään tappaa’. Yleisesti tappamisesta puhumisen sijaan on käytetty 

karkeaa kiertoilmaisua, dysfemismiä, korostamaan viitatun asian merkityksettömyyttä. 

Dysfemismeihin liittyy voimakkaita affektioita ja assosiaatioita, ja ne ovat luonteeltaan pe-

joratiivisia. (Varis 1998: 120.)  

 

(27) a. Jos nyt joskus yhet henkoset vetää tms. ei ole minusta ongelma. (DF) 

b. Vedän kyllä viel uuden kerroksen päällyslakkaa. (DF) 

 c. Sain just itteni kiinni vetämästä eilisen päivän yli kalenterista. (DF) 
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Esimerkit 27 a-c ovat tapauksia, joissa kuvataan konkreettista vetoliikettä tasaista pintaa pit-

kin. Esimerkissä 27 a vetosuunta on ulkoa päin keuhkoihin eli kohdelokaatioon. Kiintopiste 

eli henkoset liikkuu eksplikoimantonta lokaatiota, keuhkoja, kohti. Esimerkeissä b ja c veto-

suunta voi olla joko agenttia kohti tai siitä pois; lähtö- tai kohdelokaatiota ei ole ilmaistu.  

 

 

3.2. Elollisen subjektin tarkoitteen tekemä vetäminen epätyypillisessä merkityksessä 

 

Vetää-verbiä käytetään myös kuvaamaan konkreettista tekemistä, joka kuitenkaan ei ole ve-

tämistä sen sanakirjamerkityksen perusteella. Vetää-verbi toimii monenlaisten subjektien ja 

objektien kanssa. Leinon (1991: 46) mukaan verbin merkityksestä riippuu, millaisia komp-

lementteja se voi liittää itseensä. Kuitenkin vetää-verbin kohdalla nimenomaan sen komple-

mentit antavat verbille merkityksen. Leinon käyttämässä esimerkissä ”kiersin rantatietä pit-

kin” voi kiertää verbin aivan huoletta korvata vetää-verbillä ja lause pysyy kieliopillisena: 

”vedin rantatietä pitkin” (Leino 1991: 64). Tällöin totta kai merkitys muuttuu; riippuu kon-

tekstista tai puhujan halusta ilmaista tietynlaista liikkeen tapaa tai intensiteettiä, valitseeko 

hän tähän vetää-verbin vai jonkun muun. Vedin rantatietä pitkin kuulostaa urheilusuorituk-

selta tai vähintään nopealta kululta. Se kuvailee myös intensiivistä ja päämäärätietoista mutta 

kuitenkin päämäärätöntä kulkua; aspekti on rajaamaton. Yhteensä epätyypillisiä, konkreetti-

seen toimintaan viittaavia vetää-verbin tapauksia on aineistossani 273. Kyseisen tapainen 

polyseeminen käyttäytyminen on kevytverbeille ominaista. Buttin mukaan kevytverbit ovat 

”semanttisesti valkaistuneita” versioita varsinaisesta verbistä. Niitä voi käyttää sekä pää- että 

kevytverbinä. (Butt 2003: 18.) Vetää-verbi toimii täsmälleen, kuten Butt kuvailee:  

 

Some common examples crosslinguistically are the verbs for ‘come’, ‘go’, ‘take’, 

‘give’, ‘hit’, ‘throw’, give’, ‘rise’, ‘fall’ and ‘do/make’. One can think of this set of 

verbs as passepartouts: their lexical semantic specifications are so general that they 

can be used in multitude of contexts, that is, they “fit” many constellations. 

         (Butt 2003: 18.) 
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Yksi mahdollisuus tarkastella vetää-verbiä on lukea se kevytverbien joukkoon. Kevytverbit 

(englanniksi light verbs) ovat semanttisesti tyhjiä tai köyhtyneitä verbejä, joista muodostuu 

predikaatti vasta sen perään lisätyn täydennyksen, (predicative noun) komplementtinominin, 

kanssa. (Samardžić 2008: 10.) Semanttinen ohuus tai väljyys tarkoittaa, että verbillä on yksi 

perusmerkitys, joka on tarpeeksi epätarkka mahdollistaakseen laajan merkitysten kirjon. Ke-

vytverbikonstruktioilla on paljon yhteistä idiomikonstruktioiden kanssa: molemmat ovat 

pääosin idiosynkraattisia ja epäkompositionaalisia, eikä niitä voi läpinäkyvästi ymmärtää, 

vaan merkitys täytyy tietää. Toisaalta kevytverbikonsturktiot eivät ole tarpeeksi konventio-

naalistuneita, että niitä voitaisiin pitää idiomeina tai kollokaatioina. (Samardžić 2008: 23.) 

Aineistoni valossa vetää-verbi käyttäytyy juuri edellä mainitun kaltaisesti. Northin antamia 

esimerkkejä englannin kevytverbeistä ovat take, get, have, made ja give. (North 2005: 2.)  

 

(28) Priya took a walk along the beach. 

(29) Allene gave a smile when she saw us. 

(30) Randy made a joke to his friends. 

 

Näille tapauksille on yhteistä se, että kaikki kolme voidaan ilmaista myös yhdellä predikaat-

tiverbillä: 

 

(31) Priya walked along the beach. 

(32) Allene smiled when she saw us 

(33) Randy joked to his friends. 

 

Vetää-verbillä on paljon kevytverbinomaista käyttöä.  

 

(34) Lippis päässä vetää punaista norttia. (S24) 

(35) Oikeesti haluisin vaa vetää päikkärit. (DF) 

(36) Porukat oli vetänyt raget siitä. (DF) 

 

Suomen kielen tapauksissa vetää-verbin käyttö vaikuttaa olevan valinta, jolla halutaan il-

maista tiettyä sävyä tai luoda tietynlainen mielikuva. Lippis päässä vetää punaista norttia on 
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aivan erilainen kuin polttaa/tupakoida lippis päässä punaista norttia. Etenkin syömisen, juo-

misen, huumausaineiden käytön tai muun kuluttamisen kohdalla vetää-verbin käyttö ilmai-

see myös tekemisen tapaa. Näissä tapauksissa vetäminen vaikuttaa siten, että tekemisestä 

tulee joko hutaisten tehtyä ja nopeaa tai laiskaa, tai vastakohtaisesti intensiivisen tehokasta 

(Lippis päässä vetää punaista norttia. vrt. Lippis päässä polttaa punaista norttia).  

 

 

3.2.1. Vetäminen esiintymisen ja musiikin esittämisen metaforana 

 

Vetää-verbiä voidaan käyttää myös musiikkiesityksistä puhuttaessa ja niitä arvioitaessa. Var-

sinkin musiikkiesityksiä tai vaikka laulukilpailun suorituksia arvioitaessa on tyypillistä valita 

vetää-verbi, vaikka soittaa, laulaa tai esiintyä olisi aivan yhtä mahdollinen ja sopiva. Myös 

teatteriesityksien läpimenosta käytetään vetää-verbiä.  

 

Musiikkiesityksiä kuvaavaa vetämistä usein arvotetaan ja määritellään. Niissä tapauksissa 

vetämisellä on semanttista yhteyttä suorittamiseen, sillä musiikkiesityksiä arvotetaan yksit-

täisinä, rajatun ajan kestävinä kokonaisuuksina ja taide-elämyksinä. Esimerkki 44 (vedetty 

pari läpimenoa) edustaa kuitenkin rutiininomaista suorittamista, jolla ei vielä ole tarkoitus 

säväyttää tai vaikuttaa kohdeyleisöön.  

 

(37) Volbeat veti mun mielestä paskasti. (DF) 

(38) Sun lempiartisti vetää ilmaista puistokeikkaa randomisti. (DF) 

(39) Se pelätty kaveri veti itseasiassa oman keikkansa erittäin hyvin. (DF) 

(40) Vedetäänkö tänään [keikka] munasillaan. (L) 

(41) Hyvin veti Mattila. (S24) 

 

Esimerkissä 40 on täydennyksellä on kuvailtu vetämisen tapaa, ei niinkään määritetty yksit-

täistä suoritusta. Kaikissa muissa yllä olevissa esimerkeissä musiikkiesitystä arvioidaan eri-

laisilla määritteillä (paskasti, hyvin, randomisti).  
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(42) Ku ne on pari kertaa jotain suomennettuja vetäny. (DF) 

(43) PS-puolueen johto näyttää mallia miten Porilaisten marssi vedetään. (S24) 

(44) Nyt on harjoteltu siitä vähää vaille kahestatoista eteenpäin ja vedetty pari läpimenoa. 

(DF) 

 

Esimerkissä 44 on kevytverbikonstruktiolle ominaisesti verbi (mennä läpi) muutettu objek-

tiksi (läpimeno). Tekeminen korostuu yhtenäisenä kokonaisuutena. Myös muoto on menty 

pari kertaa läpi olisi siis täysin mahdollinen ja luonteva. 

 

(45) Se [kappale] on ihan mahdollista vetää. (S24) 

 

Esimerkissä 45 vetää-verbi merkitsee ’läpäisemistä’ tai ’onnistuneesti suorittamista’. Se on 

merkitykseltään lähellä ’suorittamista’. Kyseisessä tapauksessa ei ole lähtö- tai kohdelokaa-

tiota. Adverbi läpi toimisi tässä tapauksessa vetää-verbin kanssa kuvaamaan abstraktia (fik-

tiivistä) liikettä, jossa kuljetaan horisontaalisella liikeväylällä. Pelkkä vetää ilman adverbi-

aalitäydennyksiä jättää tässä tapauksessa liikkeen suunnan tulkinnan avoimeksi.   

 

(46) Aika helvetin hyvin mä tätä vedän, vai mitä ootte mieltä? (DF) 

 

Esimerkissä 46 suoritusta on arvioitu hyvin-täydennyksellä. Partitiiviobjekti tätä luo lausee-

seen imperfektiivisen aspektin. Toiminta on joko käynnissä tai vasta osittain suoritettu. Aja-

nilmausten tai muiden tilannetta kuvailevien täydennysten puuttuessa tilanteen aspektia ei 

voi varmasti luonnehtia duratiiviseksi tai aktiiviseksi; tilanne voi olla sekä olla tauolla ja 

jatkua myöhemmin tai olla käynnissä ja puhuja arvioi sitä yhtä aikaa.  

 

(47) Ihan sama miten soitetaan, kunhan vedetään. 

 

Esimerkki 47 edustaa vetämisen epämääräistävää käyttöä. Soittaa-verbi on korvattu vetää-

verbillä, mikä luo vaikutelman suoriutumisesta ja läpi pääsemisestä. Vetämiselle ei anneta 
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kohdetta eikä kohde- tai lähtölokaatiota. Vetämisellä kuvataan tässä tapauksessa geneeristä, 

jatkuvaluonteista liikettä, joka ei varsinaisesti ala tai lopu ja jota määritetä. Voidaan toki aja-

tella, että vetäminen alkaa soittokappaleen alkaessa ja loppuu kappaleen loppuessa.  

 

 

3.2.2. Vetäminen johtamisena, opettamisena ja suorittamisena 

 

Olisi mielenkiintoista pystyä osoittamaan, milloin vetää-verbi on alkanut yleistyä ohjaami-

sen tai suorittamisen metaforaan liitettävänä verbinä. Kaiken kaikkiaan 34 kappaletta tapauk-

sista kuvaavat jonkinlaiseen suorittamiseen, johtamiseen tai opettamiseen liittyviä tilanteita, 

joiden ilmaisemiseen on haluttu käyttää vetää-verbiä. 

 

Puhuttaessa opetuksesta tai jonkin asian ohjaamisesta, tekemisestä tai suorittamisesta vetää-

verbin avulla näyttää se luontevasti täyttävän Croftin (2012) määritelmän  SAAVUTUKSISTA 

(achievement), AKTIVITEETEISTA  (activities) tai SUORITUKSISTA (accomplishments). Croftin 

mukaan saavutukset kuvaavat punktuaalisia prosesseja tai tapahtumia. Aktiviteetit taas ovat 

duratiivisia tai rajaamattomia, vailla ”luonnollista” päätepistettä. Suoritukset ovat dynaami-

sia, duratiivisia ja rajattuja (Croft 2012: 34–35.) Croft pohjaa jaottelunsa Zeno Vendlerin 

aspektiluokitteluun vuodelta 1967 (ks. Vendler 1967: 106–109.) 

 

(48) Sain vetää ekan keskusteluni harjottelussa. (DF) 

 

Yllä oleva esimerkki edustaa Croftin jaottelun mukaan saavutusta. Se on yhtä aikaa dynaa-

minen, punktuaalinen ja rajattu.  

 

(49) Ensin Reppu pitää kuntopiirityyppistä kahvakuulatreeniä yhtenä iltana ja sitte minä 

vedän uintitreenit toisena. (DF) 
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Esimerkissä 49 pitää ja vetää-verbit käyttäytyvät hyvin synonyymisesti. Vedän uintitreenit 

on selkeä tapaus, jossa vetää-verbiä käytetään rajattuun asiakokonaisuuteen viittaamiseen. 

Aspekti on rajattu, perfektiivinen ja kertaluonteinen.  

 

(50) Hän yrittää suostutella Harrya vetämään pimeyden voimilta suojautumiskerhoa. 

(DF) 

 

Yllä oleva esimerkki on edustaa Croftin määrittelemää aktiviteettia; aspekti on dynaaminen, 

duratiivinen ja rajaamaton. MA-infinitiivin illatiivi viittaa tässä tapauksessa tulevaisuuteen 

ja toiminnan  mahdollisuuteen. ’Vetämiseen suostuttelu’ on siis rajaamaton ja päätepisteetön, 

mutta käynnissä oleva toiminta. ’Pimeyden voimilta suojautumiskerho’ partitiivissa viittaa 

sarjaan rajattuja, kertaluonteisia kokonaisuuksia, mutta koska niiden määrää ei tiedetä, jää 

aspekti avoimeksi, rajaamattomaksi. 

 

Esimerkki 51 saa rajaamattoman aspektin tulkinnan. Partitiiviobjekti ilmaisee rajaamatto-

muutta, ateelisyyttä ja duratiivisuutta. Pelaamiselle ei ole kerrottu tarkkaa päätepistettä tai 

loppua, vaan kyseessä on yleisluonteinen, käynnissä oleva, imperfektiivinen toiminta. 

 

(51) Pelattiin kenoa, jota yks baarimikko sielä veti. (DF) 

 

Kaikkia yllä olevia esimerkkejä yhdistää ihmistarkoitteinen subjekti, joka on jollain tavalla 

esillä muille ihmisille ja pyrkii jollain tavalla saamaan heidän huomionsa tai vaikuttamaan 

heidän toimintaansa siten, että vedettävä asia saadaan koherentisti suoritettua. Tämän merki-

tyksen vetämiseen ei liity arvottamista tai arvioimista, vaan kyseessä on sävyltään neutraali 

toiminta. Toisessa esimerkissä onkin käytetty ensin pitää-verbiä kertomaan samanlaisesta 

tilanteesta. Arvottaminen on toki myös mahdollista tässä käyttöyhteydessä. Toisaalta arvot-

taminen on myös mahdollista, jos niin haluaa. 
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Suorittamisesta, suoriutumisesta, jostain asiasta ”kunnialla selviämisestä” tai jonkin yksittäi-

sen, ajallisesti rajatun asiakokonaisuuden tekemisestä puhuttaessa voidaan myös käyttää ve-

tää-verbiä. 

 

(52) Onpa sitä joskus tullut vedettyä helvetillisiä kielarisessioita. (DF) 

 

Esimerkissä 52 lause saa partitiivin perusteella rajaamattoman kokonaisaspektin. Yksittäinen 

kielarisessio on tietenkin rajattu kokonaisuus, mutta koska niiden määrää ei ole spesifioitu, 

on kokonaisaspekti rajaamaton. Lisäksi vetää-verbi on tässä tapauksessa valittu predikaatiksi 

ja varsinainen tekeminen, ’suuteleminen’ on deverbaalinominina ja objektina.  

 

(53) Sä vedit alkuun hyvällä roolilla. (S24) 

 

Esimerkissä 53 vetämisellä ei ole lainkaan lähtö- tai kohdelokaatiota. Vetäminen asettuu tässä 

tapauksessa epämääräisyyjatkumonsa epämääräisimpään päätyyn. Varsinaista prototyyp-

pistä liikettä ei tapahdu vaan liike on spesifioimatonta, tai täydennyksen tarkoitteen määrit-

tämänä ’näyttelemistä’ tai ’suoriutumista’. Ainoa aikaan viittaava täydennys lauseessa on 

alkuun. Se ei silti kerro, kuinka kauan vedettiin tai vedettiinkö johonkin tiettyyn ajanjaksoon 

asti.  

 

(54) Äsken käytiin kunnon lumihankihyppelykin vetämässä. (DF) 

 

Esimerkissä 54 vetää käyttäytyy kuin kevytverbi. Sen sijaan, että sanottaisiin käytiin hyppi-

mässä lumihangessa, on hyppelystä ja sen tapahtumapaikasta johdettu deverbaalisubstan-

tiivi. Samanlaista käyttäytymistä on havaittavissa suorittaa-verbin kohdalla: Liisa suorittaa 

maalaamisen (Sivonen 2011: 13.) Vetää-verbi toimii tässä tapauksessa Sivosen termein ”dy-

naamisena kopulana”; se staattisen asiaintilan ilmaisemisen sijaan profiloi subjektin tarkoit-

teen aktiiviseksi toimijaksi. (Sivonen 2011: 9.) Sivosen mukaan myös suorittaa-verbi dynaa-

misena kopulana tekee lauseen toiminnasta prosessinomaisen. Kuitenkin kyseisessä esimer-

kissä lumihangessa hyppely on haluttu nostaa korosteiseksi, kertaluonteiseksi asiakokonai-

suudeksi. Vetää-verbin avulla ikkunoidaan tietyssä hetkessä tapahtunut tapahtumasarja.  
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(55) Nyt vois käydä tehokkaan salin vetämässä, niin tulee hyvä päivä. (DF) 

(56) Vedät tehotreenin. (DF) 

 

Esimerkissä 55 objektin tarkoite viittaa perusmerkitystään laajempaan kokonaisuuteen, ‘sa-

litreeniin’. Voisi siis sanoa vois käydä tehokkaan treenin vetämässä, jolloin kyseessä olisi 

saman tyyppinen käyttäytyminen kuin edellisessä esimerkissä. Myös esimerkissä 56 edustuu 

kyseisen kaltainen, kevytverbimäinen käyttäytyminen. Sen sijaan, että sanottaisiin vois käydä 

treenaamassa (salilla) tehokkaasti tai treenaat tehokkaasti, on predikaatiksi valittu vetää-

verbi, jolloin yksittäinen, perfektiivinen asiakokonaisuus korostuu. ‘Salilla treenaamisesta’ 

ja ‘tehokkaasti treenaamisesta’ muodostuu esimerkin 51 objektin tapaan deverbaalisubstan-

tiivi, salin ja tehotreenin.   

 

Esimerkissä 57 objektin tarkoite viittaa esimerkin 55 objektin tarkoitteen tavoin laajempaan 

kokonaisuuteen kuin saliin paikkana tai aamuun vuorokaudenaikana. Aamu on tässä tapauk-

sessa siis aamuvuoro, tietyn mittainen työaika. Objektin tarkoite on rajattu asiakokonaisuus, 

johon voi viitata vetää-verbillä; aivan kuin sen läpi voisi konkreettisesti kulkea (vaikka kul-

keminen tapahtuu ajassa) tai sitä voisi vetää perässään tietystä paikasta toiseen.  

 

(57) Etäpäivän vietän, et jaksan sit aamun vetää torstaina. (DF) 

(58) Yks tyyppi sit vetää siel aamuvuoroo ja iltavuoroo. (DF) 

 

Esimerkissä 58 partitiiviobjektit viittaavat säännöllisesti ja toistaiseksi toistuviin, useisiin 

aamu- ja iltavuoroihin, mutta jotka itsessään kuitenkin kestävät rajatun ajan. Tilanteessa on 

siis käynnissä kaksi päällekkäistä tilannetta; kokonaistilanne (työsuhde) sekä yksittäisiä 

komponenttitilanteita (työvuorot). Huumon esimerkissä Pekka söi viinirypäleitä on saman-

lainen tilanne, vaikka siinä onkin yksi monikollinen partitiviiobjekti. Paljouden muodostamat 

tarkoitteet seuraavat toisiaan perä jälkeen. (Huumo 2006: 507) Siinä on yhtä aikaa kyseessä 

punktuaalinen tai kertaluonteinen toiminta (yhden kokonaisen aamu- tai iltavuoron vetämi-

nen), mutta koska työvuorot toistuvat peräkkäin työsuhteen ollessa koko ajan käynnissä, tul-
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kitsen tilanteen kokonaisaspektiltaan rajaamattomaksi. Esimerkki 58 jää staattisen ja dynaa-

misen kvantiteetin opposition suhteen indifferentiksi; siinä ei ole ilmaistu, millä aikavälillä 

aamu- ja iltavuorojen vetäminen tapahtuu tai kuinka monta niitä on.  

 

(59) Äijät vetää hirveetä tilii vuodesta toiseen. (S24) 

 

Esimerkissä 59 on arvottava sävy. Tässä tapauksessa verbillä on kolmas argumentti vuodesta 

toiseen, joka vielä korostaa ja intensifioi vetämistä ja luo duratiivisen aspektin. Tapauksessa 

oleva agentiivisuus (äijät vetää) luo dynaamisuutta ja affektiivisuutta eri tavoin, kuin näen-

näisen synonyyminen verrokkimuotoilu äijät saavat palkkaa. Vetäminen korostaa tekijän 

toiminnallisuutta ja aktiivista roolia eri tavoin kuin saada palkkaa, jossa äijät ovat edeltävää 

muotoa passiivisemmassa roolissa.  

 

 

3.2.3. Vetäminen syömisen, juomisen ja huumausaineiden käyttämisen merkityksessä 

 

Noin viidesosa aineistoni tapauksista merkitsee syömistä tai juomista. Tapauksia, joissa oli 

ruokaa tai juomaa tarkoittava objekti oli 101. Tästä ovat jääneet ulkopuolelle vielä koko kirjo 

humaltumista tarkoittavia tapauksia, jotka olen luokitellut idiomien joukkoon.  

 

(60) Ja eilen illalla vedettiin molemmat 5 lasillista viiniä. (DF) 

(61) Nollasin tämänkin kalorivaikutuksen vetämällä mehukeittoa päivälliseksi. (DF) 

(62) Vois mennä vetään sen loppu kakun. (DF) 

(63) Eilen tuli vedettyä tortilloja, karkkia ja sipsiä. (DF) 

(64) Puolet niistä vetää varmaan jotain huumeitakin. (DF) 

 

Suuren tapausmäärän perusteella on selvää, että vetää-verbi on vakiinnuttanut asemansa 

’syömistä’ merkitsevien tilanteen kuvaamisessa. Koska vetää-verbin objektiksi voi laittaa 

minkä tahansa ruoka- tai juomatarkoitteisen nominin, voidaan puhua joko konstruktiivisesta 

käyttäytymisestä tai kevytverbimäisyydestä. Tässä tapauksessa vetää-verbi korvaa esimer-

kiksi verbit juoda, syödä tai humaltua~käyttää huumeita. Se ei englannin get (a machine got 
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the wine into bottles~a machine bottled the wine) (Samardžić 2008: 11) tai suomen suorittaa-

verbin tavoin pidennä itse rakennetta (kuten kevytverbi toimisi), vaan lähinnä mahdollistaa 

yksittäistä spesifiä verbiä suurempaan tarkoitejoukkoon viittaamisen. 

 

(65) Vedettiin siinä kahvia. (PK) 

 

Huumo (2006) käyttää esimerkin 65 objektin kaltaisesta objektista termiä inkrementaalinen 

objekti. Tällaisen objektin tarkoite on jaollinen ja se osallistuu tilanteeseen vaiheittain ja 

rajaa samalla tilanteen keston. Verbin kuvaama tilanne päättyy, kun tarkoite tulee kokonai-

suudessaan verbin ilmaiseman vaikutuksen kohtaamaksi. Kyseessä on vaiheittainen olemasta 

lakkaaminen; kahvi loppuu jossain vaiheessa. (Huumo 2006: 508.)  

 

Vetää-verbiin voi liittää täydennykseksi minkä tahansa ruokaa tai juomaa tarkoittavan nomi-

nin. Myös seuraavanlainen käyttö on mahdollista: 

 

(66) Se voisi sitten fiksuna poikana  päättää illalla vetää jotain. (DF) 

 

Vetämisen kohde on esimerkissä 66 spesifioimaton. Jotain tässä kontekstissa voi olla alko-

holia, huumeita tai vaikka lääkkeitä. Vetää + ruoka-ainetta tai juomaa merkitsevä totaaliob-

jekti toimii itsenäisenä konstruktiona, joka tarkoittaa ’syömistä’ tai ’juomista’. Partitiiviob-

jekti on myös mahdollinen. Objektin sijaa olennaisempaa tässä on se, että vetämiselle ei eks-

plikoida suuntaa tai päätepistettä. Fyysinen suunta on tietysti olemassa, kohti ruuansulatusta 

tai vatsaa. Joissain tapauksissa illatiivisijainen täydennys on olemassa: 

 

(67) Koira on vetänyt ihan lukemattoman määrän kenkiä ja sukkia naamariin. (DF) 

 

Seuraavissa esimerkeissä vetää-verbi täydennyksineen spesifioi syömisen tai juomisen tapaa. 

  

(68) Oon kyllä vetäny buranaa kuurina. (DF) 

(69) Vedettiin ranskalaistyyliset keveät päivä tissuttelut. (DF) 

(70) Ajattelin kruunata mun syöpöttelypäivän vetämällä viel pari leipää. (DF) 
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(71) On kiljuva nälkä ja on pakko vetää kaikkea mitä vaan kaapista löytyy. (DF) 

(72) Vedän nyt karpaloa raivokkaasti. (DF) 

 

Esimerkeissä 70–72 ’syöminen’ on nopeaa ja intensiivistä. Sama intensiteetti ja tietynlainen 

duratiivisuus näkyy esimerkissä 68. Esimerkki 69 poikkeaa näistä kaikista. Se sijoittuu ke-

vytverbikonstruktioiden ryhmään; sen sijaan, että sanottaisiin ’päivällä tissuteltii kevyesti’ 

on vetää-verbi valittu predikaatiksi ja varsinainen tekeminen, tissuttelu, muutettu deverbaa-

linominiksi ja lauseen objektiksi. 

 

 

3.2.4. Vetäminen ihmisen tai eläimen liikkeenä tai siirtymisenä 

 

Aineistoni yllättävimmät tapaukset liittyivät ihmisen tai eläimen liikkeen kuvaamiseen.  

 

(73) Kun näki toisen vetävän hirveää discoa siellä masussa. (DF) 

 

Esimerkissä 73 liikkeen suuntaa, alku- tai päätepistettä ei ole ikkunoitu, eikä sikiö tietenkään 

voi liikkua paikasta toiseen kohdussa ollessaan. Masussa -määrite on tilanteen lokaatio. Hir-

veää discoa -objektilauseke kuvailee tilanteessa tapahtuvan liikkeen ja sen laadun. Tilanteen 

liiketilanne on Croftin termiä käyttäen aktiviteetti (activity): se on dynaaminen, duratiivinen 

ja rajaamaton, vailla luonnollista päätepistettä (Croft 2012: 34–35). 

 

(74) Leikkikumarruksia vetää ja selvästi siis ns. leikkii. (DF) 

 

Esimerkissä 74 on tapauksen 54 tavoin tehty vetää-verbistä dynaaminen kopula tai kevyt-

verbi. Tässä tapauksessa deverbaaliobjekti, leikkikumarruksia (vrt. ’kumartelee leikillään’), 

luo imperfektiivisen aspektin. Kumarrusten määrää eikä tapahtuman kestoa ole rajattu. 

 

(75) Mut sitte huomaa, että jalat vetää niinku pitää vaikkei pää ois ees mukana, huippua. 

(DF) 
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Esimerkissä 75 vartalon eri osat on erotettu itsenäisiksi, toisistaan erillään toimiviksi koko-

naisuuksiksi. Ilmeisesti kyseessä on opettelutilanne tai harjoiteltu liikesarja. Vetää-verbiä tar-

kempi verbi voisi olla esimerkiksi liikkua, mutta koska tilanteessa ei ole luotu oppositiota 

’liikkua’ vs. ’pysyä paikallaan’, vaan pikemminkin ’liikkua’ vs. ’liikkua koreografian vaati-

malla tavalla’, on tässä  tapauksessa spesifiä ja rajoittavaa ’liikkumista’ kuvaava verbi jätetty 

valitsematta ja tilalle on valittu vetää, joka ei yksiselitteisesti kerro, millaisesta liikkeestä on 

kysymys. Samanlaista käyttäytymistä on havaittavissa seuraavassa esimerkissä: 

 

(76) Vetäisi 15 kilometrin hiihtolenkkiä kuntoladulla umpitunnelissa. (S24) 

 

Umpitunnelissa on ilmaus, joka määrittelee ’kovaa humalaa’. Se kuvailee humalatilan il-

mauksille tyypillisesti ihmisen tajunnantilan muuttumista, tasapaino- ja aistihäiriöitä ja jon-

kinasteista sumentumista. (Onikki-Rantajääskö 2001: 99.) Umpitunnelissa on kontekstiin ja 

tilanteeseen sopiva ilmaus, koska hiihtolenkki vaatii suorituskykyä ja toimivia aisteja. Se 

kuvailee sensorista deprivaatiota, vähintään näkökyvyn menettämistä. Se sopii Onikki-Ran-

tajääskön ryhmään ”metonyymis-metaforiset ilmaukset”, johon kuuluvat esimerkiksi tapauk-

set hapossa, jarrussa, jumissa, kitissä, tukossa ja tunnelissa. (Onikki-Rantajääskö 2001: 

101.) 

 

Ilmauksesta on vaikea erottaa, tarkoittaako puhuja yhtä 15 kilometrin mittaista hiihtolenkkiä 

vai viittäoista kilometrin mittaista hiihtolenkkiä. Verbin imperfektimuoto ja vetäistä -joh-

doksen käyttö viittaa enemmän perfektiiviseen, useiden kokonaisuuksien suorittamiseen. 

Koska tapauksen ympäriltä puuttuu muu konteksti, voi verbimuodon tulkita myös konditio-

naaliksi. Pidän kuitenkin ensimmäistä tulkintaa todennäköisempänä; tapaus lienee kerrottu 

hurjana tarinana jälkikäteen. Aspektin voi valita tilanteesta riippuen; rajatunkestoisia hiihto-

lenkkejä on voinut olla useita, tai yhtä samaa, viidentoista kilometrin mittaista hiihtolenkkiä 

ollaan tällä hetkellä vetämässä, jolloin aspekti taas on duratiivinen ja rajaamaton.  

 

Esimerkissä 73 vetää-verbillä tarkoitetaan ’tanssimista’.  Lauseen objekti voi ilmaista kulku-

reitin (Jatkan matkaani maantietä) (Leino 1991: 63–64), mutta ilmeisesti myös liikkeen laa-

dun ja tavan. Kaikissa vedän discoa -tyyppisissä partitiiviobjektin saavissa lauseissa objekti 
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on siis vetää-verbin merkityksenantaja. Samoin on esimerkissä  Vetäisi 15 kilometrin hiihto-

lenkkiä kuntoladulla umpitunnelissa.  

 

(77) Kaajuin torstaina pyörällä. Mä vejin siis ihan kunnon mahalaskut! 

 

Esimerkissä 77 vetää-verbi saa totaaliobjektin eikä mitään suuntasijaisia täydennyksiä. Ob-

jekti on tässä tapauksessa metaforisesti käytetty ilmaus, joka kielitoimiston sanakirjan mu-

kaan merkitsee ”lentokoneen laskeutumista laskuteline rungon sisässä; kaatua vatsalleen; 

epäonnistua” (KS 2016 s.v. mahalasku) ja kuvaa vertikaalisella akselilla tapahtuvaa, pysty-

asennosta ja puhujasta pois päin tapahtuvaa liikettä.  Kielitoimiston sanakirjan esimerkkita-

pauksessa oli tehdä-verbi; tehdä mahalasku.  

  

(78) Vettiin siihen hankeen mahalleen. 

(79) Välillä se vetää pitkäkseen jonnekin hankeen. (DF) 

(80) Mä tuun nii vetää 10 metrisen talon katolta suoraa naamallee tän jutun [ihmissuh-

teen] kanssa. (DF) 

(81) Ystäviä jotka vetää pystyy ku meinaa vetää selällee tanssilattialle. (DF) 

(82) Siinä kun kerran vedät kierrevoltin niskoilleen. (DF) 

 

Yllä oleville esimerkeille on yhteistä suuntasijainen adverbiaalitäydennys, joka antaa vetä-

miselle liikesuunnan alas päin vertikaalisella liikeväylällä. Prototyyppisesti vetäminen tapah-

tuu horistontaalisella akselilla ja agentin mukana tai sitä kohti; esimerkissä 78 esiintyy sekä 

prototyyppinen, konkreettinen vetäminen (agentin itseensä kohdistama liike) että vertikaali-

sella akselilla alas päin tapahtuva liike, ’kaatuminen’. Refleksiivijohdos pitkäkseen on esi-

merkki objektittomasta käyttäytymisestä (VISK§ 335). Ainoastaan esimerkissä 80 liikkeen 

lähdelokaatio on ikkunoitu (katolta).  Kaikissa muissa esimerkeissä liikkeen lähdelokaatio 

on implisiittinen; oletettavasti ihminen tai koira on pystyasennossa jalkojensa päällä. Pysty-

asento voidaan ymmärtää Lakoffin ja Johnsonin (1980: 30) termein ontologisena metaforana; 

olemassaolon tila on olion kaltainen sijainti, johon voi siirtyä ja josta voi siirtyä pois, tässä 

tapauksessa vertikaalisella akselilla. Kaikissa tapauksissa liike on luonteeltaan tahatonta ja 

hallitsematonta. ’Kierrevoltti’ voidaan aloittaa tarkoituksellisesti; ilman täydennystä se olisi 
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punktuaalinen ja perfektiivinen toiminta, joka oletettavasti loppuu jaloilleen tai selälleen; ve-

dät kierrevoltin. Täydennys niskoilleen kertoo epäonnistumisesta tai menetetystä hallinnasta 

ja kuvaa liikettä, jonka suunta ja lopputulos on epätoivottu ja epätyypillinen.  

 

Vetää-verbillä korvataan monenlaista liikettä kuvaavia verbejä. Esimerkin 81 ensimmäinen 

vetää-verbi on lähellä perusmerkitystä; siinä siis ’nostetaan ylös’. Siinä liikesuunta on kohti 

puhujaa.  Toinen saman lauseen tapaus tarkoittaakin päinvastaista, siis ’kaatumista’, jossa 

liike suuntautuu ulos- tai alas päin. Tässä tapauksessa vaikuttaa siltä, että koska kaatuminen 

on totta kai hallitsematon tapahtuma, on vetää-verbi valittu kuvailemaan, tai pikemmin ole-

maan kuvailematta tilannetta. Miksi siis vetää eikä kaatua? Olisiko niin, että vetää-verbi ke-

vytverbimäiseen tapaansa antaa kuulijalle enemmän tilaa hahmottaa ja kuvitella kaatumista-

pahtuma, kuin tarkka kaatua-verbi. Kyseessä voi olla myös konventionaalistuneen lentää 

selälleen idiomikonstruktion variaatio, jossa verbi on vaihdettu. Saman ilmiön voi tulkita 

tapahtuneen esimerkissä 80, mutta vielä edellistä varioituneemmin. Esimerkissä 82 on kah-

den edellä mainitun esimerkin tapaan liikesuunta alaspäin. Voi pudota, kaatua tai lentää naa-

malleen~mahalleen~niskoilleen, miksei siis myös vetää.  

 

 

3.3. Vetäminen epämääräisenä liikkeenä 

 

Vetämisen aiheuttaman liikkeen tarkkuus vaihtelee paljon, ja vetämisen intensiteettijatkumo 

on laaja. Joissain tapauksissa vetäminen on hyvin geneeristä eikä lopputulokseen kiinnitetä 

lainkaan huomiota; kyseessä on epämääräinen tai yleinen liikkeen kuvaus, jossa liikkuja ja 

määränpää eivät ole tärkeitä tai selvillä.  Huomio kiinnittyy vain itse toimintaan, jonka kuu-

lija ja puhuja saavat hahmottaa itse (ks. VISK § 460). 

 

(83) a. Vetää länsimaalaisella näppiksellä kyrillisiä. (S24) 

 b. Toisin sanoen miehesi vetää eri tahtia ja lapsi on kaikkein tärkein! (S24) 

 c. Kun ite vedän kotona rumissa, rikkinäisissä, levähtäneissä kledjuissa. (DF) 
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Joissain tapauksissa vetämisen subjekti on eloton tarkoite tai elollista joukkoa tarkoittava 

käsite, esimerkiksi palsta, ja verbi itse voi esiintyä MA-infinitiivissä. Vetämisen liikkeen 

muoto ja laatu on tällöin enemmän virtaavaa, duratiivista ja infiniittistä. 

 

 (84) Siksi tämä palsta ei vedä. (S24) 

(85) Ollaan siis joko täällä mun luona pienellä (?) tyttöporukalla tai sit jään kotikotiin ja 

ehkä vedetään bestiksen kanssa duona! (DF) 

(86) Vedin näillä kengillä koko retken. (PK) 

(87) Sillon vedetään täysillä ja sillon voisin oikeesti koittaa hankkia miesseuraa. (DF) 

 

Yhdessäkään yllä olevassa esimerkissä vetämiselle ei ole spesifioitu kohde- tai lähtölokaa-

tiota. Vedin näillä kengillä koko retken -tapauksessa näkyy selkeästi rajattu aspekti; koko 

retken totaaliobjekti rajaa kokonaisuuden ja toimii kehyksenä vetämiselle eli tässä tapauk-

sessa ’kulkemiselle’.  

 

Vedetään bestiksen kanssa duona -tapauksessa vetäminen on hyvin epämääräistä ja määrit-

tämätöntä. Kyseessä lienee illanvietto, humaltuminen tai näiden yhdistelmä. Samoin vedän 

kotona rikkinäisissä kledjuissa -tapaus on liikkeeltään hyvin väljä ja hidas, jopa staattinen. 

Kyseisessä tapauksessa ei ole vetämistä luonnehtivaa objektia, vaan täydennyksenä on lo-

kaatiota ilmaiseva kotona, jolloin varsinainen tekeminen ja siellä tapahtuvat asiat jäävät eks-

plikoimatta. Kaikki predikaatin jäljessä olevat argumentit ja täydennykset implikoivat pysäh-

tyneisyyttä ja paikallaan oloa. Tämän tapauksen vetämisen voi luokitella fiktiiviseksi liik-

keeksi, koska staattinen tilanne konstruoidaan liikkeenä. Lauseesta ei kuitenkaan voi tietää, 

mitä kaikkea tekijä tekee tai on tekemättä. Tässä tapauksessa vetää käyttäytyy lähes kuin 

olla-verbi. Vaikuttaa myös siltä, että tapauksessa on tahallisesti haluttu epämääräistää varsi-

naista tekemistä ja korostaa kotoisaa oleilun tilaa. 

 

Voisiko vetää-verbin valinta mahdollistaa monenlaisen tekemisen ja liikkeen tulkinnan sa-

manaikaisesti? Esimerkissä 87 vetää-verbi (ja koko vedetään täysillä -lauseke) voi tarkoittaa 

baarissa tanssimista, mutta myös yleistä ilmapiiriä, asennetta ja olemisen tilaa.  
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(88) Meidän piti frendin kanssa vetää koko viikonlopun putki. (DF) 

 

Esimerkissä 88 vetämisen kohde on itse asiassa tilanteen näyttämö, kokonainen konsepti. 

Samalla tavoin, kuin aiemmissa esimerkeissä vetämisen kohde oli aamu, sali tai aamuvuoro, 

voi myös niitä pidempitarkoitteisia ajanjaksoja liittää vetää-verbin objektiksi. Tässä tapauk-

sessa verbin voisi ajatella tarkoittavan ’viettämistä’ tai ’suorittamista’ tai putken tapauksessa 

’alkoholin juomista koko viikonlopun ajan’. Vetää-verbin käyttö mahdollistaa laajan merki-

tystulkinnan ja tekemisen kirjon.  

 

 

3.4. Vetäminen ulos päin suuntautuvana liikkeenä 

 

Konkreettisen vetämisen luokassa ovat myös tapaukset, joissa tapahtuu silminnähtävää lii-

kettä, mutta liikkeen suunta on puhujasta pois päin ja on täten vetää-verbille epäprototyyp-

pistä käyttäytymistä. Aineistosta kuitenkin voi huomata, että myös tällaiset tapaukset ovat 

hyvin yleisiä ja vakiintuneita kielenkäytön tapoja.  

 

(89) Vieläkö vetäisit sitä lekalla päähän. (S24) 

(90) Vedin kyllä Colmia turpaan. (DF) 

(91) Vai että oikein vapaaehtoista alistumista kun toinen vetää nyrkillä lättyyn? (S24) 

(92) Vetää maali. (PK) 

 

Kaikissa tapauksissa verbi saa illatiivisijaisen adverbiaalitäydennyksen. Lisäksi kolmessa ta-

pauksessa on myös mukana lyömisen väline (kirveellä, lekalla, nyrkillä), joka on adessii-

vissa. Ilmeisesti vetää turpaan on vakiintuneempi konstruktio kuin vetää kalloon~lät-

tyyn~päähän. Jälkimmäisenä mainittuun on tyypillistä lisätä juuri lyömisen tai ”vetämisen” 

väline, kun taas vetää turpaan toimii itsenäisenä ja ymmärrettävänä ilman muita täydennyk-

siä; onhan turpa on tuttu affektiivinen kasvoja merkitsevä substantiivi. Pelkkä vetää päähän 

tai naamaan saa helposti erilaisen tulkinnan ilman kontekstia tai tarkentavia lauseenjäseniä 

(objektia) tai juuri suuntaa: kuka vetää päähän ja jos vetää niin mitä (esimerkiksi alkoholia), 
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vai vedetäänkö jotakuta toista (jollain välineellä) päähän (’lyödään’). Myös vetää nyrkillä 

turpaan on mahdollinen tapa ilmaista asia, mutta sitä ei esiintynyt aineistossani kertaakaan. 

 

Esimerkki 92 on tapaus urheilun kielestä. Urheiluselostuksissa on tyypillistä käyttää vetää-

verbiä; vetää maali~laukaus~potku, tai korvata potkaista-verbi kokonaan vetää-verbillä. 

 

 

3.5. Vetäminen abstraktin tekemisen metaforana 

 

Vetää-verbiä käytetään myös kuvaamaan abstraktia tekemistä kuten ajattelua, keskustelua ja 

argumentointia. Tämän kaltaisessa käytössä adverbiaalitäydennys toimii sekundaarisena 

kiintopisteenä tai lokaationa tilanteelle. Seuraavissa esimerkeissä on tapauksia molemmin-

suuntaisesta vetämisestä; sekä kohti lokaatiota että siitä pois päin.  Kyseessä on siis proto-

tyyppinen vetäminen, joka ei näy kielenulkoisessa todellisuudessa, vaan jolla hahmotetaan 

esimerkiksi keskustelun kulkua, mielipiteiden ilmaisemisen tapaa ja tunteiden tuntemista.  

 

 

(93) Yleensä ahdistun paljon, jos mut vedetään johonkin riitaan. (DF) 

(94) En kestä draamaa. Joskus jos irl mua yritetään sellaiseen vetää, alan oikeasti pa-

hoinvoimaan kiukusta. (DF) 

(95) Kuinka ja mistä ihmeestä Sara onnistui vetämään jonnekin kaksimielisyyksiin ainakin 

huomattavan tehokkaasti. (DF) 

(96) Ihmiset, jotka vetää sut draamaan mukaan. (DF) 

 

Kaikissa yllä olevissa esimerkeissä tapausta 95 lukuun ottamatta korosteisessa asemassa 

oleva kokija (mua, mut, sut) eli lauseen objekti liikutetaan nollapersoonan tai passiivisen 

joukon toimesta kulloiseenkin lokaatioon tai kiintopisteeseen (riitaan, sellaiseen, draa-

maan). Kyseessä on vetää-verbille prototyyppinen, kiintopistettä horisontaalisesti kohti ete-

nevä liike. Näissä tapauksissa lähtölokaatiolla ei ole merkitystä tai niitä ei ole eksplikoitu. 

Sitä tärkeämpää on liikkeen päätepiste ja kohde. Edellä esitellyt tapaukset saavat teelisen 

aspektin tulkinnan. Liike selvästi loppuu tiettyyn lokaation, eikä se jatku siellä tai siitä eteen 
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päin. (Huumo 2006: 502.) Toisaalta esimerkissä 94 partitiiviobjekti antaa ymmärtää, että ob-

jekti ei ole vielä saavuttanut kohdelokaatiota, eikä välttämättä sitä saavuta. Tulkitsen esimer-

kin 95 kuuluvan samaan ryhmään, vaikka varsinainen vedettävä argumentti puuttuukin. 

Myös esimerkissä 97 on edellä esitetyn kaltainen liikkeen ja aspektin tulkinta, mutta ’vetä-

minen’ kohdistuu tekijäksi viitattuun henkilöön itseensä. Lisäksi tapaus edustaa resultatiivi-

muottia, jossa objekti ei voi esiintyä yksinään ilman adverbiaalitäydennystä: 

 

(97) Vetää itsensä jonkun juopon takia taloudelliseen kuseen, jotta ex:ä pysyy viinoissa. 

(S24) 

 

Vaikka esimerkissä 98 adverbiaali takaisin määrittää selkeästi vetämisen suunnan, ei sille ole 

annettu muuta kohdetta tai lokaatiota, johon kisa vedettäisiin. Vetää takaisin toimii itsenäi-

senä konstruktiona, joka kielelle tyypilliseen tapaan motivoituu konkreettisesta liikkeestä ja 

kokijakeskeisestä maailmankuvasta (antroposentrisyydestä ks. esim. Ojutkangas 2001: 26–

27). Esimerkissä 99 täydennys raamatusta on liikkeen lähtölokaatio, josta asia, perhekäsitys, 

on tuotu keskusteluun tai nykyhetkeen.  

 

(98) Sanoin satupeikoksi tuota käskyä, joka sai PS:n nuoret vetämään kisansa takaisin. 

(S24) 

(99) Teini, jolla ei ole koskaan ollut yhtään ihmissuhdetta ja joka on vetänyt perhekäsi-

tyksensä raamatusta. (S24) 

 

Esimerkissä 100 kivun tunnetta on kuvailtu lähes kaunokirjalliseen tyyliin ja elävin mieliku-

vin. Tässäkin tapauksessa abstraktia mutta hyvin todellista asiaa, kipua, on hahmotettu konk-

reettisilla verbeillä puristaa, lakaista ja vetää.  

 

(100) Tahtoisin voida puristaa kivun kasaan, pieneksi palloksi, lakaista sen lattialta ja ve-

tää viemäristä alas. (S24) 

 

Seuraavan esimerkkijoukon tapaukset viittaavat keskustelun käymiseen. Keskustelun hah-

motetaan olevan edessämme, tai aineistoni tapauksissa keskustelufoorumin viestiketjussa, 

aivan käsien ulottuvilla, kaikkien näkyvillä. Siihen hahmotetaan voivan konkreettisesti tuoda 

lisää ”palasia” ja tekijöitä. Vetää-verbi vaikuttaa soveltuvan siihen tarkoitukseen abstraktin 
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toiminnan konkretisoijana. Lähtölokaatiota ei käsitteistetä, mutta päätepiste on ’tässä’. Kes-

kustelu tai keskusteluun liittyvät suuntasijaiset adverbiaalit tai täydennykset (tähän, mukaan, 

siihen, vastauksiinsa) toimivat vetämisen kohdelokaatioina tai kiintopisteinä. Näissä tapauk-

sissa on kyseessä aspektiltaan teelinen ja perfektiivinen vetäminen. Vetää-verbin kuvaama 

liike on tässä tapauksessa ’esiin tuomista’ tai ’esille laittamista’. 

 

(101) a. Itse sinä minihameen ja raiskauksen yhteyden tähän vedit, en minä. (S24) 

 b. Helvetti, ei sittenkään olisi pitänyt vetää koulua tähän. (DF) 

 c. Mutta älä vedä tähän Ps:laisia typerys! (S24) 

 d. Ja vetää päälle vielä jotain omaa pohdintaa. (S24) 

e. Nuo muutamat ukkelit vetävät vastauksiinsa aina sen "nussimisen". (S24) 

f. Vedät koko ajan mukaan yhä kummallisempia seikkoja tähän. (S24) 

g. Älkää antako tunteiden viedä ja provisoituko jostain huulenheitosta ja alkako ve-

tämään tänne vaimoja, kumminkaimoja yms. (S24) 

 

 

Seuraavissa esimerkeissä vetämiselle on annettu lähdelokaatio, elatiivisijainen täydennys. 

Niissä taas kohdelokaatio puuttuu, paitsi tapauksessa vetää täällä ahistusta itelleen. Fiktiivi-

nen siirtymä lähdelokaatiosta kohteen mieleen motivoi erosijan käytön. Talmyn mukaan ais-

tihavainto käsitteistetään eräänlaisena signaalin liikkumisena havainnoitsijan ja havaittavan 

välillä. (Huumon 2007: 70 mukaan Talmy 2000: 115–116.)  Huumon mukaan adverbiaalissa 

käytetään erosijaa, kun kyseessä on jonkinlainen signaali tai tajunnansisältö, jonka kokija saa 

mentaalisesti haltuunsa. Liikkeen suunta on silloin havaittavasta havaitsijaan päin. (Huumo 

2006: 70.) Sama on havaittavissa tapauksessa 102 b.  

 

(102) a. Tollasesta on vaikee vetää mitään oletusarvoja. (S24) 

b. RT vetää täällä jotai ahistusta itelleen siitä ajatuksesta. (S24) 

c. Eilen vedin stressiä siitä mitä teen sen suhteen. (DF) 

d. Vedä itse arviot mahdollisista " työ " kavereista. (S24) 

 

Vetää hihasta tai vetää hatusta ovat saman sarjan idiomeja, joissa on pienivivahteinen mer-

kitysero. Hiha viittaa metaforaan, jossa KESKUSTELU ON PELIÄ ja uusi argumentti on hihassa 

piilossa oleva pelikortti. Vetää hatusta taas on klassinen metafora taikurista, joka vetää ha-

tustaan kaniinin. Metafora merkitsee ’keksimistä’, yllätysmomenttia tai spontaaniutta tapah-

tumien kulussa.  
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(103) Älkää vetäkö noita ala-arvoisia johtopäätöksiänne omista hihoistanne. (S24) 

(104) a. Yrittää lukee ajatuksia ja vetää ihan omia tulkintoja. (S24) 

 b. Mä oon vetäny extrastressiä. (DF) 

 c. Turha enää stressii vetää. (DF) 

d. Ei tarvii vetää morkkiksia. (DF) 

 

Esimerkissä 104 a. ero- tai tulosijaista adverbiaaleja ei ole, joten tilanteen tulkinta lankeaa 

taas vetämisen epämääräiselle tai yleensä ’tekemistä’ merkitsevälle alueelle. Lauseen aspekti 

on partitiiviobjektinsa perusteella tulkittavissa imperfektiiviseksi ja duratiiviseksi. Tapauk-

sessa 104 b. adverbiaalitäydennys ja lähtö- tai kohdelokaatio puuttuu. Tapaus täyttää kevyt-

verbikonstruktion määritelmän: extrasressiä on deverbaalisubsantiivi, jonka muoto ja koros-

teinen asema mahdollistuu vetää-verbin ollessa lauseen predikaattina. Vastaava lause ilman 

vetää-verbiä kuuluisi esimerkiksi mä oon stressannut extra paljon. Tilanne on samoin esi-

merkissä 104 c. Sen objekti stressiä toimisi aivan hyvin predikaattiverbiksi johdettunakin: 

turha enää stressata. Esimerkin 104 d. objekti morkkiksia on tarkoitteeltaan konsepti ‘mo-

raalinen krapula’.  

  

Esimerkeissä 102–103 toteutuu konstruktio vetää + OBJ. + elat. Abstrakeja asioita siis ve-

detään jostakin. Elatiivi osoittaa semanttista ’lähdettä’ tai ’lähtökohtaa’ (Leino 1991: 81). 

Kuitenkin esimerkeistä 104 c. ja d. huomataan, että elatiivisijaista täydennystä ei kaikissa 

tapauksissa aina tarvitse. Täydennyksen tarkoite, eli kontekstisidonnainen asia, voi olla myös 

ilmaistuna jo aiemmin, jolloin puhuja tietää vetämisen lähdelokaation. Vetää johtopäätöksiä 

on yleinen konstruktio. Se esiintyi aineistossani viisi kertaa. Vetää oletuksia~oletusar-

voja~tulkintoja~arviot -lausekkeiden voi objektiensa lähimerkityksisyyksien perusteella kat-

soa olevan vetää johtopäätöksiä -konstruktion mahdollisia variantteja. Vetää johtopäätöksiä 

on yleiseen kielenkäyttöön vakiintunut käännöslaina ruotsin kielestä. Siksi muun muassa 

Ikola suosittelee sitä korvattavaksi ilmauksilla tehdä johtopäätös ja päätellä. (Ikola 1991: 

121.) 
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3.6. Elottoman olennon tai ilmiön tekemä vetäminen 

 

Seuraavien esimerkkien täydennyslauseke on tyyppiä vetää puoleensa~mukaansa. Ensim-

mäisessä voi muuttujan olevan liikkeellä kiintopistettä kohti, kun taas toisessa muuttuja on 

kirjaimellisesti jo kiintopisteen luona tai liikkuu sen kanssa yhtä aikaa, mutta peräkkäin. 

 

(105) Se toinen miestyyppi joka mua vetää puoleensa. (DF) 

(106) Pelkään että hänen elämäntyylinsä vetää minutkin mukaansa. (DF) 

  

Esimerkissä 107 näkyy fokusoiva lohkorakenne. Siinä relatiivilause määrittää subjektina ole-

vaa pronominia mutta on siitä irrallaan. (VISK §1404.)  

 

(107) Tai sitten se on vaan brittiaksentti, joka mua vetää puoleensa. (DF) 

 

Esimerkissä 108 puhuja on eksplikonut vetää-verbin yhteydessä käytetyn metaforan (kuin 

magneetti). Tässä tapauksessa on kyseessä vetää-verbin prototyyppinen käyttäytyminen: 

tanssilattia on muuttuja, joka vetää ihmiset, kiintopisteen, energiavirran mukana.  

 

(108) Milloin tanssilattia oli alkanut vetää ihmisiä puoleensa kuin magneetti? (DF) 

(109) Oiskohan noi paikallisfestarit sitten vetäneet porukkaa sen verran. (DF) 

 

Esimerkissä 109 näkyy aiempana esiteltyjen kaltainen ’puoleensa vetäminen’. Paikallisfes-

tareiden ja porukan välinen liike on kohti paikallisfestareita. Paikallisfestarit subjektina toi-

mii tässä tapauksessa tilanteen liikeen muuttujana.  

 

Vetää-verbiä käytetään myös tunteista kertomiseen. Etenkin tunteiden kaltaisista abstrak-

teista asioista puhuttaessa käytetään metaforia, ja metaforiikka on tapauksista selkeästi näh-

tävissä. Metaforat motivoituvat hyvin pitkälti spatiaalisista havainnoista (Onikki 1992: 38). 

Kaikki tunteista puhumisen esimerkit, joissa vetää-verbiä käytettiin, kuvailevat tilanteita, 

joissa tunnetila muuttuu. Vetää-verbiä käytetään antamaan suunta tunnetilan muutokselle. 

Vaikka kohdelokaatio (tai kiintopiste), useimmiten translatiivisijainen täydennys, itsessään 

kertoo liikkeen suunnan ja määränpään, on näissä tapauksissa vetää hyvin prototyyppisessä 
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käytössä.  Surun, vakavoitumisen tai kivun tuntemisen kuvaillaan aina olevan jotain ”mata-

laa” tai jossain ’alhaalla’, kun taas ilo, riemu ja hyvä olo ovat ’ylhäällä’. Kyseessä on perus-

metafora HYVÄ ON YLHÄÄLLÄ ja HUONO ON ALHAALLA, tai Lakoffin ja Johnsonin mukaan 

HEALTH AND LIFE ARE UP (Lakoff & Johnson 1980: 15). Translatiivisijainen täydennys tuo 

muutoksen perfektiiviseen lopputilaan. Kyseessä on siis toinen prototyyppisistä vetää-verbin 

merkityksistä; näissä tapauksissa surulliseksi tai alakuloiseksi tekevän asian hahmotetaan 

konkreettisesti ’vetävän’ ihmisen ’alhaalla’ oleviksi hahmotettaviin tunnetiloihin. Näissä ta-

pauksissa liike tapahtuu vertikaalisella akselilla ja lähtölokaatio jää implisiittiseksi edellä 

mainitun metaforiikan takia.  

 

Seuraavissa esimerkeissä täydennys ei ole aina translatiivissa, vaan myös illatiivissa. Täy-

dennysten tarkoitteet ovat konkreettisesti ’maahan’ tai alas päin menemistä tarkoittavia. Esi-

merkissä 110 c. puhuja esittää itse vaihtoehtoiseksi tunteen ilmaisuksi kokonaista vetää mie-

len matalaksi -konstruktiota. Se ei niinkään ole ärsyttämisen synonyymi, vaan tulkittavissa 

erilaiseksi tunnetilaksi, alakuloksi.  

 

(110) a. En koskaan uskalla avata suutani asioista, jotka vetää mielen maahan. (DF) 

 b. Veti äsken mielen matalaks. (S24) 

c. Se ärsyttää/vetää mielen matalaksi. (S24) 

 

Seuraavissa esimerkeissä täydennys on teelisenä päätepisteenä toimiva tunne- tai olotila. 

Vaikka esimerkeissä 111 a. ja c. täydennys on komparatiivissa ja antaa olettaa kiusaantunei-

suuden tai vakavoitumisen asteikon vielä jatkuvan, on vetämisen suunta ja funktio kuitenkin 

selvä; kohti metaforista pohjaa. Näissä tapauksissa juuri vetää-verbi ja sen vertikaaliselle 

akselille hahmotettava liike antaa mahdollisuuden metaforiseen merkitystulkintaan. Tehdä 

hiljaiseksi tai saada vakavammaksi ovat outoja variantteja (tai liian suurta variaatiota 

idiomissa) eikä niissä näy liikettä, joka tunteen muutoksessa kuitenkin tapahtuu.  

 

(111) a. Siskonsa hetkellinen ajattelu veti latinon vakavammaksi. (DF) 

 b. Surulliseksi vetää tuo salametsästys ja siihen liittyvät asiat. 

c. Miksi Saran sanojen muistelu oli tuntunut vetävän Gamea hetki sitten aiempaa 

kiusaantuneemmaksi? (DF) 

 d. Ihan hiljaseks vetää, et oikeesti on olemassa vielä noin hyviä ihmisiä. (DF) 

 e. Ukrainalaissotilaan hätä maan televisiossa vetää hiljaiseksi. (S24) 
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Esimerkissä 112 tilanne on sama, kuin aiemmin mainittu, eli mielentilan huononeminen tai 

tunteiden ”alaspäin meno”, mutta vetämisen suunta on kuitenkin ylöspäin, metaforista ’pin-

taa’ kohti. Kyseessä on säiliömetafora (Lakoff & Johnson 1980: 29), jonka mukaan tietoisuus 

tai mieli on säilön kaltainen asia, jossa on eri tasoja, syvyyksiä, pinta tai pohja.  

 

(112) Hormoneilla on tapana vetää noi normipäivänä jonnekin syvälle haudatut ajatukset 

pintaan. (DF) 

 

Esimerkissä 113 on käytetty niskaan-täydennystä, joka esiintyi myös vaatteiden pukemisen 

merkityksen sisältävässä esimerkissä vetää rokkireleet niskaan. 

 

(113) Mutta luulisi, että mun tyyli vetäisi tuon yhden vihat niskaan. (S24) 

 

Vaatetarkoitteisen objektin sijaan objektina on abstrakti, tunteita merkitsevä vihat. Tässä ta-

pauksessa tunteesta on tehty konkreettinen asia, joka voi ’langeta toisen päälle’ ja liikkua 

magneettisesti vetävän tekijän, tyylin, mukana.  

 

 

3.7. Vakiintuneet vetää-verbin idiomikonstruktiot ja niiden sarjoittuminen 

 

Vetää-verbin idiomaattinen käyttö on erilaista kuin kevytverbimäinen monen tekemisen 

mahdollistaminen. Vakiintuneet vetää-verbin idiomikonstruktiot toimivat kuin yksisanainen 

verbi eli ovat fraasiverbejä. Seuraavat esimerkit merkitsevät ’nukkumista’ ja ’levähtämistä’ 

(vetää lonkkaa).  

 

(114) a. Nyt mä vähän aikaa vedän lonkkaa. (DF) 

 b. Voin vaan vetää sikeitä niitten sohvalla. (DF) 

c. Saako vetää kuitenki hetken lepii? (DF) 

d. Se järkyttävän kokonen rakki veti samalla tavalla ketarat ojossa sikeitä viereisellä 

sohvalla. (DF) 
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Vetää lonkkaa esiintyi aineistossani neljä kertaa, samoin vetää sikeitä. Esimerkki 114 c edus-

taa fraasiverbin ja kevytverbikonstruktion välimuotoa. Sen sijaan, että sanottaisiin saanko 

levätä hetken, on levätä-verbistä tehty deverbaalisubstantiivi lepii ja lauseen predikaatiksi 

valittu vetää. Yhtäältä kyseessä on variaatio vetää sikeitä -konstruktiosta. Toisaalta lepii-

täydennys on sen verran harvinainen, että kyseessä voisi olla yhden kielenkäyttäjän hetkelli-

nen valinta, jolloin kuitenkin on luotettu konstruktion aktivoitumiseen ja siten viestin ym-

märrettävyyteen. Toinen tuttu täydennys tähän idiomiin on hirsiä. Kyseistä täydennystä ei 

esiintynyt aineistossani kertaakaan, mutta se on tuttu, ehkä jokseenkin vanhahtava variantti.  

 

Humaltumista tarkoittavan vetää kännit -idiomin sarjoittuminen aineistossani ehdottomasti 

tiheintä. Alkoholin käyttö ja humaltuminen on yksi suuri attraktiokeskus. Kaikki alkoholin 

ympärille kietoutuva kulttuuri ja tieto motivoi konstruktion monipuolista sarjoittumista 

(Onikki-Rantajääskö 2001: 99). Vetää perseet eri taivutusmuodoissa esiintyi aineistossani 11 

kertaa ja vetää kännit kuusi kertaa. Tähän kuuteen kertaan on laskettu mukaan myös yhdys-

sanat, kuten päiväkännit. 

 

 

(115) a. Haluaisin päästä pitkästä pitkästä aikaa vetämään ne överit. (DF) 

 b. Lähetään jätkien kanssa vetämään järkyttävät överiperseet. (DF) 

 c. Aikookohan sekin vetää perseet? (DF) 

 d. Ettei kannata hirveitä perseitä vetää, jos vanhemmat vie syömään. (DF) 

 e. Olin ajatellu vetää järkkykännit. (DF) 

 f. Nyt on käynyt niin, että minä olen vetänyt päiväkännit. (DF) 

 g. latino kaikesta tuohtuneena päätyskin vetämään ne pikkaset overdosingit. (DF) 

 h. Niin moni tulee tänne takki auki, vetää naamat ja sitten riekkumaan huoriin. (S24) 

i. Vois käydä vetämässä kunnon änkytäiset kahdestaan vanhojen aikojen kunniaksi. 

(DF) 

 

Esimerkiin 115 i. änkytäiset-täydennyksessä on todennäköisesti kirjoitusvirhe (‘änkyräiset’ 

vrt. ‘änkyräkännit’), mutta se on joka tapauksessa yksi variantti känneille. Virtasen (1982) 

mukaan suomen kielessä on yli tuhat synonyymiä humalalle. Suurin osa niistä merkitsee tyy-

pillisintä suomalaista humalan tilaa, ‘umpikänniä’ Lisäksi hän määrittelee änkyrän olevan 

voimakas humalan tila, jossa juopuminen on sallittua tai tarkoitushakuista. (Virtanen 1982: 
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21.) Toinen vakiintunut idiomikonstruktio on vetää pää täyteen. Kyseessä on edelleen mer-

kitys ‘humaltua’. Vetää pää täyteen on vetää jotakin hatusta -tyyppinen idiomikiteytymä, 

josta ei voi jättää osia pois merkityksen kärsimättä. Osia voi kuitenkin vaihtaa: miksei vetää 

nuppi täyteen tai vetää jotakin hihasta. Heinosen mukaan epäkompositionaaliselle idiomeille 

on suomalaisessa fraseologiassa tyypillistä juuri monikon tunnus (vetää lärvit) (Heinonen 

2013: 199).  Edellä mainitun kaltaista käyttäytymistä on havaittavissa esimerkeissä 115 a–f.    

 

(116) Vedän pään täyteen mitä väliä, hups tuli darra. (DF) 

 

Esimerkissä 116 on kyse säiliömetaforasta (Lakoff & Johnson 1980: 29). Pää käsitetään säi-

liönä, joka voi täyttyä tai tyhjentyä. Koska olemme ihomme muusta maailmasta erottamia 

fyysisiä entiteettejä, käsitämme, että meillä on rajoittava pinta ja että asioilla on liikesuunnan 

mahdollisuus meihin ja meistä pois. Esimerkiksi huoneet ja talot ovat selviä säiliöitä, joista 

voi liikkua sisään ja niistä voi liikkua pois. (Lakoff & Johnson 1980: 29–30.) Samoin siis 

ihmiskeho ja kehon osat hahmotetaan säiliöinä, joihin voi varastoida, varastoitua ja siirtää eri 

aineita. Samoin tunteiden tuntemisesta puhutaan niiden täyttävän meidät. Tapauksessa edus-

tuu myös resultatiivimuotti; rakenne ei toimi ilman täyteen-täydennystä.  

 

Vetää perseet olalle on esimerkki konstruktiosta, joka on alkanut hajota. Kuten kerrottu, kon-

struktio vetää perseet esiintyi aineistossani 11 kertaa, mutta vetää perseet olalle vain kah-

desti. Olalle-täydennystä ei siis tarvita, mutta sen voi ilmaista halutessaan. Se on jälleen 

idiomille tyypillistä käyttäytymistä; verbin valenssi saattaa olla tavallisesta poikkeava. (Hei-

nonen 2013: 199.) 

 

(117) Naiset eivät vedä perseitä olalle. (S24) 

(118) Vedetäänkö keikan ja röökin jälkeen perseet olalle? (L) 

 

Esimerkki 118 on peräisin laulun lyriikoista, joihin on tarkoitushakuisesti etsitty vetää-verbin 

idiomeja. Vetää perseet olalle on edelleen käyttökelpoinen ja ymmärrettävä idiomi, mutta 

pelkästään vetää perseet on yhtä selkeä. Kysymykseen siitä, onko vetää perseet todella vetää 

perseet olalle -idiomikonstruktion typistynyt versio, on mahdotonta vastata. Selkeintä on 
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kuitenkin luokitella vetää perseet yhdeksi vetää kännit -idiomin variantiksi ja mainita vetää 

perseet olalle -idiomikonstruktion olemassaolo mahdollisena analogisena vaihtoehtona ja 

”mallina” vetää perseet -variantin synnylle. 

 

Vetää + NP + kortti erottuu aineistossa selkeänä konstruktiona. Vetää kortti on elaboraatio 

metaforasta KESKUSTELU ON PELIÄ. ’Vedettävä kortti’ siis pelastaa tai muuttaa tilanteen tai 

vaihtoehtoisesti tuo uuden argumentin keskusteluun. 

 

(119) a. Ja kun Roosakin oli vetänyt viulukortin esiin. (DF) 

b. Kuinka edes kehtaat vetää rasistikortin esiin. (S24) 

c. Kulunut "Bitcoin-kortti" pitää vetää joka käänteessä esiin. (S24) 

  d. Kun ei muuhun kykysi riitä, vedät Hua Hin -kortin. (S24) 

e. Meinasin vetää niissä mahdollisissa erikoistumishaastatteluissa tai ryhmänohjaa-

jan keskusteluissa esiin "mä niin lopetan tän koulun jos en pääse tuolle linjalle, koska 

mua ei helevetti vie kiinnosta mikään muu täällä!11!"-kortin! (DF) 

f. Ja jotta et varmasti vetäisi "mustaa pekkaa" tässä hullunkuristen perheiden pe-

rustamisleikissä. (S24) 

 

Kuten viimeisestä esimerkistä nähdään, voi yhdyssanan alkuosa olla hyvinkin pitkä virke tai 

lauseke. Esiin-täydennys toistuu usein kyseisessä konstruktiossa.  

 

’Hermostua’,’menettää hermonsa’ tai ’suuttua’ -merkityksinen vetää kilarit on toiseksi tihei-

ten sarjoittunut kaikista idiomikonstruktioista. Muodossa vetää kilarit konstruktio esiintyy 

aineistossani kolme kertaa. Muita täydennyksiä kilarien tilalle ovat esimerkiksi itkuraivarit, 

itkupotkuraivarit, raget, demiraget, itkupotkuvollotukset, parkukohtaus.  

 

 

(120) a. Treffeillä se vetää hirveet kilarit. (DF) 

 b. Enkös vetänyt kauheet itkuraivarit. (DF) 

 c. Vedin itkupotkuvollotukset. (DF) 

 d. Porukat oli vetänyt raget siitä. (DF) 

e. 1,5 kuukauden tapailun päättymisestä en olisi vetänyt minkäänlaista draamakoh-

tausta. (DF) 

 f. Teki mieli vetää semmonen parkukohtaus. (DF) 

 g. Tekis mieli käydä vetää demiraget yhteen keskusteluun. (DF) 

 h. Odotin että vetäisin joka päivä jotain itkupotkuikäväahdistus-kohtauksia. (DF) 
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Itku-alkuisia täydennyksiä esiintyi kaiken kaikkiaan viisi. Kaksi niistä oli itkupotkuraivarit, 

yksi pelkästään itkuraivarit, yksi itkuvollotukset ja yksi jo yllä mainittu itkupotkuikäväahdis-

tus-kohtauksia. Tutumpi konstruktio on saada raivokohtaus~itkupotkuraivari. Tässäkin siis 

toistuu toisen konstruktion verbin korvaaminen vetää-verbillä, samoin kuin lentää selälleen-

konstruktion kohdalla.  

 

(121) Riita pystyyn ja eropaperit vetämään. (S24) 

(122) Laitoin siis syyskuussa paperit vetämään. (S24) 

 

MA-infinitiivin sisältämä tapaus laittaa paperit vetämään on kiteytynyt idiomi, joka kuvailee 

vakaasti liikkuvaa byrokraattista toimintaa, jonka loppumisen ajankohtaa ei tiedetä. Siihen ei 

esimerkiksi voi lisätä aspektin rajaavaa ajan adverbiaalia: *laitan~laitoin paperit vetämään 

tunniksi. Esimerkissä 121 on jätetty laittaa-verbi kokonaan pois. Pelkästään MA-infinitiivin 

inessiivi itsessään ilmaisee meneillään olevaa, aluillaan olevaa tai jopa tulevaisuuteen viit-

taavaa toimintaa (VISK §494; MA-infinitiivin futuuristumisesta ks. Niva 2015: 99–100).  Tä-

hän idiomiin liittyy vahvan duratiivinen ja irresultatiivinen aspekti. On kuitenkin mahdollista 

käyttää muunlaista ajan ilmausta sanoa paperit ovat jo vetämässä, eli ilmaistaan, että byro-

kraattinen prosessi on laitettu alulle. Myös kauemmas menneisyyteen voidaan viitata; paperit 

ovat olleet vetämässä jo kauan~kaksi vuotta.  Idiomilla kuvataan siis toimintaa, joka ei ole 

vielä saanut päätepistettä tai ratkaisua. Sen kanssa kuitenkin voi käyttää paikan adverbiaaleja 

ilmaisemaan sijaintia: paperit ovat siellä vetämässä. Idiomaattisuudesta kertoo myös se, että 

paperit-subjektia ei voi kovin luontevasti laittaa partitiiviin; ?papereita on vetämässä. Sub-

jektin tarkoite merkitsee tässä idiomissa tiettyä joukkoa lomakkeita; kvantiteetti on sulkei-

nen.  

 

 (123) Joten ehkä vedin himpun verran yli. (S24) 

 

Suomen kielessä yli voi toimia sekä pre- että postpositiona ja se ilmaisee liikeväylää tai suun-

taa. (Huumo 2010: 533.) Vetää yli -konstruktiota käytettäessä tilanteessa (väylällä) hahmo-

tetaan olevan tietyn mittainen abstrakti sovinnaisuuden asteikko, jolla liikkumista voi mää-

rittää vapaasti (reilusti yli, himpun verran yli, täysin yli). Yli voi toimia sekä vertikaalisella 
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että horisontaalisella akselilla. Esimerkissä 123 yli toimii pikemminkin adverbina kuin adpo-

sitiona. Salmen mukaan yli-adposition kiintopistettä ei ole aina eksplikoitu. Puhujalla täytyy 

siis olla konteksti asian ympärillä, jotta kiintopiste tai tässä tapauksessa “asteikko” voidaan 

hahmottaa: ampui, mutta laukaus meni yli. (Salmi 1994: 169.) Prototyyppisen vetää-verbin 

merkityksessä akseli olisi tietenkin horisontaalinen. Vetää yli -konstruktiossa vetää-verbiä 

käytetään jälleen suorituksen laadun arviointiin.  

 

Toinen väylää ilmaiseva adverbi, jota vetää-verbin kanssa käytetään on läpi. Se on yli-adpo-

sition tavoin väylää ja suuntaa ilmaiseva ja kaksikasvoinen; se voi toimia sekä pre- että post-

positiona. (Huumo 2010: 533.)  

 

(124) a. Ne, jotka on tuurilla vetäny jonkin sankaritarinan läpi. (DF) 

b. Joten sen roolin jaksaa vetää läpi. (S24) 

 c. Tällä uhriutumisella vedetään asioita läpi. (S24) 

 

Vetää läpi -konstruktiossa liikkeen suunta on selkeästi kiintopisteestä pois tai ulos päin ja 

väylä on horisontaalinen. Huumon mukaan läpi-adpositio merkitsee täydennyksen sijan ge-

netiivillä (Huumo 2010: 534). Yhdessä tapauksessani on havaittavissa partitiivi (asioita läpi). 

Tässä tapauksessa ei siis ole kyseessä Huumon esittämä yleinen läpi-adposition toiminta 

(läpi kylän~kylän läpi, läpi metsän~metsän läpi), vaan adverbiaalinen käyttö. (Adverbilau-

sekeesta ja adverbilausekkeesta VISK§ 694.)  

 

Vetää herneet nenään on ’suuttumista’ tarkoittava idiomi, joka varioi aineistossani häkellyt-

tävän monipuolisesti. Heinonen (2013) on käsitellyt kyseistä idiomia ja toteaa liioittelun eli 

hyperbolan usein olevan idiomien sanasubstituutiota motivoiva tekijä (Heinonen 2013: 169.) 

Tilapäinen sanasubstituutio on muutenkin yleistä idiomien käyttäytymisessä. Kun klassisen 

kitaran soittaja on kireä kuin viulun kieli, voidaankin sanoa hänen olevan kireä kuin kitaran 

kieli. Tilanteeseen valittu substituutiovariantti sitoo tutun idiomin tilanteen kontekstiin. (Hei-

nonen 2013: 168.) Hyperbolassa siis kohteen kuvaamista siten, että mittasuhteita muutetaan 

ja tehostetaan. Hyperbola on perifraasin yksi muoto: perifrastisessa ilmauksessa sama sisältö 

voitaisiin ilmaista lyhyemmin tai ytimekkäämmin. (Varis 1998: 113.) 
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(125) Mää olisin ehkä sinuna (tai itsenäni) vetäny koko palon Jaakkoineen päivineen ker-

ralla!! (DF) 

 

Tapaus vetää palkokasvit nenään esiintyi aineistossani kolme kertaa. Lisäksi yhdessä niistä 

täydennyksenä oli nenuunsa. Liioittelua tehokeinona korostaa vielä puhujan lisäämä kävin 

juu -lause tapauksessa 127. 

 

(126) Äiti on vetänyt palkokasvit nenuunsa mun siskolle. (DF) 

(127) Tottakai mulle tuli paha mieli ja harmistus ja kävin juu hernepussilla vetämässä an-

noksen nenään. (DF) 

 

Esimerkissä 126 idiomin jälkeen tuleva lisäys mun siskolle on taivutettu aivan kuin idiomin 

sijaan kyseessä olisi verbi hermostua. Sen lisäksi, että vetää herneet nenään -idiomin ‘her-

nettä’ merkitsevä osa varioi, voidaan idiomista jättää pois myös adverbiaalitäydennys ne-

nään. 

 

(128) Eräs jota tapailin, veti herneet kun olin esim.lounaalla ystävättären kanssa ottanut 

pari lasia viiniä. (S24) 

(129) Siitä sentään veti herneen, mutta jo vuorokauden päästä oli että antaa anteeksi ja 

jatketaan. (S24) 

 

Sillä, onko objekti yksikössä vai monikossa, ei näytä olevan merkitystä idiomin toiminnan 

kannalta. Merkityksellisempää on sen rajattuus ja perfektiivisyys; koko herne tai kaikki ne 

menevät nenään perille asti.  

 

(130) Oskari tiesi, että heti kahvin juonnin jälkeen pitäisi lähteä, ettei tytön äiti vetäisi 

enempää pultteja erinäisiin ruumiinosiin, kun menisivät myöhässä. (DF) 

 

Yllä oleva esimerkki on peräisin keskustelufoorumille kirjoitetusta fiktiivisestä jatkokerto-

muksesta. Siinä on selkeästi nähtävillä tietoinen ja harkittu perifraasi. Lisäksi liioittelu on 

viety hyvin pitkälle; ’nenän’ sijaan vetoaukkoina on ‘erinäisiä ruumiinosia’. Suuttumuksen 

halutaan ilmaista olevan jo maksimissaan. Tapauksessa on nähtävissä myös tahallinen tai 
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tahaton sekoittuminen vetää kilarit -idiomin kanssa samaan sarjaan kuuluvaan, ’hermostu-

mista’ merkitsevään vetää pultit -idiomiin, jossa ei alun perin ole nenän tapaista lokatiivis-

jaista täydennystä tai ruuminosannimeä mukana.  

 

Perifrastista käyttöä voi motivoida myös idiomin tuttuus tai toisteiseksi käyminen. Kortelai-

sen mukaan internetin keskustelupalstoilla ihmiset ottavat aktiivisesti kantaa idiomien jatku-

vaan toisteluun. Suuri variaatio voi ärsyttää ja tuntua älyttömältä. Ärsyttävyys voi sekä ly-

hentää yksittäisten, tilannespesifien idiomien käyttöikää tai toisaalta jättää idiomin elämään 

pitkäksi aikaa.  (Kortelainen 2011: 100–101.) 

 

(131) a. Jopa altaassa miehet ja naiset, aikuiset ja lapset vetivät munasillaan menemään. 

 b. Mielikuva siitä, kun inttipojille vihoitteleva vuohi vetää menemään.  

 

Vetää menemään-konstruktio on kahdessa aineistoni tapauksista. Kyseinen verbiketju 

(VISK§ 496) näyttää vetää-verbin epämääräisen kestoista mutta intensiivisen laatuista teke-

mistä merkitsevän käytön.  

 

 

3.8. Analyysin koonti 

 

Luokittelin aineistoni seuraavasti: 

 

1) Elollisen olennon tekemä vetäminen eli konkreettiset, silminnähtävät, vetämisen perus-

merkitystä ilmaisevat konstruktiot, jotka saavat objektin, adverbiaalitäydennyksen tai lause-

ketäydennyksen, tyyppiä kun vedin takkia päälle, vedän kyllä viel uuden kerroksen päällys-

lakkaa.  

 

2) Elollisen olennon tekemä vetäminen eli konstruktiot, joilla kuvataan konkreettista teke-

mistä vetää-verbin avulla, mutta jonka kuvaama tekeminen ei kuitenkaan ei ole ’vetämistä’ 

sen ensimmäisen sanakirjamerkityksen mukaan (vedin aidon jättiskumpan, vettiin siihen 

hankeen mahalleen). Näistä erottelin omiksi luvuikseen ”vetäminen syömisen, juomisen tai 
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huumaavien aineiden käyttämisen kuvaajana” ”vetäminen esiintymisen ja musiikin esittämi-

sen metaforana”, ”vetäminen johtamisena, opettamisena ja suorittamisena”, ”vetäminen ulos 

päin suuntautuvana liikkeenä”, ”vetäminen ihmisen tai eläimen liikkeenä tai siirtymisenä” ja 

”vetäminen epämääräisenä liikkeenä”.  

 

3) Elollisen olennon tekemä vetäminen, jolla kuvataan abstraktia toimintaa, esimerkiksi ajat-

telua ja argumentointia.  Näissä voi olla täydennyksenä objekti, adverbiaali tai lauseke (ih-

miset, jotka vetää sut draamaan mukaan).  

 

4) Elottoman olennon tai (luonnon)ilmiön tekemä vetäminen. Tähän lukuun sisältyvät myös 

tapaukset, joissa puhutaan tunnetilan muutoksesta. Kyseisissä tapauksissa vetämisen alulle-

panijaa on mielekästä luonnehtia joko laajaksi ilmiöksi tai abstraktiksi asiakokonaisuudeksi. 

(Siksi tämä palsta ei vedä, ikkunasta vetää, onkohan paikallisfestarit vetäneet porukkaa, uk-

rainalaissotilaan hätä maan televiossa vetää hiljaiseksi) 

 

5) Idiomikonstruktiot, joiden objektia tai täydennystä voi vaihtaa ja merkitys säilyy samana 

tai muuttuu vain hieman. Vetää sikeitä~hirsiä, vetää perseet~naamat. Luokan 5 tapaukset on 

analysoitu luvussa ”vakiintuneet vetää-verbin sisältämät idiomikonstruktiot ja niiden sarjoit-

tuminen”. 

 

Toinen, kolmas ja viides luokka ovat tutkimukseni laajimmat ja monet niiden tapaukset myös 

limittyvät toisiinsa, tai vaihtoehtoisesti ne voisivat kaikki olla samassa luokassa. Kuitenkin 

päädyin luokittelemaan ne erikseen, sillä tietyn merkityksisiä idiomikonstruktiosarjoja löytyi 

enemmän, kuin toisia, yksittäisiä tapauksia. Toisessa luokassa edustuvat tapaukset, joissa ve-

tää on pintapuolisesti katsottuna kaikista eriytyneimmillään alkuperäisestä ’perässä vetämi-

sestä’ tai ’jotain kohti vetämisestä’, tyyppiä vetää biisiä~roolia~jumppatuntia~pillereitä, 

joissa siis kuvataan samalla verbillä äkkiseltään hyvin erityyppisiä tilanteita. Kuitenkin kun 

tarkastellaan vetämistä liikkeenä ja siten, että kaikissa abstrakteissakin tapauksissa vetämi-

nen hahmotetaan ensin konkretian kautta, alkavat abstrakteilta tai ’perässä vetämistä’ näen-

näisesti kaukana olevat tapaukset hahmottua selkeinä ja intuitiivisina. Kolmannessa luokassa 
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ovat myös vetäminen abstrakteimmillaan (surulliseksi vetää tuo salametsästys ja siihen liit-

tyvät asiat). 

 

Ryhmien heterogeenisyys ja epätasaisuus tukee Raukon merkitysverkkoteoriaa (Raukko 

1994: 68–69), jonka mukaan verkon ”solmut” eli eri merkitykset ovat eri kokoisia, ja toiset 

verkon solmut eli merkityksen elaboraatiot edustuvat toisia yleisemmin ja monimuotoisem-

min. 

 

Kuten huomattiin, vetää-verbi toimii ajoittain kuin kevytverbi: varsinainen tekeminen muu-

tetaan substantiiviksi ja predikaatiksi valitaan vetää. Lisäksi vetää-verbiin voi lisätä käytän-

nössä rajattomasti eri tarkoitteisia objekteja tai adverbiaalitäydennyksiä, joiden merkitys an-

taa merkityksen ja tyypin vetää-verbille ja prosessin liikkeelle kussakin tapauksessa.  Lisäksi 

vetää-verbin sisältämien idiomien eri osien variointi on hyvin rikasta ja kontekstisidonnaista.  
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tutkimuksessani kartoittanut vetää-verbin monimerkityksisyyttä ja idiomaattisuutta 

kognitiivisen semantiikan keinoin ja käsittein. Vetää-verbiä käytetään kuvaamaan intensitee-

tiltään keskenään hyvin erilaisia liikeprosesseja, jotka eivät läheskään aina saa lisämäärit-

teitä, edes objektia. Lisäksi verbiprosessissa tapahtuvan liikkeen suunta voi olla tavallisesta, 

vetää-verbin ensimmäisestä sanakirjamerkityksestä (’kuljettaa, siirtää t. liikuttaa jtak peräs-

sään vars. pintaa pitkin’) hyvin poikkeava (KS 2016 s.v. vetää). Keräsin Suomi24 -keskus-

telufoorumilta, demi.fi -foorumilta, puhutusta kielestä ja laulun sanoista yhteensä 500 vetää-

verbin sisältämää tapausta, joista 177 analysoin tutkimuksessani. 

 

Analyysissani kävi ilmi, että horisontaalisen akselin lisäksi vertikaalisella akselilla tapahtuva 

’vetäminen’ on vähintään yhtä yleistä. Suunnat toimivat sekä konkreettista, kielenulkoista 

tilannetta kuvaavissa tapauksissa että abstrakteissa, tunnetilojen muutosta, keskustelua tai 

ajattelua kuvaavissa tapauksissa. Tunnetilojen muutosten tapauksissa ontologiset metaforat 

HYVÄ JA ILO OVAT YLHÄÄLLÄ ja PAHA JA SURU OVAT ALHAALLA  motivoivat vetää-verbin 

käytön. Surulliseksi tekevät asiat ’vetävät’ puhujan matalaksi, maahan tai hiljaiseksi. Lisäksi 

vetää-verbiä käytetään kuvaamaan selkeästi ulos päin suuntautuvaa työntöliikettä tai tempai-

sua. Edellä mainitun kaltainen käyttäytyminen on yleistä urheilun kielessä ja ’lyömistä’ mer-

kitsevissä idiomikonstruktioissa. Myös ’esiin tuomisen’ merkitys on yleinen, kun kyseessä 

on (virtuaalinen) keskustelu, johon ’vedetään’ erinäisiä argumentteja ja tekijöitä.  

 

Vetäminen on selkeäti laajentunut myös tarkoittamaan (musiikkiesityksen tai ohjatun koko-

naisuuden) suoritusta, loppuun saattamista sekä käynnissä olevaa epämääräistä ja spesifioi-

matonta toimintaa. Kun musiikin esittämiseen tai opettamis- ja ohjaamissuorituksiin viitataan 

vetää-verbillä, voidaan myös näitä vetoja arvioida ja määrittää erilaisin määrittein (ve-

tää~paskasti~hyvin~täysillä).  

 

Myös eloton olento, ilmiö tai asia voi vetää. Tunnetilan muutoksissa vetäjä on tunnetilaa 

negatiiviseksi muuttava asia, teko tai ilmiö. Myös ihmisen eri ruumiinosia oli aineistossani 

personifikoitu itsenäisiksi toimijoksi (jalat vetää niinku pitää vaikkei pää ois ees mukana; 
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hiukset on vetäny kyllä tosi nätin kiharapilven nyt). Lisäksi ‘magneettisen puoleensa vetämi-

sen’ merkityksessä vetämisen subjekti voi olla elotontarkoitteinen (paikallisfestarit, palsta, 

brittiaksentti). 

 

Vetää toimii myös kevytverbinä. Se jää siis semanttisesti ohueksi tai alkuperäistä, ensisijaista 

merkitystään vastaamattomaksi. Tapauksissa, joissa näin on, on varsinainen tekeminen muu-

tettu objektiksi (käytiin kunnon lumihankihyppelykin vetämässä; saako vetää kuitenki hetken 

lepii?) ja predikaatiksi valittu vetää-verbi. Samalla tavalla suomen kielessä toimii verbi suo-

rittaa. Sivosen mukaan suorittaa-verbi toimii osana rakentamassa syntaktista hyvämuotoi-

suutta ja kiinnittää moduksen, tempuksen, pääluokan ja persoonan toisiinsa. Kevytverbeille 

on ominaista, että ne muodostavat muiden lauseenjäsenten kanssa kompleksisen predikaation 

ja tuovat tilanteeseen mukaan implikaatiota toiminnan intentionaalisuudesta tai teelisestä te-

onlaadusta. (Sivonen 2011: 10.) Vetää-verbi toimii juuri näin. Sen avulla voidaan viitata yk-

sittäisiin tekemisen kokonaisuuksiin, jotka jatkuvat ajassa toistaiseksi tai jotka ovat jo lop-

puneet. Aspektin ei siis aina tarvitse olla teelinen.  

 

Kutsun vetää-verbiä mahdollistajaverbiksi, jonka mahdollistama tekeminen ja liike sijoittuu 

jollekin kohtaa vetämisen epämääräisyysjatkumoa. Epämääräisyysjatkumon toisessa ääri-

päässä on kuvaus tietynlaisesta, selkeästä liikkeestä, jolla on mahdollisesti lähtö- ja kohdelo-

kaatio ja selkeä liikesuunta ja liike tapahtuu joko horistontaalisella tai vertikaalisella akse-

lilla. Toisessa ääripäässä vetäminen on geneeristä, ateelista, usein duratiivista ja eksplikoi-

matonta liikettä. Sillä ei ole lähtö- tai kohdelokaatiota eikä edes suuntaa. Epämääräisellä ve-

tämisellä nähdäkseni kuvataan juuri epämääräistä liikettä ja tilannetta, jossa on käynnissä 

jonkinlainen liike tai toiminta, mutta jonka tarkkaa tapaa, intensiteettiä tai kestoa ei tiedetä 

tai kerrota. Epämääräisimmillään vetää-verbillä kuvataan pelkästään ‘olemista’, ‘viettä-

mistä’ tai ‘kulkemista’. Vetää-verbin käyttö mahdollistaa yksittäistä tietynlaista liikettä ku-

vaavan verbin sijaan suurempaan tarkoitejoukkoon viittaamisen; objekti ja täydennykset tar-

koitteineen antavat verbille ja lauseelle merkityksen. 

 

Ajatusta epämääräisyysjatkumosta ja tekemisen mahdollistamisesta voi soveltaa tapauksiin 

ja konstruktioihin, joita ei selkeästi voi luokitella idiomikonstruktioiksi. Toisaalta rajanveto 
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kontaminoituneen idiomin ja itsenäisen, hetkessä syntyneen predikaatin ja täydennyksen vä-

lille on ongelmallista, jollei mahdotonta. Heinosen esimerkki heittää häränpyllyä on selkeä 

idiomi, mutta periaatteessa heittää-verbin sisältämä, kirjaimellisesti tulkittava konstruktio 

heittää volttia, on Heinosen mukaan esiintynyt myös heittää häränpyllyä -idiomin merkityk-

sessä ’kääntyä päälaelleen, päinvastaiseksi’. (Heinonen 2013: 199.) Idiomit myös muodosta-

vat jonkin osansa lähimerkityksisten vastineiden kanssa selkeitä joukkoja. Lähimerkityk-

sisyys on vain yksi leviämisen kriteeri; riittää, että varioiva, uusi osa muistuttaa edeltäjäänsä 

sisällöllisesti tai yläkäsitteellisesti. (Heinonen 2013: 197.) Analyysini on osoittanut, että ve-

tää-verbikonstruktiot vaihteluineen toimivat juuri näin. Aineistostani löytyi eniten toisilleen 

lähimerkityksisiä vastineita ja variantteja ’humaltumista’ ja ’raivostumista’ merkitsevien 

idiomien kohdalla.  

 

Näyttää siltä, että vetää-verbi toimii sekä perusmerkityksensä mukaisesti konkreettisten lii-

kesuuntien kuvaajana ja liikuttajaverbinä sekä abstraktien tilanteiden konkretisoijana ja ku-

vaajana, mutta myös semanttisesti ohuena tai tyhjänä kevytverbinä. Lisäksi verbin merkitys-

kirjoon sisältyy loputtomasti varioivien idiomien joukko. Idiomikonstruktiot ja verbikon-

struktiot kontaminoituvat ja muodostavat keskenään uusia merkityksiä ja konstruktioita jat-

kuvasti.  

 

Tutkielmaani voi pitää alkusysäyksenä ja yleiskatsauksena mahdolliselle laajemmalle 

idiomitutkimukselle ja sille, mikä tekee vetää-verbistä juuri niin monikäyttöisen, jollaiseksi 

se on tutkimukseni perusteella osoittautunut. Esimerkiksi vetää-verbikonstruktioiden lii-

keprosessien osallistujien välistä voimadynamiikkaa voisi tarkastella lähemmin. Lisäksi pel-

kästään vetää-verbin sisältämistä idiomeista saisi jo aikaan oman laajan tutkimuksensa; jäi-

hän tutkimuksestani ulkopuolelle esimerkiksi klassikkofraasit vetää käteen tai vetää varvit. 
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