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1. JOHDANTO  

 

 

Tarkastelen pro gradu -työssäni, minkälaisia merkityksiä sanoilla keho, ruumis ja vartalo 

saavat sen lisäksi, että ne jakavat saman perusmerkityksen ’ihmisen tai eläimen elimistö’ 

(Kielitoimiston sanakirja 2012 s.v. keho, vartalo, ruumis). Kiinnostuin sanoista lekseemin 

ruumis polyseemisen  merkityksen  vuoksi. Ruumis voi  tekstuaalisen  ympäristönsä 

perusteella  olla  joko  merkityksessä  'kuollut  ruumis'  tai  'elävä  ruumis'.  Sanan  merkitys 

tarkentuu ruumiin tapauksessa nimenomaan siinä yhteydessä, jossa sana esiintyy.  Tästä 

heräsi ajatus siitä, että myös lekseemeillä keho ja vartalo voi olla toisistaan ja ruumiista 

eriytyneitä  merkityksiä ja  käyttöyhteyksiä.  Sanoille keho ja ruumis on  pyritty  jo 

lähtökohtaisesti  luomaan  merkitysero. Keho on  1940-luvulta  peräisin  oleva  uudissana, 

joka on johdettu sanasta kehä (SSA1 s.v. keho, kehä). Häkkisen (2005 s.v. keho) mukaan 

keho on  otettu  käyttöön  oppitekoisena  sanana,  jonka  tarvetta  on  perusteltu  sillä,  että 

ruumis-sanan ymmärretään yleensä tarkoittavan ’kuollutta ruumista’ tai ’vainajaa’.  

 

Lekseemejä keho, vartalo ja ruumis pidetään  synonyymeinä  synonyymisanastoissa. 

Synonymia on kielellisen muodon ja merkityksen välinen suhde. Se toteutuu, jos kaksi 

ilmausta eroavat  muodoltaan  mutta  ovat  merkitykseltään  identtisiä.  (Olkinuora  1992: 

113.)  Vaikka keho, ruumis ja vartalo vaikuttavat  perusmerkityksensä  puolesta 

synonyymisilta, jo suomen kielen natiivipuhujan kieli-intuitio kertoo, että sanat eivät ole 

kaikilta merkityksiltään tai käytöltään täysin identtisiä, mistä kertoo jo ruumis-lekseemin 

merkitys ’kuollut’, jota ei muilla lekseemeillä ole. Sanat ovat lähisynonyymejä, koska 

niiden  välillä  on  pieniä  semanttisia  tai  syntaktisia  eroja  (Karlsson  1994:  203). Yrjö 

Kivimiehen Synonyymisanastossa (1966) esiintyvät vartalo ja ruumis, mutta kehoa siinä 

ei mainita. Vartalo määritellään siinä seuraavilla synonyymeillä ruho, runko ja ruumis 

(Kivimies 1966 s.v. vartalo). Ruumiin synonyymiksi taas mainitaan ruho (Kivimies 1966 

s.v. ruumis). Synonyymisanasto (1996) sisältää puolestaan sanat keho ja ruumis. Ruumiin 

synonyymiksi  määritellään (elävänä) keho.  (Leino  &  Leino  1996  s.v. ruumis). Keho 

puolestaan saa määritelmän (elävän ihmisen tai eläimen) ruumis (Leino & Leino 1996 

s.v. keho).  Jäppisen  toimittamassa  Synonyymisanakirjassa  (1999)  taas vartalo on 

määritelty sanoilla ruumis, keho, kroppa ja varsi (Jäppinen 1999 s.v. vartalo). Samalla 

tavalla on myös määritelty keho ja ruumis, joiden merkitykseksi on 
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annettu 'vartalo' (Jäppinen 1999 s.v. keho, ruumis). Keholle ja ruumiille sanakirja tosin 

antaa myös toisen, erillisen merkityksen 'elimistö', jonka synonyymeiksi tarjotaan sanoja 

elimistö ja organismi sen  lisäksi,  että ruumis ja keho määritellään  tässä  merkityksessä 

toistensa synonyymeiksi. Kaikissa synonyymisanastoissa ruumiille on mainittu erikseen 

merkitys ’kuollut’.  

 

Karlssonin  mukaan  kielessä  on  runsaasti  edellä  mainitun  kaltaisia  lähisynonyymisiä 

merkityspesyeitä,  joissa  sanat  ilmaisevat  häilyviä  merkitysvivahteita.  Nämä 

lähisynonyymipesyeet osoittavat, että monien lekseemien merkitykset ovat epämääräisiä 

ja merkitysten  rajat sumeita.  (Karlsson  1994:  204.)  Tämän  huomaa  siitä,  miten  sanat 

määritellään  toistensa  kautta  synonyymisanastoissa.  Sanojen  määritteleminen 

synonyymeinä pidettyjen vastineiden avulla tuottaa kehämäisiä määrittelyjä, kuten keho 

on  sama  kuin vartalo, mistä  seuraa,  että vartalo on keho.  Sanojen  mahdolliset, 

hienovaraiset merkityserot ja niiden erikoistuneet käyttöyhteydet eivät tule tällöin esille. 

Sivosen (2002) mukaan lukija saattaa päätyä synonyymeilla määriteltävien sanojen kautta 

edellä esitellyn kaltaiseen kehäpäätelmään, jolloin hän ei välttämättä pääse selville alun 

perin tarkastelemansa sanan merkityksestä. Tällaisesta tilanteesta päästäisiin eroon, jos 

lekseemien  merkityksiä  ei  kuvattaisikaan  synonyymien  avulla,  vaan  korostettaisiin 

näkemystä,  että  kielellisen  muodon  muuttuessa  myös  kielellinen  merkitys  muuttuu. 

(Sivonen 2002: 513–514.)  

 

 

1.1. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

Teoreettisen  taustan  tutkimukselleni  luo  kontekstuaalinen  semantiikka.  Vaikka  sanoja 

voidaan  tarkastella  perusmerkityksiensä  puolesta  irrallisina  kielen  aineksina,  niiden 

merkitys syntyy vasta niiden käyttöyhteyksissä (Kangasniemi 1997: 20). Leechin (1981: 

61) mukaan  kontekstuaalisessa  lähestymistavassa  merkitystä  tulee  tarkastella 

kielenkäytön  ulkoisten  ja  objektiivisten  vastineiden  eli  tilanteen,  käytön  ja  kontekstin 

perusteella,  jolloin  merkitys  pyritään  perustelemaan  empiirisen  aineiston  perusteella. 

Jantusen  (2004:  10)  mukaan  tällöin  tutkimuskohteena  on  kielen  konkreettinen, 

tilannesidonnainen  käyttö,  jota  havainnoimalla  tehdään  lingvistisiä  päätelmiä. 

Tarkastelen  tutkimusaihettani  korpuslingvistisin  eli  korpusaineistoa  hyödyntävin 

menetelmin. Korpuksella viitataan aineistokokoelmaan, joka koostuu laajoista, aidoista 
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kielenkäyttötilanteista peräisin olevista kielenkäytön esimerkeistä (Heikkinen & Luonela 

2012: 121). Korpusaineiston tarkastelussa käytän sekä tilastollisia menetelmiä että kieli-

intuitiota.  

 

Tutkimukseni  tavoitteena  on  saada  selville,  miten  sanojen  konkreettiset  ympäristöt 

tuottavat  sanoille kollokatiivisia  merkityksiä eli  myötämerkityksiä,  joita  ilmaukset 

saavat vakiintuneen esiintymisympäristönsä vaikutuksesta (Kangasniemi 1997: 12, 14). 

Tarkastelen  kahta  kontekstuaalisen  semantiikan  ilmiötä, semanttisia  preferenssejä  ja 

kollokaatioita, kollokatiivisten  merkitysten  tuottajina. Kollokaatiolla tarkoitetaan 

kahden sanan kiinteää ja toistuvaa suhdetta eli leksikaalista myötäesiintymistä (Jantunen 

2009b:  358). Tässä  tutkielmassa  kollookaatilla  viittaan tilastollisesti  merkitsevään 

kollokaatioon. Semanttinen preferenssi on lekseemin ja sen lähiympäristössä esiintyvän 

merkityspiirteen suhde eli leksikaalissemanttinen myötäesiintymä (Jantunen 2009b: 359). 

Yksittäiset  leksikaalissemanttiset  myötäesiintymät  muodostavat  laajempia 

merkitysryhmiä. 

 

Olen muodostanut tutkimuskysymyksiä, joihin pyrin pro gradu -työssäni vastaamaan: 

 

1)  Millaisia kollokaatteja on lekseemeillä keho, vartalo ja ruumis?  

2)  Minkälaisia  merkitysryhmiä  eli  semanttisia  preferenssejä  lekseemeillä  on 

niiden tekstuaalisen lähiympäristön perusteella?  

3)  Miten  kollokaatit  ja  semanttiset  preferenssit  yhdistävät  tai  erottavat  sanojen 

käyttöä ja merkityksiä?  

 

Ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen pohjalta tarkastelen, millaisia kollokaatteja 

ja  semanttisia  preferenssejä  lekseemeillä  on  niiden  kontekstuaalisten  ominaisuuksien 

perusteella. Kolmas tutkimuskysymys on pohjana lekseemin kontekstuaalisten profiilien 

määrittelylle, jossa hyödynnän aiempien tutkimuksen vaiheiden tuottamaa leksikaalista 

ja  semanttista  tietoa  sanojen  käytöstä.  Painopiste  on  tässä  sanojen  käyttöä  erottavien 

merkitysten  tarkastelussa,  koska  olen  valinnut  synonymia-ilmiön  käsittelyyn  Crusen 

(1986, 2000) ja Lyonsin (1996) lähisynonymian määritelmän, jossa tarkastellaan sanojen 

kollokationaalisia  aloja,  eli  sanoille  ominaisia  esiintymisympäristöjä  ja  niihin  liittyviä 

valintarajoituksia  ja  lievempiä  myötäesiintymäpreferenssejä  eli  tyypillisyyksiä  esiintyä 

jossain kontekstissa. Oletan, että sanoilla saattaa olla myös yhteisiä käyttöyhteyksiä ja 



 

 
4 

merkitysryhmiä, joissa sanoja voidaan käyttää toistensa funktionaalisina vastineina. Tästä 

huolimatta  pidän  todennäköisenä,  että  kullakin  lekseemillä  on  etupäässä  selkeästi  vain 

sille  tyypillisiä  ja  vakiintuneita  käyttöympäristöjä,  jotka  voi  havaita  lekseemien 

semanttisista preferensseistä ja kollokaateista. Oletan lekseemien ruumis, keho ja vartalo 

kollokoivan eri tavoin.  

 

 

1.2.  Korpustutkimus 

 

Korpuslingvistiikalla viitataan  kielitieteeseen,  joka  painottaa  korpuksen  käyttöä 

lingvistisen  kuvauksen  ja  teorianmuodostuksen  pohjana  (Karlsson  1994:  267). 

Korpuslingvistiikka  on  empiiristä,  eli  sen  avulla  tehty  tutkimus  pohjautuu  aineistoon. 

Korpustutkimus  mahdollistaa  sekä  leksikaalisten  myötäesiintymien  että  kieliopillisten 

rakenteiden tarkastelun (Biber, Conrad & Reppen 2000: 6). Korpus on aineistokokoelma, 

joka koostuu aidoista kielenkäyttötilanteista peräisin olevista kielenkäytön esimerkeistä. 

Korpukset  ovat  tavallisesti  laajoja,  vähintään  miljoonasanaisia  tekstikokoelmia,  jotka 

koostuvat  joko  kokonaisista  teksteistä  tai  laajoista  tekstikatkelmista.  Korpus  on  voitu 

koostaa  niin,  että  sen  muodostama  aineisto  pyrkii  edustamaan  kieltä  kokonaisuutena. 

Vaihtoehtoisesti korpus voi olla esitys jostain tietyistä genreistä. (Heikkinen & Luonela 

2012:  121.)  Elektronista  korpusaineistoa  voidaan  analysoida  kvalitatiivisin  ja 

kvantitatiivisin  menetelmin.  Tekstien  tarkastelun  apuvälineenä  käytetään 

tietokoneohjelmaa. (Biber ym. 2000: 4.)  

 

Korpustutkimus  jaetaan  tavallisesti  kahteen  pääsuuntaukseen: korpuspohjaiseen  ja 

korpusvetoiseen. Korpuspohjainen tutkimus pyrkii korpuksen tekstiaineiston perusteella 

selvittämään, testaamaan tai todentamaan teorioita ja ajatuksia, jotka ovat olemassa ennen 

korpusaineiston  tarkastelua  (Tognini-Bonelli  2001:  65).  Korpuspohjaisessa 

tutkimuksessa  kuin  myös  yleisemmin  aineistopohjaisessa  tutkimuksessa  empiirisiä 

kielenaineistoja  tarkasteltaessa  tutkijan  intuitioon  tai  aikaisempaan  tutkimukseen 

pohjaavia  hypoteeseja  tai  luokitteluita  käsitellään  ensisijaisesti  aineiston  kannalta 

(Heikkinen, Lounela & Voutilainen 2012: 325). Korpuspohjainen aineiston analysointi 

soveltuu  myös  metodina  synonymiatutkimukseen  hyvin,  sillä  sen  avulla  on  helppo 

selvittää eroja synonyymisilta vaikuttavien sanojen käytössä (Biber ym. 2000: 43). Tästä 

syystä  hyödynnän  korpuspohjaista  menetelmää  pro  gradu -työssäni.  Toisessa 



 

 
5 

mahdollisessa tutkimussuuntauksessa, korpusvetoisessa tutkimuksessa, taas ei todenneta 

korpusaineiston  avulla  valmiita  teorioita,  vaan  aineiston  tarkastelun  pohjalta  luodaan 

hypoteeseja.  Niistä sitten  tehdään  yleistyksiä, jotka yhdistetään  teoreettisiksi 

toteamuksiksi. (Tognini-Bonelli 2001: 85–86.)   

 

Korpuksen  hyödyntäminen  on  oleellista  silloin,  kun  kielenpuhujan  intuitio  ei  riitä 

tutkittavien  kielen  piirteiden  tarkasteluun.  Näitä  piirteitä  ovat  kielen  muutos  tai 

yleisemmin  kielellinen  variaatio  tai  epätavallinen  kielenkäyttö.  (Itkonen  1978:  153.) 

Tällaisten kielen piirteiden tutkimisessa korpustutkimus on hyödyllinen, sillä sen avulla 

voidaan  tarkastella  muun  muassa  sitä,  miten  lekseemit  esiintyvät  toistuvissa 

sanayhdistelmissä (Stubbs 2002: 58). Lekseemien kollokoinnin tarkasteluun korpus on 

siis  hyvä  väline,  ja  hyödynnän  korpusaineistoa  ja  tilastollisten  menetelmien tarjoamia 

mahdollisuuksia keho-, ruumis- ja vartalo-lekseemien kollokaatioiden selvittämiseen.  

  

Korpustutkimuksen etuna on mahdollisuus hallita suunnattomia, kymmenien tai satojen 

miljoonien  sanojen  muodostamia  kokonaisuuksia,  joiden  hallinta  olisi  muilla 

menetelmillä  mahdotonta.  Toisaalta  tämä  on  myös  korpukseen  pohjaavan  tutkimuksen 

heikkous, sillä passiivisesti aineistoa luokitteleva korpus voi puristaa tuloksia esiin vain 

tiettyyn pisteeseen asti. (Itkonen & Pajuniemi 2010: 74.) Korpuksen aineistoa voidaan 

tosin tarkastella kvantitatiivisen analyysin lisäksi myös kvalitatiivisesti. Kvalitatiivisessa 

analyysissä  voidaan  tutkia  harvinaisempia  kielen  ilmiöitä,  koska  aineistoa  ei  tarvitse 

pakottaa rajalliseen määrään tilastollisia luokituksia. Kvalitatiivisen analyysin tavoitteena 

on  luoda  tarkka  kuvaus  kulloisestakin  tarkasteltavasta  kielellisestä  piirteestä. 

Kvalitatiivisen analyysin heikkous on tosin se, ettei sen tuloksia voida yleistää samalla 

tavalla  kuin  kvantitatiivisen.  Harvinaisia  havaintoja  ei  voida  testata  edes  kattavassa 

korpuksessa  eikä  selvittää,  ovatko  ne  tilastollisesti  merkitseviä  vai pelkästään 

sattumanvaraisia. (McEnery & Wilson 2001: 76.)  

 

Hyödynnän  korpusaineiston  kvalitatiivista  tarkastelua  laajemmin  semanttisten 

preferenssien määrittämisessä,  koska tilastollisesti  merkitsevät kollokaatiot  eivät  tuota 

yhtä  monimuotoista  aineistoa kuin  luokittelemattomasta  aineistosta  poimittu 

satunnaisotanta.  Kvalitatiivinen  tutkimusote  sopii  tutkimusaiheeseeni  hyvin,  sillä 

kvalitatiivisella  tutkimuksella  pyritään  kuvaamaan  tutkimuskohdetta  mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti ja kattavasti (Heikkinen, Lounela & Voutilainen 2012: 330).  Myös 
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Jantusen  (2009a:  106)  mukaan  kvalitatiivisen  analyysin  avulla  vähäfrekventtiset 

ilmaukset  ovat  helpommin  saavutettavissa  kuin  kvantitatiivisen.  Kvalitatiivisella 

analyysillä  pystytään  myös selvittämään  syitä,  jotka  ovat  kielenaineksen käytön  ja 

taajuuden taustalla. (Jantunen 2009a: 106.) 

 

 

1.3. Aineisto 

 

Aineistoni on peräisin Suomen kielen tekstipankista, jonka sisältämät tekstit on kirjoitettu 

1990-luvulla.  Korpuksen  uusin  versio  sisältää  noin  650  000  dokumenttia,  jotka 

muodostavat  96  alakokoelmaa.  Saneita,  jotka  ovat  korpustutkimuksen  kannalta 

olennaisinta antia, on Suomen kielen tekstipankissa noin 180 000 000. (CSC1.) Valitsin 

aineistokseni  sanomalehtitekstit,  koska  aineisto  osoittautui  sopivankokoiseksi 

tutkimukseeni, eikä muissa Suomen kielen tekstipankin osakorpuksissa ollut esiintymiä 

hakusanoilleni.  Heikkisen,  Lounelan  &  Voutilaisen  (2012:  332)  mukaan  laajat 

tutkimusaineistot  sopivat  tutkimuskäyttöön  varsinkin  silloin,  kun  tutkimuskysymys 

koskee jotain yleistä ja laajaa tekstikategoriaa, kuten sanoma- tai aikakausilehtitekstejä. 

Spesifeihin  tutkimuskysymyksiin  on  lisäksi  vaikeaa  saada  vastausta  kovin  suppeasta 

aineistosta, joten laajempi aineisto soveltuu sellaiseen paremmin kuin tarkkarajaisempi ja 

pienempi aineisto. (Heikkinen & al. 2012: 332.) 

 

Kokonaisuudessaan  tutkimusaineistooni  kuuluvat  osakorpukset  sisältävät  114  137  452 

sanetta.  Aineistoni  kattaa  kaikki  Suomen  kielen  tekstipankin  osakorpukset,  jotka 

muodostuvat  sanomalehtiteksteistä.  Lehtien  vuosikerrat  ovat  peräisin  vuosilta  1991–

2000. Tässä aineistossa keho esiintyy 2 605 kertaa, ruumis 6 089 kertaa ja vartalo 1 322 

kertaa.  Aineistoesimerkit  on  koodattu  niin,  että  ne  viittaavat  kuhunkin  osakorpuksen. 

Esimerkiksi  merkintä  tusa1998  viittaa  Turun  Sanomien  osakorpukseen  vuodelta  1998. 

Selitykset osakorpusten merkinnöistä ovat lähdeluettelon jälkeen lyhenteet-sivulta.  

 

Sanomalehtitekstit eivät ole tekstilajiltaan tai tyyliltään yhtenäinen kokonaisuus, vaan ne 

koostuvat  erilaisista  juttutyypeistä,  joita  ovat  pääkirjoitus,  reportaasi,  arvostelu, 

taustajuttu,  uutinen,  pakina,  mielipidekirjoitus,  kommentti,  kainalojuttu  ja  asiantuntija-

artikkeli  (Makkonen-Craig  2005:  210).  Tekstilajit  voidaan  jaotella  karkeasti 

asiateksteiksi  ja  kaunokirjallisiksi  teksteiksi. Asiatekstit  pyrkivät  välittämään  yleisiä  ja 
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yhteisiä  tietoja,  kun  taas  kaunokirjallinen  teksti  kertoo  kokemuksista  ja  elämyksistä. 

(Kauppinen  &  Laurinen  1989:  82.)  Kauppinen  ja  Laurinen  esittävät  jatkumon 

asiateksteistä kaunokirjallisiin teksteihin, joka voi näyttää heidän määritelmänsä mukaan 

näyttää esimerkiksi tältä:  

 

uutinen – pääkirjoitus – taustajuttu – reportaasi – haastattelu – essee – romaani – novelli 

– pakina – runo (Kauppinen & Laurinen 1989: 85.) 

 

Tekstilajien  raja  ei  kuitenkaan  ole  yksiselitteinen,  vaan  useissa  tekstimuodoissa  on 

piirteitä  sekä  asiateksteistä  että  kaunokirjallisista  teksteistä.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi 

lehtiartikkelit  ja  reportaasit.  (Kauppinen  &  Laurinen  1989:  84.)  Aineistoni  koostuu 

uutisteksteistä,  jotka  luokitellaan  asiateksteiksi,  mutta aineistossani on  myös  tyylillistä 

vaihtelua, mikä johtuu  sen  sisältämien  tekstilajien  heterogeenisyydestä.  Käsittelen 

sanomalehtitekstejä pääsääntöisesti yhtenä kielimuotona, mutta huomioin analyysissä ne 

tekstilajiin ja vaikuttavat muuttujat, joilla on analyysin kannalta merkitystä.  

 

Koska  aineistoni  koostuu  sanomalehtiteksteistä,  aineistoni  tekstilajeilla  voi  olla 

vaikutusta  tutkimustuloksiin.  Korpustutkimuksen  tavoitteena  on  tutkia  kielen  piirteitä 

aineistosta  niin,  että  se  kuvaa  kielenkäyttöä  myös  yleisemmin  (Baroni  &  Evert  2009: 

777). Useimmat tutkijat kuitenkin myöntävät sen, että korpusaineisto on aina rajallinen. 

Se ei voi millään edustaa täydellisesti aitoa kielenkäyttöä, vaan korpusaineisto koostetaan 

valinnoista,  joita  pidetään  kielenkäytön  piirteiden  kannalta  olennaisina.  (Davies  2011: 

67.)  Partingtonin  (1998:  17)  mukaan  kollokaation  tyypillisyys  jossain  tekstilajissa, 

tyylissä  tai  rekisterissä ei  välttämättä  tarkoita,  että  se  olisi yleinen  tai  edes  esiintyisi 

jossain  toisessa. Myös  semanttinen  preferenssi  saattaa  olla  ilmiönä  konteksti- ja 

genresidonnainen  (Bednarek  2008:  123).  Esimerkiksi  Mirna  Begagicin  tutkimus make 

sense -ilmauksen  semanttisista  preferensseistä  tukee  tätä  näkemystä,  sillä  hänen 

vertailussaan  ilmaus  esiintyi  useammin  negatiivisessa  tekstiympäristössä 

sanomalehtiteksteissä  kuin  akateemisista  teksteistä  koostuvassa  aineistossa  (Begagic 

2013:  413).  Tutkielmassani  esittämäni  tulokset  ovat  siis  ainakin  osittain  sidoksissa 

käyttämääni aineistoon. 
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2. KONTEKSTUAALINEN SEMANTIIKKA 

 

Tutkimukseni  teoreettisen  taustan  muodostaa  kontekstuaalinen  semantiikka. 

Kontekstuaalinen semantiikka tutkii sanojen konkreettisia ja toistuvia käyttöyhteyksiä ja 

kuvaa niiden usuaalista eli vakiintunutta merkitystä. Se pyrkii selvittämään sääntöjä tai 

preferenssejä  eli  tyypillisyyksiä,  jotka  määrittävät  sanan  valintaa  muiden  mahdollisten 

ilmausten joukosta. Merkityksen ja muodon sekä leksikon ja kieliopin välisen yhteyden 

korostaminen on tälle tutkimussuuntaukselle tyypillistä. (Jantunen 2004: 7–8.) Intuitioon 

pohjaavat  ja  keksityt  lauseet  eivät  tällöin  sovellu  tutkimuskohteiksi,  vaan  kieltä  on 

tarkasteltava aitojen kielenkäytön esimerkkien avulla (Stubbs 1996: 23). 

 

Kontekstuaalinen  semantiikka kuuluu  brittiläiseen  kielitieteen  perinteeseen,  joka  nojaa 

kielen empiiriseen tarkasteluun. Erityisesti kielitieteen käytännölliset sovellukset, kuten 

ensimmäisen  ja  toisen  kielen  oppiminen  ja  opetus  sekä  sanakirjatyö,  ovat  olleet 

tutkimuksen  keskiössä.  Kontekstuaalisen  semantiikan  varhaisen  tutkimusperinteen 

syntyyn ovat vaikuttaneet J. R. Firth, Michael Halliday ja John Sinclair. (Stubbs 1996: 

25.)  

 

 

2.1. Kontekstuaalisen semantiikan teoriaa 

 

J.  R.  Firthin  teoriassa  merkityksen  kontekstuaalisuudesta keskeisin  oletus  on,  että 

merkitys rakentuu yhdistelmästä kontekstuaalisia suhteita, joissa kieliopilla, sanastolla ja 

sanojen  semantiikalla  on  oma  osansa.  Tätä  kokonaisuutta  määrittää 

tarkoituksenmukainen  konteksti,  jossa  piirteet  ilmenevät.  (Firth  1968: 173–174.) 

Kontekstuaaliset  valintasuhteet  edustavat  kielen syntagmaattisia  suhteita ja 

paradigmaattisia suhteita. Karlssonin (1994) mukaan syntagmaattinen suhde tarkoittaa 

kielen elementtien suhdetta toisiin elementteihin, joihin ne voidaan yhdistää lineaariseksi 

jonoksi.  Myös  peräkkäisten  sanojen  muodostamat  merkitykset  ovat  syntagmaattisessa 

suhteessa toisiinsa. Karlsson havainnollistaa merkitysten toteutumista sanojen suhteissa 

sillä, että merkitys ’hirnua’ voidaan yhdistää syntagmaattisessa suhteessa onnistuneesti 

vain hevossukuisiin eläimiin, kuten lauseessa Hevoset hirnuivat. (Karlsson 1994: 17–18.) 

Kielelliset  elementit  ovat  myös  paradigmaattisessa  valintasuhteessa  ja siten 

vaihdettavissa  toisiin  elementteihin.  Vaihdettavissa  olevat  elementit  muodostavat 
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paradigman,  joka  voi  toteutua  sanaston,  foneemien  tai  morfeemien  tasolla.  (Karlsson 

2004: 18). Sanaston tasolla edellisen esimerkkilauseen subjektin hevoset voidaan korvata 

jollain  toisella  lekseemillä,  esimerkiksi  sanalla varsa. Karlssonin  esittämän  lauseen 

hevoset hirnuivat voi kuitenkin nähdä semanttisena valintarajoituksena, koska hevonen ja 

hirnua esiintyvät  yhdessä ja  muodostavat kollokaation,  jota  ei  voi  korvata  ilmaisulla 

kuten kissa  hirnui. Hirnua-verbillä  on  siis  suppea  käyttöala,  joka  viittaa  lähinnä 

hevossukuisten  eläinten  ääntelyyn  tai  sitä  voi  käyttää  metaforisesti  ihmistarkoitteisten 

lekseemien kanssa ilmauksessa naiset hirnuivat.  

 

Kontekstuaalisiin  valintasuhteisiin  vaikuttavat  sekä  lekseemin  lähiympäristössä 

esiintyvät  sanat  ja  laajemmat  tekstiympäristöt  sekä  kielen  ulkoinen  maailma  ja  sen 

toimintatavat. Jantusen  (2004)  mukaan kotekstilla viitataan  sanan  lähiympäristöön 

sijoittuviin  elementteihin.  Se  voi  olla myös  lause- tai  virkerajat  ylittävä  teksti,  jolloin 

termi ei rajoita tarkastelua koskemaan vain lauseyhteyttä. Termillä tilannekonteksti taas 

viitataan laajaan tekstikontekstiin tai kielenulkoiseen todellisuuteen. Jantunen määrittelee 

kontekstin ja kontekstuaaliset piirteet yläkäsitteiksi, jotka sisältävät sekä tekstuaalisen 

lähiympäristön  että  tekstin  ulkoisen  maailman  erottelematta  näitä  toisistaan.  (Jantunen 

2004: 12.) Tässä tutkimuksessa tarkasteluni rajautuu kotekstiin, joka kattaa lausetason. 

Tilannekontekstiin  viittaan  vain  silloin,  kun  se tuottaa  aineiston  analyysin  kannalta 

tärkeän havainnoin ja antaa jotain sellaista tietoa, jota ei kotekstin avulla voi selvittää. 

Muuten tarkastelussa on vain sanan tekstuaalinen lähiympäristö ja sen ominaisuudet. 

 

Kontekstuaalisten valintojen mahdollisuutta voidaan havainnollistaa kahdella eri mallilla. 

Vapaassa  valinnassa kielellisten  valintojen  nähdään  olevan  monimutkaisen 

valintaprosessin tulosta. Sitä ohjaavat ainoastaan kieliopilliset rajoitteet sekä se, etteivät 

sanat  esiinny  mielivaltaisessa  suhteessa  tai  järjestyksessä.  (Sinclair  1991:  109–110.) 

Jantunen (2001: 173) olettaa, että täysin vapaassa valinnassa ovat vain jotkin kieliopilliset 

sanat,  kuten  konjunktiot ja ja mutta.  Hän  kuitenkin  pitää  täysin  vapaata valintaa 

hypoteettisena (Jantunen 2004: 15). Sinclair ei esitäkään vapaata valintaa absoluuttisena 

periaatteena, vaan hänen mukaansa kielenulkoiset asiat heijastuvat kieleen, minkä takia 

kielikään  ei  perustu  täydelliseen  sattumanvaraisuuteen.  Asioilla,  joilla  on  joko 

käsitteellinen  tai  fyysisessä  todellisuudessa  ilmenevä  yhteys  toisiinsa,  on  taipumus 

esiintyä  yhdessä  erilaisissa  teksteissä.  Samalla  tavoin  myös  rekisteri  ohjaa  puhujaa 

tekemään  tiettyjä  kielellisiä  valintoja.  Sinclairin  mukaan  nämäkin  tosin mahdollistavat 
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vielä vapaaseen valintaan kuuluvaa vaihtelua eivätkä täysin rajoita kielellisten valintojen 

tekoa.  (Sinclair 1987: 320.) Kuitenkin kielessä on paljon sellaisia valintoja, joita ei pysty 

selittämään kielenulkoisella maailmalla, vaan niiden selittämiseen tarvitaan idiomaattisen 

valinnan periaatetta (Sinclair 1991: 110). 

 

Idiomaattinen  valinta selittää  ne  kielen  rajoitteet,  jotka  jäävät  vapaan  valinnan 

periaatteen  ulkopuolelle.  Idiomaattisessa  valinnassa  kielenkäyttäjällä  on  hallussaan 

ennalta  valmiita  ilmauksia,  jotka  määrittävät  yksittäisiä  kielellisiä  valintoja.  (Sinclair 

1991:  109–110.)  Sanojen  käyttöä  ohjaavat  siis  idiomaattiset  esiintymisrajoitukset  ja 

preferenssit. Idiomien käytön lisäksi idiomaattinen valinta koskee myös yksittäisen sanan 

kontekstuaalisten  suhteiden  hallintaa.  (Jantunen  2009b:  358.) Monissa  tapauksissa 

sanojen vapaata valintaa ei tapahdu, sillä jonkin toisen ilmaisun idiomaattiseen valintaan 

perustuva käyttö rajoittaa muiden lekseemien käyttöä tässä kontekstissa (Sinclair 1996: 

81). Esimerkiksi komea-adjektiivin  käyttäminen miespuolisen  henkilön  ulkonäön 

kuvaamiseen kuuluu  idiomaattisen  valinnan  piiriin.  Vapaa valinta,  jossa  miespuolista 

henkilöä  voidaan kuvata  muilla  ’hyvännäköisyyttä’ ilmaisevilla adjektiiveilla,  kuten 

kauniilla tai viehättävällä, jäävät marginaalisiksi  valinnoiksi komean edustaessa 

idiomaattisen valinnan mukaista lekseemien yhdistymistä. Jantusen (2004: 15) mukaan 

sanojen  esiintyminen  toisten  kanssa  muodostaa  jatkumon,  jonka  toisessa  päässä  on 

sanojen täysin vapaa valinta ja toisessa rajoittunut myötäesiintyminen.  

 

 

2.2. Merkitysyksikkö ja kontekstuaalinen valinta 

 

Sinclairin  teoriassa  kontekstuaaliset  valintasuhteet  ovat osa merkitysyksikköä  (myös 

fraseologinen yksikkö). Merkitysyksikkö muodostuu kontekstuaalisten valintasuhteiden 

lisäksi ytimestä, joka  on  sana  tai  sitä  laajempi  ilmaus (Sinclair  1996:  75–76).  Kun 

tarkastellaan  lekseemiä  laajempia  merkitysyksikön  ytimiä,  puhutaan monisanaisista 

yksiköistä. Ne ovat muodoltaan suhteellisen pysyviä, joskin jonkinlaista leksikaalista tai 

morfologista vaihtelua voidaan niissä havaita. Monisanaisia yksiköitä ovat muun muassa 

liittokonjunktiot ja niiden kaltaiset monisanaiset yksiköt (sen jälkeen kun, sillä aikaa kun) 

ja  idiomit  (saada  turpaan).  (Jantunen  2009b:  359.)  Ydin  ohjaa  sanastollisia  ja 

kieliopillisia valintoja. Se on vuorovaikutuksessa ympäröivien sanojen kanssa. Konteksti 

määrittää  ytimen  valinnan,  minkä  seurauksena  ytimellä  muodostuu  määritteitä  ja 
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täydennyksiä sille sopivien kontekstuaalisten valintasuhteiden mukaisesti. (Sinclair 1996: 

75–76.)  

 

Kontekstuaalisina valintasuhteina kollokaattien, kolligaattien, semanttisen preferenssin ja 

semanttisen prosodian muodostamat syntagmaattiset suhteet toteutuvat joko kotekstiin eli 

tekstuaaliseen lähiympäristöön perustuvina tiukkoina valintarajoituksina tai väljempinä 

valintapreferensseinä (Jantunen 2009b: 358). Stubbs (2002) luokittelee kontekstuaaliset 

valintasuhteet suhteet abstraktiotasonsa perusteella konkreettisimmasta abstrakteimpaan 

seuraavasti: 

1)   kollokaatio 

2)   kolligaatio 

3)   semanttinen preferenssi 

4)   semanttinen prosodia (Stubbs käyttää ilmausta diskurssiprosodia) 

 

Kollokaatio on  kiinteä  leksikaalinen  suhde  toistensa  kanssa  myötäesiintyvien sanojen 

välillä. Kolligaatiolla viitataan sanojen väliseen suhteeseen, jossa myötäesiintyviä sanoja 

tarkastellaan  niiden  sanaluokkien  perusteella,  jolloin  tarkastelussa  ovat  sanojen 

kieliopilliset  jaottelut  (esimerkiksi  substantiivit).  Ne  eivät  ole  suoraan  tekstistä 

havaittavia  piirteitä,  vaan sanaluokan  muotoon  tiivistettyjä abstraktioita  ja  yleistyksiä 

sanan  käytöstä.  Tulokset  kuvataan siis sanaluokkakategrioina,  joissa  lekseemit 

pelkistyvät  kategoriansa  edustajiksi,  eikä  niitä  käsitellä  vaihtelevina  leksikaalisina 

myötäesiintyminä. Semanttinen  preferenssi muodostuu  sellaisille  sanoille,  joita 

yhdistää jokin semanttinen piirre. Semanttinen preferenssi on abstrakti merkityspiirre ja 

sen muodostamat merkitysluokat ovat avoimia, vaikka niissä on myös tyypillisiä jäseniä. 

Semanttinen  prosodia on  abstraktein  merkityspiirre,  joka  kuvaa  tekstin  kirjoittajan 

suhtautumista, asennetta ja tekstin diskurssifunktiota. Semanttinen prosodia on luokkana 

vielä avoimempi kuin semanttinen preferenssi ja sen ilmenemiselle tekstissä on tyypillistä 

leksikaalisten myötäesiintymien laaja vaihtelevuus. (Stubbs 2002: 87–88.) 

 

Edellä esitetty Stubbsin (2002) jaottelu kattaa lekseemin kanssa myötäesiintyvien sanojen 

syntagmaattiset  suhteet.  Jantunen  ja  Brunni  (2012)  esittelevät  morfologisen  primingin 

käsitteen,  joka  kuvaa  lekseemien paradigmaattista  vaihtelua  osana kontekstuaalista 

valintaa.  Morfologinen  priming  kuvaa  merkitysyksikön  ytimen  paradigmaattista 

vaihtelua ja sitä, miten merkitysyksikön ytimen morfologinen vaihtelu vaikuttaa muihin 
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kontekstuaalisiin  valintoihin. Aikaisemmin  Jantunen  (2004)  on  käyttänyt  ilmiöstä 

nimitystä morfologinen preferenssi, mutta morfologinen priming liittyy Michael Hoeyn 

leksikaalisen primingin (2005) hypoteesiin, josta tarkemmin alaluvussa 2.3. Perinteisesti 

tutkittavaa  lekseemiä  tai  ilmausta  on  tarkasteltu  abstraktin  ja  kaikki  taivutusmuodot 

kattavan lemman avulla, mutta varsinkin suomen kielen semanttisten ja kontekstuaalisten 

piirteiden  lisäksi  taivutusmuodot  ovat  tärkeä  osa  suomen  kielen  hallintaa  ja  priming-

ilmiötä. (Jantunen & Brunni 2012: 77.)  

 

 

2.3. Leksikaalinen priming 

 

Michael Hoey havainnollistaa leksikaalisen primingin hypoteesissaan Sinclairin luomaa 

merkitysyksikön  käsitettä,  johon  sisältyvät  kollokatiivisten  ja  semanttisten  valintojen 

lisäksi myös tyylilliset ja tekstisemanttiset valinnat (Jantunen & Brunni 2012: 74). Hoeyn 

mukaan sanalle syntyy priming, kun kielenkäyttäjä törmää sanaan eri yhteyksissä. Sanaan 

liittyvä tieto kumuloituu ja sanalle muodostuu sille tyypillisiä käyttöyhteyksiä puhujan 

muistin  varaan.  Yksittäisten  sanojen  lisäksi  myös  laajemmat  ilmaukset  voivat  saada 

primingin  sen  seurauksena,  että  ne  esiintyvät  usein  samoissa  konteksteissa.  Tällöin 

sanojen priming poikkeaa sitä, minkälainen se olisi, jos sanat toimisivat yksittäin eivätkä 

yhdistelminä.  Hoey  antaa  esimerkiksi  ilmauksen in  winter. In ja winter esiintyvät 

tyypillisesti yhdessä erilaisissa ympäristöissä kuin mitä nämä sanat erikseen. (Hoey 2005: 

8.)  Leksikaalinen  priming kuvaa  skeemaa,  joka  syntyy  sanojen  tyypillisestä  käytöstä 

erilaisissa  rakenteissa  ja  konteksteissa  (Jantunen  & Brunni  2012:  73–74).  Toistuvien 

kielenkäyttötilanteiden pohjalta aivot varastoivat kielen rakenteita ja kontekstiin liittyviä 

muuttujia. (Partington 1998: 23.) 

 

Kielitieteessä  kontekstuaalisen  semantiikan  tutkimusperinteen  lisäksi  myös  systeemis-

funktionaalinen  kielioppi,  konstruktiokielioppi,  psykolingvistiikka  ja  kognitiivinen 

kielitiede tukevat näkemystä valmiista kielen rakenteista tärkeänä osana kielen hallintaa 

ja ihmisen kognition toimintaa (Ellis 2008: 4–6). Myös kognitiivinen psykologia, toisen 

kielen  oppimisen  teoriat  sekä  diskurssi- ja  tekstintutkimus  tukevat  käsitystä  siitä,  että 

puhujalla  on  yhtenäinen  mentaalinen  varasto  kieleen  liittyvää  tietoa.  Tämä  varasto 

sisältää  yleistettyjä  kieliopin  sääntöjä  ja  malleja  kielenkäytöstä.  Puhuja  käyttää 

skemaattisia  ilmauksia  niin,  että  ohittaa  varsinaiset  kielioppisäännöt  ja  käyttää  niiden 
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sijaan valmiiksi muodostuneita kielenkäytön malleja, rakenteita ja fraaseja. (Oakey 2002: 

86.) 

 

 

2.3.1. Kollokaatio 

 

 Kollokaatio  on  leksikaalinen  suhde  merkitysyksikön  ytimen  ja  sen  leksikaalisten 

myötäesiintymien välillä, ja tämä suhde perustuu kieleen käyttöön (Jantunen 2009b: 358). 

Kollokaatiolla  voi  olla  selkeä  motivoituminen  kielenulkoisesta  maailmasta,  kuten 

esimerkeissä kukko  kiekuu ja kana  kotkottaa.  Kollokaation  voidaan  kuitenkin  vain 

harvoin  esittää olevan  peräisin suoraan  kielenulkoisen  maailman  motivoinnista. 

(Jantunen 2009b: 358.) Kollokaation tutkimisessa on yleensä kyse sanojen leksikaalisesta 

myötäesiintymisestä tarkastelusta. Tällöin tutkijaa eivät kiinnosta niinkään kollokoivien 

sanojen  kieliopilliset  muodot,  vaan  kollokaation  tarkastelu  keskittyy sanojen 

leksikaalisiin  suhteisiin,  joita  tavallisesti  tarkastellaan  sanapareina,  mutta  myös 

laajemmat  kokonaisuudet  ovat  kollokaatioina  mahdollisia.  Tällöin  ne  lähestyvät 

muodoltaan idiomaattisia ilmauksia. (Sinclair 1991: 170.) Kollokaatio voidaan ymmärtää 

kahden  erilaisen  määritelmän avulla: assosiatiivisen  ja  tilastollisen.  Kummassakin 

määritelmässä on hyvä ottaa huomioon, että kollokaatio edustaa idiomaattisen valinnan 

periaatetta (Sinclair 1991: 115). 

 

Firthin  (1964:  196)  mukaan  esimerkiksi  sanan night yksi  merkitys  on  sen  taipumus 

kollokoida  sanan dark kanssa.  Kollokaatio  on  siis  sanan  merkityspohjainen  tendenssi 

esiintyä  yhdessä  tietynlaisten  sanojen  kanssa  (Karlsson  1994:  215).  Tämä  on  Jarmo 

Jantusen  (2001:  173)  mukaan  kollokaation  assosiativiinen  määritelmä,  joka  painottaa 

sanojen luonnollista taipumusta esiintyä yhdessä muodostaen merkityskokonaisuuksia. 

 

Kollokaation  assosiatiivinen  määritelmä  sopii  hyvin  yhteen  leksikaalisen  primingin 

hypoteesiin  siitä,  miten  kielenkäyttäjän  mieleen  kasautuu  sanojen  käyttöön  liittyvää 

tietoa.    Karlsson  (1994:  172)  laskee  kollokaation  kuuluvan  niihin  leksikaalisen  tiedon 

lajeihin, joita natiivipuhuja taitaa sanan käytössä, ymmärtämisessä ja tuottamisessa siinä 

missä muitakin lekseemikohtaisia piirteitä, kuten syntaktisten erityispiirteiden hallinta ja 

semanttisten  suhteiden  hahmottaminen.  Hän  hallitsee  vahvoja  sanan  käyttötilanteeseen 

liittyviä  preferenssejä  ja  niihin  liittyviä  hienovaraisia  sääntöjä,  jotka  hän  on  oppinut 
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kielenomaksumisen aikana (Jantunen 2004: 356). Natiivipuhujan intuitiivinen ymmärrys 

kollokaateista  on  yleensä  epätarkka,  eikä  pelkkä  intuitio  tällöin  riitä  kollokaattien 

täsmälliseen selvittämiseen. Tutkimustilanteessa hän pystyy antamaan esimerkkejä vain 

muutamista  tietylle  sanalle  tyypillisistä  kollokaateista  ja  arvioimaan  suurpiirteisesti 

näiden kollokaattien todennäköisyyttä esiintyä sanan kanssa. Tästä syystä kollokaatioiden 

selvittämiseen tarvitaan laajaa korpusaineistoa. (Stubbs 1995: 2; 1996: 172.) Korpuksen 

etu on se, että sen avulla voidaan dokumentoida ja tarkastella kollokaatteja laajemmin 

kuin intuitiivisen tarkastelun perusteella (Stubbs 1995: 4).  

 

Kollokaatiota  voidaan  tarkastella  assosiaatiopohjaisen  määritelmän  lisäksi  myös 

kollokaation tilastollista merkitsevyyttä korostavalla määritelmällä. Hoeyn (1991: 6–7) 

määritelmä  kollokaatiolle  on  se,  että  lekseemi  esiintyy  tiettyjen  kielellisten  valintojen 

kanssa useammin kuin vain satunnaisesti samassa tekstiympäristössä. Näkemys korostaa 

siis  kollokaation  toistuvuutta,  mikä  tarkoittaa  sitä,  että  kollokaation  on  esiinnyttävä 

korpusaineistossa  riittävän  usein  ollakseen  tutkimuksen  kannalta  merkittävä  havainto 

(Jantunen 2001: 173). Lekseemillä on valtavan paljon satunnaisia myötäesiintymiä, mutta 

niillä harvemmin on suurta vaikutusta sanan merkitykseen. Satunnaiset kollokaatit eivät 

tyypillisesti  toistu  suuressa  aineistossa,  vaikka  yksittäisten  satunnaisten  esiintymien 

määrä  kasvaa  tavallisesti  tarkasteltavan  aineiston  lisääntyessä.  Sanan  tyypilliset 

kollokaatit  taas  esiintyvät  suuressa  aineistossa  taajasti  ja  paljastavat  toistuvan 

kollokaation. (Sinclair 1966: 418.) Kollokaation taajaa esiintymistä pidetään analyysin 

kannalta tärkeänä  (Jantunen  2004:  17). Huomio  on siis toistuvissa  tapahtumissa,  eikä 

niinkään yksittäisissä myötäesiintymissä (Sinclair 1996: 80).  

 

Kollokaatteja on tutkittu kielen oppimisen tutkimuksen näkökulmasta pro gradu -töissä 

sekä laajemmin  osana  kontekstuaalisten  piirteiden  tutkimusta  (Välitalo  2015,  Akgül 

2013)  että  yksittäisenä  kontekstuaalisen  valinnan  piirteenä  (Suoraniemi  2011). 

Yksittäisen  kirjoittajan  tekstien  kollokaatioita  on  tutkinut  Isokääntä  (2014)  ja  kuntien 

internet-sivujen esittelyteksteissä niitä on tarkastellut Uosukainen (2006).  
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2.3.2. Semanttinen preferenssi  

 

Kollokaation tarkastelu ei riitä selittämään kattavasti sanastollista vaihtelua (Hoey 2005: 

17).  Kun  tarkastellaan  pelkkiä  kollokaatteja,  sanojen  merkityksen  ja  käytön  kannalta 

tärkeitä kielellisiä piirteitä voi jäädä tarkastelun ulkopuolelle, sillä kollokaatteina esille 

tulevat säännöllisesti toistuvat sanastolliset piirteet, eivätkä niistä poikkeavat leksikaaliset 

esiintymät  näy  tuloksissa.  Semanttinen  preferenssi kuvaa käsitteenä juuri  tällaisia 

preferenssejä  ja muodoltaan  vaihtelevia  semanttisia  piirteitä, jotka jäävät  tilastollisesti 

merkitsevien kollokaatioiden tarkastelun ulkopuolelle. 

 

Semanttinen  preferenssi syntyy,  kun  leksikaalissemanttisen  myötäesiintymän  tulkitaan 

kuuluvan  johonkin  semanttiseen  ryhmään  tai  luokkaan  (Hoey  2007:  40). Esimerkiksi 

Partington  (2004:  147)  on  tarkastellut  englannin  lekseemiä utterly (’täysin,  kerta 

kaikkiaan’),  joka  kollokoi  sanojen failed, ruined, forgotten, unable ja useless kanssa. 

Partington on tulkinnut, että näitä leksikaalissemanttisia myötäesiintymiä yhdistää jonkin 

’poissaolo’,  joka  on  näitä  yhdistävä  merkityspiirre  ja  samalla  sanoja  yhdistävän 

merkitysryhmän  nimi.  Semanttisessa  preferenssissä  priming-ilmiö toimii  abstraktilla 

tasolla:  semanttinen  preferenssi  on  lekseemin  myötäesiintymistä  tehty  semanttinen 

yleistys, joka heijastaa leksikaalisen primingin tavanomaista toimintaa. (Hoey 2005: 16–

17.)  

 

Kollokaation  avulla  ei  siis  voida  selittää  semanttista  preferenssiä,  sillä  kaikki  sanan 

saamat  myötäesiintymät  eivät  selity tilastollisesti  merkitsevien kollokaattien  avulla. 

(Hoey  2005:  17).  Sanan  kollokaatit  ovat  kylläkin  osaltaan  muodostamassa  semanttista 

preferenssiä ja näin saattavat selittää tietyn preferenssin olemassaoloa (Hoey 2007: 40). 

On  mahdollista,  muttei  teoreettisesti  täysin  välttämätöntä,  että  semanttinen  preferenssi 

syntyy, kun kollokaation seurauksena kielenkäyttäjä tunnistaa kollokaattien semanttisia 

yhtäläisyyksiä. Kielen  käyttäjän  huomiot  semanttisista  yhtäläisyyksistä  siirtyvät 

abstraktimmalle tasolle puhujan törmätessä uusiin, semanttisilta piirteiltään kollokaatteja 

vastaaviin sanoihin. Semanttisen preferenssin leksikaalisessa primingissa siirrytään siis 

yksittäistapauksista  eli  yksittäisistä  sanojen  esiintymistä  semanttisiin  ryhmiin,  joita 

yhdistävät  ryhmään  kuuluvien  sanojen  tietyt  piirteet.  Myös  luovat  ja  epätavalliset 

sananvalinnat ovat tällöin mahdollisia, sillä kielenkäyttäjä osaa yhdistää ne yleisempään 

semanttiseen preferenssiin. (Hoey 2005: 17–18.)  



 

 
16 

 

Käytän Hoeyn tulkintaa semanttisen preferenssin ja kollokaation suhteesta lähtökohtana 

omassa  tutkielmassani.  Jos  semanttiseen  preferenssiin  kuuluva  kollokaatti  on 

tilastollisesti merkitsevä, pidän sitä osoituksena priming-ilmiön toteutumisesta yleisellä 

tasolla.  Ilmiön  abstraktiutta  taas  kuvaavat  yleisyydeltään  vaihtelevat 

leksikaalissemanttiset myötäesiintymät, joilla on semanttisia yhtäläisyyksiä myös yleisiin 

ja tilastollisesti merkitseviin kollokaatteihin. Samaan semanttiseen preferenssiin saattaa 

kuulua lekseemejä, jotka edustavat eri sanaluokkia. Ne kuitenkin kuuluvat merkityksensä 

puolesta  samaan  semanttiseen  ryhmään.  Sinclairin naked  eye -ilmauksen  semanttisen 

preferenssin  'näkyvyys'  muodostumiseen  osallistuivat  esimerkiksi  verbit  kuten see ja 

view, adjektiivit kuten visible (Sinclair 1996). 

 

Semanttisen preferenssin yksi funktionaalinen merkitys on siinä, että se auttaa erottamaan 

lähisynonyymeja  toisistaan  (Hoey  2007:  41).  Semanttiset  luokat  tai  ryhmät  paljastavat 

liitännäismerkityksiä,  jotka  ilmaisevat  semanttisia  eroja  lähisynonyymien  käytössä. 

Hoeyn (2007: 41) esimerkissä consequence-sanalta puuttuu samankaltaisuuteen viittaava 

semanttinen  preferenssi,  joka  on  taas result-sanalle  tyypillinen,  kuten  esimerkeissä a 

similar result,  a  rather  different  result ja the  same  result.  Kennedy  havaitsi  englannin 

verbien  semanttisia  preferenssejä  tutkiessaan,  että  verbejä begin ja start erottaa begin-

verbin semanttinen preferenssi, joka osoittaa tahdosta riippumatonta toimintaa. Tällaisen 

verbiketjun osia voivat olla esimerkiksi verbit fade, ache, shake. (Kennedy 2008: 30.) 

 

Suomen  kielessä  semanttisia  preferenssejä  on  tutkinut  Jantunen  (2004),  joka  on 

tarkastellut  astemääritteiden hyvin,  kovin ja oikein semanttisia  preferenssejä 

väitöskirjassaan.  Semanttisten preferenssien  tarkasteluun  on  paneutunut  myös  Pirkola 

(2016),  joka  pro  gradu -tutkielmassaan  tarkastelee modaali-ilmausten ehkä ja 

mahdollisesti semanttisia  preferenssejä  niiden  käyttöä  erottavina  tekijöinä. Semanttisia 

preferenssejä on tarkastellut suppeammin Akgül (2013), joka on tutkinut suomen kielen 

frekventtien  adjektiivien hyvä, pieni ja iso kollokaatioita  ja  niihin  liittyviä 

kontekstuaalisia  valintasuhteita,  kuten  kolligaatiota, semanttista  preferenssiä  ja 

semanttista prosodiaa natiivi- ja oppijansuomen korpuksissa.  Samaan tapaan semanttista 

perferenssiä on sivunnut Välitalo (2015), joka on tutkinut suomen kielen modaaliverbien 

erilaisia kontekstuaalisia valintasuhteita näkökulmasta, jonka tavoitteena on hyödyntää 

tietoja oppijankielessä.  
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Semanttisen preferenssin käsitteen yhteydessä on otettava huomioon myös semanttisen 

prosodian käsite. Niitä on käytetty kuvaamaan samaa ilmiötä, tai ne on käsitetty kahdeksi 

erilliseksi  mutta  samankaltaiseksi  ilmiöksi.  (Bednarek  2008: 119.) Semanttinen 

prosodia kuvaa  sanan  ja  sitä  ympäröivien  valintojen  muodostamia  merkityksiä,  jotka 

monesti  ilmaisevat  kirjoittajan  positiivista  tai  negatiivista  suhtautumista asiaan  (Louw 

2000:  57). Semanttinen  prosodia  on  myös  tulkittu  yhdeksi  semanttisen  preferenssin 

piirteeksi, ’positiiviseksi’ tai ’negatiiviseksi’ semanttiseksi preferenssiksi, jolloin se on 

yksi semanttisen preferenssin alaryhmä. (Partington 2004: 149.)   

  

Vaikka semanttinen preferenssi ja semanttinen prosodia ovatkin samankaltaisia, niiden 

voidaan myös nähdä olevan erillisiä ilmiöitä. Oster ja van Lawick (2008) ehdottavat, että 

käsitteet semanttinen preferenssi ja semanttinen prosodia olisi analyysin kannalta hyvä 

erottaa toisistaan niin, että semanttisella preferenssillä viitattaisiin vain sanan leksikaalis-

semanttisiin myötäesiintymiin. Semanttisen prosodian käsite rajattaisiin näin yleisemmän 

tason  kuvaukseen,  etupäässä  positiivinen–negatiivinen-käsiteparin  osoittamaksi 

asenteellisuuden kuvaajaksi. (van Lawick & Oster 2008: 335.) Myös Bednarek (2008: 

121) tulkitsee semanttisen preferenssin ja semanttisen prosodian eritasoisiksi ilmiöiksi: 

semanttinen  preferenssi,  esimerkiksi  ’poissaolo’,  on  suljetumpi  merkityspiirre  kuin 

semanttisen  prosodian  edustama ’negatiivisuus’ tai ’positiivisuus’,  joihin  kuuluu 

huomattavasti enemmän erilaisia leksikaalisia myötäesiintymiä. 

 

Partingtonin  mukaan  semanttisen  prosodian  arvioiva  ja  asenteellisuutta  ilmaiseva 

merkitys ei  ole  tunnistettavissa yksittäisistä merkitysyksikön leksikaalisista 

myötäesiintymistä.  Se,  miten  käyttäjä  tunnistaa  tällaiset  asenteellisuutta  ilmaisevat 

merkityspiirteet,  selittyy  Partingtonin  mukaan  leksikaalisen  primingin  avulla. 

Kielenkäyttäjälle  on  syntynyt  primingin  avulla  mentaalisia  sääntöjä, jotka  ohjaavat 

tunnistamaan  sen,  miten  sanat esiintyvät  keskenään ja  muodostavat  semanttisen 

prosodian.  (Partington  2004:  132.)  Semanttinen  prosodia  on  siis  puhujien  jakama 

kokemus kielestä, mikä selittää sanan potentiaalin esiintyä ilmauksessa negatiivisena tai 

positiivisena  asenteellisuutta  ilmaisevana kontekstuaalisena  ominaisuutena  (Partington 

2004:152). Tässä työssä en tarkastele semanttista prosodiaa, koska sen tarkastelu vaatisi 

laajemman  tekstikontekstin  tarkastelua  ja  joidenkin  tekstien  yhteydessä  myös 

kannanottoa  tilannekontekstin  esittämään  asiaintilaan. Alustavan  aineiston  tarkastelun 
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perusteella tekstin asenteellisuuden määrittäminen positiiviseksi tai negatiiviseksi ei ole 

yksiselitteistä,  joten  joudun  jättämään  semanttisen  prosodian  käsittelyn  pois 

tutkielmastani.  
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3. SYNONYMIA 

 

Synonymialla viitataan  lähinnä  sanojen  denotatiivisen  merkityksen  samuuteen 

(Kangasniemi  1997:  42).  Denotaatiolla  tarkoitetaan  sanojen  viittausalaa.  Sanojen 

merkitys  rajaa  joukon,  joka  käsittää  asiat,  oliot,  ominaisuudet,  teot,  toiminnot  tai 

suoritukset, joihin sanoilla viitataan. Sana nainen viittaa tällöin kaikkien naisten joukkoon 

ja  sana rakkaus puolestaan  kaikkien  rakkauksien  joukkoon.  (Kangasniemi  1997:  28.) 

Synonymiaan liittyy sanojen merkitysten vastaavuus, joten tilanteista samanviitteisyyttä 

ei  voida  laskea  kuuluvaksi  synonymiaan.  Esimerkiksi  samaan  tarkoitteeseen  voidaan 

viitata  sekä  sanalla lahja että kirja,  jos  kirja  saadaan  tai  annetaan  lahjaksi.  Sanojen 

merkitykset eivät vastaa toisiaan, vaikka ne viittaavat samaan esineeseen. (Kuiri 2012: 

31.)  

 

Synonyymeja  voidaan  tarkastella  joko  niiden  perusmerkitysten  tai  viittaussuhteiden 

pohjalta.  Voidaan  myös  pohtia,  miten  vivahde-erot  ja  sivumerkitykset  tulisi ottaa 

huomioon  synonyymejä  tarkasteltaessa.  Näiden  syiden  takia  koko  synonymiailmiön 

olemassaolo  on  kiistanalainen  ja  muodostaa  yhden  semantiikan  peruskysymyksistä. 

(Huumo 2004: 600–601.) Dvijakin mukaan synonymia on suhteellisen vähäisesti tutkittu 

kielen  ilmiö,  koska  synonyymisilla  sanoilla  on  nähty  olevan  sama  perusmerkitys. 

Semanttisesti  synonyymit  eivät  kuitenkaan  jaa  kaikkia  merkityksiä  keskenään,  mutta 

eivät ole myöskään merkityksiltään vastakkaisia. (Dvijak 2006: 20.) 

 

Synonymian ehto on, että sanoilla on tarpeeksi päällekkäisiä semanttisia ulottuvuuksia 

mutta vain vähän kontrastiivisia merkityksiä. Jos sanoilla on kontrastiivinen ero, kuten 

sanoilla spaniel ja collie,  ne  eivät  muodosta  synonyymejä,  vaikka  ne  sisältävät  useita 

yhteisiä semanttisia komponentteja. (Cruse 1986: 266.) Synonyymien on oltava identtisiä 

niiden  keskeisiltä  semanttisilta  piirteiltä,  mutta  ne  voivat  erota  niin  kutsutuilta 

perifeerisiltä piirteiltään. Synonyymiset sanat voivat olla vaihdettavissa keskenään, jos ne 

eivät tuota tilanteeseen liittyvää merkityseroa, joka syntyy esimerkiksi sanoille  execute 

ja murder. (Cruse 1986: 267–268.) 

 

Synonymia ei toteudu vain yksittäisten lekseemien tasolla, vaan synonyymi voi koostua 

laajemmista  yksiköistä,  kuten  lausekkeista  tai  lauseista, joilla  on  sama  merkitys  kuin 

leksikaalisesti yksinkertaisemmilla ilmaisuilla (Lyons 1996: 60; Olkinuora 1992: 113). 
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Tällöin gradu on  synonyymi  ilmaukselle yliopistotasoinen ylemmän 

korkeakoulututkinnon  opinnäyte.  Jos  nämä  ilmaukset  ovat  merkityksensä  puolesta 

keskenään vaihdettavissa niin, etteivät ne muuta toistensa merkitystä, ne voidaan tulkita 

synonyymeiksi. Tosin tuskin kukaan käyttää näitä ilmauksia synonyymeina todellisissa 

kielenkäyttötilanteissa.  Kyseessä  on  enemmänkin  keinotekoinen määritelmä,  joka  on 

luotu kuvaamaan sanan tarkoitetta kuin luonnollinen kielellinen ilmiö. (Palmer 1981: 93.) 

  

Crusen mukaan toiset synonyymiset ilmaukset ovat synonyymisempia kuin toiset, jolloin 

synonyymit  muodostavat  jatkumon,  jonka  toisessa  päässä  ovat  sanat,  jotka  eivät  täytä 

synonymian  ehtoja  ja  toisessa  absoluuttiset  synonyymit  (Cruse  1986:  267–268,  270). 

Jatkumolla voi nähdä synonymian lievimpänä muotona Larjavaaran mainitsemat sanojen 

polyseemisyyteen perustuvat osittaissynonyymit, joissa sanojen merkityssikermissä on 

sanoille  samanmerkityksisiä  valinnaismerkityksiä,  vaikka  sikermät  kokonaisuudessaan 

olisivat erilaisia. Esimerkkinä osittaissynonymiasta Larjavaara mainitsee lauseet Hanasta 

juoksi vettä ja Hanasta virtasi vettä, joissa virrata ja juosta ovat samamerkityksisiä. Taas 

lauseiden Kansaa  virtasi  stadionille ja Kansaa  juoksi  stadionille merkitykset  eivät  ole 

samanmerkityksisiä.  (Larjavaara  2007:  142 - 123.)  Myös  Crusen  (1986)  plesionyymit 

ovat  lievä  synonymian  laji.  Kuiri  (2012:  31)  havainnollistaa  plesionyymejä,  sillä  että 

kielenpuhujilla  voi  olla  erilainen  käsitys  siitä,  voidaanko  sanalla  viitata  samaan 

kohteeseen. Suomen kielestä Kuiri antaa esimerkiksi sanat joki ja puro. Puhuja voi todeta, 

että: "Hei, täällä on pieni joki", kun taas toinen vastaa "Eihän tuo ole joki, pelkkä puro 

vain". (Kuiri 2012: 31.) 

 

Kognitiivinen  synonymia perustuu  synonyymisten  ilmausten  totuusehtojen 

täyttymiseen. X on Y:n kognitiivinen synonyymi, jos X ja Y ovat syntaktisesti identtisiä 

ja kieliopillisesti toteava lause S on vastaava kuin toinen lause S, jonka ainoa ero on siinä, 

että X on korvattu Y:llä. Esimerkiksi lause He plays fiddle very well on kognitiivisesti 

synonyyminen lauseen He plays violin very well kanssa. (Cruse 1986: 88.) Kuirin (2012: 

30)  mukaan  synonymiaksi  käsitetään  yleensä  kognitiivisten  merkitysten  samuus. 

Kognitiivisen  synonymian  yhteydessä  ei  tarvitse  välittää  sanojen  vivahde-eroista  tai 

tyylillisistä  valinnoista,  vaan  riittää,  että  sanat  täyttävät  totuusehtojen  niille  asettamat 

vaatimukset.  Tällöin  sanat  toimivat  toistensa funktionaalisina  vastineina.  Ronald 

Langackerin edustaman kognitiivisen kielentutkimuksen näkökulmasta ilmaukset, jotka 

voivat toimia toistensa funktionaalisina vastineina tai parafraaseina, eivät ole kuitenkaan 
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ole  semanttisesti  identtisiä.  Niiden  synnyttämät  mielikuvat  poikkeavat  toisistaan. 

(Langacker 1988: 10–11.) 

 

Larjavaara  jakaa  mielikuviltaan  erilaiset  kognitiiviset  synonyymit  konnotatiiviseen  ja 

tyylilliseen  puolisynonymiaan. Konnotatiivisessa  puolisynonymiassa lekseemit 

poikkeavat  toisistaan  mielikuviltaan  eli  konnotaatioiltaan,  kuten  sanat ryssä ja 

venäläinen. Ensimmäinen  näistä  sisältää kielteisen  mielleyhtymän  eli  sillä on 

ekspressiivinen lisämerkitys, jota jälkimmäisellä ei ole. Tyylillisessä puolisynonymiassa 

sanojen sävyerot johtuvat siitä, että ne kuuluvat erilaisiin rekistereihin tai tyyleihin. Sanat 

kuten pissa ja virtsa hakeutuvat erilaisiin tekstikonteksteihin sen mukaan, kuuluvatko ne 

puhe- vai kirjakieleen. Tekstikontekstit kuvastavat interaktion tyyppiä mutta myös luovat 

valittuina tyyleinä ilmaisullisia päämääriä. (Larjavaara 2007: 139–140.)  

 

Koska  ilmaisuparit  ovat  hyvin  harvoin  merkityksiltään  täysin  samoja,  puhutaan  usein 

lähisynonyymeistä (VISK 2008 Määritelmät). Lähisynonyymeille on tyypillistä se, että 

ilmaisujen kollokaationaalisessa  alassa,  eli  mahdollisten  kontekstien  ryhmässä,  on 

joitain molemmille sanoille yhteisiä esiintymisympäristöjä (Lyons 1996: 62). Esimerkiksi 

sanoja laiha ja hento voidaan  käyttää  kuvaamaan  jonkun  ihmisen  ulkonäköä,  mutta 

merkitykset eivät käy yhteen, jos puhutaan kahvista. Laiha kahvi on ilmaus, jossa laiha 

esiintyy sille tyypillisen kollokaatin kahvin kanssa, mutta hento kahvi ei ole ominainen 

kollokaatio,  joten  ilmaus  kuulostaa  kummalliselta.  Se  ei  täytä hennolle tai kahville 

tyypillistä kollokationaalista alaa.  

 

Cruse kuvaa leksikaalissemanttisen myötäesiintymän valintarajoituksia ilmaisun kick the 

bucket avulla. Ilmaisu merkitsee samaa kuin die, mutta sen käyttö on rajattu inhimilliseen 

subjektiin.  Lause The  hamster  kicked the  bucket on  siis  epätyypillinen,  koska  sen 

subjektin  tarkoite  ei  ole  ihminen.  Sen  sijaan  verbin die käytön  rajaaminen  vain 

inhimillisiin tarkoitteisiin olisi semanttisesti mielivaltaista. (Cruse 1986: 278–279.) 

 

Crusen  määritelmän  mukaan  lähisynonymiassa  voi  olla pieniä  merkityseroja  sanojen 

välillä, kuten esimerkiksi englannin itkemiseen viittavilla verbeillä weep ja sob. Jos taas 

sanojen  taustassa  oleva  iso  merkitysero  korostuu,  kuten  'hyvännäköistä'  tarkoittavien 

adjektiivien pretty ja handsome välillä  silloin, kun  sanojen  merkityksessä  olevat 

sukupuoleen viittaavat taustaoletukset ovat tärkeässä osassa merkitystä, sanoja ei voida 
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pitää  synonyymisina.  Cruse  tähdentää,  ettei  ole  helppo  määritellä,  miksi  jossain 

yhteydessä  sanat  toimivat  lähisynonyymeina  ja  toisinaan  taas  niiden  merkitykset  ovat 

toisilleen kontrastiivisia. (Cruse 2000: 159–160.)  

 

Lähisynonyymeja erottavat osittain niiden denotaatiot mutta myös niiden konnotaatiot ja 

tekstilajit, joissa sanat tyypillisesti esiintyvät (Stubbs 2002: 38). Kahden synonyymisen 

sanan merkityksillä onkin taipumus esiintyä erilaisissa käyttöyhteyksissä ja konteksteissa 

(Tognini-Bonelli  2001: 34).  Lähisynonyymeilla  voi  siis  olla mielikuvaan ja  tyyliin 

liittyviä merkityseroja  konnotatiivisen  ja  tyylillisen  puolisynonymian  tapaan. 

Semanttisen myötäesiintymisen rajoitukset eivät kuitenkaan poista mahdollisuutta siihen, 

että  sanat  olisivat  kognitiivisesti  synonyymisia  (Cruse  1986:  279).  Tämä  Lyonsin  ja 

Crusen määritelmä lähisynonymiasta sopii yhteen kontekstuaalisen semantiikan teorian 

kanssa  ja  kuvaa  esittelemistäni  teorioista  parhaiten  tutkimuskohteitani.  Muutenkin 

lähisynonymian  määritelmä  on  teoreettisesti  tarpeeksi  kattava  kuvaamaan 

tutkimusaihettani  ja  siihen  mahdollisesti  liittyviä  yksityiskohtia,  kuten  tyylillisiä  tai 

konnotatiivisia merkityksiä. Crusen määritelmä lähisynonymialle on joustava, koska se 

sallii joitain eroja lekseemien merkitysvivahteissa mutta nostaa merkitykseen vaikuttavat 

semanttiset  taustaoletukset  ja  kollokationaaliset  valintarajoitukset  synonyymeja 

erottavaksi  tekijäksi.  Ajatusta  lekseemien  synonyymisesta  käytöstä  ei  tarvitse 

välittömästi hylätä  toisin  tiukempien  synonymian  määritelmien  mukaan,  vaan  teoriat 

valintarajoituksista ja merkittävistä eroista semanttisessa taustassa ohjaavat tulkitsemaan 

lekseemejä niiden kontekstin ja semanttisten ominaisuuksien mukaan. 

 

Synonymialle  on  annettu  myös  lähisynonymian  määritelmää  tiukempia  ehtoja. 

Osittainen täydellinen synonymia on mahdollista, jos sanoja voidaan käyttää toistensa 

vastineina lauseissa, niin että niiden merkitykset ovat identtisiä (Cruse 1986: 270; Lyons 

1996: 60). Osittain täydelliset synonyymit eivät siis ole merkityksiltään lähes identtisiä 

niin kuin lähisynonyymit, esimerkiksi englannin kielessä lähisynonyymit mist ja fog tai 

stream ja brook.  Osittain  täydellisten  synonyymien  ilmaiseman  merkityksen  tulee  olla 

kontekstissaan täysin identtinen, kuten lauseessa They live in a big/large house. Big ja 

large ovat  kuitenkin  polyseemisia,  minkä  tähden  ne  eivät  jaa  kaikkia  merkityksiä 

keskenään, vaan niillä on kollokationaalisia rajoituksia suhteessa toisiinsa. (Lyons 1996: 

60–62.) 
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Tiukin  määritelmä  sanojen  synonymialle  on  absoluuttisen  synonymian  määritelmä. 

Absoluuttisen  synonymian eli  täydellisen  synonymian  ehtona  on,  että  sanat  voidaan 

korvata toisillaan kaikissa käyttöyhteyksissä, niin ettei ilmauksen merkityksessä tapahdu 

mitään muutoksia. Täydellisen synonymian kiistämiseen riittää yksikin ympäristö, jonka 

avulla sanojen merkitysero voidaan todistaa. (Kangasniemi 1997: 42–43.) Absoluuttinen 

synonymia toteutuu siis vain, jos sanojen merkitykset ovat identtisiä ja samoja kaikissa 

konteksteissa  ja  ne  vastaavat  semanttisesti  toisiaan  kaikilta  synonymian 

merkitysulottuvuuksilta.  (Lyons  1996:  61).  Synonyymeilla  ei  tällöin  saa  olla 

konnotatiivisia,  tyylillisiä  tai  kollokatiivisia  erityismerkityksiä.  Absoluuttista 

synonymiaa  pidetäänkin  epätodennäköisenä  kielen  ilmiönä,  vaikkei  sitä  tosin  voida 

testatakaan,  sillä  sanan  kaikkien  esiintymisympäristöjen  selvittäminen  on  mahdotonta 

(ks.  Cruse  1986;  Kangasniemi  1997;  Karlsson  1994;  Kuiri  2012;  Lyons  1996).  Ei  ole 

todennäköistä,  että  kaksi  merkitykseltään  täydellistä  synonyymia  säilyisivät  kielessä. 

Sanoista  toinen  joko  syrjäyttää  toisen  tai  sanassa  tapahtuu  merkityksen  muutos. 

(Kangasniemi 1997: 42–43).  Larjavaaran (2007: 139) mukaan kieli pyrkii järjestelmänä 

polyseemisyyteen eli siihen, että merkitysten määrä kasvaa muttei niinkään merkitsimien 

eli sanojen. 

 

Jantusen  mukaan  synonyymisina  pidetyt  sanat  poikkeavat toisistaan laajemman 

tekstikontekstinsa lisäksi myös lähikontekstiltaan ja taivutukseltaan. Tämä tukee oletusta 

absoluuttisen  synonymian  mahdottomuudesta,  mutta  ei  sulje  pois  mahdollisuutta,  että 

jotkin synonyymiset sanat olisivat myös kontekstuaalisilta ominaisuuksiltaan lähempänä 

toisiaan kuin toiset. Jantunen (2004: 62) hahmotteleekin jatkumon vapaasti vaihdettavien 

synonyymien  ja  tarkasti  tiettyjä  valintarajoituksia noudattavien  ilmausten  välille. 

Synonymia-ilmiötä  on  lähestytty  suomen  kielen  tutkimuksessa  useista  teoreettisista 

näkökulmista,  jotka  pyrkivät  selittämään  synonyymisena  pidetyn  sanan  valintaa  ja 

synonymian astetta.  

 

Synonymian  tutkimisessa  on  käytetty  myös  kontekstuaalisen  semantiikan ja 

korpustutkimuksen menetelmiä. Jantunen on tutkinut (2001) on lähisynonyymien tärkeä 

ja keskeinen kollokaatiota  ja  morfologista  valintaa, heilua- ja hievahtaa -verbien 

semanttista  prosodiaa  (2009)  sekä  kartoittanut  laajasti  astemääritteiden kovin, hyvin ja 

oikein kontekstuaalista  valintaa  väitöskirjassaan  (2004). Suoraniemi  tarkastelee  pro 

gradu-työssään  (2011)  absoluuttisina  synonyymeinä  pidettyjen  adpositioiden vuoksi ja 
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takia kollokointia, jossa on yllättäviä eroja. Esimerkiksi vuoksi muodostaa kiteytyneen 

ilmaisun huvin  vuoksi. Aikaisemmista  tutkimuksista  lähimpänä  omaa 

tutkimusasetelmaani  on  Pirkolan  pro  gradu -työ  (2016),  jossa  hän  tutkii  modaalisten 

sanojen ehkä ja mahdollisesti kollokaatioita  ja  semanttisia  preferenssejä.  Pirkolan 

saamien  tulosten mukaan ehkä-sanalla  on  preferenssi  ’mentaalisuutta’  ilmaisevien 

leksikaalissemanttisten  myötäesiintymien  kanssa,  kun  taas mahdollisesti-sanalla  on 

preferenssi ’yhteiskunnallisuus’-merkitysluokan sanoihin. (Pirkola 2016: 87–88.) 

 

Päiviön  (2007)  väitöskirjassa  tarkastelussa  ovat  absoluuttisina  synonyymeina  pidetyt 

adpositiot asti ja saakka.  Hän  tarkastelee  kognitiivisen  semantiikan  pohjalta  sanojen 

käyttöä  nykykielessä  ja  suomen  kirjakielen  historiassa  myös  korpustutkimuksen 

näkökulmasta. Päiviön tutkimuksessa käy ilmi, ettei sanoilla oikeastaan ole merkitykseen 

tai  käyttöön  liittyviä  eroja,  vaan  ne  voidaan  tulkita  hyvin  synonyymisiksi,  jolloin 

lekseemit ovatkin lähes täydellisiä synonyymeja (Päiviö 2007: 234 – 235). 

 

Arppe  (2008)  on  käyttänyt  korpuslingvististä  tutkimusmetodia  väitöskirjassaan.  Hän 

tarkastelee ajatteluun liittyvän lähisynonyymipesyeen jäseniä ajatella, pohtia, harkita ja 

miettiä. Arppe  tarkastelee  monimuuttujamenetelmän  avulla  aineistostaan  niin 

tilannekontekstin aiheuttamaa vaihtelua, kuten tekstilajin vaikutusta, kuin kieliopillisten 

valintojen  ja  sanan  sisäisen  morfologisen  variaation  vaikutusta  synonyymisen  sanan 

kontekstuaaliseen valintaan (2009: 2). 
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4.  LÄHISYNONYYMIEN DENOTATIIVISET MERKITYKSET 

 

 

Tässä pääluvussa  käsittelen lähisynonyymien keho, vartalo ja ruumis merkityksiä 

sanakirjoissa. Kiinnitän  huomioni  denotatiiviseen  merkitykseen,  joka on  sama  kuin 

viittaava  merkitys  (Kangasniemi  1997:  12). Jätän  sanakirjoissa  esitetyt  lekseemien 

käyttöä koskevat esimerkit tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska on mahdollista, että ne 

ovat sanakirjan  tekijän itse  keksimiä  tai  satunnaisesti  jostain  aineistosta  poimittuja. 

Esimerkit eivät ole tutkielmani kannalta samalla tavalla mielenkiintoisia kuin lekseemien 

perusmerkitystä koskevat määritelmät, koska sanakirjoissa ei avata niiden rekisteriä tai 

yleisyyttä.  Sanakirjamääritelmät antavat suuntaa siitä, miten synonyymipesyeen jäsenet 

on  aikaisemmin  määritelty suomenkielisissä  sanakirjoissa,  jotka  ovat  peräisin  eri 

vuosikymmeniltä.  Tarkastelun  kohteena  ovat  Nykysuomen  sanakirja  (NS),  joka  on 

koostettu vuosina  1951–1961, ja Kielitoimiston sanakirjan (KS) verkkoversio vuodelta 

2014. 

 

Kielitoimiston  sanakirjan  (s.v. ruumis)  mukaan ruumis on,  ’ihmisen  tai  eläimen  koko 

elimistö’.  Saman  määritelmän  antaa  myös  NS  (s.v. ruumis).  KS  ja  NS  antavat  sanalle 

ruumis kaksi  eri  merkitystä:  ’kuollut  ruumis’  ja  ’elävä  ruumis’.  ’Kuollut  ruumis’  on 

molemmissa  teoksissa  synonyymi  sanalle kalmo.  NS  määrittää  vielä  tarkemmin,  että 

ruumis merkityksessä  ’elävä  ruumis’  on  lääketieteellinen  termi,  joka  on  synonyymi 

keholle.  

 

Keho on KS:n mukaan ’elävän ihmisen tai eläimen ruumis’ (KS 2014 s.v. keho). NS:n 

määritelmä  sanalle  on  täysin  sama.  NS  nostaa  esille  myös,  että  sana  kuuluu  varsinkin 

lääketieteelliseen sanastoon ja on vastakohta sanalle kalmo, ’kuollut ruumis’. (NS s. v. 

keho.) 

 

Sanan vartalo merkityksen  KS  määrittelee  seuraavalla  tavalla:  ’selkärankaisten 

ruumiinosa, johon kaula, raajat ja häntä t. pyrstö liittyvät; ihmisruumiin osa, johon pää, 

kaula ja raajat liittyvät t. koko ruumis päätä lukuun ottamatta’ (KS 2014 s.v. vartalo). 

NS:n  määritelmä  sanan vartalo on  ’se  ihmisruumiin  osa,  johon  pää,  kaula  ja  raajat 

liittyvät’  (NS  s.v. vartalo).  Sanalla  on  myös  toinen  perusmerkitys  kielitieteessä.  Siinä 
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vartalo on KS:n mukaan ’sanan osa, joka jää jäljelle erotettaessa siitä taivutuspäätteet ja 

liitteet’. (KS 2014 s.v. vartalo). 

 

Sanoilla  on  selkeästi  joitain  toisistaan  poikkeavia  denotatiivisia  merkityksiä,  kuten 

ruumis merkityksessä  ’vainaja’. Tässä  denotatiivisessa  merkityksessä  on  otettava 

huomioon  se,  että  lekseemillä  on  sama  viittauskohde  eli  tarkoite  kuin  sen  toisessa 

merkityksessä.  Ero  syntyy  merkityspiirteen  ’elollinen’  ja  ’eloton’  välillä,  vaikka 

lekseemin fyysinen tarkoite on käytännössä sama. Kun viittausalana on ’elävän ihmisen 

tai  eläimen  elimistö’,  sanat  ovat  KS:n  ja  NS:n  antamien  määritelmien  mukaisesti 

merkitykseltään  synonyymisia. Vartalo poikkeaa  muista  sanakirjamääritelmistä  siinä, 

että  sen  määritelmässä  tulee  selkeimmin  esille  osa-kokonaisuussuhde,  jossa  osa 

ruumiinosista, kuten raajat ja pää, ei kuulu sanan viittausalaan.  

 

Osa-kokonaisuussuhde  ilmenee  myös  sanan  toisessa  perusmerkityksessä,  joka  on 

’sananvartalo’.  Sen  denotaatioon  eivät  kuulu  taivutuspäätteet.  ’Sananvartalo’  on 

merkityksenä  kehittynyt  metaforisen  käytön  kautta  merkityksestä  ’elävän  ihmisen  tai 

eläimen elimistö’. Kun sanan merkitys laajenee käsittämään ilmiön, jolla on yhtäläisyyttä 

sanan  alkuperäisen  viittausalaan  kuuluvien  tarkoitteiden  kanssa,  syntyy  metafora,  joka 

yleistyessään haalistuu sanan yhdeksi merkitykseksi (Kuiri 2012: 79). Sananvartalon ja 

vartalon yhteinen  piirre  on  merkityksen  osa-kokonaisuussuhde,  jonka kautta vartalon 

denotaatio on laajentunut koskemaan myös sanan osaa, johon taivutusmuodot liittyvät. 
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5.  LÄHISYNONYYMIEN KONTEKSTUAALINEN VALINTA 

 

 

5.1. Tutkimuksen eteneminen 

 

Analyysissäni  tarkastelen  lekseemien kontekstuaalisia  valintasuhteita. 

Korpustutkimuksen  ja  kollokaation  tilastollisen  luonteen  vuoksi  aloitan  aineistoon 

perehtymisen  kvantitatiivisin  menetelmin. Tarkastelussani  hyödynnän  CSC:n  Suomen 

kielen  tekstikorpukselle  kehittämää  WWW-Lemmie  2.0 -ohjelmaa.  Se  on  web-

käyttöliittymä, jolla voidaan tarkastella Suomen tekstipankin aineistoa (CSC2).  

 

Olen  määrittänyt  kollokaation minimifrekvenssiksi  vähintään  kuusi  (6)  lekseemin 

myötäesiintymää  hakusanan  kanssa,  sillä  alustavien  aineiston  testausten  myötä  joudun 

toteamaan, että pienemmällä kollokaation taajuudella saan tuloksekseni täysin identtisiä 

tai  lyhennettyjä  Suomen  tietotoimiston  (STT)  uutisointeja.  Niitä  on  julkaistu  lähes 

samassa  muodossa  eri  sanomalehdissä,  joista  tutkimusaineistoni  osakorpukset 

muodostuvat.  Rajaamalla  kollokaation muodostumisen  ehdot  tiukaksi  pyrin 

minimoimaan identtisten ja lähes identtisten tekstien vaikutukset tuloksiin.  

 

Kollokaatiota tarkastellessani käytössäni on MI-testi, joka mittaa kahden sanan välisen 

suhteen  voimakkuutta.  Se  ei  laske  myötäesiintymiä  pelkästään  niiden  taajuuksien  ja 

tilastollisten  merkitsevyyksien  perusteella,  vaan  ottaa  myös  sanojen  keskinäisen 

myötäesiintymisen huomioon. (Clear 1993: 280–281.) Käytän hyväkseni MI-testiä, sillä 

se  antaa  tulokseksi  myös  harvinaisia  kollokaatteja,  joiden  keskinäinen  suhde  on 

kiinteämpi kuin sellaisten kollokaattien, jotka esiintyvät muutenkin taajaan. On kuitenkin 

otettava  huomioon  MI-testiin  kohdistuva  kritiikki:  on  yleisesti tunnettua,  että  MI-testi 

saattaa antaa jopa liikaa painoarvoa vähemmän frekventeille sanoille (Xiao & McEnery 

2006:  105). Tästä  syystä  täydennän  kollokaation  tarkastelua  T-testillä. T-testi  mittaa 

tilastollisesti  taajempia  myötäesiintymiä  kuin  MI-testi.  Sanojen  keskinäisen  suhteen 

voimakkuus ei ole siinä samalla tavalla merkitsevä kuin MI-testissä, vaan T-testi ilmaisee 

ennemmin varmuutta siitä, että sanoilla on tilastollisesti merkittävä suhde toisiinsa. (Clear 

1993: 280–281.) 
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Otan  tarkasteluuni  sellaiset  kollokaatit,  joiden  tulokset  ylittävät sekä  MI- että  T-testin 

tilastollisen merkitsevyyden raja-arvot. T-testin merkittävyyden raja-arvo on 2 (Stubbs 

1995: 13) ja MI-testin 1,58 (Barnbrook 1996: 99). Stubbs (1995: 13) ja Jantunen (2004: 

80)  ovat  määrittäneet  omissa  tutkimuksissaan  MI-testille  raja-arvon  3,  mutta  tässä 

tutkielmassa  pitäydyn  raja-arvossa  1,58,  sillä  myös  harvinaisemmat  kollokaatiot  ovat 

tutkimusaiheeni kannalta kiinnostavia. Noudatan Stubbsin (1995: 13) mallia siitä, miten 

kollokaatioita  kannattaa  tarkastella  T- ja  MI-testien  valossa:  ensin  määritellään 

kollokaation minimitaajuus, joka on Stubbsin mukaan useammin kuin kerran esiintyvä 

sana, minkä jälkeen karsitaan sellaiset tulokset, jotka eivät ylitä kummankaan testin raja-

arvoa. Tällä tavoin tarkoituksena on varmistaa, että kollokaatiot eivät todennäköisesti ole 

syntyneet sattumalta (Jantunen 2004: 79). 

 

Aloitan  tarkastelun  kollokaateista,  konkreettisista  ja  toistuvista leksikaalisista 

myötäesiintymistä, joita tarkastelen sanaluokittain. Haen aineistostani lekseemien keho, 

vartalo ja ruumis esiintymiä  huomioimatta  erityisesti  niiden  erilaisia  taivutusmuotoja. 

Termi, jota käytetään kuvaamaan lekseemin kaikkia sananmuotoja, on lemma. (Sinclair 

1991: 41). Lemman tarkoituksena on yleistää lekseemin taivutus silloin, kun yksittäisten 

taivutusmuotojen tarkastelu ei ole tutkimuksen kannalta tarpeellista (Knowles & Mohn 

Don 2004: 69). Kun käytän lemmaa kuvaamaan kaikkia sananmuotoja, merkitsen sanan 

kapiteeleilla.  Esimerkiksi HOIKKA viittaa  tällöin  kaikkiin  lekseemin  taivutusmuotoihin, 

myös  monikkomuotoisiin.  Tällöin  lemma  esitetään  samalla  tavalla  kuin  sanakirjoissa 

esiintyvät nominien nominatiivimuodot ja verbien 1. infinitiivi.  

 

Poimin tilastollisten tulosten pohjalta lekseemien yhteisiä ja niitä erottavia kollokaatteja. 

Tarkastelen  kollokaatteja  myös  sanaluokkien  sisäisten  jaotteluiden  perusteella,  jotta 

pystyn  mahdollisimman  kattavasti  kuvaamaan  kollokaattien  ominaispiirteitä.  

Tarkastelen esimerkiksi verbeistä niiden intransitiivisuutta ja transitiivisuutta sekä vielä 

näitäkin  tarkempia  ryhmittelyitä,  joita  intransitiivisille  ja  transitiivisille  verbeille  on 

kehitetty.  Sanaluokkajako  ja  sanaluokkien  sisäiset  morfo-syntaktiset  ja  semanttiset 

piirteet  auttavat  jäsentelemään  aineistoa.  Ne  kertovat  siitä,  miten  ja  millä  perusteella 

tietynlaisia  sanoja  ryhmitellään,  mikä  puolestaan  auttaa  hahmottamaan  lekseemien 

kollokaatteihin liittyviä laadullisia eroja. Korpuspohjaisen tutkimuksen tulee Biberin ym. 

(2000:  5) mukaan  selittää  määrällistä  tietoa  laadullisella,  jolloin  päästään  pelkkien 

tilastollisten  laskelmien  ulkopuolelle  tarkastelemaan  kielenkäytön  ulottuvuuksia. 
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Hyödynnän  Ison  suomen  kieliopin  verkkoversiota  (VISK)  ja  sen  perustietoja  suomen 

kielen sanaluokkien semanttisista ja kieliopillisista jaotteluista kollokaatioanalyysissäni. 

Teen  myös  poikkeuksen  lemmaa  koskevaan  tarkasteluun  poimimalla  aineistostani 

sellaisia  kollokaatioita,  jotka  koteksteja  lähemmin  tarkasteltaessa  paljastuvat 

kiteytyneiksi tai idiomaattisiksi ilmauksiksi. 

 

Kollokaatioanalyysin  jälkeen  siirryn  tarkastelemaan  lekseemien  semanttisia 

preferenssejä. Olen päätynyt käyttämään aineistonani satunnaisotannalla saatuja tuloksia, 

jotta  pääsen  tarkastelemaan  myös  kollokaatioita  vähemmän  frekventtejä leksikaalisia 

myötäesiintymiä sekä  niiden  koteksteja.  Näin  saan  semanttisista  preferenssejä  varten 

kattavamman  ja  monipuolisemman  aineiston  kuin  kollokaatioita  tarkastelemalla. 

Tekstipankki esittää hakutulokset konkordanssin muodossa. Konkordanssirivi sisältää 

sanan  esiintymän  ja sen tekstuaalisen  ympäristön.  (Sinclair  1991:  32.) Konkordanssin 

asetuksena  on  Suomen  kielen  tekstipankissa  katkelma  kokonaisesta  tekstistä,  joka 

määräytyy tekstin alkuperäisen kappalejaon mukaisesti. Tutkimukseni toisessa vaiheessa 

teen  siis  manuaalisesti  200 konkordanssin  satunnaisotannan  kunkin  lekseemin 

esiintymistä aineistossa. Tämä tarkoittaa sitä, että poimin ruumiin konkordanssiriveistä 

joka  30.,  kehon  konkordansseista  joka  13.  ja vartalon joka 6.  niin,  että  jokaisesta 

lekseemistä on aineiston läpileikkaavasti poimittu 200 konkordanssia analysoitavaksi.  

 

Olen jättänyt sellaiset satunnaisotannasta pois myötäesiintymätapaukset, joissa hakusana 

toimii esimerkiksi erisnimen osana, kuten ilmauksessa Ruumiin kulttuuri, jolla viitataan 

Suomen dekkariseuran lehteen. Tällaiset myötäesiintymät, joiden denotaatio on eri kuin 

tutkimuskohteideni,  eivät  anna  tähdellistä  informaatiota  lekseemin  käyttöyhteydestä. 

Myös  televisio-ohjelmien  nimet,  kuten Päätön,  tankattu  keho olen  jättänyt  pois,  sillä 

tämänkaltaisten lausekkeiden perusteella on vaikeaa päätellä, mitä ilmaisulla tarkoitetaan 

ja mihin se viittaa. Näiden ilmausten sijaan olen poiminut seuraavan konkordanssin, jossa 

hakuehtoni  ovat  täyttyneet  ja  jatkanut  satunnaisotantaa  systemaattisesti  aikaisemmin 

selittämälläni  tavalla. Olen  siis  analysoinut  vain sellaiset  tapaukset,  joiden  koteksti  on 

tarpeeksi laaja, jotta voidaan puhua varsinaisesta sanan käytöstä eikä vain satunnaisesta 

esiintymästä jonkin nimen osana. 

 

Tarkastelen satunnaisotannan avulla saamiani konkordansseja, joista katson hakusanojeni 

käyttäytymistä  lausetasolla.  Luon  semanttiset  preferenssit  aineistolähtöisesti 
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kiinnittämällä  huomioni  kotekstissa  toistuviin  merkityspiirteisiin.    Kerään  toistuvat 

merkityspiirteet  yhteen  semanttisiksi  ryhmiksi,  joista  semanttiset  preferenssit 

muodostuvat.  Tässä  yhteydessä  nostan  kollokaatioanalyysissä  kollokaateiksi  nousseita 

lekseemejä  ja  ilmauksia  laadullisen  analyysin  tueksi.  Tilastollisin  menetelmin  saadut 

kollokaatit  ovat  vahvistuksena  siitä,  että  semanttisen  preferenssin  synnyttämään 

luokitukseen kuuluu yleisiä ja taajasti esiintyviä leksikaalissemanttisia myötäesiintymiä, 

vaikka merkitysluokassa voi olla myös harvinaisia ja vähäfrekventtejä myötäesiintymiä.  

Sinclairin (1996: 87) mukaan jopa yksittäiset sanan esiintymät voidaan laskea kuuluvaksi 

semanttiseen  preferenssiin,  kunhan  ne  vain  täyttävät  tutkittavaksi  valitun  semanttisen 

piirteen kriteerit. Semanttisen preferenssin tarkastelun avulla korpuspohjainen analyysi 

saa syvyyttä, joka jäisi puuttumaan, jos analysoisin ainoastaan lekseemien tilastollisesti 

merkitseviä kollokaatteja ja niiden frekvenssejä. Sinclairin näkemys korpustutkimuksen 

etenemisestä  tukee  analyysini  kulkua: Korpusaineiston  tarkastelussa  on  tärkeää 

tarkastella  ensin  toistuvuutta  eikä  yksittäisiä sanan  esiintymiä.  Tämä  ei  kuitenkaan 

tarkoita,  että  yksittäisiä  ja  ainutkertaisia  esiintymiä ei tarvitse  huomioida  analyysissä, 

vaan sitä, että niitä voidaan arvioida vain toistuvien myötäesiintymien pohjalta syntyneen 

tulkintakehyksen avulla. (Sinclair 1996: 81.) 

 

Semanttisen preferenssin luokitukset jaottelen vielä systemaattisiin valintarajoituksiin ja 

vahvoihin ja lieviin semanttisiin myötäesiintymäpreferensseihin sen pohjalta, miten usein 

lekseemit esiintyvät samassa merkitysryhmässä. Olen päätynyt tähän ratkaisuun, koska 

tutkimukseni  kannalta  on  oleellista  se, kuinka  taajaan  merkitysluokat  esiintyvät 

aineistossa  ja  minkä lähisynonyymin kanssa.  Vertailen  keskenään  kunkin 

tutkimuskohteeni semanttisten preferenssien esiintymien prosenttiosuuksia tilastollisesti 

saadakseni selville, kuinka merkitseviä erot todellisuudessa ovat.  

 

Prosenttilukujen  eron  merkitsevyyttä  testataan  Z-testillä.  Testi  perustuu 

normaalijakaumaan, jonka todennäköisyysarvot ovat testissä vertailukohtana. Oletuksena 

on, että otannan keskiarvojen jakauma sijaitsee keskiarvojen ympärillä, jolloin lasketaan 

keskiarvojen erojen merkitsevyyttä, jota ilmaistaan kriittisellä Z-arvolla.   
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Kriittiset Z-arvot ovat:  

 

riskitasolla 5 % 1.96 

riskitasolla 1 % 2.58 

riskitasolla 0,1 % 3.29 

(Anttila 1996: 125–126.) 

Riskitaso on sama kuin p-arvo, joka kertoo todennäköisyyden virheelliselle päätelmälle. 

Mitä  pienempi  p-arvo  on,  sitä  todennäköisemmin  voidaan  hylätä  niin  sanottu 

nollahypoteesi, eli oletus siitä, että tutkittavien otosten välillä ole eroja. 5 %:n riskitasolla 

tämä tarkoittaa,  että  tulos  on  tutkimuksen  perusjoukossa  95  %:n  varmuudella  pätevä. 

Tällöin virheen  todennäköisyys  on  5  %. Jos  p-arvo  on  alle  0,05, puhutaan melkein 

merkitsevästä  tilastollisesta  tuloksesta.  Jos se taas on  alle  0,01,  tulos  on  tilastollisesti 

merkitsevä.  Tulosta,  joka  on  alle  0,001,  pidetään  tilastollisesti  erittäin  merkitsevänä. 

(Karjalainen 2000: 183–185.)  

Tutkielmani  viimeisessä  osassa  luon  kollokoinnin  ja  semanttisten  preferenssien 

tarkastelun  tuloksena  saamistani  tuloksista  pelkistetyt  kontekstuaaliset  profiilit,  jotka 

kuvaavat  lekseemien merkityksiä  ja  käyttöä. Kontekstuaalisissa  profiileissa  esittelen 

kollokaatioanalyysin  pohjalta  havaintoja  lekseemien  kollokoinnista,  kuten  mahdollisia 

kiteytyneitä ilmauksia ja idiomaattisia ilmauksia sekä taipumusta kollokoida jonkin tietyn 

sanaluokkakategorian  tai  sen  alaryhmän  perusteella.  Semanttisista  preferensseistä 

esittelen yleisimmät ja lekseemien merkityksiä parhaiten kuvaavat merkitysryhmät. 

 

 

5.2. Kollokaation tarkastelun taustaa  

 

Hanks  (1987:  127)  painottaa  sitä,  että  substantiiveilla  ei  ole  voimakasta  taipumusta 

esiintyä  missään  tietyissä  syntaktisissa  rakenteissa,  vaan  ne  toimivat  lauseissa  eri 

tehtävissä,  minkä  vuoksi  voi  olla  vaikeaa  löytää  rakenteita,  joissa  substantiivit 

tyypillisesti  esiintyvät.  Hanksia  mukaillen  sekä  oman  aineistoni  alustavan  tarkastelun 

perusteella  päädyn  siihen,  että  en  tarkastele  hakusanan  ja  kollokaattien  syntaktisia 

ominaisuuksia, sillä tarkastelemani substantiivit esiintyvät lauseissa erilaissa tehtävissä. 
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Substantiivien  tarkastelussa  on  siis  omanlaisensa  haasteet  määriteltäessä  niiden 

tarkastelualuetta eli kollokaatioväliä. 

 

Kollokaatit  eivät  välttämättä  ole  juuri  vierekkäisiä  sanoja,  vaan  niiden  välissä  voi  olla 

jopa  muutama  muu  sana  (Sinclair 1991:  115;  Biber  ym.  1998:  51).  Kollokaation 

tarkasteluvälin  määrittely  riippuu  kuitenkin  tutkijasta,  eikä  yksiselitteistä  määritelmää 

kollokaatin  ja  hakusanan  etäisyydestä  ole,  vaikka  tarkasteluvälin  laajuus  vaikuttaa 

tutkimustuloksiin  (Jantunen  2004:  19).  Monesti  kollokaatioon  lasketaan  kuuluvaksi 

hakusanan kotekstin neljä lähimmäistä oikean- ja vasemmanpuoleista lekseemiä, mistä 

käytetään  merkintätapaa  4:4 (Stubbs  1995:  1, Sinclair  1991:  175).  Myös  tässä 

tutkielmassa käytän suositeltua kollokaatioväliä 4:4. 

 

Kjellmerin  (1993:  172)  mukaan  lekseemien  välillä  on  huomattavia  eroja  siinä, 

muodostavatko  ne  kiinteitä  ja  ennustettavia  yhdistelmiä  toisten  sanojen  kanssa.  Sanat 

muodostavat jatkumon sen mukaan, esiintyvätkö ne lähes aina tietyissä sanayhdistelmissä 

vai esiintyvätkö ne ennalta arvaamattomissa sanayhdistelmissä. Tutkimuskohteeni ovat 

sisältösanoja ja tämä näkyy myös niiden saamissa kollokaateissa. Sisältösanoihin liittyy 

referentiaalinen  merkitys  eli  kyky  viitata  ulkomaailman  asioihin.  Niillä  on  myös 

prototyyppiset  merkityksensä:  substantiivit  kategorioivat  ulkomaailman  olioita  ja 

muodostavat  olioihin  viittaavia  lausekkeita, verbit  ilmaisevat  entiteettien  tekoja  ja 

suhteita  ja  adjektiivit  kuvaavat  tarkoitteitaan.    (VISK §  438.) Tilastollisten  testien 

tuottamista kollokaateista valtaosa on sisältösanoja, mikä kertoo siitä, että lekseemeillä 

on  taipumus  esiintyä  konkreettisissa, kielenulkoista maailmaa  ja  sen  tapahtumia 

kuvaavissa tilanteissa.  

 

Kollokaateissa taas funktiosanoja edustavat kaikilla sanoilla partikkeli ja sekä partikkeli 

yli lekseemillä ruumis. Funktiosanoilla on kieliopillinen tai keskustelun kulkuun liittyvä 

tehtävä.  Funktiosanat  ovat  partikkeleita,  apuverbejä,  persoona-,  demonstratiivi- tai 

relatiivipronomineja. (VISK § 438.) Tilastollisen testauksen perusteella voidaan todeta, 

että  substantiiveille  ei  ole  tyypillistä  kollokoida  merkityksiä  tilannesidonnaisesti  ja 

kieliopillisesti  ilmaisevien  funktiosanojen  kanssa. Mielenkiintoista  kuitenkin  on,  että 

taajasti esiintyviä kieliopillisia sanoja painottava T-testi ei nostanut edes suomen kielessä 

taajasti esiintyviä funktiosanoja kollokaateiksi. Lekseemien kanssa esiintyvä ja ei osoita 

MI-testin  mukaan  lekseemeillä  olevan  keskinäisen  myötäesiintymisen  kannalta 



 

 
33 

merkitsevää suhdetta (keho MI = 0,95; ruumis MI 0,62; vartalo MI=1,30), joten se jää 

pois  tarkastelusta. Ja-sana  on  myös  suomen  kielen  taajimmin  esiintyviä  sanoja,  joten 

erityistä yhteyttä sillä ja lähisynonyymeilla tuskin on.  

 

Testien tuottaman aineiston perusteella jaan lekseemit nominikollokaatteihin, joita ovat 

substantiivi-,  adjektiivi- ja  kvantifioivat  nominikollokaatit. Näistä  kvantifioivat 

nominikollokaatit  ovat  poikkeus  perinteiseen  sanaluokkajakoon,  jossa  pronominit  ja 

numeraalit  jaettaisiin  eri  sanaluokkiin.  Aineistostani  ei  kuitenkaan  noussut  kuin  yksi 

numeraalikollokaatti  (SATA)  ja  yksi  määrää  ilmaiseva  kvanttoripronomin  (USEA),  joten 

päätin yhdistää ne taivutuksensa perusteella samaan luokkaan.  

 

Käsittelen  verbikollokaatit omana  ryhmänään  ja  olen  yhdistänyt  aineistolähtöisesti 

adpositio- ja  adverbikollokaatit,  sillä  ainoa  adpositiokollokaatti, yli,  voi  esiintyä 

lauseyhteydestä  riippuen  joko  adpositiona  tai  adverbina  (VISK  §  694).  Otan yli-

lekseemin mukaan adverbikollokaattien tarkasteluun, mutta adpostioita tai partikkeleita 

yleensä  en  käsittele  erikseen,  koska  muita  adpositioita  tai  partikkeleita  ei  noussut 

kollokaateiksi  hakuehdoillani.  Kaikki  Lemmie-ohjelman  avulla  saadut  kollokaatit  ovat 

myös liitteenä (LIITE 1).  

 
 

5.2.1. Substantiivikollokaatit 
 

Kuten  taulukosta  1  voidaan  huomata, ruumiilla on  runsaasti  substantiivikollokaatteja, 

mitä  selittää  sen  muutenkin  runsas  esiintyminen  aineistossa.  Myös keholla on  sen 

kollokaattien kokonaismäärään (n = 26) nähden runsaasti substantiivikollokaatteja (n = 

19).  

 

Proprien taipumus muodostaa kollokaatioita ei ole yksiselitteinen asia, vaan sitä ohjaavat 

pragmaattiset  ja  tilannekontekstiin  liittyvät  muuttujat.  Jotkin  erisnimet  esiintyvät  usein 

tietyissä  sanayhdistelmissä,  jotka  ovat  kielenpuhujien  jakamia,  ja  siitä  syystä  niillä  on 

taipumus kollokoida keskenään. (Kjellmer 1990: 171–172.) 
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Taulukko 1. Substantiivikollokaatit.  

 

Aineistoni  erisnimikollokaateilla  ei  kuitenkaan  suurimmaksi  osaksi  ole  tällaista 

taipumusta,  vaan ne  kuuluvat  omaan  historialliseen  kontekstiinsa  ja  ovat  siinäkin  liian 

erityisiä  muodostaakseen  kielenkäytössä  säilyneen  kollokaation  lekseemille.  Edellä 

keho ruumis vartalo 

kollokaatti f MI t kollokaatti f MI t kollokaatti f MI t 

MIELI 94 3,01 8,49 IHMINEN 220 2,83 12,74 NAINEN 44 2,55 5,92 

KIELI 87 3,82 9,07 MIES 195 2,67 11,78 PUOLI 38 3,01 5,40 

IHMINEN 84 2,66 7,71 SIELU 164 7,68 12,74 PÄÄ 36 5,18 5,83 

PUOLI 80 3,08 7,89 NAINEN 142 2,78 10,18 KASVOT 29 6,53 5,33 

OSA 56 2,41 6,08 MIELI 85 1,65 6,28 RAAJA 9 9,23 2,99 

HALLINTA 41 5,92 6,37 UHRI 82 4,96 8,76 LIHAS 9 6,92 2,98 

LIIKE 30 3,82 5,09 HENKI 78 4,96 8,76 TANSSI-
JA 

8 5,52 2,77 

LÄMPÖTILA 24 5,87 4,91 KATU 50 4,10 6,66 MITTA- 
SUHDE 

6 7,42 2,44 

SIELU 20 5,93 4,51 SOTILAS 47 4,05 6,44     

JÄNNITYS 12 5,32 3,38 KULTTUURI 45 3,25 6,00     

TUNTEMUS 9 5,22 2,92 POIKA 42 2,30 5,29     

PUOLUSTUSME-
KANISMI 

8 9,83 2,83 RAUNIO 35 6,02 5,82     

KUUNTELU 7 6,91 2,80 JOUKKOHAUTA 35 8,14 5,90     

KUDOS 7 7,15 2,63 HAUTA 33 5,48 5,62     

HORMONI 7 6,16 2,61 RAVINTO 21 5,18 4,46     

HAHMOTTAMINEN 6 7,47 2,44 HAJU 19 5,49 4,26     

ASENTO 6 5,47 2,39 VAINAJA 17 5,36 4,02     

SOLU 6 5,52 2,40 LÖYTÖPAIKKA 16 8,55 3,99     

JATKE 6 5,87 2,41 HYLKY 16 5,59 3,92     

    KRISTUS 16 5,59 3,92     

    PELASTUSTYÖN- 
TEKIJÄ 

14 7,12 3,71     

    LÖYTYMINEN 13 5,70 3,54     

    HAUTAAMINEN 12 7,59 3,45     

    SILPOMINEN 12 9,28 3,46     

    SILPOUTUMINEN 11 10,11 3,31     

    ARKKU 11 5,78 3,26     

    TUNNISTAMINEN 11 5,93 3,26     

    LUOVUTTAMI-NEN 10 5,25 3,08     

    HÄVITTÄMINEN 10 6,04 3,11     

    JÄÄNNÖS 9 5,79 2,95     

    JÄÄNNE 9 5,77 2,94     

    ERITE 8 8,42 2,82     

    YLÖNOUSEMUS 8 6,72 2,80     

    POLTTAMINEN 8 5,81 2,78     

    LUOTI 8 5,02 2,74     

    RUUMISHUONE 7 8,26 2,64     

    KAIVAMINEN 7 6,62 2,62     

    ROTKO 7 5,64 2,59     

    SEKSUAALISUUS 7 5,06 2,57     

    KÄTKÖPAIKKA 6 8,87 2,44     

    RÖYKKIÖ 6 8,87 2,44      

    RAAJA 6 6,42 2,42     
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mainitut toistuvat myötäesiintymät eivät ole yleisyytensä ja tunnistettavuutensa puolesta 

lekseemien kollokaatteja, vaikka tilastolliset testit nostavatkin ne aineistosta sellaisiksi. 

Poisjääneillä  erisnimikollokaateilla on  yhteys yleisnimisiin  kollokaatiotyyppeihin: 

ihmistarkoitteisiin  ja  paikkaa  ilmaiseviin. Se,  että  en  ole  ottanut  erisnimiä  mukaan 

kollokaation  tarkasteluun,  ei  tarkoita,  etten  tarkastelisi  erisnimiä  myöhemmin 

semanttisten preferenssien yhteydessä.  

 

Lähisynonyymeilla  esiintyy  erisnimien  lisäksi  ihmistarkoitteisia 

substantiivikollokaatteja.  Näitä  ovat ruumiilla IHMINEN, UHRI, MIES, NAINEN, 

PELASTUSTYÖNTEKIJÄ, SOTILAS, POIKA, VAINAJA, KRISTUS. IHMINEN on kollokaattina 

myös keho-sanalla. Vartalon kollokaateissa  on NAINEN,  joka  esiintyy  myös ruumis-

lekseemillä.  Tämän  lisäksi  lekseemillä  on  kollokaatti TANSSIJA, jota  ei  ole  muilla 

lekseemeillä.  

 
Lekseemillä ruumis on runsaasti erilaisia paikkaan viittaavia kollokaatteja KATU, RAUNIO, 

JOUKKOHAUTA, HAUTA, LÖYTÖPAIKKA, HYLKY, ARKKU, RUUMISHUONE, ROTKO, 

KÄTKÖPAIKKA. Kollokaateista osa on teontuloksia, jotka kuvaavat jäännöksiä. Näitä ovat 

HAJU, JÄÄNNÖS, JÄÄNNE ja ERITE. Lekseemin saamat teonnimet taas viittaavat erilaisiin 

yhteyksiin,  joissa ruumis on  merkityksessä  ’eloton,  kuollut’.  Näitä  ovat LÖYTYMINEN, 

HAUTAAMINEN, SILPOMINEN, SILPOUTUMINEN, TUNNISTAMINEN, LUOVUTTAMINEN, 

HÄVITTÄMINEN, POLTTAMINEN, KAIVAMINEN. Teonnimet  assosioituvat  vahvasti  niiden 

kantasanohin,  verbeihin,  minkä  takia  analysoin  niiden  merkitykset  tarkemmin 

verbikollokaattien  yhteydessä,  koska  ne  kaikki  esiintyvät  myös  verbeinä.  Ne  eivät  ole 

teontulosten tapaan leksikaalistuneita, vaan niiden merkitykset ovat hyvin samankaltaisia 

kuin  verbien. Ruumis-lekseemillä  nousee  kollokaatiksi  myös  sana RÖYKKIÖ. 

Kielitoimiston sanakirjan (2014 s.v. röykkiö) mukaan röykkiö on ’iso epäjärjestyksessä 

oleva kasa’. Ruumiin kotekstissa se kuvaa sanan tarkoitteiden suurta ja epäselvää määrää 

(esimerkki 1). Edellä mainittujen kollokaatioryhmien kaltaisia tilastollisesti merkitseviä 

kollokaatteja ei muille lähisynonyymeillä ole. 

 

(1)   - - he  löysivät  joukkohaudan,  johon  oli  kasattu röykkiöksi parikymmentä 
ruumista, lähes pelkästään miehiä. kaleva 1998_1999  

 

Henkisyyteen viittaavia kollokaatteja on sekä ruumiilla että keholla. Kehon kollokaatteja 

ovat MIELI ja SIELU. Vaikka MIELI ja SIELU ovatkin  lekseemien  yhteisiä  kollokaatteja, 
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SIELU-kollokaatilla  on  molempien  testien  mukaan  suurempi  todennäköisyys  esiintyä 

ruumis-lekseemin (keho MI = 5,93; T = 4,51; ruumis MI = 7,68; T = 12,74) kollokaattina 

ja MIELI-kollokaatilla taas keho-lekseemin kanssa (keho MI = 3,01; T = 8,49; ruumis = 

1,65;  T  =  6,28).  Huomionarvoista  on,  että ruumis on  näissä  koteksteissa  yleensä 

elollistarkoitteinen,  vaikka  muuten  se  on  yleensä  eloton.  Näissä  koteksteissa  esiintyy 

useita kiteytyneitä ilmauksia, joita keho-lekseemillä ei ole. RUUMIS ja SIELU kollokoivat 

esimerkkien 2 ja 3 mukaisesti ilmauksessa hyvissä/täysissä sielun ja ruumiin voimissa (n 

=  15). SIELU- ja HENKI-kollokaattien  kanssa  se  esiintyy  myös  kollokaatiksi  nousseen 

RAVINTO-sanan kanssa, kuten esimerkeissä 4 ja 5. Ilmauksia, joissa RUUMIS, HENKI tai 

SIELU ja RAVINTO esiintyvät samassa kotekstissa voi pitää kiteytyneinä. Ilmaus ruumiin 

ravinto,  esiintyy  myös  esimerkin  6  mukaisesti  itsenäisenä  kollokaationaan. HENKI 

esiintyy  myös  kollokaattina  kiteytyneessä  ilmauksessa ruumiin  ja  hengen  kulttuuri 

(esimerkki 7). Muuten KULTTUURI-kollokaatti  viittaa  urheiluun  ilmauksessa ruumiin 

kulttuuri tai  dekkariseuran  lehden  nimeen  (esimerkki  8),  joka  kattaa  kolmasosan 

KULTTUURI-kollokaatioista (n  =  22).  Substantiivikollokaateista  valtaosa  viittaa ruumis-

lekseemin elotontarkoitteiseen varianttiin. Idiomaattisten ilmausten lisäksi niitä ei juuri 

ole. Aineistossa epäfrekventin kollokaatin (n = 7) muodostaa kuitenkin SEKSUAALISUUS, 

joka esiintyy rinnasteisena elollistarkoitteisen ruumiin kanssa (esimerkki 9).  

 

(2)   Jos  Sergei  Krikaljov  laskeutuu  Kazahstanin  maaperälle  hyvissä sielun  ja 
ruumiin voimissa, hän osoittaa ihmisen evoluutiokyvyn loputtomuuden. karj 
1992 

(3)   Ovatkohan vastaajat olleet selvin päin, täysissä sielun ja ruumiin voimissa? 
kaleva 1998_1999 

(4)   Kihauslainen  tapa  tarjoilla  samanaikaisesti  sekä sielun  että  ruumiin 
ravintoa on hiukan kyseenalainen - - Karj 1994 

(5)   Heille  tarjoillaan  niin hengen  kuin  ruumiinkin  ravintoa sopimuksen 
mukaan - -  kesu1999  

(6)   Kun kahvilasta on kysymys, myös ruumiin ravintoa on saatavilla. tusa1998 
(7)   Siinä yhdistettäisiin hengen  ja  ruumiin  kulttuuria, ja  molempien 

alojen  valiot  yleisöineen  kohtaisivat  toisensa  muualla  kuin  hotellin 
aamiaispöydässä. kaleva 1998_1999 

(8)   Ruumin kulttuuri on dekkarinystävien oma keskustelufoorumi. aamu1995 
(9)   Lisäksi  antiikin  kreikkalaisessa  ihmiskuvassa  on  korostettu  sielun  ja  järjen 

paremmuutta ja ruumiin ja seksuaalisuuden alempiarvoisuutta ja pahuutta. 
kaleva1998_1999 

 

Keho-lekseemin  substantiivikollokaateista osa  viittaa  selkeästi  lääketieteelliseen 

kontekstiin.  Nämä  kollokaatit  ovat PUOLUSTUSMEKANISMI, KUDOS, LÄMPÖTILA, 
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HORMONI, ja SOLU. Kollokaatiksi  nouseva JÄNNITYS voidaan  alustavasti  myös  ajatella 

näiden kanssa samaan ryhmään kuuluvaksi.  

 

 Keho-lekseemillä  on  myös  tarkoitteen  käyttämiseen  liittyviä kollokaatteja, kuten 

HALLINTA, LIIKE, ASENTO ja JATKE.  Keho-lekseemillä on myös näihin läheisesti liittyvä 

kollokaatti KIELI, joka muodostaa sille metaforisen ekstension. Kehon kieli on kiteytynyt 

ilmaus (esimerkki  10),  joka  on  Kielitoimiston  sanakirjan  (s.v. ruumiinkieli KS  2012) 

mukaan  käytetään  ’ruumiin  tai  varsinaisesti  eleiden  välittämistä  viesteistä’.  Näiden 

lisäksi keho-lekseemillä  on  muista  synonyymeista  poiketen mentaalisista  verbeistä 

johdettuja  substantiivikollokaatteja,  kuten  teonnimet TUNTEMUS, KUUNTELU ja 

HAHMOTTAMINEN.  

 
(10)  Erityisen ansiokasta on kehon kielen että puheen läpinäkyvä hallinta.  

karj1997 
 

Vartalo-sanan  kollokaateista  osa  ilmaisee  lekseemin  perusmerkitykselle (KS  2014  s.v. 

vartalo) ominaista  osa-kokoisuussuhdetta,  jossa vartaloa ei  hahmoteta  ihmisen  koko 

elimistöä  kuvaavana  sanana,  vaan  osana  sitä,  lähinnä  merkityksessä  ’torso’.  Sillä  on 

kollokaatteja,  jotka  erittelevät  ihmisen  eri  osia,  kuten PÄÄ, KASVOT ja RAAJA ja  näitä 

kuvaava käsite MITTASUHDE. Ruumiinosien eritteleminen ja kuvaaminen osana lekseemin 

käyttöä on kollokaatioanalyysin perusteella vartalolle tyypillinen piirre (esimerkki 11), 

joskin myös ruumiilla on frekvenssiltään vähäinen mutta MI-testin perusteella voimakas 

kollokaatio sanaan RAAJA (n = 6, MI = 6,42).  Vaikka lekseemillä keho ei ole suoraan sen 

eri  osia  eritteleviä  kollokaatteja,  on  sillä  kollokaatti OSA (esimerkki  12),  joka  voi 

epämääräisesti  tarkoitteen eri  kohtiin.  Samankaltainen  epämääräisesti  tarkoitteen  alaan 

viittaava  kollokaatti  on keholla ja vartalolla esiintyvät PUOLI,  joka  yleensä  esiintyy 

ilmauksessa eri puolilla kehoa/vartaloa.   

 

(11)  - - maalasi autoväreillä virolaisen kasvot ja vartalon, ilmeisesti estääkseen 
tätä pakenemasta - - tusa1999  

(12)  Toinen ihminen edellyttää, että paljastamme osan kehostamme. karj1997 
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5.2.2. Adjektiivikollokaatit 

 

Kuten taulukosta 2 voidaan nopeasti silmäykselläkin havaita, lekseemeillä on erilainen 

taipumus kollokoida adjektiiveiksi luokiteltavien sanojen kanssa. Lähisynonyymeillä on 

kuitenkin  yksi  niille  kaikille  tyypillinen  kollokaatti OMA,  jolla  on  erityiseesti  t-testin 

mukaan vahva tilastollinen side lekseemeihin.  

 

Taulukko 2. Adjetiivikollokaatit. 
 
keho ruumis vartalo 

kollokaatti f MI t kollokaatti f MI t kollokaatti f MI t 
OMA 262 3,90 15,10 OMA 126 1,63 7,60 KOKO 64 3,68 7,37 

KOKO 146 3,86 11,25 KUOLLUT 121 5,82 10,80 OMA 51 3,31 5,97 

ERI 82 3,74 8,38 TERVE 33 4,32 5,46 PITKÄ 32 3,68 5,22 

    PÄÄTÖN 23 9,13 4,79 ERI 32 5,02 3,35 

    OIKEUSLÄÄKETIE-
TELLINEN 

12 8,05 3,45 SUORA 23 5,19  

        HOIKKA 23 9,86    

        TÄYDEL-
LINEN 

20 5,99 
 

4,40 
 

        ALASTON 20 9,03 4,46 

        UPEA 10 5,30 3,08 

 

Huomionarvoista on, että keho ei juurikaan saa adjektiivikollokaatteja. Ainoat sen saamat 

kollokaatit ovat OMA, ERI JA KOKO. Nämä kaikki ovat taipumattomia adjektiiveja. Jollekin 

kuulumista  ja  omistamista  ilmaiseva OMA-kollokaatti  esiintyy  kaikkien  hakusanojen 

kollokaationa, mutta se on testien ja frekvenssin perusteella keho-lekseemille tyypillisin. 

Kehon lisäksi vartalon kanssa esiintyvät KOKO ja ERI ilmaisevat kollokaatteina ’alaa’. ERI 

kuuluu lähes poikkeuksetta osaksi ilmaisua eri puolilla.  

 

Ruumis esiintyy  elollistarkoitteisena  kollokaatin TERVE kanssa. Näissä  kollokaatioissa 

esiintyy myös idiomaattinen ilmaus terve sielu terveessä ruumiissa (esimerkki 13) ja sen 

muunnelmat (esimerkki 14).  

 

(13)  Ovatko  reilu  peli  ja terve  sielu  terveessä  ruumiissa siis  antiikinaikaista 
utopiaa? tusa_1999 

(14)  Terveessä ruumiissa elää terve mieli. kaleva 1998_1999 
 

Ruumiin adjektiivikollokaateista  absoluuttisia  adjektiiveja  ovat ALASTON, PÄÄTÖN ja 

KUOLLUT. Absoluuttiset adjektiivit ilmaisevat sellaisia ominaisuuksia, joita oliolla joko 

on  tai  ei  ole. Ruumiin saamat  absoluuttiset  adjektiivikollokaatit  ovat  tarkoitteen  tilaa 
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kuvaavia. (VISK § 606.) Absoluuttisista adjektiiveista ALASTON (esimerkit 15 ja 16) voi 

liittyä  sekä  elollistarkoitteisen  että  elotontarkoitteisen ruumiin kotekstiin.  Muut 

absoluuttiset  adjektiivit  liittyvät  merkitykseen  ’kuollut  ruumis’. Näiden  lisäksi  sillä  on 

kollokaatti OIKEUSLÄÄKETIETEELLINEN,  joka  liittyy  kuolinsyytutkimukseen. 

Adjektiivikollokaattien  perusteella  lekseemin  käyttöön  liittyy olion  tilaa  kuvaavia 

kollokationaalisia  merkityksiä,  jotka esiintyvät  etupäässä  sellaisessa  yhteydessä,  jossa 

lekseemi on merkityksessä ’kuollut ruumis’. Ruumis-lekseemillä ei kollokaatioanalyysin 

perusteella ole voimakasta taipumusta kollokoida adjektiivien kanssa. 

 

(15)  Kulttuurissamme  vähän  pukeutunut ruumis on  eroottisempi  kuin alaston. 
karj1997 

(16)  Rantaan ajautuu alastoman naisen ruumis. aamu1999 
 

Vartalolla on useita sellaisia kollokaatteja, joita ei esiinny sen lähisynonyymeillä. Nämä 

myötäesiintymät  ovat  suhteellisia  adjektiiveja. Suhteellista  ominaisuutta  ilmaisevat eli 

suhteelliset adjektiivit taipuvat  komparaatiossa,  esim. suuri: suurempi toisin  kuin 

absoluuttiset adjektiivit. Ne kuvaavat tyypillisesti esimerkiksi sellaisia olion piirteitä kuin 

ulkoinen  hahmo  tai  muu  fyysinen  ominaisuus.    (VISK  §  605.) Vartalon 

adjektiivikollokaatit PITKÄ, HOIKKA, SUORA, TÄYDELLINEN ja UPEA ovat  fyysistä 

ominaisuutta  tai  hahmoa  kuvaavia  suhteellisia  adjektiiveja.  Ulkonäköä  tai  havaittavia 

ominaisuuksia kuvaavat myös vartalon absoluuttiset adjektiivit eli pituutta ilmaiseva ja 

numeraalitäydennykseltään  vaihteleva -SENTTINEN sekä  myös ruumiilla esiintyvä 

adjektiivikollokaatti ALASTON. SUORA-kollokaatin  esiintymistä  (n  =  23)  suuri  osa  (n  = 

18)  liityy  kiteytyneeseen  ilmaukseen suorin  vartaloin.  Se  ei  ole  mahdollinen  muilla 

lähisynonyymeillä,  koska  instruktiivi  on  vajaakäyttöinen  sija,  jonka  käytössä  on 

morfologisia ja leksikaalisia rajoituksia (VISK § 1261). 

 

 

5.2.3. Kvantifioivat nominikollokaatit 

 

Kvantifioivia  nominikollokaatteja on  vain  lekseemillä ruumis.  Sen  kvantifioivat 

kollokaatit edustavat eri sanaluokkia, pronomineja ja numeraaleja, mutta niiden vähäisen 

lukumäärän vuoksi olen yhdistänyt ne samaan luokkaan, koska niiden taivutus ja käyttö 

muistuttavat toisiaan. T- ja MI-testin perusteella määrän ilmaukset eivät kuitenkaan ole 

lekseemille erityisen tyypillisiä, mutta semanttisten preferenssien tarkastelun yhteydessä 
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kävi ilmi, että ne ovat ruumiin käyttöä kuvaavia piirteitä, mutta esimerkiksi numeraalit 

harvoin  toistuvat  samassa  muodossa,  minkä  takia  ne  eivät  nouse  tilastollisesti 

merkitseviksi kollaateiksi (ks. 5.3.2).  

 

 Taulukko 3. Kvantifioivat nomininkollaatit.  

 

 

 

Kollokaatioaineiston  ainoa  pronominikollokaatti on  kvanttoripronomini USEA. 

Kvanttoripronomonien  tehtävä  on ilmaista jotakin  tarkoitetun  joukon  suuruudesta 

suhteessa  ilmauksen  potentiaaliseen  viittausalaan (VISK  § 740). Lukumäärän 

kvanttoripronominit  ilmaisevat  suhteellista  tai  summittaista  lukumäärää ja 

kvanttoripronomini usea ilmaisee suhteellisen suurta lukumäärää. (VISK 762).   

 

Kollokaatti SATA taas  on  numeraali. Numeraalit eli lukusanat ovat  nomineja, jotka 

ilmaisevat lukumäärää. (VISK § 770). Lukumäärän kvanttoripronomini usea ilmaisee siis 

suhteellista määrää, kun taas numeraali SATA ilmaisee absoluuttista määrää, jos sillä ei 

ole likimäärää ilmaisevaa määritettä (noin, yli). Useimmiten sillä on kuitenkin tällainen 

määrite (esimerkit 16 ja 17).  

 

(17)  Runsaat  12  tuntia  onnettomuuden  jälkeen  merestä  oli  löydetty useita 
ruumiita. hasa1999 

(18)  Kaivokseen oli haudattu ainakin sata ruumista, Ruokiqi vakuutti. aamu1999 
 

 

5.2.4. Verbikollokaatit 

 

Verbikollokaatteja  on  eniten ruumiilla,  joka  on  aineistossa  taajimmin  esiintyvä 

lähisynonyymi. Keholla mitä on vähän (n = 3), vaikka se esiintyy aineistossa lähes kaksi 

kertaa (n = 2605) niin usein kuin vartalo (n = 1322), jolla esiintymiä on kolminkertaisesti 

kehoon verrattuna  (n  =  9).  Tämä  kertoo,  ettei keholla ole  taipumusta muodostaa 

tilastollisesti merkitseviä kollokaatteja aineistossa määrittelemilläni hakuehdoilla. 

 

 

 

ruumis 
kollokaatti f MI t 

SATA 44 2,54 5,37 

USEA 60 2,08 5,91 
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Taulukko 4. Verbikollokaatit 

 

Ruumiin kollokaateissa  esiintyvät  seuraavat  siirtämis- tai  asettamisverbit: KULJETTAA, 

HAUDATA, NOSTAA, SIIRTÄÄ, KAIVAA, NOUTAA, KÄTKEÄ, PIILOTTAA, VISKATA. Siirtämis- 

ja  asettamisverbit  ilmaisevat  subjektitarkoitteen  tuottamaa  objektitarkoitteen 

paikanmuutosta  (VISK §  641). Myös vartalolla on  kollokaatti KÄTKEÄ,  mutta  sen 

merkitys  ei  ole  ’piilottaa,  salata,  estää  näkymästä’  vaan  enemmänkin  ’verhota, 

peittää’(KS 2014 s.v. kätkeä), jolloin se ei kuvaa paikanmuutosta vaan tilan muutosta.  

Näiden siirtämis- ja  asettamisverbien kanssa ruumis esiintyy  lauseessa 

objektitarkoitteena ja merkityksessä ’eloton’. Tarkoitteella on siis lauseissa passiivinen 

keho ruumis  vartalo 

kollokaatti f MI t kollokaatti f MI t kollokaatti f MI t 

KUUNNELLA  51 5,53 6,99 LÖYTÄÄ 399 5,47 19,52 MYÖTÄILLÄ 14 8,83 3,37 

TASAPAINOT-
TAA 

8 6,49 2,80 LÖYTYÄ 305 4,49 16,69 TREENATA 10 7,45 3,31 

PALAUTUA 7 5,40 2,58 HAUDATA 104 7,25 10,13 VERHOTA 9 8,77 2.99 

    KULJETTAA 72 5,12 8,24 KÄTKEÄ 8 6,87 2,97 

    LOJUA 65 8,85 8,04 TRIMMATA 7 9,38 2,64 

    PALAA 58 5,37 7,43 PILATA 7 5,69 2,60 

    SURMATA 48 5,38 6,76 TAIPUA 7 5,68 2,60 

    TUNNISTAA 47 5,40 6,69 PEITTÄÄ 7 5,11 2,57 

    POLTTAA 46 5,08 6,58 KIERTYÄ 6 8,32 2,44 

    NOSTAA 42 2,36 5,34     

    MÄDÄTÄ 39 9,60 6,24     

    KAIVAA 37 5,93 5,29     

    MAATA 35 6,03 5,83     

    SIIRTÄÄ 35 2,71 5,01     

    KÄTKEÄ 25 6,12 4,92     

    HUKKUA 23 5,06 4,65     

    BALSAMOIDA 22 11,51 4,69     

    SILPOA 22 8,75 4,68     

    MURHATA 20 5,37 4,36     

    MÄDÄNTYÄ 17 9,24 4,12     

    NOUTAA 13 5,69 3,54     

    PALOITELLA 13 6,64 3,43     

    RUNNELLA 11 6,54 3,28     

    HIILTYÄ 10 8,12 3,15     

    PALSAMOIDA 9 11,26 3,00     

    TELOITTAA 9 5,39 2,93     

    KÄÄRIÄ 9 5,40 2,93     

    TUHKATA 8 8,42 2,82     

    PIILOTTAA 8 5,06 2,74     

    AJELEHTIA 8 6,28 2,79     

    PAIKALLISTAA 7 6,81 2,80     

    LÄVISTÄÄ 7 6,92 2,62     

    VISKATA 6 6,63 2,42     

    PAIKANTAA 6 6,46 2,42     

    VÄÄNTYÄ 6 6,05 2,41     

    ELOONJÄÄDÄ 6 5,69 2,40     

    IRTAUTUA 6 5,17 2,38     
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rooli,  mikä  erottaa  sen  muista  lähisynonyymeista,  jotka  eivät  samalla  tavoin  ole 

siirtämisen tai asettamisen kohteina.  

 

Ruumiin kollokaateista  intransitiiviset  verbit AJELEHTIA, LOJUA ja MAATA edustavat 

semanttisesti  statiivisia  verbejä,  eli  epädynaamisia  verbejä,  joiden  ilmaisemalla 

toiminnalla  ei  ole luontaista päätepistettä  tai kestoa  (VISK §  445).  Intransitiivisella 

verbillä LÖYTYÄ taas voi tulkita olevan resultatiivisuutta.  

 

Asennon muutosta ja sisäisiä liikkeitä kuvaavat vartalon kollokaatit MYÖTÄILLÄ, TAIPUA, 

KIERTYÄ ja ruumiin kollokaatti VÄÄNTYÄ. Vartalon kollokaatti MYÖTÄILLÄ viittaa 

pukeutumiseen  ja  siihen, miten  vaate  mukailee  tarkoitteen  muotoja.  Muuten  nämä 

kollokaatit kuvavaat tarkoitteensa asentoja ja liikettä. Huomionarvoista on, että keholla 

ei ole tämän tyyppisiä tarkoitteen asentoja kuvaavia kollokaatteja lainkaan.  

 

Kaikilla  kolmella  synonyymipesyeen  jäsenellä  on  jonkinlaisia  niiden  tilan  muutosta 

kuvaavia transitiivisia tai intransitiivisia verbejä. Tilan muutosta kuvaavat intransitiiviset 

verbit voivat esittää joko neutraaleja elottoman tekijän tiloja ja tilanmuutoksia tai ilmaista 

elollisen subjektin vaatimaa toimintaa (VISK § 459). Ruumis-lekseemillä elollista tekijää 

edellyttävät  kuolemisen  tapaa  kuvaava HUKKUA, kun  taas elottoman  tekijän  vaativat 

intransitiiviset verbit ilmaisevat tarkoitteen tuhoutumista, kuten verbit PALAA, MÄDÄTÄ, 

MÄDÄNTYÄ, HIILTYÄ.  Myös  kollokaatti IRTAUTUA liittyy  kuolemiseen (esimerkki 19). 

Keholla elollisen  tarkoitteen  vaatima  tilan  muutosta  kuvaava  verbikollokaatti  on 

PALAUTUA.  

 

(19)  Jumala tappoi jättiläiset, mutta heidän ruumiistaan irtautui pahoja henkiä, 
demoneita, jotka johtivat ihmisiä pahaan. karj1995 

 
Prototyyppiset  transitiiviverbit  ovat  merkitykseltään kausatiivisia eli  ilmaisevat 

kontrolloitua tekoa, joka aiheuttaa muutoksen entiteetissä, jota teko koskee (VISK § 461).  

Ruumiin transitiiviverbikollokaatit ovat käsittelyverbejä, jotka kuvaavat väkivaltaa, kuten 

SURMATA, SILPOA, MURHATA, PALOITELLA, RUNNELLA, TELOITTAA, LÄVISTÄÄ tai 

neutraalimpia  toimenpiteitä,  joita  suoritetaan  kuolleelle: HAUDATA, BALSAMOIDA, 

KÄÄRIÄ, TUHKATA.  Näissäkin  tulee  esille  se,  että ruumis on  teon  kohteena  ja  itse 

passiivisesti  osana  toimintaa.  Myös  osa vartalon saamista  transitiivisista 

verbikollokaateista  kuuluu  käsittelyverbeihin.  Ne  voidaan  jakaa  pukeutumiseen 
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liittyviksi kollokaatteiksi, joita ovat VERHOTA, KÄTKEÄ ja PEITTÄÄ. Toiset käsittelyverbit 

taas edustavat prototyyppistä kontrolloitua tekoa, joka aiheuttaa muutoksen tarkoitteessa 

(TREENATA, TRIMMATA, PILATA). Keholla tätä tyyppiä edustaa verbi TASAPAINOTTAA.  

 

Aikaisemmin mainitut verbikollokaatit ovat kaikki merkitykseltään konkreettisia, eli ne 

kuvaavat havaittavia tiloja, toimintoja, tekoja (VISK § 445). Näiden lisäksi lekseemeillä 

on muutama verbikollokaatti, jotka (VISK§ 445) luokitellaan mentaalisiin verbeihin eli 

mielensisäisiä  toimintoja  ja  tekoja  kuvaaviin  verbeihin.  Näitä  ovat ruumiin kollokaatit 

TUNNISTAA, LÖYTÄÄ, PAIKALLISTAA ja PAIKANTAA sekä kehon verbi KUUNNELLA, jotka 

voi vielä tarkemmin luokitella havainnointia kuvaaviksi mentaalisiksi verbeiksi (VISK § 

461). Ruumiin saamat mentaaliset havainnointiverbit kuvaavat tarkoitteen tunnistamista 

ja  sijainnin  havaitsemista (esimerkki 19). KUUNNELLA-kollokaatti keholla taas  on 

metaforinen ja viittaa tarkoitteen itsensä havainnoimiseen (esimerkki 20). 

 

(20)  Ruumiin paikansi hukkuneiden etsintään tarkoitettu koira. demari1998 
(21)  Tunnustele ja kuuntele kehoasi  ja  kävele  niin,  että  se  tuntuu  hyvältä. 

tusa1999 
 
 
5.2.5. Adverbi- ja adpositiokollokaatit 
 
 
Olen  yhdistänyt  adverbi- ja adpositokollokaatit,  koska  niitä  on  aineistossani todella 

vähän. Vartalolla niitä  ei  esiinny  ollenkaan, ja keholla ja ruumiillakin ne  ovat 

ennemminkin epätyypillisiä kuin tyypillisiä. 

 
Taulukko 5. Adverbi- ja adpositiokollokaatit.  
 

 

Kollokaatioaineistossani adverbejä ovat ruumiin lekseemit KATEISSA, KASOITTAIN ja yli 

sekä kehon kollokaatti KOKONAISVALTAISESTI. KATEISSA on adverbi, jonka päätteenä on 

-eissA ja kantavartalona verbi kadota. Se muodostaa kiteytyneen rakenteen olla-verbin 

kanssa ja ilmaisee tilaa, jossa kantaverbin kuvaama tapahtuma on meneillään.  (VISK § 

393.) Kehon kanssa esiintyvä kollokaatti KOKONAISVALTAISESTI on adjektiivijohdos, joka 

keho ruumis 

kollokaatti f MI t kollokaatti f MI t 
KOKONAISVAL-
TAISESTI 

8 7.85 2,82  KATEISSA 13 5,17 3,52 

    KASOITAIN 7 9,31 2,67 

    YLI 78 1,83 6,36 
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 -sti-johdoksisten  adverbien  tapaan  edustaa  tavan  adverbiaalia.  Adverbilla  voidaan 

ilmaista määrän suuruutta. Määrän adverbeissa on eri merkitysryhmiä, joista KASOITTAIN 

ilmaisee määrän suuruutta ja yli täyteyden astetta tai likimäärää. (VISK § 656). Sekä yli 

että KASOITTAIN ilmaisevat ruumiin tarkoitteen  suurta  ja  epämääräistä  lukumäärää 

(esimerkit 22 ja 23), mutta yli esiintyy likimäärän osoittimena joissain tapauksissa myös 

muille kotekstissa esiintyville lausekkeille (esimerkki 24).  

 

(22)  Pellon laidalla olevassa ojassa pakolaiset olivat nähneet kasoittain ruumiita. 
tusa1999 

(23)  Cheiryn  kylän  lähellä  sijainneessa  ladossa,  josta  löytyi yli  20  ruumista. 
karj94 

(24)  - - yli  60 -vuotiaan kontiolahtelaisen  miehen  ruumiin  illalla.  aamu1999
  
 

Yli ei esiinny aineistossani pelkästään adverbina, vaan sitä käytetään myös adpositiona. 

Tällöin yli esiintyy konkreettista asiaintilaa tai tapahtumaa ilmaisevan adpositiorakenteen 

(esimerkki 25) lisäksi myös kiteytyneessä ilmauksessa vain kuolleen ruumiini yli, jonka 

merkitys  on  ’ei  millään  ehdolla’  (esimerkki 26). Tästä  esiintyy  myös  varianttia,  jossa 

ruumis on  leksikaalistunut  merkitykseen  ’eloton’,  jolloin  adjektiivimäärite KUOLLUT ei 

esiinny kotekstissa (esimerkki 27).  

 
(25)  Hodzic  sanoi  odottaneensa  muutamia  tunteja  ja  ryömineensä  sitten  200 

ruumiin yli lähimetsään. hs1995 
(26)  He  saavat  talon vain  kuolleen  ruumiini  yli,  Shabani  sanoo  vakavalla 

äänellä. aamu1995  
(27)  Tarja  Halonen  ilmoittaa,  että  Libanonin  turvaamistehtävä  lopetetaan vain 

hänen ruumiinsa yli. aamu1999 
 

 

5.3. Semanttisten preferenssien analyysi 

 

5.3.1. Luokittelun perusteet  

 

Esittelen  tässä  alaluvussa  niitä  periaatteita,  jotka  ovat  ohjanneet  semanttisten 

preferenssien  muodostamista  ja  tulkintaa  aineiston  pohjalta.  Olen  aineistolähtöisesti 

poiminut  koteksteista  toistuvia  myötäesiintymiä,  joilla  on  semanttisia  yhtäläisyyksiä. 

Näiden perusteella  olen  luokitellut  leksikaalissemanttiset  myötäesiintymät 

merkitysryhmiin.  Merkitysryhmät  perustuvat  melko  yksityiskohtaisten 
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merkityspiirteiden luokitteluun laajempien merkityskategorioiden sijaan. Esimerkiksi en 

ole  erikseen  tehnyt  merkitysryhmää  mentaalisuus,  vaan  mentaalisuuteen  liittyviä 

semanttisia  kategorioita  ovat ’suhtautuminen’, ’intrasubjektiivinen  havainnointi’ ja 

’psykofyysisyys’, sillä ne kaikki ilmaisevat erilaista ja eri lekseemeille ominaista käyttöä.  

Aineiston  pohjalta  olisi  kuitenkin  ollut  mahdollista  tehdä  vielä  yksityiskohtaisempia 

luokituksia tai nykyisten ryhmien alaryhmiä. Jantusen mukaan semanttisten preferenssien 

luokittelussa on tavoitteena löytää hienojakoisia merkityspiirteitä, mutta siinä tulee myös 

pyrkiä  pitämään  luokitusten  määrä  tarpeeksi  yksinkertaisena,  jotta  analyysi  pysyy 

hallittavissa.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  läheisiä  merkityssisältöjä  joutuu  väistämättä 

yhdistelemään.  (Jantunen  2004:  134.)  Jantusen  (2009a:  107–108)  havainnon  mukaan 

tutkijan  kieli-intuition  merkitys  kasvaa,  kun  siirrytään  leksikaaliselta  ja  kieliopilliselta 

tasolta  tarkastelemaan  semanttista tasoa  ja  kotekstia  laajemmin. Semanttisten 

ominaisuuksien  määritteleminen  merkityspohjaisiin  luokituksiin  perustuu  tutkijan 

intuitioon.  Tästä  seuraa  se,  että  semanttisen  preferenssin  luokittelussa  voi  olla 

hienovaraisia eroja riippuen siitä, kuka semanttisen preferenssin määrittelee. (Hoey 2005: 

30.)  

 

Analyysissä  on  varmistettava,  etteivät  sanaluokkarajat  ole  preferenssivalinnan  esteenä 

(Jantunen  2004:  133).  Aikaisempia,  esimerkiksi  adjektiiveille  määriteltyjä, 

merkitysluokituksia  joutuu  siis  soveltamaan  semanttisen  preferenssin  määrittelyssä. 

Luokitukseni apuna käytän Jantusen (2004) ja Pirkolan (2016) semanttisten preferenssien 

luokkia,  joista  haen eroja  ja  yhtäläisyyksiä  omaan  luokitukseeni.  Selitän  myös 

luokittelujen esittelyjen yhteydessä omia luokitteluperusteitani. Hyödynnän tässä tietoa 

paradigmaattisista  merkityssuhteista, Ison  suomen  kieliopin  verkkoversiota  (VISK) ja 

Kielitoimiston  sanakirjan  määritelmiä,  jotka  ovat perusteluitteni  tukena.  Luokitukseni 

apuna käytän  myös  kollokaatioanalyysissä  saamiani  tuloksia,  jotka  antavat  vahvistusta 

sille,  että  semanttisessa  ryhmässä  on  myös  toistuvia  ja  tilastollisesti  merkitseviä 

sanastollisia myötäesiintymiä. 

 

Lähestymistapani  liittyy  leksikaalisen eli  sanasemantiikkaan,  joka  kuvaa lingvististä 

merkitystä  kielenulkoisten  viittaussuhteiden ja kielen  sisäisten  suhteiden  avulla 

(Häkkinen 1995: 170). Lausesemantiikan ilmiöihin taas en viittaa systemaattisesti, sillä 

luokitukseni  ei  perustu  systemaattiseen  lauseopillisten  piirteiden  tarkasteluun,  vaan 

leksikaalissemanttisten  myötäesiintymien  ja  niiden  suhteiden  analysointiin.  Tutkimani 
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sanat  ovat  sisältösanoja, minkä vuoksi monenkaan merkitysryhmän  olemassaololle  ei 

löydy kieleen perustuvaa selitystä. Tällöin kyseessä on Sinclairin (1987: 320) kuvaama 

vapaa  valinta,  joka  ilmenee  niin, että  fyysisessä  todellisuudessa  lähellä  toisiaan  olevat 

asiat  esiintyvät  yhdessä  myös  kielessä.  Tämä kuvaa  myös  lekseemien  ominaislaatua 

sisältösanoina,  jotka  viittaavat  kielenulkoisiin asiaintiloihin ja  tapahtumiin. Jotkin 

semanttiset preferenssit tosin selittyvät myös paradigmaattisten merkityssuhteiden avulla, 

jotka  kuuluvat  kielensisäisiin  suhteisiin. Paradigmaattiset  merkityssuhteet  kuvaavat 

sanan suhdetta muihin käsitejärjestelmän jäseniin (Häkkinen 1995: 171).  

 

Semanttista preferenssiä edustavan leksikaalisen myötäesiintymän etäisyys hakusanasta 

voi vaihdella (Jantunen 2009b: 359). Semanttisia preferenssejä voidaan muodostaa myös 

tilastollisesti  merkitsevien  kollokaattien  pohjalta,  jolloin  tarkasteltavaa 

leksikaalissemanttista  myötäesiintymää  ei  tarvitse  määritellä  itse,  vaan  se  tulee 

tilastollisten  laskelmien  avulla.  Kun  semanttisia  preferenssejä  tarkastellaan 

satunnaisotannan  pohjalta  muodostetusta  aineistosta,  tarkasteluväli  ja  siinä  esiintyvät 

lekseemit  sekä  niiden  suhde  semanttisen  preferenssin  tarkasteluun  vaativat  erityistä 

määrittelyä.  Jantunen  (2004:  133) tutkii vain  astemääritteiden hyvin, kovin ja oikein 

ensimmäistä  oikeanpuoleista  eli  hakusanaa  seuraava  kollokaattia  semanttisen 

preferenssin  muodostajana.  Tämä  on  hänen  tutkimuskohteensa  kannalta  relevantti 

valinta, koska astemääritteet toimivat niitä syntagmaattisesti seuraavan sanan määritteinä.  

Astemääritteiden semanttisen valinnan voi siis nähdä kohdistuvan lekseemeihin, joiden 

määritteinä hyvin,  kovin ja oikein ovat.  Pirkola  (2016:  33)  on  valinnut ehkä- ja 

mahdollisesti-lekseemien  tarkastelualueeksi  aineistonsa  keskimääräisen lausepituuden, 

joka  on  hakusanan  kolme  vasemmanpuoleista  ja  neljä  oikeanpuoleista  sanaa.  Pirkola 

luokittelee tältä tarkasteluväliltä kaikki ehkä- tai mahdollisesti-sanojen kanssa samassa 

lauseessa  esiintyvät  sanat  johonkin  semanttiseen  luokkaan.  Lekseemien ehkä ja 

mahdollisesti semanttinen vaikutusala kattaa yleensä koko lauseen, joten valinta on sillä 

perusteltu. (Pirkola 2016: 32–33, 35.)  

 

Lähestymistapani poikkeaa Pirkolan ja Jantusen tavoista tarkastella aineistoa, koska en 

pysty määrittelemään tarkastelualuetta yhtä tarkasti kuin Jantunen. Substantiivien roolit 

lauseissa  ovat  niin  vaihtelevia,  ettei  yksiselitteistä  tarkastelualuetta  voi  määrittää. 

Myöskään  Pirkolan  tapa  luokitella  kaikki  leksikaaliset  myötäesiintymät  johonkin 

merkitysluokkaan ei sovi aineistoni tarkasteluun, sillä lauseen tasolla on paljon sellaisia 
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myötäesiintymiä,  jotka  eivät  ole  säännöllisiä.  Tarkastelemieni  substantiivien 

kontekstuaaliset  valintasuhteet  ovat  yleensä  lausekkeen  tai  lauseen  tasolla  tapahtuvia 

ilmiöitä,  joten  lauseketaso  on  tarkastelutaso, josta  poimin  leksikaalissemanttiset 

myötäesiintymät.  Sinclairin  (1996:  86)  mukaan  tämän  merkityspiirteen  tarkastelu 

edellyttää  sitä,  että  syntagmaattista  järjestystä  tutkitaan  löyhemmin  kuin  joitain  muita 

kontekstuaalisia piirteitä. Tämä tarkoittaa, ettei leksikaalissemanttisten myötäesiintymien 

tarkastelualaa kotekstissa tarvitse rajoittaa samalla tavalla kuin muiden kontekstuaalisten 

piirteiden, esimerkiksi kollokaattien. (Sinclair 1996: 86.) 

 

Koteksteissa  esiintyy  monesti  useampikin kuin  vain  yksi  toistuva  merkityspiirre,  jotka 

olen  siis  listannut  erillisinä  leksikaalissemanttisina  myötäesiintyminä.  Semanttisten 

preferenssien joukko ei siis ole konkordanssien mukaisesti 200 esiintymää vaan keholla 

300, ruumiilla 414 ja vartalolla 330 esiintymää. Tämä ei estä semanttisten preferenssien 

vertaamista toisiinsa tilastollisin menetelmin, koska se perustuu suhteellisten osuuksien 

vertailuun eikä absoluuttisten määrien.  

 

Olen soveltanut menetelmää aineistooni seuraavalla tavalla. Esimerkistä 28 olen poiminut 

myötäesiintymät hakkasi ja katajakepillä. Ne  sisältävät  yhdessä  ’väkivaltaisuuteen’ 

viittaavan merkityspiirteen, joten ne yhdistyvät ’väkivallan’ semanttiseen preferenssiin. 

Ilmauksen eri  puolille olen  sijoittanut ’osakokonaisuussuhde/vaikutusala’-ryhmään, 

koska  se  ilmaisee,  mihin  kohtaan  lekseemin  tarkoitetta  toiminta  kohdistuu.  Muita 

esiintymiä en ole tästä kotekstista luokitellut mihinkään semanttiseen preferenssiin, koska 

olisi  mielivaltaista  luokitella  jokainen  lauseessa  esiintyvä  sana.  Esimerkiksi 

’ihmistarkoitteinen  väkivallantekijä’  (Saikkonen),  ’aika’  (yöllä)  eivät  ole vartalo-

lekseemin  semanttisten  preferenssien  muodostumisen  kannalta  keskeisiä 

myötäesiintymiä  lauseessa  tai  esiinny  niin  usein  muissa  vastaavissa  koteksteissa,  että 

muodostaisivat oman merkitysluokkansa.  

 

(28)  Saikkonen hakkasi yöllä  sohvalla  lojunutta  miestä  metrin  pituisella 
katajakepillä eri puolille vartaloa 30–40 kertaa. karj1993 

 
Olen  tietyissä  tapauksissa poikennut  tavanomaisesta  tavasta  määritellä  semanttinen 

preferenssi  leksikaalissemanttisen  myötäesiintymän  perusteella. Aineistossani  esiintyi 

tällaisia  ilmauksia: muodostivat  kehoillaan,  luistelivat  vartalolla,  tuottaa  vartalolla, 

suojataan vartalolla. Näitä myötäesiintymiä yhdistää lekseemien tarkoitteen toimiminen 
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välineenä, mitä ilmaisee sanan adessiivimuoto.  Adessiivilauseke  on  Ison  suomen 

kieliopin  mukaan  tavallisin  välinettä  ilmaiseva  lauseke  (VISK  §  990).  Päätin  sijoittaa 

nämä  (n  =  7)  ilmaukset  ’välineen’  semanttisen  preferenssiin,  jossa  samankaltainen 

merkitys  ilmenee  leksikaalissemanttisilla  myötäesiintymillä,  kuten  verbillä käyttää tai 

postpositiolla avulla. Tein  näin,  koska  tulkitsin,  että  ’väline’  on  näissä 

adessiivimuotoisissa esiintymissä se piirre, jonka perusteella sana valitaan kotekstiin, ja 

merkitys, joka ilmauksella halutaan välittää. 

 

Hoey  (2005:  63)  esittää  hypoteesin  siitä,  että  semanttisilla  preferensseillä on taipumus 

esiintyä  yhdessä  toisten  semanttisten  preferenssien  kanssa,  jolloin  ne  muodostavat 

yksittäistä semanttista preferenssiä laajempia toistuvia semanttisia kokonaisuuksia. Myös 

tässä  aineistossa  jotkin  semanttisiksi  preferensseiksi  valikoituneet  myötäesiintymät 

esiintyvät säännöllisesti toistensa kanssa. Tällaista toistuvuutta esiintyy uutisteksteissä, 

joissa ruumis-lekseemi  esiintyy  objektina  transitiivilauseessa  siirtämisverbin  ja  paikan 

adverbiaalin  kanssa. Olen luokitellut  nämä ruumiin myötäesiintyminä  esiintyvät 

lauseenjäsenet  omiin  semanttisiin  luokkiinsa: ’paikkaan’ ja’ siirtämiseen’.  Esimerkissä 

29 toteutuu ’paikan’ semanttinen  preferenssi  adverbiaalissa kauhujen  talosta. 

’Siirtämisen’ semanttinen  preferenssi  taas  esiintyy  predikaattiverbissä kaivettiin ja 

lauseessa esiintyvä ’määrän’ semanttinen preferenssi on määritteessä yhdeksäs. En ole 

kuitenkaan  erikseen  laskenut  tai  kirjannut  ylös  säännöllisesti  yhdessä  esiintyviä 

merkitysryhmiä,  sillä  siitä  olisi  tullut  todella  laaja  ristiintaulukointityö,  mikä  ei 

kuitenkaan  olisi  tuottanut  tutkimuskysymyksiini  vastaavaa  lisätietoa,  vaan  taulukointi 

olisi jäänyt lähinnä kuriositeetiksi.  

 

(29)  Kauhujen talosta kaivettiin esiin yhdeksäs ruumis. karj1994 
 

Olen  koonnut  liitteeksi  taulukon  (ks.  LIITE  2),  jossa  käy  ilmi,  minkä  leksikaalis-

semanttisen myötäesiintymän perusteella olen luokitellut tapauksen tiettyyn semanttiseen 

ryhmään.  Merkityksen  kontekstuaalinen  luonne  ei  välttämättä  avaudu  liitteestä. 

Esimerkeissä 30  ja  31 ISKU ja LYÖDÄ esiintyvät  ’liikkumisen’  semanttisessa  luokassa 

eivätkä ’väkivallan’. Tämä johtuu siitä, että ne ovat esiintyneet sellaisessa kontekstissa, 

jossa ne ovat viitanneet urheilulajiin eivätkä väkivaltaan.  

 

(30)  Iskut saavat kohdistua vartaloon ja päähän. hs1995sp 
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(31)  Sain lyötyä  vartaloon alussa  sen  verran  tehokkaasti,  että  kaveri  väsyi 
lopussa.  Aiemmin  olin  kohdannut  Litisen  vain  syksyn  Ruska-turnauksessa. 
aamu 1999 

 

Michael Stubbsin määritelmän mukaan semanttinen preferenssi muodostaa semanttisen 

luokan,  johon  kuuluvilla  sanoilla  on  joitain  yhteisiä  semanttisia  piirteitä.  Luokka  on 

avoin,  mutta  siinä  on  myös  tyypillisiä  ja  taajaan  esiintyviä  jäseniä.  (Stubbs  2002:  88.) 

Tämän Stubbsin määritelmän pohjalta sovellan prototyypin käsitettä luokitteluni apuna: 

Aluksi  analysoin  merkityksiltään  selkeimmät  tapaukset,  joilla  on  selkeitä  yhteisiä 

semanttisia piirteitä. Liitän niiden pohjalta samaan semanttiseen luokkaan myös sellaiset 

tapaukset,  jotka  ilmaisevat  luokan  sisältämää merkitystä epämääräisemmin mutta  ovat 

parafraasin  avulla tulkittavissa samaan  luokkaan kuuluviksi. Esimerkissä 32 ei  ole 

sellaista  leksikaalissemanttista  myötäesiintymää,  jonka  perusteella  sen  voisi  luokitella 

aivan  suoraan  semanttiseen  preferenssiin,  mutta  tulkitsen,  että ilmaus vartalo  elää 

musiikin  mukana merkitsee  semanttisesti  samaa  kuin  ’liikuttaa  vartaloa  musiikin 

tahdissa’.  Tällöin  ilmaus elää  musiikin  mukana ryhmittyy ’liikkumisen’ semanttisessa 

preferenssissä  olevien  sisäistä  liikettä  kuvaavien  verbien KEINUTTAA ja NYTKYTTÄÄ 

kanssa samankaltaiseksi merkityspiirteeksi.  

 

(32)  Tanssissa  kiehtoo  liikkeen  ja  musiikin  millimetrisen  tarkka  ajoitus.  Liike 
lähtee lantiosta, ja koko vartalo elää musiikin mukana. karj1993 

 

Luokituksissa  on  myös  ongelmana  se,  että  joissain  luokissa saattaa  olla  sellaisia 

esiintymiä,  joiden  semanttisissa  ominaisuuksissa  on  myös  jonkin  toisen  semanttisen 

luokan piirteitä. Noudatan niiden käsittelyssä samaa periaatetta kuin Pirkola (2016, 37), 

eli  spesifiset  ryhmät  ovat  luokittelussa  ensisijaisia  laaja-alaisiin  nähden.  Otan  näitä 

luokitteluperusteita  esille  tarkemmin  semanttisten  preferenssien  luokittelujen  tuloksien 

yhteydessä (ks. 5.3.2).  

 
Aineistossani  esiintyi  sellaisia  yksittäisiä lauseita,  joiden  muodostamissa 

merkityskokonaisuuksissa  esiintyviä  leksikaalisia  myötäesiintymiä  en pystynyt 

sijoittamaan mihinkään  semanttiseen  preferenssiin  enkä  luomaan  niille  omia  luokkia. 

Sinclairin mukaan vapaa valinta tuottaa sellaisia yksittäisiä myötäesiintymiä, jotka eivät 

sovi sanan kollokointiin tai semanttisiin preferensseihin. Tällaiset myötäesiintymät eivät 

jätä merkitysyksikköön jälkiä niiden käytöstä, vaan ne ovat aidosti satunnaisia esiintymiä. 

Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita,  etteivätkö  ne  sopisi  kontekstuaalisten  valintasuhteiden 
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malliin  tai  teoriaan  merkitysyksiköstä,  vaan  ne  ovat  esimerkkejä  merkitysyksikön 

rajatapauksista, jotka mallintavat vapaan valinnan periaatetta ja merkitysyksikön rajoja. 

(Sinclair  1996:  94–95.) Tällaisista  koteksteista  olen  poiminut  jonkin  yksittäisen 

esiintymän määrittelemättömien luokkaan. 

 

 

5.3.2. Luokittelun tulokset 

 

Olen poiminut aineistostani leksikaalissemanttisia myötäesiintymiä, jotka olen jakanut 17 

semanttiseen preferenssiin eli merkitysluokkaan. Luokittelemani semanttiset preferenssit 

ovat ’hyvinvointi’,  ’intrasubjektiivisen  havainnointi’,  ’suhtautuminen’,  ’liikkuminen’, 

’lääketiede’, ’määrä’, ’paikka’, ’paikallistuminen’, ’siirtäminen’, ’osa-

kokonaisuussuhde/vaikutusala’, ’psykofyysisyys’, ’prosessi’, ’pukeutuminen/koristelu’, 

’ulkonäkö / fyysisen tila’, ’väkivalta,’ ’väline’ ja ’yksilöiminen’. 

 

Tässä yhteydessä otan esiin synonymian ja semanttisen preferenssin suhteen, koska se 

vaikuttaa  tutkimustuloksiini. Hoeyn  mukaan  käsitykseen  siitä,  että semanttinen 

preferenssi  kattaa  synonyymiset  suhteet,  täytyy  suhtautua  varauksella.  Synonyymisina 

pidetyillä  sanoilla  on  Hoeyn  mukaan  erilainen  leksikaalinen  priming,  mikä  erottaa 

lekseemien  merkitystä  toisistaan,  vaikka  ne  kuuluisivatkin  samaan  semanttiseen 

luokkaan. (Hoey 2005: 71.) Havaitsin, että semanttisten luokkien sisällä on ilmauksia, 

joista  osa muodostaa  omanlaisen  primingin,  kuten semanttiseen  preferenssiin 

’liikkuminen’ kuuluva ilmaus suorin vartaloin, jolla ei ole toteutumia muiden lekseemien 

koteksteissa. Tällaisten  yksittäisten leksikaalissemanttisten tarkastelu  jäi  kuitenkin 

semanttisten  preferenssien  tarkastelussa  sivuosaan,  koska  tavoitteena  on  tehdä 

merkitykseen liittyviä yleistyksiä eikä tarkastella jokaista merkitysvivahdetta erikseen. 

 

Semanttinen preferenssi ’määrä’ ilmaisee  lukumäärää,  jota  prototyyppisesti  edustaa 

numeraalitäydennys (esimerkki 33), mutta myös kvanttoripronomini USEA (esimerkki 33) 

tai adverbi LISÄÄ.  ’Määrä’-luokka esiintyy myös Jantuselta (2004: 245), ja Pirkola (2016: 

77) on  yhdistänyt  sen  luokaksi  ’määrä/intensiteetti’.  Omassa  tutkielmassani  ’määrä’ 

toimii  yksiselitteisesti  lukumäärän  ilmaisimena,  kun  kyseessä  on  laskettavia  yksiköitä, 

eikä se kuvaa voimakkuutta niin kuin Pirkolalla tai Jantusella. 
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Tilastollisesti merkitseviä kollokaatteja on vain ruumiilla. Ryhmän tyypillisistä jäsenistä, 

numeraalikollokaateista nousee merkitseväksi kollokaatiksi vain SATA, mikä johtuu siitä, 

että  ryhmän  myötäesiintymät  vaihtelevat  sisällöltään  runsaasti,  eikä  yksittäinen  ilmaus 

tästä syystä toistu koteksteissa. Myös USEA on tilastollisesti merkitsevä kollokaatti.  

 
(33)  Kone oli romuttunut täysin ja paikalta löytyi useita ruumiita. tusa1999 
(34)  Punaisen  Ristin  mukaan  onnettomuuspaikalta  on  löydetty 77  ruumista. 

demari1998 
 
Semanttinen preferenssi  ’ulkonäkö / fyysinen  tila’  perustuu  tarkoitteen  fyysisten 

piirteiden kuvaamiseen. Jantunen (ks. 2004: 245) on eritellyt ’ulkonäön’ ja ’fyysisen tilan 

/  aistimuksen omiksi  kategorioikseen,  mutta  omaan  tutkielmaani  tämä  ei  sopinut. 

Yksittäiset  aistimukseen  viittaavat  leksikaalissemanttiset  myötäesiintymät  jäivät 

luokittelemattomiksi niiden vähäisen lukumäärän vuoksi (n = 2).  

 

Ulkomuodon kuvausta ilmaistaan prototyyppisesti suhteellisilla adjektiiveilla (esimerkki 

35), mutta myös ’jonkin kaltaisuutta’ ilmaisevalla verbeillä NÄYTTÄÄ, TUODA MIELEEN ja 

MUISTUTTAA ja sen täydennyksillä (esimerkki 36), koska nämä ilmaisut myös kuvaavat 

tarkoitteen fyysisiä piirteitä vaikkakin mielleyhtymän kautta eivätkä suoraan arvioimalla 

tai kuvaamalla. ’Fyysinen tila’ kuvaa tässä lähinnä lekseemin tarkoitteen ominaisuuksia 

(JÄNTEVÄ, NOTKEA, KYPSÄ, KEVYT)  ja  sekä ’elollisuutta’ (ELÄVÄ, KUOLLUT). 

Merkityspiirteillä ’fyysinen tila’ ja ’ulkonäkö’ on yhteisiä esiintymiä, kuten HOIKKA ja 

LIHAKSIKAS, jotka kuvaavat sekä ’fyysistä tilaa’ että ’ulkonäköä’ (esimerkki 37). Tämän 

vuoksi olen yhdistänyt ryhmät.  

 

Tämän  luokan  esiintymät  muodostavat  paradigmaattisen  merkityssuhteen, 

attribuutiosuhteen, joka kuvaa olion ominaisuuksia suhteessa olioon itseensä (Karlsson 

2004:  223). Vartalo-lekseemillä  oli  kollokaatioanalyysissä  esiintymiä  tässä  ryhmässä. 

Kollokaatioaineistosta nousivat esiin ryhmään kuuluvat merkitsevät kollokaatit: PITKÄ, 

HOIKKA, -SENTTINEN, TÄYDELLINEN ja UPEA. Vartalolla ja ruumiilla on molemmilla tähän 

merkitysryhmään luokittelemani kollokaatti ALASTON.  

 

Tässä luokassa ongelmallisia ovat sellaiset adjektiivit kuin HYVÄ ja TÄYDELLINEN, jotka 

eivät suoraan viittaa mihinkään ulkoiseen ominaisuuteen, vaan saattavat kuvata enemmän 

tekstin laatijan mielipidettä tai arvottavat tarkoitetta. Olen kuitenkin luokitellut ne tähän 
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luokkaan, koska useimmat fyysisiä piirteitä kuvaavat adjektiivit ovat suhteellisia, ja tästä 

syystä  ulkonäön  kuvailu  on  ainakin  jossain  määrin  subjektiivista. Aineistossa  on 

havaittavissa  myös  pragmaattisia  ulottuvuuksia,  jotka  liittyvät  katoamisilmoituksiin 

(esimerkki 38). Niissä vartalo ja sen kanssa esiintyvät adjektiivit antavat tuntomerkkejä 

kadonneista henkilöistä. 

 

(35)  Naisen vartalo on kaunis ja sillä on oma tarkoituksensa. aamu1999 
(36)  Huolestuneimpien  arvioiden  mukaan  suomalaissoturit  alkavat muistuttaa 

sumopainijoita vartaloltaan. karj1997  
(37)  Hän  on  seikkailija  kaikilla  herkuilla,  vartaloltaan notkea lihaskimppu  ja 

karismaltaan hyväntuulinen veitikka. tusa1999 
(38)  Kateissa  on  vuonna  1976  syntynyt  Satu  Maarit  Vänskä,  kotoisin  Liperistä. 

Hän  on  164  cm  pitkä  ja vartaloltaan hän  on hoikka ja  hänen  puolipitkät 
hiuksensa ovat mustat. aamu1999 

 

Semanttinen  preferenssi  ’pukeutuminen/koristelu’ perustuu leksikaalissemanttisiin 

myötäesiintymiin, jotka  liittyvät  pukeutumis- tai  muotisanastoon  sekä  niihin  läheisesti 

liittyvään  koristeluun. Ryhmä  koostuu  ’pukeutumiseen’ liittyvistä  verbeistä ja niiden 

johdoksista (MYÖTÄILEVÄ, PEITTÄÄ)  ja  pukeutumissanastoon kuuluvien  substantiiven 

(VAATE, HOUSUT)  myötäesiintymistä  kotekstissa (esimerkki  39). 

’Pukeutumisen/koristelun’ semanttinen  preferenssi  liittyy  läheisesti  merkityksensä 

puolesta myös semanttiseen preferenssiin ’ulkonäkö’ ja ne saattavatkin esiintyä samassa 

kotekstissa (esimerkki 40). Myös koristeluun liittyvät esiintymät (MAALATA, TATUOINTI) 

olen liittänyt tähän luokitukseen (esimerkki 41), koska ne ovat merkitykseltään riittävän 

lähellä toisiaan. Vartalolla on pukeutumiseen liittyvinä kollokaatteinaan käsittelyverbit 

VERHOTA, KÄTKEÄ ja PEITTÄÄ sekä  asennon  muutosta  ja  sisäistä  liikettä  kuvaava 

kollokaatti MYÖTÄILLÄ.  

 

(39)  Vaatteiden linja on vartaloa korostava. hysa1997 
(40)  Monet pojat, kun käyttää shortsimallisia ukkareita, vaikka niiden upea 

vartalo tuottaisi enemmän iloa pikku tangoissa. hs1995nh 
(41)  Tullikamarilla on toistakymmentä näytteilleasettajaa esittelemässä 

lävistystä, henna- ja tavallisia tatuointeja sekä kehon maalausta. aamu1999 
 

Semanttinen  ryhmä  ’liikkuminen’  käsittää laajasti  erilaisia  tarkoitteen  liikuttamista 

kuvaavia  leksikaalissemanttisia  myötäesiintymiä. Ryhmän määritteleminen  oli 

haastavaa,  koska siinä  on  runsaasti  erityyppisiä  esiintymiä,  jotka  eivät  kuitenkaan 

muodosta  tarpeeksi  suuria ja  selkeitä  ryhmiä,  jotta  ne  voisi  erotella  omiksi 
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merkitysluokikseen. Tässä  ryhmässä  ja ’välineen’ semanttisessa  preferenssissä  on 

samankaltaisuutta, mutta semanttisessa preferenssissä ’väline’ lekseemit keho, ruumis ja 

vartalo ilmaisevat  selkeästi  merkityksen ’käyttää  ruumista/kehoa/vartaloa 

intentionaalisesti jonkin tehtävän suorittamiseen’. ’liikkuminen’-ryhmässä taas ’väline’ 

on  usein  toissijainen  merkitys  ja  ensisijainen  on  esimerkiksi ’tapa’ (esimerkki 42)  tai 

’tarkoitteen hallinta’ (esimerkki 43). 

 

Ryhmään kuuluu sisäistä liikettä kuvaavia verbejä johdoksineen (KIERTO, NYTKYTTÄÄ, 

KEINUA) ja muita  asentoja kuvaavia  ilmauksia (SUORA, KAKSINKERROIN  TAITTUNUT). 

Olen  yhdistänyt  ryhmään  myös  liikuntaan  liittyviä  myötäesiintymiä,  joilla  kuvataan 

elimistön  hallintaa  liikuntasuorituksen  yhteydessä (HALLITA, HALLINTA, FYSIIKKA). 

Ryhmään  olen  myös  liittänyt  merkityksiä,  jotka  viittaavat  liikunnan  tai  sen tavan 

soveltuvuuteen  (SOPIA, ETENEMISTÄ  SUOSIVIA PIIRTEITÄ) lähisynonyymien  tarkoitteen 

käytön  yhteydessä (esimerkit 44 ja  45).    Näiden  lisäksi  ryhmässä  on  myös  erilaisiin 

liikkumismuotojen  nimityksiä  (VOIMISTELU, TANSSIHARJOITTELU, AEROBIK). 

Tilastollisesti  merkitsevistä  kollokaateista  liikuntaan  viittaavia  ovat keholla HALLINTA, 

LIIKE ja ASENTO.   Vartalolla luokkaan kuuluvia tilastollisesti merkitseviä kollokaatteja 

ovat adjektiivi SUORA ja asennon muutosta ja sisäistä liikettä kuvaavat intransitiiviverbit 

TAIPUA JA KIERTYÄ ja ruumiilla VÄÄNTYÄ. 

 

(42)  - -  teki täydellisen kaksois-Lutzin suorin vartaloin kerien kolmella 
kierteellä. karj1994 

(43)  Liiketaju ja vartalon hallinta kehittyvät silmissä. hs1995sp 
(44)  Aerobikiin Matinsalon vartalo sen sijaan sopii erinomaisesti, sillä lihaksia 

tulee nopeasti. hs1995sp 
(45)  Kaikille hölkkä ei sovellu jo siitäkin syystä, että vartalo on sen tyyppinen, 

ettei juoksua voi harrastaa. tusa1998 
 

Semanttiseen preferenssiin ’hyvinvointi’ kuuluu monenlaisia terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyviä  myötäesiintymiä.    Tällaisia  ovat  esimerkiksi  tarkoitteen  kunnossa  pitämiseen 

viittaavat  käsittelyverbit  ja  niiden  johdokset  (HUOLTAA, HUOLTAMINEN, 

VENYTTELEMINEN, HOITO, HOITAMINEN, PARANNELLA), joissa on myös prosessin piirteitä, 

mutta  tässä  luokassa  ne  edustavat spesifimpää  merkityspiirrettä kuin  erilaisia 

leksikaalissemanttisia  myötäesiintymiä  sisällään  pitävä  merkitysryhmä  ’prosessi’.   

Luokassa ’hyvinvointi’ on myös  hyvinvointiin  liittyviä  substantiiveja  (PUHDISTAVIA 

TUOTTEITA, AROMAATTISIA  ÖLJYJÄ)  ja  abstraktimpia  ominaisuudennimiä  (TERVEYS, 
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HYVINVOINTI).  Olen  luokitellut  ryhmään  myös  sellaisia  leksikaalissemanttisia 

myötäesiintymiä,  jotka  ilmaisevat  erilaisia  tarpeita  ja  kokemuksia,  jotka  liittyvät 

hyvinvointiin. Näiden esiintymien koteksteissa erikoista on se, että keho tai ruumis toimii 

lauseen  subjektina,  jolla  on  kokijan  piirteitä  (esimerkki 46).  Hyvinvointiin  viittaaviksi 

tilastollisesti  merkitseviksi  kollokaatteiksi  voi  satunnaisotannan  perusteella  luodun 

laajemman  tulkitakehyksen  avulla  luokitella keholla esiintyvät  kollokaatit JÄNNITYS, 

KOKONAISVALTAISESTI JA TASAPAINOTTAA.  

 

(46)  -  -  jos yhtä jäsentä kunnioittaa suuri ilo, nauttii siitä koko keho. karj1995 
 

’Välineen’ semanttisessa preferenssissä substantiivien tarkoite on instrumentaalinen osa 

jotain  toimintaa.  Tavallisesti se  liittyy  erilaisiin tilanteisiin,  joissa  tarkoitetta  käytetään 

kuvataiteen (esimerkki 47), musisoinnin (esimerkki 48), viestimisen (esimerkki 49) tai 

liikkumisen  välineenä (esimerkki 50).  Viimeksi  mainituissa  konteksteissa  merkitys 

menee  osittain  päällekkäin  ’liikkumisen’  semanttisen  preferenssin  kanssa,  mutta  olen 

päätynyt luokittelemaan nämä tapaukset tähän luokkaan. ’Väline’ on siis spesifimpi ja 

tarkkarajaisempi  merkityspiirre  kuin  ’liikkuminen’,  joka  sisältää  laajasti  hyvin  eri 

tyyppisiä myötäesiintymitä. Ryhmässä on eri sanaryhmiin kuuluvia ja keskenään erilaisia 

kollokaatteja,  kuten  substantiiveja  (INSTRUMENTTI, KEHON  KIELI),  verbejä  (KÄYTTÄÄ, 

VIESTIÄ)  sekä  postpositiota  (KAUTTA, VÄLITYKSELLÄ, AVUKSI, AVULLA)  ja  lekseemiin 

morfologista  primingia,  adessiivimuotoa  (-llA).  Ryhmään  kuuluvia  myötäesiintymiä  ei 

noussut  kollokaatioanalyysissä  esille,  mikä  saattaa  johtua  merkitysluokkaan  kuuluvien 

myötäesiintymien suuresta kieliopillisesta ja leksikaalisesta vaihtelusta.  

 

(47)  Taiteilija on itse sanonut maalaavansa koko vartalollaan, ja intensiivinen 
työskentely totisesti muistuttaa vaikuttavaa urheilusuoritusta. aamu1999 

(48)  Laulajalle keho on tärkeä instrumentti, jota täytyy huoltaa. kesu 1999 
(49)  Riitta Lahinen ja Russ Palmer opettavat viestimään koko keholla. karj1997 
(50)  Sellaista salibandyn pitää olla, että vartaloa saa käyttää apuna - - karj1999 

 
’Psykofyysisyyden’ semanttinen  preferenssi  rakentuu  pitkälti keho- ja ruumis-sanojen 

muodostamalle vastakohtaisuudelle erilaisten mentaalisuutta kuvaavien sanojen kanssa. 

Näistä  tilastollisesti  merkitseviksi  kollokaateiksi  nousivat keholla SIELU ja MIELI ja 

ruumiille MIELI, SIELU ja HENKI. Stubbsin mukaan lekseemeillä on taipumus kollokoida 

niille  vastakohtaisuutta  ilmaisevien  sanojen  kanssa.  Hänen  tarkastelussaan  esimerkiksi 

death-sana  muodostaa  10  prosenttia  sanan life kollokaateista.  Vastakohtaisuuden 
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määrittelemiselle  ei  ole  aina  yksiselitteistä  määritelmää,  vaan  se  perustuu  osittain 

intuitiiviseen  päätöksentekoon.  (Stubbs  2002:  103.)  Tässä  yhteydessä  tulkitsen 

vastakohtaisuussuhteen komplementaariseksi vastakohtaisuudeksi, eli lajivastakohdaksi. 

Karlssonia (2004: 223.) mukaillen komplementaarisen vastakohdan denotaatiot ’keho’ ja 

’mieli’ viittaavat merkitysalueisiin, jotka muodostavat hyperonyymin ’ihminen’. Keholla 

on laaja toteuma myös muita mentaalisuuteen viittavia semanttisia myötäesiintymiä kuin 

vain tilastollisesti merkitseviä kollokaatteja. (JÄRKI ja TAJUNTA, TIETOISUUDEN ERI TASOT, 

PERSOONALLISUUS, ÄLYLLINEN  TOIMINTA),  mutta  myös ruumis esiintyy  toisinaan 

koteksteissa,  jossa  on  paradigmaattista  vaihtelua  (esimerkki  51).  Monesti 

’psykofyysisyyden’ semanttinen preferenssi esiintyy yhdessä ’hyvinvoinnin’ semanttisen 

preferenssin kanssa (esimerkit 52 ja 53). 

 

(51)  Tanssiesityksistä olen löytänyt ruumiin ja älyn rikasta löytöretkeilyä - - tusa 
(52)  Jos keho kaipaa  kohennusta  ja mieli piristystä,  kuntokuurista  saattaa  olla 

apua. aamu1999  
(53)  Ruokatottumuksia  aletaan  muuttaa  terveellisemmiksi  siinä  vaiheessa,  kun 

niiden todella uskotaan vaikuttavan kehon ja mielen hyvinvointiin. tusa1999 
 
Semanttiseen  preferenssiin ’väkivalta’ kuuluvat  väkivaltatekoa  kuvaavat 

leksikaalissemanttiset myötäesiintymät, jotka voivat olla verbejä (SURMATA, HAKATA) tai 

väkivaltaan liittyviä substantiiveja (SURMATYÖ, RUHJE, LUOTI). Kotekstit (esimerkit 53 ja 

54)  ovat  uutistekstejä,  jotka  tiedottavat  tapahtumista.  Tilastollisesti  merkitseviä 

kollokaatteja  on  kuitenkin  vain ruumiilla, ja  ne  olen  eritellyt  kollokaatioanalyysissäni 

’väkivaltaa’ tai ’tappamista’ ilmaiseviksi  käsittelyverbeiksi.  Näitä  verbejä ovat: 

SURMATA, SILPOA, MURHATA, PALOITELLA, RUNNELLA, TELOITTAA ja LÄVISTÄÄ. 

 

(54)  Pahoinpitelyssä hän  sai ruhjeita  kehoonsa muun  muassa  munuaisten 
tienoille. karj1995 

(55)  Pojan  epäillään  surmanneen  isänsä  ja paloitelleen  ruumiin viikkoa  ennen 
rikoksen paljastumista. tusa1999 

 
Semanttinen  preferenssi  ’siirtäminen’  perustuu siirtämis- ja  asettamisverbeihin,  jotka 

ilmaisevat objektitarkoitteen, tässä tapauksessa ruumiin, paikanmuutosta (VISK § 641). 

Kuten jo verbikollokaattien yhteydessä pohdin (ks. 5.2.5), nämä verbit liittyvät ruumiin 

elotontarkoitteiseen merkitykseen ja siihen, että ruumis on siirreltävissä esineen tapaan. 

Objektitarkoitteen siirtäminen johonkin paikkaan on tämän merkitysryhmän piirre, ja se 

on kiinteästi yhteydessä ’paikan’ semanttiseen preferenssiin (esimerkki 56), mutta se ei 
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aina sisälly verbikantaisen substantiivin laajennukseen (esimerkki 57). Tässä luokassa on 

runsaasti  tilastollisesti  merkitseviä  kollokaatteja,  jotka  ovat KULJETTAA, HAUDATA, 

NOSTAA, SIIRTÄÄ, KAIVAA, NOUTAA, KÄTKEÄ, PIILOTTAA ja VISKATA. 

 

(56)  - -  ruhtinas Dolgorukin ruumis kuljetettiin kotiin Pietariin - - karj1995 
(57)  - - useimmat  uhrien  omaisista  vastustavat ruumiiden nostamista. 

demari1995 
 
’Paikallistuminen’  on semanttinen  luokka, joka  on  tyypillinen ruumiin semanttinen 

preferenssi.  Ryhmä muodostuu pääasiassa intranstiivisista eksistentiaaliverbeistä (VISK 

§ 459) (JÄÄDÄ, LÖYTYÄ, NÄKYÄ). ’Paikan’ semanttinen preferenssi liittyy tähän kiinteästi 

(esimerkit 58 ja 59).  Myös  merkitysluokka ’määrä’ esiintyy  usein  samassa  kotekstissa 

(esimerkki 58). Tavallisin ryhmässä esiintyvä verbi on LÖYTYÄ.  

 

Prototyyppisesti  tämä  semanttinen  preferenssi  liittyy  eksistentiaalilauseen,  jossa  on 

paikan adverbiaali ja jokin eksistentiaaliverbi. Olen kuitenkin yhdistänyt tähän ryhmään 

myös intransitiivisten verbien transitiivisia muotoja, koska niitä on aineistossa niin vähän, 

etteivät  ne  muodosta  omaa  ryhmäänsä. Transitiiviset  havainnointiverbit NÄHDÄ ja 

LÖYTÄÄ kuvaavat ruumiin koteksteissa  havaintoa,  joka  kohdistuu  liikkumattomaan 

objektitarkoitteeseen.  Ne esittävät saman asiaintilan (näkee ruumiita / näkyi ruumiita) 

mutta  syntaktisesti  eri  keinoin.   Keho-lekseemillä  on  myös löytää-verbin  esiintymiä, 

mutta  ne ovat  metaforisia  ja  ilmaisevat  tarkoitteeseen itseensä  kohdistuvia  havaintoja 

(löytää  kehonsa), ja  tästä  syystä  ne olenkin  luokitellut ’intrasubjektiivisuuden’ 

semanttiseen  preferenssiin. ’Paikallistumisen’  luokkaan  kuuluvia ruumiin tilastollisesti 

merkitseviä verbikollokaatteja ovat: TUNNISTAA, LÖYTÄÄ, PAIKALLISTAA ja PAIKANTAA 

LOJUA, MAATA AJELEHTIA ja LÖYTYÄ. 

 
(58)  Cheiryn  kylän  lähellä  sijainneessa ladossa,  josta löytyi yli 20  ruumista. 

karj94 
(59)  - - mutta näki kerran toisensa jälkeen pahasti silvottuja ruumiita kivikasojen 

alla.  hs1995vs 
 

’Lääketiede’ on  merkitysryhmä,  joka  koostuu  lääketieteelliseen  sanastoon  kuuluvista 

myötäesiintymistä.  Niitä  ovat erilaiset  sairaudet  (INFEKTIO, SYÖPÄ, VAARALLINEN 

SAIRAUS) sekä toimenpiteet (RUUMIINAVAUS, TUTKIMUS) ja erilaiset sisäiset fysiologiset 

prosessit (ENDORFIININ MUODOSTUS, TUOTTAA PUNASOLUJA) ja muu lekseemin koteksissa 

esiintyvä  sanasto,  joka  viittaa  lääketieteeseen  (HORMONI,  HAPPI-OTSONIVESISEOS, 
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ETURAUHASPOTILAS). Ne  voivat  esiintyä  myös  laajemmissa  kokonaisuuksissa, kuten 

esimerkissä 60,  josta  olen  poiminut  ’lääketiede’-merkitysryhmään  vain  esiintymän 

PUOLUSTUSMEKANISMI. Tässä  ryhmässä ruumis esiintyy harvoja  poikkeuksia  lukuun 

ottamatta  (esimerkki 61)  merkityksessä  ’kuollut’, ja  sen  osalta  preferenssi  viittaakin 

lähinnä  patologisiin  toimenpiteisiin  tai  oikeuslääketieteellisiin  tutkimuksiin. 

Tilastollisesti merkitseviä kollokaatteja lekseemillä keho ovat myötäesiintymät KUDOS, 

LÄMPÖTILA, HORMONI, PUOLUSTUSMEKANISMI ja SOLU, ja ruumiilla 

OIKEUSLÄÄKETIETEELLINEN. 

 

(60)  Tämä  kipu  aktivoi kehon  omaa  puolustusmekanismia kipua  vastaan 
lisäämällä morfiinin tavoin vaikuttavaa endorfiinin muodostusta. karj1994  

(61)  Lääketeollisuus on keskittynyt miesten lääkitsemiseen, naisen ruumis on 
jäänyt vähemmälle tutkimukselle. karj 1997 

 

’Yksilöimisen’ semanttinen  preferenssi  ilmaisee  tarvetta  erottaa  tarkoite  muista 

vastaavanlaisista  tarkoitteista. Merkitysryhmään  kuuluvat  esiintymät toimivat 

substantiiville  restriktiivisinä  määritteinä,  eli  rajaavat  substantiivin  tarkoitteen 

mahdollisten  tarkoitteiden  joukosta  (VISK  §  565).  Yksilöinti  tapahtuu  nimeämällä 

tarkoite  niin,  että  se  viittaa  tiettyyn  kohteeseen  (LENIN)  tai  laajempaan  kategoriaan 

(NAINEN). Tähän ryhmään olen luokitellut siis yleis- ja erisnimiä sekä adjektiivin oma, 

jonka  merkitys  on  ’erityinen,  erillinen,  itsenäinen’  (KS  2014  s.v. oma),  eli  se  esiintyy 

myös restriktiivisenä määritteenä. Ruumiin koteksteissa  leksikaalissemanttisilla 

myötäesiintymillä  on usein pragmaattinen  tehtävä,  joka  ilmaisee,  että  vainaja  on 

tunnistettu, silloin kun se on kontekstissa merkityksessä ’kuollut ruumis’. Tämä näkyy 

esimerkissä  62. Näissä ruumis-lekseemin  koteksteissa  esiintyy  usein  samanaikaisesti 

myös ’paikan’  ja  ’paikallistumisen’  tai  ’siirtämisen’ semanttinen  preferenssi. 

Tilastollisesti merkitseviä kollokaatteja, jotka toimivat restriktiivisinä määritteinä, ovat 

ihmistarkoitteisista  kollokaateista ruumiilla IHMINEN, UHRI, MIES, NAINEN, 

PELASTUSTYÖNTEKIJÄ, SOTILAS, POIKA, VAINAJA ja KRISTUS. IHMINEN on kollokaattina 

keholla ja vartalolla kollokaattina on NAINEN ja TANSSIJA. Taipumaton adjektiivi OMA 

esiintyy kaikilla lekseemeillä kollokaattina. 

 
(62)  Marjastamassa olleen naisen ruumis on löydetty kuolleena Nällissä, pari 

kilometriä Kemin keskustasta etelään, merten lahteen johtavan polun 
läheltä metsästä. hs1995yo 
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’Paikan’ semanttiseen  preferenssiin  olen  sijoittanut  konkreettista  paikkaa  tai  sijaintia 

kuvaavia myötäesiintymiä. Samanlainen ja samoilla perusteilla muodostettu semanttinen 

preferenssi on myös Pirkolan luokituksissa (ks. Pirkola 2016: 76). Myös semanttisissa 

preferensseissä  ne  esiintyvät  vain ruumiin koteksteissa.    Kotekseissa  on  erisnimiä 

(SUOMI, GROZNYI, SAIMAA) ja yleisnimiä (MERI, KAIVO, METSÄAUKIO, PIHA). Lekseemin 

ruumis esinemäisyys ilmenee paikan semanttisessa preferenssissä, joka ilmaisee, missä 

tarkoite sijaitsee  tai  mihin  sitä  ollaan  siirtämässä.  Näitä  preferenssejä  kuvaavat 

’paikallistumisen’ ja ’siirtämisen’ semanttisen  preferenssin  verbivalinnat kuten 

esimerkeissä 63 ja 64.’Paikkaa’ ilmaisevia myötäesiintymiä on runsaasti myös ruumiin 

merkitsevissä  kollokaateissa.  Ne  ovat KATU, RAUNIO, JOUKKOHAUTA, HAUTA, 

LÖYTÖPAIKKA, HYLKY, ARKKU, RUUMISHUONE, ROTKO ja KÄTKÖPAIKKA.  

 

(63)  Tuhoalueella Luoteis-Turkissa lojui maanjäristystä seuranneina kaoottisina 
päivinä tuhansia hautaamattomia ruumiita, joita kukaan ei vaatinut itselleen. 
tusa1999 

(64)  - - koska ruumiin kappaleet kuljetettiin roskalaatikoihin. aamu1999 
 

Semanttinen  preferenssi  ’prosessi’  liittyy  vahvasti  toimintaan,  jossa  ilmenee 

kausatiivisuutta ja sen myötä muutosta lekseemien keho, ruumis ja vartalo tarkoitteessa. 

Myös  Pirkolalla  on  samankaltainen  ryhmä,  mutta  hänen  luokituksensa  on  erilainen. 

Pirkola  luokittelee  ryhmään  esimerkiksi  verbin MYYDÄ.  (Pirkola  2016: 75.)  Omassa 

aineistossani  yksittäinen MYYDÄ-verbin  esiintymä  on  luokittelemattomien  ryhmässä. 

Syynä  tähän  on  se,  että  oma  luokitukseni on spesifimpi  ja  sen  kriteerinä  on  se,  että 

kausatiivisen  toiminnan  täytyy  aiheuttaa  konkreettinen  muutos  itse  lekseemin 

tarkoitteessa.  Tällaiset  prosessit  voivat  olla  lyhytkestoisia (esimerkit  65 ja  66)  tai 

vaikutukseltaan pidempikestoisia (esimerkki 67) tai lopullisia (esimerkki 68). Alustavan 

tarkastelun  perusteella  lyhytkestoiset  prosessit  ovat keholle tyypillisiä,  pitkäkestoiset 

vartalolle ja tuhoavat prosessit taas ovat ruumiille ominaisia.  

 

’Prosessin’ kategoriaan kollokaatioanalyysin tuloksista kuuluvat seuraavat käsittelyverbit 

vartalo-lekseemiltä: TREENATA, TRIMMATA, PILATA Ruumis-lekseemin kollokaateista 

tähän sopivat käsittelyverbit BALSAMOIDA ja TUHKATA. Intransitiivisista muutosverbeistä 

ryhmään sopivat keholta PALAUTUA ja ruumiilta PALAA, MÄDÄTÄ, MÄDÄNTYÄ, HIILTYÄ. 

Ryhmän  esiintymistä  osa  on  päällekkäisiä  merkitysryhmän  ’ulkonäkö/fyysinen  tila 

kanssa. Esimerkiksi  ajallisen  prosessin  läpikäymistä  ilmaisevat nUt-partisiipit 
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(VANHENTUNUT, KEHITTYNEET, MUUMIOITUNUT) eivät välttämättä kuvaa prosessia, vaan 

senhetkistä tilaa.  Kuitenkin nUt-partisiipit voivat myös ilmaista, että prosessi tai tilanne 

on alkanut aikaisemmin kuin siihen suhteutettavan tilanteen aika (VISK: Määritelmät). 

Ei  siis  voida  tietää,  jatkuuko  prosessi,  esimerkiksi  vanhentuminen,  koska  tilanne  voi 

kuvata aikaisemmin alkanutta prosessia, mutta prosessin päättymisestä partisiippimuoto 

ei sinänsä kerro mitään. Olen esimerkiksi sijoittanut ’ulkonäkö / fyysinen tila’-luokkaan 

kollokaatit ELÄVÄ ja KUOLLUT, koska tulkitsen, että ne ovat leksikaalistuneet kuvaamaan 

fyysistä  tilaa, eikä  esimerkiksi KUOLLUT sisällä  enää  varsinaiseen  prosessiin, 

kuolemiseen, liittyviä piirteitä. 

 

(65)  - -  sitten keho kevenee miellyttävästi. kesu1999 
(66)  - -  mutta  raskaana  olevia  ei  hoideta,  koska  käsittely aktivoi  kehoa 

voimakkaasti. aamu1999 
(67)  Kirjoitit, että lapsi on rahareikä ja synnytys pilaa vartalon. hs1995nh 
(68)  Kuumuudessa nopeasti mätänevät  ruumiit haudataan  mahdollisimman 

nopeasti - -  kesu1999 
 
Vaikutusala/osa-kokonaisuussuhde  on  semanttinen  preferenssi,  jossa  eritellään 

lekseemien keho, ruumis ja vartalo tarkoitteen  osia  tai  kuvataan  tilannekonteksiin 

liittyvää  tarkoitteen  vaikutusalaa.  Tässä  semanttisessa  preferenssissä  esiintyy 

meronymiaa  eli  osa-kokonaisuussuhdetta. Karlsson  (2004:  218,  222) määritelmän 

mukaan  tällöin tarkoitteen  luontainen  koostuminen eri  osista  heijastuu  kieleen. 

Aineistossa meronymiaa  esiintyy  sellaisissa  yhteyksissä,  joissa  tarkoitteen  eri  osiin 

halutaan  kiinnittää  erityistä  huomiota  (esimerkki 70).  Meronyymit  esiintyvät 

rinnastuksina,  joissa  eritellään  ruumiinosat  ja  muita  tarkoitteen  fyysisiä  piirteitä (PÄÄ, 

KASVOT, HIUKSET).  Tarkoitteen  eri  osia  voidaan  määritellä  myös  epäsuoremmin 

viittaamalla  tarkoitteen  osiin  tai  sen  muodostamaan  kokonaisuuteen  (ERI  PUOLILLA, 

KOKO, JOKA  PUOLELLA).   Tällä  semanttisella  preferenssillä  joko tarkennetaan huomio 

johonkin tarkoitteen ruumiin osaan tai fyysiseen piirteeseen (esimerkki 70) tai ilmaistaan 

toiminnan  vaikutusalaa  (esimerkki 69). ERI, PUOLI  JA  KOKO ovat kehon ja vartalon 

tilastollisesti merkitseviä kollokaatteja ja ruumiinosia on kollokaatteina vartalolla PÄÄ, 

KASVOT, RAAJA ja LIHAS ja ruumiilla RAAJA.  

 
(69)  Varttitunti lisää olisi puuduttanut monen pihkaniskan koko vartalon. 

aamu1995 
(70)  Hänen vartalonsa on hoikka, kasvot kapeat ja iho eteläeurooppalaisen 

värinen. karj1994 
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5.3.3. Lähisynonyymien semanttinen valinta 

 

Semanttinen preferenssi ei käsitteenä kuvaa analyysini tuloksia kattavasti, vaan saamieni 

määrällisten  tulosten  perusteella  on  puhuttava  semanttisesta  valinnasta. Tilastollinen 

analyysi  osoittaa,  että tuloksissa  on  myös preferenssejä tiukempia  semanttisia 

valintarajoituksia.  Tämä  poikkeaa  siitä,  miten  aineistoa  on  aikaisemmin  käsitelty 

suomalaisissa  semanttisia  preferenssejä  laajemmin  kartoittavissa  tutkimuksissa  (ks. 

Pirkola  2016,  Jantunen  2004).  Jantusen  (2004:  133)  mukaan  hänen  tarkastelemiensa 

astemääritteiden  kontekstuaalisessa  valinnassa  ei  esiinny  varsinaisia  valintarajoituksia, 

vaan  pikemminkin  myötäesiintymäpreferenssejä.  Pirkola  (2016:  82)  mainitsee,  ettei 

hänen tutkimillaan modaalisanoilla ole erityisen vahvoja preferenssejä eikä siis myöskään 

varsinaisia  valintarajoituksia.    Abstraktit  ilmaukset  eivät  siis  tuota  aukottomia 

valintarajoituksia,  vaan  niiden  yhteydessä  voidaan  puhua  pikemminkin 

valintapreferensseistä.  Sen  sijaan  sisältösanoilla  vaikuttaisi  olevan  tarkempirajaisia 

merkityksiä  ja  sen  kautta  eriytynyttä  käyttöä.  Kuten  semanttista  valintaa  lekseemien 

välillä kuvaavasta kuviosta 1. voidaan havaita, lekseemejä esiintyy eri määrä laatimissani 

merkitysluokissa, minkä takia merkitysluokkia on tarkasteltava jaotteluilla, jotka sopivat 

aineiston luokitteluun ja analysoimiseen.  

 

 

Kuvio 1. Semanttisten preferenssien jakautuminen lähisynonyymien kesken. 
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Olen  päätynyt  jakamaan  semanttisen  valinnan  kolmeen  eri luokkaan:  systemaattisiin 

valintarajoituksiin,  vahvoihin  myötäesiintymäpreferensseihin  ja  lieviin 

myötäesiintymäpreferensseihin.    Luokitteluani  ovat  ohjanneet  tilastollisen  analyysin 

tulokset, jotka siis määrittävät sen, mihin näistä kolmesta ryhmästä semanttiset valinnat 

sijoittuvat: ne toimivat muodostamisperusteena, kuten ne taulukossa 6 esitetään. 

 

Taulukko 6. Semanttisten preferenssien luokittelun perusteet. 

 

Olen tarkastellut myös merkitysryhmien toteutumia, jotka valintarajoitusten yhteydessä 

toimivat  kieli-intuition  vastaisesti,  eli  näitä  toteumia  ei  kielessä  luonnollisesti  esiinny, 

mutta  ne  ovat  kieliopillisesti  mahdollisia.  Vahvoissa  ja  lievissä 

myötäesiintymäpreferensseissä kielen käyttö on vaihtelevan epätavallista, mikä riippuu 

siitä, kuinka vahvasti jokin semanttinen piirre assosioituu tiettyyn lekseemiin. Sovellan 

siis leksikaalisen primingin ideaa määritellessäni semanttisten myötäesiintymien suhdetta 

siihen,  mikä  on  tavanomaista  kielenkäyttöä  ja  mikä  siitä  poikkeavaa.  Aineisto  luo 

systemaattiset  
valintarajoitukset  

vahvat  myötäesiintymäpreferenssit   lievät  
myötäesiintymäpreferenssit  

   1.  muodostamisperusteet     

ei  esiinny  muilla  lekseemeillä/  
kieli-‐intuition  vastainen  
esiintyessään  muilla  
lekseemeillä  

käyttö  erikoistunut  tiettyyn  
lekseemiin,  mutta  lähisynonyymeillä  
satunnaisia  esiintymiä  tässä  
preferenssissä/  muilla  lekseemeillä  
esiintyessään  käyttö  epätavallista  

esiintyy  runsaasti  lekseemeillä,  
joilla  on  tämä  preferenssi,  mutta  
käyttö  ei  ole  erikoistunut  vain  
tiettyyn  lekseemiin  

tilastollisesti  erittäin  
merikitsevä  ero  molempiin  
lähisynonyymeihin  

erittäin  merkitsevä  tilastollinen  ero  
molempiin  lähisynonyymeihin  

erittäin  merkitsevä  ero  tai  
merkitsevä  tilastollinen  ero  
määrittää  preferenssin  kuuluvan  
tietylle  tai  tietyille  
lähisynonyymeille  

   2.  toteumat     

kielen  sisäisen  logiikan  
vastainen  käyttö:  
*kaksi  vartaloa/(’määrä’)  
*keho  lojuu  pihalla  
(’paikallistumien’,  ’paikka’)  

epätavallinen  käyttö:  
ruumis  virkeänä  (’hyvinvointi’),  
tiedostaa  vartalonsa  
(’intrasubjektiivinen  havainnointi’),  
uhkea  keho  (’ulkonäkö/fyysinen  
tila’),  

jossain  määrin  epätavallinen  
käyttö:  
pahoinpitelyvammoja  kehossa  
(’väkivalta’),  
ruumis  on  muistuttanut  
vanhenemisestaan  (’prosessi’),  
vartalo  ja  ajatteleva  pää  
(’psykofyysisyys’)  

yleinen,  valintarajoituksen  
mukainen  käyttö:  100  
ruumista  (’määrä’),  
ruumis  löytyi  rannasta  
(’paikallistuminen’,  ’paikka’)  

yleinen,  vahvan  preferenssin  
mukainen  käyttö:  
väsymystä  ja  nestettä  huutavan  
kehon  (’hyvinvointi’),  kuuntelisimme  
kehoa  (intrasubjektiivinen  
havainnointi),  hoikka  vartalo  
(’ulkonäkö/fyysinen  tila)  

yleinen,  lievän  preferenssin  
mukainen  käyttö:  
teloituksen  merkkejä  ruumiissa  
(’väkivalta’)  
pilaa  vartalon  (’prosessi’)  
kehon  ja  mielen  yhteistoiminta  
(’psykofyysisyys’)  
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viitekehyksen,  jonka  avulla  kielenkäyttäjälle  muodostuu  kuva  lekseemien  käytöstä  eri 

yhteyksissä.  Tätä  intuitiota  vahvistaa  tilastollinen  analyysi,  joka  myös  todentaa 

lekseemien ja merkitysryhmien välisen suhteen merkitsevyyden. 

 

Luokitteluni  pohjaa  aikaisempaan  teoriaan  valintarajoituksista  ja  semanttisista 

preferensseistä.  Cruse  on  jaotellut  semanttisen valinnan systemaattisiin ja 

puolisystemaattisiin valintarajoituksiin (Cruse 1986: 281). Sanojen yhdistymistä voivat 

ohjata myös myötäesiintymäpreferenssit, joissa jonkinasteinen variaatio on mahdollista. 

Sanoilla  voi  olla  laaja  toteuma  erilaisia  myötäesiintymiä,  mutta  siitä  huolimatta 

leksikaaliset myötäesiintymät voivat osoittaa preferointia joihinkin tai jonkin tyyppisiin 

sanoihin. Tällöin kyseessä on myötäesiintymäpreferenssi eikä valintarajoitus. (Jantunen 

2004: 15.) 

 

Systemaattiset ja puolisystemaattiset valintarajoitukset perustuvat kollokoivien sanojen 

semanttisiin  ominaisuuksiin  (Jantunen  2004:  14).  Kollokationaaliset  valintarajoitukset 

ovat  myötäesiintymärajoituksia,  jotka  eivät  vaikuta  totuusehtojen  täyttymiseen,  mikä 

tarkoittaa  sitä,  että  rajoituksista  huolimatta  lekseemit  voivat  olla  kognitiivisia 

synonyymejä  (Cruse 1986:  279). Tulkitsen  tässä  yhteydessä ruumiin kognitiiviseksi 

synonyymiksi vartalon ja kehon kanssa,  koska  sitä  pystyy  käyttämään  näiden  sanojen 

parafraasina. Sen denotaatio on sama kuin muillakin lekseemeillä. Vain merkityspiirre 

’eloton’  erottaa  sen  joissain  konteksteissa  sen  kognitiivisista  synonyymeista. 

Valintarajoitukset eivät siis ole seurausta kielenulkoisen logiikan rikkoutumisesta, vaan 

ne  ovat  kielessä  itsessään  esiintyviä  myötäesiintymärajoituksia  (Jantunen  2004:  13). 

Aineistossani ne merkitysryhmät, joiden semanttinen valinta rakentuu vain ja ainoastaan 

merkityspiirteen ’kuollut’ ympärille, ovat systemaattisen valintarajoituksen perusteena, 

koska merkityspiirre ’kuollut’ ei viittaa kehoon tai vartaloon.  Osassa merkitysryhmiä voi 

olla sekä elollis- että elotontarkoitteisia esiintymiä, mutta nämä ryhmät eivät muodosta 

systemaattista  valintarajoitetta,  koska  elollistarkoitteiset keho ja vartalo ovat  niissä 

mahdollisia.  

 

Systemaattisen  valintarajoituksen  muodostavilla  merkitysryhmillä  on  tilastollisesti 

erittäin  merkitsevän  eron  muodostava  suhde lähisynonyymeihin.  Tärkein  tekijä,  joka 

erottaa  ne  vahvoista  semanttisista  myötäesiintymäpreferensseistä, on  se,  että 

lähisynonyymeilla  ei  ole  yhtään myötäesiintymää,  jotka  esiintyisivät  systemaattisen 



 

 
63 

valintarajoituksen  muodostamassa  luokassa.  Niiden  esiintyminen  näissä  luokissa  on 

myös  kieli-intuition  vastaista,  kuten  merkitysryhmien  ’paikallistuminen’  ja  ’paikka’ 

pohjalta luodussa keinotekoisessa esimerkissä *keho lojui pihalla.  

 

Puolisystemaattiset valintarajoitukset  viittaavat  sellaisiin  tilanteisiin,  joissa suurin  osa 

lekseemin myötäesiintymistä edustaa jotain merkityspiirrettä. Tämä synnyttää oletuksen 

siitä, että tämä piirre edustaa yleisempää myötäesiintymätaipumusta lekseemin käytössä. 

(Cruse 1986: 281.) Puolisystemaattinen valintarajoitus sallii jossain määrin poikkeuksia 

ilmauksen  tyypillisimmissä  myötäesiintymärajoituksissa.  (Jantunen  2004:  13). Hanks 

(1987:121) on kuitenkin sitä mieltä, että yleisesti ei kannattaisi puhua valintarajoituksista, 

vaan  pikemminkin  valintapreferensseistä. Käytän  vahvan  myötäesiintymäprefrenssin 

käsitettä ilmaisemaan voimakasta ja eriytynyttä käyttöä lekseemien välillä, sillä otantani 

on  sen  verran  pieni,  ettei  se  kartoita  lekseemien  käyttöä  erilaisissa  koteksteissa  niin 

laajasti,  että  vielä  voisi  puhua  varsinaisista  puolisystemaattisista  valintarajoituksista. 

Vahvoiksi semanttisiksi  preferensseiksi lasken  sellaiset  merkitysryhmät,  joilla  on 

taipumus  esiintyä  vain  tietyn  lekseemin  kanssa.  Tällä  perusteella  voi  olettaa,  että 

lekseemin käyttö on erikoistunut juuri preferenssin osoittamaan merkitykseen.  

 

Vahvan semanttisen myötäesiintymäpreferenssin vastaiset esiintymät voivat olla jossain 

määrin epätavallisia,  mutta  ne  ovat  mahdollisia ja  niitä  saattaa  esiintyä  satunnaisesti 

aineistossa.  Tällaiset  myötäesiintymät muodostavat epätavallisen  kuuloisia  ilmauksia, 

kuten uhkea  keho. Leksikaalisen  priming-ilmiön  mukainen,  mentaalista 

sanavarastoamme  lähempänä  oleva  sanayhdistelmä  olisi uhkea  vartalo,  koska 

ulkomuotoa  ja  fyysistä  tilaa  kuvaavat  leksikaalissemanttiset  myötäesiintymät ovat 

vakiintuneet vartalo-sanan  käyttöön eivätkä kehon.    Vahvan  semanttisen  preferenssin 

kriteerinä on tässä tutkimuksessa se, että merkitysryhmään erikoistuneella lekseemillä on 

erittäin merkitsevä tilastollinen ero kumpaankin lähisynonyymiin, mutta merkitysryhmän 

yksittäisiä  esiintymiä  saattaa  olla  myös niillä lekseemeillä,  jotka  eivät osoita 

preferointitaipumusta merkityspiirteeseen. Jos lekseemillä on erittäin merkitsevä ero vain 

toiseen lähisynonyymiin, käyttö ei ole erikoistunutta vain tietylle lekseemille, vaan silloin 

voidaan puhua vahvan sijaan lievästä semanttisesta myötäesiintymäpreferenssistä. 

 

Tutkielmassani  lievän  myötäesiintymäpreferenssin  ehtona  on  se,  että  lekseemillä  on 

merkitysryhmässä  merkitsevä  tai  erittäin  merkitsevä  ero  suhteessa  sen 



 

 
64 

lähisynonyymeihin. Erittäin merkitsevä ero sillä voi olla vain toiseen lähisynonyymiin, 

sillä jos ero on erittäin merkitsevä suhteessa molempiin lähisynonyymeihin, kyseessä on 

lekseemin  eriytynyttä  käyttöä  osoittava  vahva  semanttinen  preferenssi.  Tutkielmassani 

lievä myötäesiintymäpreferenssi voi esiintyä kahdella lekseemillä, mikä kertoo siitä, että 

käyttöyhteys ei ole vakiintunut vain yhdelle lekseemille. Tämän kriteerinä pidän sitä, että 

lekseemillä  on  lähes  merkitsevä  tai  ei  ollenkaan  merkitsevää  eroa  suhteessa 

lähisynonyymiinsa. Melkein merkitsevät tulokset (p < 0,05) eivät ole tässä tutkielmassa 

relevantteja,  koska  tarkastelemani  otos  on  pieni.  Käsittelen  niitä samoin kuin  tuloksia, 

jotka eivät tuota eroja merkitysryhmien välille. 

 

 
5.3.3. Systemaattiset valintarajoitukset 

 

Kollokationaaliset  valintarajoitukset  vaihtelevat  sen  mukaan,  miten  tarkkaan 

valintarajoitukset voidaan määrittää kuuluvaksi johonkin semanttiseen piirteeseen Kun 

ne ovat täysin määriteltävissä, voidaan puhua systemaattisista rajoituksista. (Cruse 1986: 

280–281.) Tutkimuksessani ruumis-lekseemin  merkityspiirre ‘eloton’ tuottaa  sellaisia 

semanttisia  valintoja,  etteivät  ne  ole  mahdollisia  muilla lähisynonyymeilla.  Tällöin 

voidaan puhua täysin määriteltävistä semanttisista piirteistä, jotka esiintyvät aineistossani 

taajaan lekseemillä ruumis, mutta muilla lekseemeillä niitä ei esiinny, kuten kuviosta 2 

käy ilmi. Tällaiset valinnat myös muodostavat tilastollisesti erittäin merkitsevän suhteen 

muihin lekseemeihin.1  

 

 

Kuvio 2. Systemaattiset valintarajoitukset. 

                                                
1 ’määrä’ ruumis vs. keho z = 6,17 (p< 0,001); ruumis vs. vartalo z = 6,47 (p< 0,001) 
’paikallistuminen ruumis vs. keho z = 6,17 (p< 0,001); ruumis vs. vartalo z = 6,47 (p< 0,001) 
’paikka’ ruumis vs. keho z = 9,07 (p< 0,001); ruumis vs. vartalo z = 9,49 (p< 0,001) 
’siirtäminen’ ruumis vs. keho z = 4,93 (p< 0,001); ruumis vs. vartalo z = 5,17 (p< 0,001) 
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Ruumis-sanan  systemaattisen  valintarajoituksen  muodostavat  semanttiset  preferenssit 

’määrä’,  ’paikka’,  ’paikallistuminen’  ja  ’siirtäminen’ liittyvät  sanan  merkitykseen 

’kuollut  ruumis,  vainaja’. Ruumis merkityksessä  ’elävä’  ei  siis  myöskään  esiinny 

aineistoni  perusteella  tällaisissa  koteksteissa. Nämä  systemaattisen  valintarajoituksen 

muodostavat  merkitysryhmät esiintyvät  taajasti ruumiin koteksteissa ja  niistä 

’paikallistuminen’  tai  ’siirtäminen’  liittyvät  kiinteästi  semanttiseen  ryhmään  ’paikka’. 

’Paikka’  muodostaa  suurimman  yksittäisen  semanttisen  ryhmän,  joka  kattaa ruumiin 

semanttisista preferensseistä 23,43 %:ssa. Se myös esiintyy lähes joka toisessa ruumiin 

kotekstissa (n = 98; 49 %).  

 

Usein  semanttiset  preferenssit  ’paikallistuminen’  ja  ’paikka’  esiintyvät  ’  semanttisen 

preferenssin  ’määrä’  kanssa  samassa  kotekstissa.  Semanttisessa  preferenssissä  ’määrä’ 

ruumis on  jaoton  ja  laskettavissa oleva  entiteetti. Ison  suomen  kieliopin  mukaan 

yksilöitävissä ja rajattavissa olevat oliot ovat jaottomia, eikä niitä siis nimensä mukaisesti 

voi  jakaa  osiin.  Laskettavia  sanoja  ovat  esimerkiksi  tarkoitteeltaan  konkreettiset  ja 

selvärajaiset  lekseemit.  Esimerkiksi kynä, opiskelija, sakset ovat  tällaisia.  Niihin 

viittaavia  olioita  voi  laskea  mutta  ei  jakaa  osiin  niin,  että  osa  edustaisi  samaa  kuin 

kokonaisuus, koska silloin niitä ei voi enää kuvata sanoilla opiskelija tai sakset. (VISK § 

554.) Kehon ja vartalon tarkoitteet ovat myös jaottomia ja periaatteessa myös laskettavia, 

mutta niiden käyttöön ei kuulu laskettavuus samalla tavalla kuin ruumiin. Ilmaukset viisi 

vartaloa tai kahdeksantoista  kehoa,  eivät  vastaa  lekseemeille  ominaisia 

leksikaalissemanttista  käyttöä,  vaikka  ovat  kieliopillisesti  mahdollisia.  Kuten 

esimerkeistä käy ilmi, ruumiilla on omanlaisensa lukumäärää ilmaisevaa käyttöä, jota ei 

voi  soveltaa kehoon tai vartaloon.  Aineistossani  tällaista  lekseemin ruumis käyttöä  ei 

tosin esiinny, kun ruumis on merkitykseltään ’elollinen’. 

 

’Paikan’,  ’paikallistumisen’,  ’määrän’  ja  ’siirtämisen’  semanttisten  preferenssien  voisi 

sanoa ylikorostavan aineistossani merkityspiirrettä ’kuollut ruumis’, koska ne esiintyvät 

niin taajaan samoissa koteksteissa ja lisäävät ruumiin kotekstista poimittujen semanttisten 

piirteiden lukumäärää suhteessa muihin lähisynonyymeihin (ruumis n = 414, keho n = 

300, vartalo n = 330). Jossain määrin ne siis vääristävät tuloksia ja muiden semanttisten 

preferenssien esiintymistä suhteessa koteksteihin (n = 200), jotka kuvaavat lekseemien 

absoluuttisia  esiintymisympäristöjä,  ja  merkityspiirteiden  esiintymistä  niissä.  Tosin 
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ruumiin koteksteista noin puolet on sellaisia, joissa nämä systemaattisia valintarajoituksia 

muodostavat myötäesiintymät esiintyvät. Tuloksena tämä on huomionarvoinen ja kertoo 

siitä, että ruumiilla on selkeästi kehosta ja vartalosta poikkeavia, säännöllisesti toistuvia 

esiintymisympäristöjä, jotka ovat samalla myös systemaattisia valintarajoituksia kehon ja 

vartalon käytölle. 

 

 

5.3.4. Vahvat semanttiset myötäesiintymäpreferenssit 

 

Vahvoja semanttisia myötäesiintymäpreferenssejä muodostaviksi semanttisiksi ryhmiksi 

lasken sellaiset merkitysryhmät, joilla on taipumus esiintyä vain tietyn lekseemin kanssa. 

Kuten  kuviosta  3  voi  nähdä,  tietyt  lähisynonyymit  ovat  huomattavasti  frekventimpiä 

tietyissä merkitysryhmissä kuin toiset. Tällä perusteella voi olettaa, että lekseemin käyttö 

on erikoistunut juuri preferenssin osoittamaan merkitykseen, mutta tämä vaatii kuitenkin 

tilastollisen  testauksen  todistuksekseen. Olen  luokitellut  lekseemit  vahvoiksi 

semanttisiksi  myötäesiintymäpreferensseiksi sillä  perusteella,  että  niillä  on  erittäin 

merkitsevä  ero  suhteessa  muihin  lähisynonyymeihinsä, mutta  myös  muilla 

lähisynonyymeilla voi olla satunnaisia esiintymiä näissä ryhmissä.   

 

 

Kuvio 3. Vahvat semanttiset myötäesiintymäpreferenssit. 

 

Semanttinen  preferenssi  ’ulkonäkö /  fyysinen  tila’ osoittautuu vartalon määrällisesti 

yleisemmäksi merkitysluokaksi  (n  =  59;  17,88  %),  ja  ulkoisten  ja  fyysisten  piirteiden 

kuvaamista  voi  pitää  yhtenä  tyypillisenä  sanan  käyttöön  ja  merkitykseen  liittyvänä 

piirteenä.  Muilla  sanoilla semanttinen  preferenssi  ’ulkonäkö /  fyysinen  tila’ on 
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harvinainen, ja tilastollinen ero vartalon ja  muiden  synonyymipesyeen  jäsenten  välillä 

osoittautuu erittäin merkitseväksi. 2  

 

Keholla on  kolme  sellaista  merkitysryhmää,  joissa  se  on  tilastollisesti  mitattuna 

huomattavasti  tyypillisempi  kuin  sen  lähisynonyymit.  Näitä  ovat  ’hyvinvointi’, 

’intrasubjektiivinen havainnointi’ ja ’lääketiede’. Merkitysluokka ’hyvinvointi’ on kehon 

yleisin semanttinen preferenssi (n = 52; 15,67), ja ruumiin (n = 15) ja vartalon (n = 2) 

suhteellisen  vähäiset  esiintymät  ryhmässä  tekevät  tilastollisesta  erosta  merkitsevän. 

’Intrasubjektiivinen  havainnointi’  kattaa kehon semanttisista  preferensseistä  7,58 

prosenttia, ja sen ero suhteessa lähisynonyymeihin on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

’Lääketiede’-merkitysluokka on kehon toiseksi yleisin preferenssi (n = 43; 13,03 %). Sillä 

on  myös  tilastollisesti  erittäin  merkitsevä  ero suhteessa  sen  lähisynonyymien 

myöteäesiintymiin  tässä  ryhmässä.3 Ruumis-lekseemi  esiintyy  absoluuttisena  määränä 

kohtuullisen  runsaasti  (n  =  18),  mutta  tilastollisesti  nämä  esiintymät  jäävät 

merkitykseltään vähäisiksi. Lekseemi keho on aineistoni ja sen tilastollisen tarkastelun 

perusteella  vakiintunut  lääketieteelliseen  sanastoon,  johon  se  on  alun  perin  kehitetty 

merkitsemään ’elävää ruumista’, koska ruumiilla on sekä merkitys ’elävä’ että ’kuollut’. 

(ks. Häkkinen  2005  s.v. keho). Sen  lisäksi  että keho on  vakiintunut  siihen 

käyttöyhteyteen, johon se on luotu, sille on aineistoni perusteella kehittynyt eriytynyttä 

käyttöä  myös  ’hyvinvoinnin’  ja  ’intrasubjektiivisen  havainnoinnin’  semanttisissa 

ryhmissä.  

 

 

5.3.5. Lievät semanttiset myötäesiintymäpreferenssit 

 

Lieviin semanttisiiin myötäesiintymäpreferensseihin olen luokitellut sellaiset semanttiset 

preferenssit,  jotka  eivät  ole  selkeästi  ominaisia  vain  tietylle  lähisynonyymille.  

Tarkastelen  siis  sellaisia  semanttisia  ryhmiä,  jotka  eivät  muodosta  systemaattisia 

valintarajoituksia  tai  vahvoja  semanttisia  myötäesiintymäpreferenssejä  lekseemien 

                                                
2 ’ulkonäkö/fyysinen tila’ vartalo vs. keho z = 6,17 (p < 0,001); ruumis z = 7,07 (p < 0,001) 
3 ’hyvinvointi’ keho vs. ruumis z = 5,74 (p < 0,001); keho vs.  vartalo z = 6,76 (p < 0,001) 

’intrasubjektiivinen havainnointi’ keho vs. ruumis z = 5,14 (p < 0,001); keho vs.  vartalo z = 3,48 (p < 

0,001) 

’lääketiede’ keho vs.  ruumis z = 4,29 (p < 0,001); keho vs.  vartalo z = 5,37 (p < 0,001) 
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käytölle,  vaan  nämä  merkitysryhmät  osoittavat  pikemminkin  lekseemien  taipumusta 

esiintyä  jonkin  semanttisen  ryhmän  sanojen  kanssa  tyypillisemmin  kuin  toiset. 

Semanttisen  preferenssin  muodostumisen  ehtona  pidän  sitä,  että  tilastollinen  ero  on 

merkitsevä  (p  <  0,01)  tai  erittäin  merkitsevä  (p  <  0,001)  suhteessa  vähintään  toiseen 

lähisynonyymiin. Mikäli ero siis on merkitsevä tai erittäin merkitsevä, tulkitsen, että sillä 

lekseemillä, jolla on vähemmän esiintymiä merkitysluokassa, ei ole preferenssiä kyseessä 

olevaan merkityspiirteeseen. Tällöin esiintymät merkitysryhmässä ovat sattumanvaraisia. 

Tarkastelen  analyysin  tuloksia  lähisynonyymeittäin,  jolloin  erittelen  sen,  mitkä 

merkitysryhmät ovat tilastollisen analyysin perusteella lieviä preferenssejä lekseemille ja 

mitkä  eivät.  Kuvion  4 perusteella  voidaan  havaita  joitain  selkeitä  eroja  lekseemien 

sijoittumisessa  merkitysryhmiin.  Merkitysryhmä  ’suhtautuminen’  on  selkeästi 

harvinaisin, ja  ’yksilöiminen’  taas  sellainen  ryhmä,  joka  on  kaikilla  lekseemeillä 

kohtuullisen  yleinen.  Muuten  merkitysryhmien  esiintyminen  lekseemien  koteksteissa 

vaikuttaisi vaihtelevan melko paljon.  

 

 

Kuvio 4. Lievät semanttiset myötäesiintymäpreferenssit. 

 

7,58%

1,82%

8,18%

3,03%

3,33%

8,18%

11,21%

6,67%

7,27%

0,97%

7,49%

10,58%

1,93%

0,72%

4,59%

3,86%

1,45%

0,97%

6,33%

7,30%

5,67%

4,67%

9,67%

0,30

8,67%

14,67%

14%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

väline

väkivalta

yksilöiminen

suhtautuminen

pukeutuminen/koristelu

psykofyysisyys

prosessi

osa-‐kokonaisuus/vaikutusala

liikkuminen

vartalo ruumis keho



 

 
69 

Kuten  kuviosta 4 voi  havaita, ruumis-lekseemillä  on  vähän  esiintymiä  useissa 

merkitysryhmissä,  ja  sillä  ei  tilastollisen  testauksen  perusteella  ole  näissä 

merkitysryhmissä  myötäesiintymäpreferenssiä.4 Sillä  on  kuitenkin  runsaasti  esiintymiä 

’psykofyysisyyden’,  ’suhtautumisen’  ’yksilöimisen’  tai  ’väkivallan’  merkitysryhmissä. 

Näissä ruumiilla ei  ole  tilastollisesti  merkitsevää  eroa  suhteessa  toiseen  tai  molempiin 

lähisynonyymeihin.5 Tällä  perusteella  voidaan  päätellä,  että ruumiilla on  lievä 

myötäesiintymäpreferenssi  semanttisissa  luokissa  ’psykofyysisyys’,  ’yksilöiminen’, 

’suhtautuminen’ ja ’väkivalta’.   

 

Vartalolla on useita sille ominaisia lieviä myötäesiintymäpreferenssejä, kun sitä verrataan 

sen  lähisynonyymeihin.  Merkitysryhmät  ’liikkuminen’,  ’osa-

kokonaisuussuhde/vaikutusala’  ja ’pukeutuminen/koristelu’  ovat vartalolla selkeästi 

yleisempiä kuin muilla lekseemeillä.6 Sen sijaan merkitsevää tai edes lähes merkitsevää 

eroa  ei  ole  suhteessa kehoon semanttisissa  preferensseissä  ’prosessi’  ja  ’väline7,  vaan 

tämän  tuloksen  perusteella  lekseemien  esiintymistä  merkitysryhmien  kanssa  voidaan 

pitää  melko  lailla  yhtä  taajana,  jolloin  molemmilla  lekseemeillä  on  lievä 

myötäesiintymäpreferenssi näissä ryhmissä.  

 

Myös  semanttiset  preferenssit  ’suhtautuminen’  ja  ’yksilöiminen’  ovat  sellaisia 

semanttisia  luokkia,  jotka  eivät  muodosta  tilastollisesti  merkitseviä  eroja  lekseemien 

välille.8 Tällä  perusteella  kaikilla  sanoilla  on  niihin  lievä  myötäesiintymäpreferenssi. 

Näiden kahden ryhmän lisäksi keho-lekseemillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä tai 

merkitsevä  ero  vähintään  toiseen  lähisynonyymiin  merkitysryhmissä  ’prosessi’, 

                                                
4 ’liikkuminen’ ruumis vs. keho z = 4,49 (p < 0,001); z = 4,49; ruumis vs. vartalo z = 7,00 (p <0,001),  
’osa-kokonaisuussuhde / ’vaikutusala’ ruumis vs. keho z = 3,72 (p < 0,01); ruumis vs. vartalo z = 6,83 (p 
<0,001) 
 ’väline’ ruumis vs. keho z = 4,63 (p < 0,001); ruumis vs. vartalo z = 4,01 (p <0,001) 
’prosessi’ ruumis vs. keho z = 3,87 (p < 0,001); ruumis vs. vartalo z = 2,69 p <0,01) 
’pukeutuminen/koristelu’ ruumis vs. keho; z = 2,60 (p < 0,01); vartalo z = 5,70 (p <0,001)  
’väline’ ruumis vs. keho z = 4,63 (p < 0,001); ruumis vs. vartalo z = 4,01 (p <0,001) 
5’psykofyysisyys’ ruumis vs. vartalo z = 4,87(p < 0,001); ruumis vs. keho z = 2,02 (p < 0,05). 
’suhtautuminen’ ruumis vs. vartalo z = 2,09 (p >0, 05); ruumis vs. keho z = 0,97 (p >0, 05)  
’väkivalta’ ruumis vs. keho z = <2,86 (p < 0,01); vartalo vs. keho z = 0,78 (p >0,05) 
6 ’liikkuminen’ vartalo vs. keho z = 2,75 p < 0,01). 
 ’osa-kokonaisuussuhde’ vartalo vs. keho z = 3,27 (p < 0,01)  
’pukeutuminen/koristelu’ vartalo vs. keho z = < 3,26 (p < 0,01) 
7 ’prosessi’ vartalo vs. keho z = 1,06 (p > 0,05)’väline’ vartalo vs. keho z = 0,61 (p > 0,05) 
8 ’suhtautuminen’ vartalo vs. ruumis z = 0,97 (p >0, 05); keho vs. vartalo z = 1,09 (p >0, 05) 
’yksilöiminen’ keho vs. vartalo z = 1,23 (p >0, 05); keho vs. ruumis z=1,13 (p > 0, 05); ruumis vs. vartalo 
z = 2,34 (p <0, 05). 
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’psykofyysisyys’ ja ’väline’.9 Sillä voidaan siis tulkita olevan lievä semanttinen 

myötäesiintymäpreferenssi suhteessa ruumiiseen merkitysluokissa ’väline’ ja ’prosessi’ 

ja verrattuna vartaloon luokassa ’psykofyysiyys’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Lievien semanttisten myötäesiintymäpreferenssien jakautuminen 

lähisynonyymien kesken.  

 

Kuvio 5 havainnollistaa sitä, miten myötäesiintymäpreferenssit jakautuvat lekseemien 

välille. Vartalolla on kahdeksan lievää semanttista myötäesiintymäpreferenssiluokkaa, 

kun taas keholla ja ruumiilla niitä on viisi. Huomioarvoista on, että lähisynonyymeistä 

vartalolle muodostuu paljon lieviä myötäesiintymäpreferenssejä, kun taas ruumiilla on 

systemaattisia valintarajoituksia ja keholla vahvoja myötäesiintymäpreferenssejä.   

 

Vartalolla on eriytynyttä käyttöä, mikä näkyy sille ominaisissa lievissä semanttisissa 

myötäesiintymäpreferensseissä. Silläei kuitenkaan ole systemaattisia valintarajoituksia 

ja vain yksi vahvan semanttinen myötäesiintymäpreferenssi, ’ulkonäkö/fyysinen tila’. 

Vartalon merkitysryhmissä ’liikkuminen’, osakokonaisuus/vaikutusala’  ja  

’pukeutuminen/koristelu’ esiintyy myös jonkin verran kehon esiintymiä, minkä takia sillä 

on lievä myötäesiintymäpreferenssi näissä merkitysryhmissä muttei varsinaisesti vahvaa 

myötäesiintymäpreferenssiä. Tosin semanttisessa ryhmässä ’osa-kokonaisuussuhde’ 

tilastollisen testauksen tulokset ovat ruumis-lekseemiin verrattuna erittäin merkitseviä ja 

hyvin lähellä erittäin merkitsevää eroa keho-lekseemiin verrattuna (raja-arvo 3,29).10 

                                                
9 ’väline’ keho vs. ruumis z = 4,63 (p < 0,001); keho vs. vartalo z = 40,61 (p > 0, 05) 
’psykofyysisyys’ keho vs. vartalo z = 4,77 (p < 0,001); keho vs. ruumis z = 2,02 (p < 0,05). 
10’osa-konaisuussuhde ruumis vs. keho z = 3,27 (p < 0,01); ruumis vs. vartalo z = 6,83 (p <0,001) 
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Tässä tulee esille tilastollisen testauksen tuottaman tiedon suhteellisuus ja rajatapausten 

olemassaolo.  Testauksen  tarkoituksena  tosin  ei  ole  kertoa  absoluuttisia  totuuksia  vaan 

hahmottaa  eroja  merkitysryhmien  ja  substantiivien  suhteessa  mahdollisimman 

luotettavasti. 

 

Lekseemeillä voi nähdä olevan jonkin verran samankaltaista käyttöä, sillä merkitysryhmä 

’prosessi’  ja  ’väline’  muodostavat keholle ja vartalolle myötäesiintymäpreferenssin  ja 

’väkivalta’  taas on ruumista ja vartaloa yhdistävä  merkityspiirre. ’Suhtautuminen’ ja 

’yksilöiminen’ muodostavat kaikille lekseemeille yhteisen merkityspiirteen.  

 

 

5.3.6.  Kehon, ruumiin ja vartalon kontekstuaaliset profiilit 

 

Tässä  alaluvussa  kokoan  kollokaatioanalyysin  ja  semanttisten  preferenssien  pohjalta 

lekseemien  käyttöä  ja  merkityksiä  kuvaavat  kontekstuaaliset  profiilit. Aineistoni 

lekseemeillä on erikoistunutta käyttöä ja siihen liittyvää potentiaalia tuottaa lekseemille 

merkityksiä,  joita  muilla  synonyymipesyeen  jäsenillä  ei  ole, tai  niiden  käyttö  sanan 

funktionaalisena  vastineena  on  harvinaista. Aikaisemmissa  alaluvuissa  olen  käsitellyt 

sanoja  vertailevasti  synonymiailmiön  kannalta,  mutta  nyt  keskityn  tarkastelemaan 

lekseemejä  merkitysyksikköinä,  joilla  on  kontekstuaalisten  valintasuhteiden 

muodostamia merkityksiä. Tässä alaluvussa siis palaan johdannossa esittämääni Sivosen 

(2002:  514)  ajatukseen  siitä,  että  kielellisen  muodon  muuttuessa  myös  kielellinen 

merkitys muuttuu. Kontekstuaalisten piirteiden koonnit mukailevat Jantusen päätelmää 

synonymiailmiön  ja  kontekstuaalisten  valintasuhteiden  yhteydestä:  kontekstuaaliset 

valintaominaisuudet  ohjaavat  synonyymien  käyttöä  ja  synnyttävät  synonyymien 

erikoistumisen tiettyihin kontekstuaalisiin käyttötapoihin (Jantunen 2004: 62).  

 

Fred  Karlssonin  (2004:  217)  mukaan  suomen  kielessä  on  semanttinen  oppositio 

lekseemien keho ja ruumis välillä, jolloin merkityspiirre ’elollinen’ on leksikaalistunut 

kehoon ja  ’eloton’ ruumiiseen,  kun  taas  ruotsin  kielen  vastine kropp voi  viitata  sekä 

elävään että kuolleeseen. Aineistoni perusteella näin suoraviivaista yleistystä ei voi tehdä, 

sillä ruumiilla  on myös  elollistarkoitteisia  esiintymiä  semanttisissa  preferensseissä, 

vaikkakin  ne  ovat  pääosin  satunnaisia.  Ainoastaan ’pyskofyysisyyden’ semanttinen 

preferenssi  on  sellainen,  jossa ruumis esiintyy suhteellisen taajaan  ja  pääsääntöisesti 
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sellaisissa  koteksteissa,  joissa  se  on  elollistarkoitteinen. Ruumis-lekseemi  esiintyy 

tilastollisesti  merkitsevien  kollokaattiensa  koteksteissa  useissa  kiteytyneissä  tai 

idiomaattisissa  ilmauksissa.  Niitä  ovat  mentaalisuuteen/henkiseen  toimintaan  viittavan 

kollokaatin sisältävät täysissä/hyvissä  sielun  ja  ruumiin  voimissa,  (hengen ja) ruumiin 

kulttuuri, ruumiin  (ja  hengen/sielun) ravinto.  Näiden  lisäksi  kollokaation  muodostavat 

myös  mahdollisesti  näistä  idiomaattisista  ilmauksista  irronneet  kiteytymät ruumiin 

kulttuuri,  joka  viittaa  ’urheiluun’  sekä ruumiin  ravinto,  jolla  viitataan  lähinnä  ’nälän 

tyydyttämiseen/syömiseen’. Näiden elollistarkoitteisten kiteymien lisäksi idiomaattinen 

ilmaus vain (kuolleen) ruumiin yli esiintyy myös aineistossa YLI-kollokaatin koteksteissa.  

 

Ruumis saa muita lähisynonyymeja vaihtelevammin eri sanaluokkien kollokaatteja, mutta 

sen  sanaluokkakollokaateissa  painottuvat  substantiivit  ja  verbit. Ruumiin 

substantiivikollokaateista valtaosa viittaa erilaisiin paikoiksi tulkittaviin tiloihin ja sillä 

on myös runsaasti ihmistarkoitteisia kollokaatteja sekä runsaasti verbijohdoksia, jotka on 

johdettu  verbikollokaatteissa  käsittelemistäni  verbeistä.  Verbikollokaateissa  esiintyy 

käsittelyverbejä,  jotka  viittaavat  ’väkivaltaan’,  asettamis- ja  siirtämisverbejä,  jotka 

viittaavat  objektitarkoitteen  paikanmuutokseen, sekä  erilaisia  tilanmuutosta  kuvaavia 

verbejä, jotka esittävät kuolemista tai tarkoitteen tuhoutumista kuvaavia prosesseja.  

 

Kollokaateista  voi  nähdä  viitteitä  moniin ruumiin merkitysryhmiin,  kuten 

ihmistarkoitteisissa  kollokaateissa  semanttiseen  preferenssiin  ’yksilöiminen’,  paikkaan 

viittaavissa ’paikan’, käsittelyverbeissä’ ’väkivallan’, ja siirtämis- ja asettamisverbeissä 

’siirtämisen’  ja  tilanmuutosverbeissä  ’prosessin’. Ruumis esiintyy  erityisen  taajasti 

’paikan’,  ’paikallistumisen’,  ’siirtämisen’,  ’määrän’  sekä  ’yksilöimisen’  semanttisissa 

preferensseissä,  jotka  kuvaavat  tarkoitteen  passiivista  ja  toisinaan  myös  esinemäistä 

olemusta  merkityksessä  ’kuollut’.  Näistä  erityisesti  ’määrän’  ja  ’yksilöimisen’ 

semanttiset preferenssit, jotka ruumiin koteksteissa ilmaisevat kuolleiden lukumäärää ja 

kuolleen  henkilön  tunnistamista,  ovat  mahdollisesti  näin  taajoina  esiintyminä 

nimenomaan uutisteksteille tyypillisiä piirteitä eivätkä niinkään kuvaa lekseemin käyttöä 

yleisesti.  
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Kuvio 6. Ruumiin kontekstuaalisten piirteiden koonti. 

 

Ruumis ei ole täysin leksikaalistunut merkitykseen ’kuollut ruumis’, mutta valtaosa sen 

kollokaateista ja semanttisten preferenssien esiintymistä sisältää tämän merkityspiirteen. 

Ruumis on siis polyseeminen sana, jonka merkitys on tulkittavissa vasta kotekstin 

perusteella. Se ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti merkitykseltään ’kuollut’, vaikka 

kollokaatioanalyysin ja semanttisten preferenssien analyysin perusteella tämä merkitys 

on huomattavasti yleisempi kuin ’elävä’. Elollistarkoitteinen ruumis on aineistossani 

lähinnä satunnaisesti sille epätavallisissa koteksteissa esiintyvä piirre tai osa kiteytyneitä 

ja idiomaattisia ilmauksia. Tällä perusteella voi nähdä jonkinlaista leksikaalistumista 

merkitykseen ’kuollut’. Aineistoni edustaa kuitenkin vain yhtä tekstilajiperhettä, 

sanomalehtitekstejä, ja varsinkin uutisteksteissä korostuvat negatiiviset tapahtumat. 
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ruumis’ sanomalehtiteksteissä 
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’suhtautuminen’ 

’yksilöiminen’ 
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Ruumiin leksikaalistuminen merkitykseen ’kuollut’, voi siis olla osittain tekstilajiin 

liittyvä piirre. 

Kuvio 7. Kehon kontekstuaalisten merkityspiirteiden koonti.  

 

Huomionarvoista on, että keholla on saman verran tilastollisesti merkitseviä kollokaatteja 

(n = 26) kuin vartalolla, vaikka sillä on lähes kaksi kertaa yhtä paljon esiintymiä (n = 

2605) koko aineistossa kuin vartalolla (n = 1322). Tällä perusteella keho ei muodosta 

kiinteitä kollokaatioita samalla tavalla kuin ruumis ja vartalo, vaan se esiintyy 

koteksteissa, joissa on enemmän leksikaalista vaihtelua, mikä näkyyy tilastollisen 

analyysin tuloksista. Huomattava osa kehon tilastollisesti merkitsevistä kollokaateista on 

substantiiveja (n = 26; 73,08 %). Ne liittyvät kiinteimmin semanttisiin preferensseihin 

’liikkuminen’, ’intrasubjektiivinen havainnointi’, ’lääketiede’ ja ’psykofyysisyys’.  

Keholla on metaforisen ekstension sisältävä kiteytynyt ilmaus kehon kieli. Keho-

lekseemiin liittyy muita sanoja vahvemmin merkityspiirre ’mentaalisuus’. Sille on 

ominainen ’intrasubjektiivisen havainnoinnin’ semanttinen preferenssi, jossa 

prototyyppisesti mentaaliverbien avulla ilmaistaan keho-lekseemin tarkoitteeseen 

kohdistuvia aistihavaintoja. Kollokaatioksi nouseva kuunnella kehoa on tällainen ilmaus. 

Keho esiintyy myös taajaan merkitysryhmässä ’psykofyysisyys’, jossa sillä on runsaasti 

erilasia mentaaliseen toimintaan viittaavia myötäesiintymiä. Kehon merkityksen voi siis 
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myötäesiintymäprefe-
renssit:
’lääketiede’ 
’hyvinvointi’ 
’intrasubjektiivinen 
havainnointi’
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’prosessi’
’suhtautuminen’ 
’väline’ 
’yksilöiminen’ 
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myötäesiintymäprefe-
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’hyvinvointi’
’intrasubjektiivinen 
havainnointi’

Lievät semanttiset 
myötäesiintymäpre-
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’psykofyysisyys’
’prosessi’
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’väline’
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Kollokaatiot 
 

harvinaisempia kuin 
lähisynonyymeilla 
 
runsaasti 
substantiivikollokaatteja, jotka 
liittyvät lekseemin 
semanttisiin preferensseihin 

 

Kiteytyneet ilmaukset: 
  
kehon kieli 
kuunnella kehoa 

merkityksen laajentuminen 
lääketieteestä mentaalisuutta ja 
hyvinvointia kuvaaviin 
konteksteihin 
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tulkita laajentuneen sen alkuperäisestä lääketieteeseen viittavasta käytöstä myös 

laajemmin hyvinvointia, terveyttä ja ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena kuvaaviin 

merkityksiin. 

Vartalo esiintyy tyypillisesti koteksteissa, joissa kuvataan sen tarkoitteen fyysisiä 

piirteitä, ja adjektiivikollokaatit ovat sille tyypillisiä tilastollisesti merkitseviä 

kollokaatteja. Vielä tarkemmin ilmaistuna vartalo kollokoi tyypillisesti suhteellisten 

adjektiivien kanssa, jotka ovat muilla lekseemeillä harvinaisia. Suhteelliset adjektiivit 

kuvaavat prototyyppisesti olion ominaisuuksia, kuten ulkoista hahmoa tai muuta fyysistä 

piirrettä (VISK § 605). Suhteelliset adjektiivit liittyvät vartalolla pääasiassa sen 

semanttiseen preferenssiin ’ulkonäkö / fyysisen tila’, joka muodostaa vahvan semanttisen 

myötäesiintymäpreferenssin, ja on siis tyypillisesti juuri vartalon koteksissa esiintyvä ja 

sen käyttöä kuvaava semanttinen piirre. Vartalolla ei ole juurikaan kiteytyneitä tai 

idiomaattisia ilmauksia, mutta se esiintyy vajaakäyttöisen sijamuodon, instruktiivin, 

kanssa ilmauksessa suorin vartaloin. Tämän kaltainen instruktiivisijainen ilmaus ei ole 

mahdollinen sen lähisynonyymeillä.  

 

Kuvio 8. Vartalon kontekstuaalisten merkityspiirteiden koonti.  
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Kollokaatiot 
 

suhteelliset adjektiivit ovat 
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Kiteytynyt ilmaus: 
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suuri osa vartalon semanttisista 
preferensseistä ei muodosta 
erikoistunutta käyttöä 
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Vartalolla ei  ole  samalla  tavalla  systemaattisia  valintarajoituksia  kuin ruumiilla tai 

vahvoja semanttisia myötäesiintymäpreferenssejä, kuten keholla. Tämä kertoo siitä, ettei 

vartalo ole selkeästi erikoistunut muuhun kuin ’ulkonäön / fyysisen tilan’ semanttiseen 

preferenssiin. Muut käyttöyhteydet, jossa vartalo esiintyy, eivät kotekstin semanttisten 

ominaisuuksien  perusteella  rajaa  muiden  lekseemien  esiintymistä  tiukasti  pois,  vaan 

sallivat jonkinasteista semanttista vaihtelua myös koteksteihin, joissa vartalolla on sille 

ominainen  lievä  semanttinen  myötäesiintymäpreferenssi,  kuten  semanttisissa 

preferensseissä ’liikkuminen’ ja ’osa-kokonaisuussuhde’. Näiden lisäksi sillä on ruumiin 

kanssa  yhteinen  lievä  semanttinen  myötäesiintymäpreferenssi  merkitysryhmään 

’väkivalta’ ja kehon kanssa yhteiset ryhmät ’väline’ ja ’prosessi’ sekä kaikkia lekseemejä 

yhdistävät merkitysryhmät ’yksilöiminen’ ja ’suhtautuminen’. 
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6.  POHDINTA 

 

Synonyymisina  pidettyjen  sanojen  semanttinen  samankaltaisuus  ja  eroja  tuottavat 

merkitysvivahteet  nousivat  tutkielmani  aiheeksi,  koska  halusin  tietää,  miksi  suomen 

kielessä  on  säilynyt  kolme  sanaa,  joilla  voidaan  viitata  samaan  tarkoitteeseen. 

Synonyymisanastojen  tai  suomen  kielen  sanakirjojen  tarkastelu  ei  riitä  selittämään 

sanojen käyttöön tai merkitykseen liittyviä piirteitä yksityiskohtaisesti. Lekseemien keho, 

vartalo ja ruumis tarkastelu synonymia-ilmiön pohjalta on auttanut minua tarkentamaan 

sanojen merkitykseen  ja  käyttöön  liittyviä  tekijöitä:  käyttöyhteyksiä  ja  lekseemien 

eriytyneitä  ja  yhteisiä  merkityksiä  sekä  viimeksi  mainittuihin  liittyviä  yksityiskohtia, 

kuten kiteytyneitä, idiomaattisen valinnan piiriin kuuluvia ilmauksia.  

 

Kollokaation  tarkastelu  antoi jossain  määrin yleistettävää  tietoa  lekseemien 

käyttäytymisestä sanaluokittain koteksteissa määritellyllä tarkasteluvälillä 4:4. Se myös 

loi  pohjaa  konkordansseista  poimittavien  merkityspiirteiden  tarkastelulle  ja  tarjosi 

myöhemmässä  vaiheessa merkitysluokkien  analyysille  vahvistusta. Semanttisten 

preferenssien  tarkastelussa  satunnaisotannalla  poimittu  aineisto  osoittautui 

tutkimusaiheen  kannalta  toimivaksi  ratkaisuksi. Jantusen  (2009a:  105)  mukaan 

taajakäyttöisten  kielellisten  ilmiöiden  tarkasteluun  käytettyä  frekvenssipohjaista 

tutkimusta  on  kritisoitu  siitä,  että  se  painottaa  liikaa  tilastollisesti  merkitseviä  tuloksia 

vähemmän  frekventtien  ilmiöiden  kustannuksella,  vaikka  myös  ne  ovat 

kielentutkimuksen  kannalta  oleellisia  tuloksia.  Osa  semanttisista  preferensseistä olisi 

jäänyt muodostumatta pelkän  kollokaation  pohjalta, tai  ne  olisi  pitänyt  tulkita  niukan 

aineiston pohjalta. Semanttisten preferenssien monimuotoiset toteumat todistavat ilmiön 

abstraktia  ja  skemaattista  luonnetta,  mikä  sopii  leksikaalisen  primingin  hypoteesiin 

sanojen  kumuloituvista  käyttöyhteyksistä  ja  niiden  kautta  syntyvistä  merkityksistä. 

Toisaalta yksittäisten  ja  epämääräisten  myötäesiintymien  sijoittaminen  luokitukseen  ei 

tuota samanlaista uskottavuutta kuin tilastollisesti merkitsevien kollokaatioiden pohjalta 

tehty analyysi.  

 

Päädyin  poimimaan  leksikaalissemanttiset  myötäesiintymät  konkordanssiriveiltä  kieli-

intuition ja esiintymien merkityspiirteiden toistuvuuden perusteella, koska substantiivit 

eivät  tutkimuskohteina  asetu  aina  johonkin  tiettyyn  syntaktiseen  asemaan,  kuten 

määritteiksi. Tämä olisi helpottanut tarkastelualueen rajaamista, mutta nyt semanttisten 



 

 
78 

preferenssien  luokitukset  perustuvat  havaitsemiini  säännönmukaisuuksiin  ja  toistuviin 

piirteisiin  aineistossa,  vaikka  havainnot  eivät  perustu  ennalta  määriteltyyn 

tarkastelualueeseen.  Myöskään  Pirkolan (ks.  2016) jaottelu,  jossa  jokainen  esiintymä 

tietyltä  tarkastelualueelta  luokitellaan  johonkin semanttiseen  ryhmään,  ei  tuntunut 

aineiston  kannalta  mielekkäältä. Kontekstuaalinen  valinta  kattaa  tutkimieni 

substantiivien  tapauksessa  lausetason,  mutta  myös  sillä  tasolla  kaikkien  esiintymien 

listaaminen olisi tuottanut lekseemeille mahdollisesti merkitykseltään vähäisiä luokkia. 

Tällaisia  luokkia  olisivat  esimerksiksi olla-verbin  esiintymät  kattava  ’oleminen’. 

Perinpohjainen  lausetasoinen  analyysi  tuottaisi  siis vaihtoehtoisesti  joko  todella  paljon 

suppeita  merkitysryhmiä  tai  liian  yleisiä  ja  laajoja  merkitysryhmiä,  jotka  eivät 

varsinaisesti anna tietoa lekseemien käytön erityispiirteistä.  

 

Analyysissäni on kuitenkin mahdollista, että jotkin merkityspiirteet tai jopa kokonaiset 

merkitysryhmät ovat jääneet minulta huomaamatta, koska aineiston käsittely ei ole täysin 

systemaattinen.  Tässä  onkin  hyväksyttävä  se  tosiasia,  että  analyysini  on  yksi  tulkinta 

aineistosta. Vaikka aineiston kaikki esiintymät olisi käsitelty tietyllä tarkasteluvälillä, ne 

edustaisivat  silloinkin  tulkintaa  ja  tutkijan  omaa  tapaa  ryhmitellä  aineisto  hänen 

laatimiinsa luokituksiin. Hoeyn (2005: 30) näkemyksen mukaan semanttisen preferenssin 

intuitiivisen tarkastelun positiivisena puolena voidaan nähdä se, että se voi antaa uusia 

käsityksiä  ja  oivalluksia  priming-ilmiön  toteutumisen  tarkasteluun.  Jatkossa  onkin 

tärkeää  pohtia,  kannattaako  aineistoa  tarkastella  enemmän  kieli-intuition  avulla 

havainnoimalla aineiston piirteitä kokonaisuutena ja poimia toistuvia tuloksia vai käydä 

aineisto systemaattisesti läpi jonkin ennalta määritellyn periaatteen mukaisesti.  

 

Satunnaisotannan  pohjalta  saamistani  tuloksista  löytyi  selkeitä semanttisia 

myötäesiintymärajoituksia ja -preferenssejä, jotka ovat satunnaisotannan pohjalta tehdyn 

luokittelun  ansio  ja  osoitus  siitä,  että  menetelmän  ja  aineiston  valinta  sopii 

tutkimusaiheeseen, jossa oli odotettavissa selkeitä eroja lähisynonyymisten substantiivien 

käytössä. Merkitysryhmät ovat aika odotuksenmukaisia ja kieli-intuitiota vastaavia, mikä 

kertoo  siitä,  että  nämä  semanttiset  preferenssit  ovat  keskeinen osa  lekseemien 

kontekstuaalista valintaa. 

 

Osa  satunnaisotannalla aineistosta  poimituista myötäesiintymistä  olisi  sopinut 

useampaankin  merkitysluokkaan. Tämä  ei  ole  mitenkään  tavatonta,  vaan  samanlaisia 
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tuloksia  on  saatu  aikaisemminkin  (ks.  Pirkola  2016,  Partington  2004). Menetelmän 

intuitiopohjaisuuden,  merkitysten  epämääräisyyden  ja  aineiston  sattumanvaraisen 

luonteen  vuoksi  on vaikeaa  toteuttaa  aukotonta  analyysiä.  Heikkisen,  Lounelan  ja 

Voutilaisen (2012: 330) mukaan tärkeä kysymys on se, miten merkityksiä voi laskea, kun 

niitä ei voi muutenkaan yksiselitteisesti tai tyydyttävästi määritellä.  

 

Lekseemien kollokointia ei voi MI- ja T-testien pohjalta tuotetun aineiston perusteella 

yleistää muihin lekseemien käyttöyhteyksiin, vaan sitä täytyy pitää tekstilajisidonnaisena 

ja  jossain  määrin  myös  omaan  historialliseen  ajankohtaansa  kuuluvana.  MI-testi  tuotti 

erityisesti ruumis-sanalle  sellaisia  proprikollokaatteja  ja  esimerkiksi  kansallisuutta 

kuvaavia kollokaatteja, jotka viittaavat johonkin tiettyyn henkilöön tai paikkaan. Näillä 

esiintymillä on  tilannekontekstinsa puolesta  aineiston  tuottamisen  ajankohtana  ollut 

erityinen  uutisarvo,  minkä  takia  ne  esiintyvät  uutisteksteistä  koostuvassa  aineistossa 

taajaan.    Kuten  Pirkola  (2016:  26–27)  toteaa,  sisältösanat  kuvaavat  mahdollisesti 

enemmän kielenulkoista maailmaa kuin kieltä itseään, ja tällöin kielenulkoiset olosuhteet 

saattavat vaikuttaa tutkimustuloksiin.  Tutkimuksessani lähisynonyymisten substantiivien 

tarkastelu  ei  kuvaa  kieltä  systeeminä,  vaan  tarkastelussa  on  väistämättä  mukana  myös 

tilannekontekstin ulottuvuus ja siihen liittyvät kielen ulkoisen todellisuuden asiaintilat.  

 

Korpusaineisto antaa tietoa sanan tyypillisestä käytöstä, vaikka on erikseen arvioitava, 

kuinka  yleistyskelpoisia  ja  tekstilajikohtaisia  tulokset  ovat (Karlsson  2004:  233). 

Semanttisten preferenssien luokitteluun käytetty satunnaisotannalla tuotettu aineisto, joka 

on hakusanaa kohti 200 konkordanssiriviä, on rajallinen ja melko suppea aineisto. Myös 

kollokaatioiden  laskeminen  aineistosta,  joka  kattaa  vain  tietyn tekstilajiperheen, 

sanomalehtitekstit, kuvaa lekseemien käyttöä tiettyjen kielenkäytön rekisterien pohjalta. 

Aineiston pohjalta saatuja tuloksia ei siis voi täysin yleistää, vaan täytyy todeta, että ne 

ovat osittain tekstilajikohtaisia. Tutkielmani ei ole kuitenkaan kattava kuvaus tekstilajien 

ja  lekseemien  käytön  suhteesta.  Tekstilajeja  on  vaikeaa  tällaisessa  tutkimuksessa  ottaa 

huomioon,  sillä  ne  laajentaisivat ko(n)tekstit  vaikeasti määriteltäviksi hankaliksi 

käsitellä. Olen tästä syystä käsitellyt sanomalehtitekstejä yhtenä kielimuotona. 

 

Kun pohditaan, miten hyvin tulokseni kuvaavat sanan käyttöä, on todettava yleisesti, että 

iso osa ruumis-lekseemin kollokaateista ja merkityksistä liittyy selvästi uutisteksteihin ja 

niillä  oli  tähän  kuuluvia pragmaattisia  funktioita,  kuten  ruumiiden  löytyminen  jostain 
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paikasta onnettomuuden, rikoksen tai katoamisen seurauksena.  Myös vartalolla esiintyy 

samanlaista  selkeästi  tekstilajin  motivoimaa  käyttöä,  jossa  kuvaillaan  lekseemin 

tarkoitteen ulkonäköä osana katoamisilmoitusta.  

 

Aineistoni  tekstilajeissa  oli  myös  pientä  vaihtelua  asiatekstin  ja  kaunokirjallisemman 

ilmaisun  välillä.  Erikoisimpia  ja  tyyliltään  taiteellisimpia  lauseita  en  pystynyt 

sijoittamaan mihinkään semanttiseen preferenssiin, ja tulkitsinkin ne vapaaseen valintaa 

kuuluviksi  valinnoiksi.  Esimeriksi  ilmausta ruumis  on  rakkauden  tarkoitus on  vaikea 

luokitella  muuhun  kuin  määrittelemättömien  luokkaan,  koska  ilmauksesta  ei  voi 

yksiselitteisesti  päätellä,  mitä  se  tarkoittaa. Kaunokirjalliselle  tekstille  on  tyypillistä 

moniselitteisyys: tyyli ja kieli ovat osa merkitystä (Kauppinen & Laurinen 1989: 82–83). 

Kaunokirjalliset  ilmaukset  olivat  aineistossani  vähäisiä,  ja  osan  niistä  sijoitin 

prototyyppiperiaatteen  mukaisesti  johonkin  ryhmään.  Esimerkiksi  ilmauksen ruumiin 

tyrannia luokittelin fyysiseksi tilaksi ryhmään ’ulkonäkö / fyysinen tila’, sillä tulkitsin 

sen ilmentävän ’vaikeaa tai vastentahtoista olotilaa, jäykkyyttä’.  

 

Lekseemien kontekstuaaliset profiilit jäivät vajaiksi, sillä tutkielman laajuuden vuoksi en 

voinut  käsitellä  morfologista  primingia,  kolligaatteja  tai  semanttista  prosodiaa 

systemaattisesti.  Systemaattinen  kieliopillinen  näkökulma  puuttuu  siis  täysin  näiden 

merkitysyksiköiden  kontekstuaalisten  valintasuhteiden  kuvauksesta.  Niin  kuin  Pirkola 

(2016: 95) pohtii, semanttisen preferenssin tarkastelu pelkkänä leksikaalisena suhteena 

ilman  myötäesiintyvien  sanojen  kieliopillisen  muodon  tarkastelua  on  ongelmallista. 

Totesin saman, kun minulla oli vaikeuksia määritellä, luokittelenko partisiipin kehittynyt 

’ulkonäön  /  fyysisen  tilan’  vai  ’prosessin’  merkitysluokkaan,  koska  merkityksensä 

puolesta se olisi sopinut kumpaankin.  

 

Yksi huomionarvoinen asia oli, että semanttinen preferenssi voi ilmetä lekseemin ytimen 

morfologisen  primingin  kautta,  joka  ohjaa  kollokaattien  valintaa.  Jantunen  ja  Brunni 

(2012:  78)  esittävät,  että  suomen  kielessä  tietyllä  taivutusmuodolla  voi  olla  oma 

kontekstuaalinen  preferenssinsä.  Sanan  morfologinen  priming  adessiivissa on tällainen 

välineen semanttisen ominaisuuden määrittävä piirre, minkä ansiosta esiintymä kuuluu 

’välineen’ semanttiseen  preferenssiin,  joka  ohjaa  muita  preferenssiin  liittyviä 

täydennyksiä. Esimerkiksi ilmauksessa suojataan vartalolla, jossa lekseemin sijamuoto 

ilmaisee  semanttisen  piirteen  eikä  leksikaalissemanttinen  myötäesiintymä,  kuten  on 
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aikaisemmin  ajateltu. Semanttinen  preferenssi  ei  havaitsemani  perusteella  muodostu 

suomen  kielessä  vain  leksikaalissemanttisen  myötäesiintymän  perusteella,  vaan  siihen 

vaikuttaa  myös  ytimen  morfologinen  taivutus  ja  tämän  sisältämä  merkitys. 

Kontekstuaalisen semantiikan muodon ja merkityksen yhteyttä korostava näkemys tukee 

havaintoani,  mutta  tarkastelun  rajoittuessa  aineiston  leksikaalisiin  ja  semanttisiin 

piirteisiin,  morfologisten  ja  syntaktisten  piirteiden  kuvaus  jää  yksittäisten  havaintojen 

varaan.  

 

Pirkola  (2016:  95)  toteaa, että pelkästään  semanttiset  piirteet  eivät  selitä  lekseemin 

kontekstuaalista  valintaa,  vaan  kyse  on  monimutkaisemmasta  prosessista,  jossa 

lekseemin  kieliopillinen  muoto  ja  lauserakenne  ovat  määrittämässä  sen  valintaa 

kotekstiin.  Stubbsin  mukaan (2005:  88) sanaston  kuvausta on perinteisesti pidetty 

erillisenä  ja  omaehtoisena  kielen  toimintana  toisin  kuin  sääntöjen  varassa  toimivaa 

kielioppia. Sanaston tutkimisen vaikeus tuli ilmi myös tässä tutkielmassa, sillä havaitsin, 

ettei  leksikaalisen  primingin  selittäminen  leksikaalissemanttisten  myötäesiintymien 

pohjalta  ole  kovinkaan  helppoa,  sillä  lekseemien  morfo-syntaktinen  ja  tekstilajiin 

perustuva  valinta  vaikuttaisivat  olevan  tärkeitä  osatekijöitä  sanojen  valintaprosessissa.   

Arppe  (2009:  3)  kannattaa  monimuuttujamallin  käyttöä,  koska  pitää  yhden  muuttujan 

malleja riittämättömiä ja jopa ristiriitaisia tuloksia tuottavina. Myös Pirkola (2016: 95) 

esittää monimuuttujamallia kontekstuaalisen valinnan tutkimiseen. 

 

Karlssonin  mukaan  korpustutkimus  tuottaa tietoa,  jota  voi  leksikografisesti  hyödyntää 

sanakirja-artikkelien  tuottamisessa  (Karlsson  2004:  233). Vaikka  tulokseni  eivät  ole 

täysin  yleistettävissä,  niistä  voisi  olla  hyötyä  myös  sanakirjatyössä,  kunhan 

tekstilajikohtaiset tulokset huomioidaan erikseen. Tulokset kuvaavat selkeitä määrällisiä 

ja  laadullisia  eroja  lekseemien  käytössä. Lekseemien  alamerkitykset  ja  yleisyys 

tarkentuivat  tutkimuksessani,  joka  perustuu  empiiriseen  tarkasteluun  ja  aitoon 

kielenkäyttöön  perustuvaan  aineistoon.  Esimerkiksi  Kielitoimiston  sanakirja  (2012 

s.v.keho) antaa keholle vain yhden sanan ja käyttöä havainnollistavan esimerkin hoitaa 

kehoaan.  Omassa  tutkimuksessani  taas  tämän  esimerkin  voi  yleistää  ’hyvinvointi’-

merkitysluokkaan,  minkä  lisäksi keholla on  myös  muita  vain  sille  ominaista  käyttöä 

kuvaavia merkitysluokkia.  
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7. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkin  tässä  pro  gradu -työssäni  lekseemien keho, ruumis ja vartalo merkityksiä. 

Käsittelen sanoja synonymia-ilmiön pohjalta lähisynonyymeinä, joilla on merkitykseen 

liittyviä valintarajoituksia ja -preferenssejä. Tutkielmani teoreettisen taustan muodostaa 

kontekstuaalinen  semantiikka,  joka  tutkii  lekseemin  merkitystä  ja  käyttöä 

kontekstuaalisten  valintasuhteiden  kautta.  Käsittelen  tutkielmassani  lekseemien 

tilastollisesti merkitsevää kollokointia eli leksikaalista myötäesiintymistä ja semanttisia 

preferenssejä eli leksikaalissemanttisiin myötäesiintymiin pohjaavia merkitysluokituksia.  

 

Tavoitteenani  on  tarkastella,  millaisten  kollokaattien  kanssa  tutkimani  lekseemit 

tyypillisesti esiintyvät. Samalla tarkastelen myös eroja ja yhtäläisyyksiä, joita semanttiset 

preferenssit  tuottavat  lekseemien  merkityksille.  Näiden  piirteiden  pohjalta  teen 

lekseemeille  kontekstuaaliset  profiilit,  jotka kuvaavat  sanojen  kollokointitaipumusta, 

esittävät  sanojen  tyypilliset merkitysryhmät  ja  lekseemeille ominaiset  kiteytyneet 

ilmaukset. 

 

Tutkielmani  on  aineistopohjainen  ja  semanttisten  preferenssien  osalta myös 

aineistovetoinen. Aineistonani toimivat suomen kielen tekstipankin osakorpukset, jotka 

muodostuvat  sanomalehtiteksteistä.  Tarkastelen Lemmie-ohjelman  avulla tilastollisin 

menetelmin kollokaatioiden muodostumista hakusanoilleni keho, vartalo ja ruumis. Olen 

tarkastellut lekseemien kollokointia sanojen keskinäistä myötäesiintymistä painottavalla 

MI-testillä ja sanojen frekvenssejä painottavalla T-testillä. Kollokaatteja olen tarkastellut 

sanaluokittain  ja  etsinyt  niistä  kiteytyneitä  ilmaisuja  sekä  hahmottanut  alustavasti 

lekseemejä kuvaavia merkityksiä ja käyttötapoja.  

 

Tämän lisäksi olen satunnaisotannalla poiminut kullekin lekseemille 200 konkordanssin 

eli  hakusanan  esiintymisympäristön  kattavan  otannan. Satunnaisotannan  pohjalta  olen 

luonut 17 erilaista  merkitysluokkaa,  joihin  olen  sijoittanut  hakusanojen  leksikaaliset 

myötäesiintymät.  Olen  vertaillut  semanttisia  luokkia  sen  mukaan, muodostavatko  ne 

systemaattisia  valintarajoituksia, vahvoja tai lieviä  semanttisia 

myötäesiintymäpreferenssejä  lekseemeille.  Kolmannessa  vaiheessa  olen  koonnut 

aikaisempien vaiheiden tulokset lekseemien kontekstuaalisiksi profiileiksi.  
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Lekseemien  kollokationaalinen  valinta  osoittautui  kollokaatioita  tarkasteltaessa  hyvin 

erilaiseksi,  eikä  lähisynonyymeinä  pidetyillä  sanoilla ollut  juurikaan  yhteisiä 

kollokaatteja. Sanoilla on joitain yhteisiä kollokaatioita, mutta frekvenssit ja tilastollisten 

testien  antamat  arvot  erottavat  niitä. Lekseemit  kollokoivat  eri  tavoin  eri  sanaluokkia 

edustavien sanojen kanssa. Esimerkiksi keholla ei ole lainkaan suhteellisia adjektiiveja 

tilastollisesti merkittävinä kollokaatteina, kun taas vartalolle ne ovat tyypillisiä.  

 

Kun lekseemejä tarkastellaan kollokaatteja abstraktimpina semanttisina luokkina, niillä 

on  joitain  yhteisiä  semanttisia  ryhmiä,  kuten kaikilla  lekseemeillä  esiintyvät 

merkitysryhmät ’yksilöiminen’  ja  ’suhtautuminen’. Keho, vartalo ja ruumis 

osoittautuivat  erikoistuneen  erilaisiin  merkityksiin  semanttisten  preferenssiensä 

perusteella. Ruumiilla on  ’määrän’,  ’paikallistumisen’,  ’paikan’  ja  ’siirtämisen’ 

merkitysluokat. Ne eivät ole mahdollisia muilla lekseemeillä, koska ne liittyvät vahvasti 

ruumiin merkitykseen  ’kuollut  ruumis’.  Ne liittyvät  toistuviin  lauseyhteyksiin,  joissa 

sanan tarkoite hahmotetaan esinemäisenä, siirreltävänä ja laskettavana yksikkönä, joka 

sijaitsee  jossain  tilassa. Nämä  merkitysryhmät  siis  muodostavat  systemaattisia 

valintarajoituksia,  jotka  eivät  ole  mahdollisia ruumis-sanan  lähisynonyymeille  eivät 

elollistarkoitteiselle ruumiille. Keholla on vahvat semanttiset myötäesiintymäpreferenssit 

’hyvinvointi’,  ’intrasubjektiivinen  havainnointi’  ja  lääketiede’,  jotka  liittyvät  kaikki 

terveyteen ja hyvinvointiin sekä tarkoitteen itsensä tarkkailuun.  Vartalolla on yksi vahva 

semanttinen myötäesiintymäpreferenssi, ’ulkonäkö / fyysinen tila’, joka kuvaa lekseemin 

tarkoitteen fyysisiä ominaisuuksia. 

 

Tutkielmassani olen etsinyt tapaa hahmottaa   sisältösanoiksi luokiteltavien substantiivien 

toistuvia  leksikaalissemanttisia  piirteitä.  Tutkimusta  tehdessäni  havaitsin,  että   

kollokaatio  ja  semanttinen  preferenssi  eivät  riitä  lekseemien  merkityksen  kattavaan 

kuvaukseen,  sillä  sanan  morfologisella  primingilla eli  merkitysyksikön  ytimen 

taivutuksella  voi  olla  oma  osansa  merkityksen  muodostumisessa  kuin  myös 

leksikaalissemanttisen  myötäesiintymän  kieliopillisella  muodollakin. Lekseemien 

muodon  ja  merkityksen  perusteellinen  tarkastelu  vaatisi siis metodin  kehittämistä  ja 

esimerkiksi monimuuttujamallin hyödyntämistä aineiston tarkastelussa.  

 

Morfologisen  primingin  suhde  leksikaalissemanttisiin myötäesiintymiin  olisikin 

kiinnostava  tutkimusaihe,  kun  lekseemien  käyttäytymistä  tarkastellaan  lausetasolla.  Jo 
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nyt heräsi kysymys siitä, esiintyykö ruumis lähisynonyymejään useammin totaaliobjektia 

ilmaisevissa  nominatiivi- ja  genetiivimuodoissa,  koska  sillä  on  merkityksessä  ’kuollut 

ruumis’ laskettavan ja siirreltävän esineen piirteitä. Olisi myös kiinnostavaa tarkastella, 

primaako keho useammin sisäpaikallissijoihin ja vartalo taas ulkopaikallissijoissa 

 

Mielenkiintoista olisi myös tarkastella sanojen käyttöä ja merkityksiä historiallisesti ja 

verrata niitä nykysuomeen. Esimerkiksi aineistossa, joka on peräisin 1800-luvulta, siis 

ennen  lekseemin keho kehittelyä, ruumiilla olisi  elollistarkoitteisena  todennäköisesti 

laajempia  käyttöyhteyksiä.    Nykyään  se vaikuttaa  esiintyvän  merkityksessä  ’elävä 

ruumis’ lähinnä toistuvissa ja idiomaattisissa ilmauksissa.  
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LYHENTEEET. Käytettyjen osakorpusten lyhtenteiden selitykset. 
 
aamu1995 = Aamulehti 1995 
aamu1999 = Aamulehti 1999 
demari1995 = Demari 1995 
demari1997 = Demari 1997 
demari1998 = Demari 1998 

demari1999 = Demari 1999 
demari2000 = Demari 2000 
hasa1999 = Hämeen Sanomat 1999 
hasa2000 = Hämeen Sanomat 2000 
hs1995ae = Helsingin Sanomat 1995 Osasto AE 
hs1995ak = Helsingin Sanomat 1995 Osasto AK 
hs1995et = Helsingin Sanomat 1995 Osasto ET 
hs1995hu = Helsingin Sanomat 1995 Osasto HU 
hs1995ka = Helsingin Sanomat 1995 Osasto KA 

hs1995kn = Helsingin Sanomat 1995 Osasto KN 
hs1995ku = Helsingin Sanomat 1995 Osasto KU 
hs1995ma_mn = Helsingin Sanomat 1995 Osasto MA_MN 
hs1995misc = Helsingin Sanomat 1995 Osasto MISC 
hs1995mp = Helsingin Sanomat 1995 Osasto MP, 
hs1995nh = Helsingin Sanomat 1995 Osasto NH 
hs1995po = Helsingin Sanomat 1995 Osasto PO 
hs1995ro = Helsingin Sanomat 1995 Osasto RO 
hs1995rt = Helsingin Sanomat 1995 Osasto RT 

hs1995sp = Helsingin Sanomat 1995 Osasto SP, 
hs1995st = Helsingin Sanomat 1995 Osasto ST 
hs1995ta_te = Helsingin Sanomat 1995 Osasto TA_TE 
hs1995tr = Helsingin Sanomat 1995 Osasto TR 
hs1995u = Helsingin Sanomat 1995 Osasto UL 
hs1995vk = Helsingin Sanomat 1995 Osasto VK 
hs1995vs = Helsingin Sanomat 1995 Osasto VS 
hs1995yo = Helsingin Sanomat 1995 Osasto YO 
hysa1994 = Hyvinkään Sanomat 1994 
hysa1997 = Hyvinkään Sanomat 1997 

kaleva1998_1999 = Kaleva 1998– 1999 
kangasa = Kangasalan Sanomat 
karj1991 = Karjalainen 1991 
karj1992 = Karjalainen 1992 
karj1993 = Karjalainen 1993 
karj1994 = Karjalainen 1994 
karj1995 = Karjalainen 1995 
karj1997 = Karjalainen 1997 
karj1998 = Karjalainen 1998 

karj1999 = Karjalainen 1999 
karjUnspec = Karjalainen Määrittelemättömät 
kesu1999 = Keskisuomalainen 1999 
tusa1998 = Turun Sanomat 1998 
tusa1999 = Turun Sanomat 1999 

 

 

 

 



 
 

 

LIITE 1. Lekseemien kollokaatit.  

 

 

Kehon kollokaatit 
Kollokaatti Frekvenssi MI-arvo T-arvo 

    
JA 526 0,95 11,02 

OMA 262 3,90 15,10 
KOKO 146 3,86 11,25 

MIELI 94 3,01 8,49 

KIELI 87 3,82 9,07 
IHMINEN 84 2,66 7,71 

ERI 82 3,74 8,38 

PUOLI 80 3,08 7,89 
OSA 56 2,41 6,08 

KUUNNELLA 51 5,53 6,99 

HALLINTA 41 5,92 6,37 
LIIKE 30 3,82 5,09 

LÄMPÖTILA 
SIELU 

24 
20 

5,87 
5,93 

4,91 
4,51 

JÄNNITYS 12 5,32 3,38 
TUNTEMUS 9 5,22 2,92 

PUOLUSTUSMEKANISMI 8 9,83 2,83 

KOKONAISVALTAISESTI 8 7,85 2,82 
TASAPAINOTTAA 
KUUNTELU 

8 
8 

6,49 
6,91 

2,80 
2,80 

    
    

  

  

TAULUKKO Ruumiin kollokaatit. 
Kollokaatti Frekvenssi MI-

arvo 
T-
arvo 

Kollokaatti Frekvenssi MI-
arvo 

T-
arvo 

JA 973 0,62 10,84 PELASTUSTYÖNTEKIJÄ 14 7,12 3,71 
LÖYTÄÄ 399 5,47 19,52 LÖYTYMINEN 13 5,70 3,54 
LÖYTYÄ 305 4,49 16,69 NOUTAA 13 5,69 3,54 
IHMINEN 220 2,83 12,74 KATEISSA 13 5,17 3,52 
MIES 195 11,78 11,78 PALOITELLA 12 6,64 3,43 
SIELU 164 7,68 12,74 KUHMOINEN  12 6,36 3,42 
NAINEN 142 2,78 10,18 HAUTAAMINEN 12 7,59 3,45 
OMA 126 1,63 7,60 OIKEUSLÄÄKETIETEELLINEN 12 8,05 3,45 
KUOLLUT 121 5,82 10,80 SILPOMINEN 12 9,28 3,46 
HAUDATA 104 7,25 10,13 SILPOUTUMINEN 11 10,11 3,31 
MIELI 85 1,65 6,28 MAIJALA 11 7,35 3,30 
UHRI 82 4,96 8,76 RUNNELLA 11 6,54 3,28 
YLI 78 1,83 6,36 ARKKU 11 5,78 3,26 
HENKI 78 4,96 8,76 TUNNISTAMINEN 11 5,93 3,26 
KULJETTAA 72 5,12 8,24 LUOVUTTAMINEN 10 5,25 3,08 
LOJUA 65 8,85 8,04 HÄVITTÄMINEN 10 6,04 3,11 
ALBAANI 65 5,67 7,90 HIILTYÄ 10 8,12 3,15 
USEA 60 2,08 5,91 ALBAANISIVIILI 10 8,87 3,16 
PALAA 58 5,37 7,43 PALSAMOIDA 9 11,26 3,00 
SURMATA 
KATU 

48 
50 

5,38 
4,10 

6,76 
6,66 

JÄÄNNÖS 
JÄÄNNE 

9 
9 

5,79 
5,77 

2,95 
2,94 

TUNNISTAA 47 5,40 6,69 TELOITTAA 9 5,39 2,93 
SOTILAS 47 4,05 6,44 KÄÄRIÄ 9 5,40 2,93 
POLTTAA 46 5,08 6,58 ERITE 8 8,42 2,82 
KULTTUURI 45 3,25 6,00 TUHKATA 8 8,42 2,82 
NOSTAA 42 2,36 5,34 YLÖNOUSEMUS 8 6,72 2,80 
POIKA 42 2,30 5,29 PIILOTTAA 8 5,06 2,74 
SATA 44 2,54 5,37 POLTTAMINEN 8 5,81 2,78 
MÄDÄTÄ  39 9,60 6,24 AJELEHTIA 8 6,28 2,79 
KOSOVO 38 2,69 5,21 PAIKALLISTAA 8 6,81 2,80 
KAIVAA 37 5,93 5,29 LUOTI 8 5,02 2,74 



 
 

MAATA 
RAUNIO 
JOUKKOHAUTA 

35 
35 
35 

6,03 
6,02 
8,14 

5,83 
5,82 
5,90 

RUUMISHUONE 
POL 
LÄVISTÄÄ 

7 
7 
7 

8,26 
7,70 
6,92 

2,64 
2,63 
2,62 

SIIRTÄÄ 
TERVE 
HAUTA 

35 
33 
33 

2,71 
4,32 
5,48 

5,01 
5,46 
5,62 

KAIVAMINEN 
ROTKO 
KASOITTAIN 

7 
7 
7 

6,62 
5,64 
9,31 

2,62 
2,59 
2,64 

LENIN 
KÄTKEÄ 

32 
25 

7,61 
6,12 

5,63 
4,92 

SEKSUAALISUUS 
ESTONIA 

7 
6 

5,06 
9,41 

2,57 
2,45 

PÄÄTÖN 23 9,13 4,79 KÄTKÖPAIKKA 6 8,87 2,44 
HUKKUA 
PAHOIN 

23 
23 

5,06 
5,33 

4,65 
4,57 

RÖYKKIÖ 
POHJOISKOREALAINEN 

6 
6 

8,87 
6,64 

2,44 
2,42 

BALSAMOIDA 22 11,51 4,69 VISKATA 6 6,63 2,42 
SILPOA 
RACAKIN 

22 
21 

8,75 
8,47 

4,68 
4,57 

PAIKANTAA 
RAAJA 

6 
6 

6,46 
6,42 

2,42 
2,42 

RAVINTO 21 5,18 4,46 VÄÄNTYÄ 6 6,05 2,41 
MURHATA 20 5,37 4,36 ELOONJÄÄDÄ 6 5,69 2,40 
VENÄLÄISSOTILAS 
JOUKKOMURHA 

20 
20 

7,44 
6,47 

4,33 
4,42 

IRTAUTUA 
KENIALAINEN 

6 
6 

5,17 
5,01 

2,38 
2,37 

HAJU 19 5,49 4,26     
KENNEDY 
VAINAJA 
MÄDÄNTYÄ 
LÖYTÖPAIKKA 
HYLKY 

17 
17 
17 
16 
16 

6,06 
5,36 
9,24 
8,55 
5,59 

4,06 
4,02 
4,12 
3,99 
3,92 

    

KRISTUS 
ALASTON 
PRISTINA 

16 
15 
14 
 
 

5,59 
6,40 
6,76 

3,92 
3,82 
3,71 

    

 
 TAULUKKO Vartalon kollokaatit  
Kollokaatti Frekvenssi MI-arvo T-arvo 

JA 335 1,30 10,86 
KOKO 64 3,68 7,37 
OMA 51 3,31 5,97 

NAINEN 44 2,55 5,92 
PUOLI 38 3,01 5,4 
PÄÄ 36 5,18 5,83 
PITKÄ 32 3,68 5,22 
ERI 32 5,02 3,35 
KASVOT 
SUORA 
HOIKKA 
TÄYDELLINEN 
ALASTON 
MYÖTÄILLÄ 
TREENATA 
UPEA 
RAAJA 
LIHAS 
VERHOTA 
KÄTKEÄ 
TANSSIJA 

29 
23 
23 
20 
20 
14 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
 
 

6,53 
5,19 
9,86   
5,99 
9,03 
8,83 
7,45 
5,30 
9,23 
6,92 
8,77 
6,87 
5,52 
6,35 
 

 5,33 
4,66 
4,80 
4,40 
4,46 
3,37 
3,31 
3,08 
2,99 
2,98 
2.99 
2,97 
2,77 
2,61 
 

  

 
  



 
 

 
  

LIITE 2. Semanttisten preferenssien luokittelu myötäesiintymien perusteella.  

  

   ruumis   keho   vartalo  

määrä   yhdeksäs,  
  kaksi,  
  tuhansia,  
  toinen,  
  tuhannen,  
  aika  harva,  
  22:n,  77,  
  90,  
  160,  
  yksi,  28,  
useita,    
lisää,  
  yli  tuhat,    
kaksi,  
81,  
yli  50,  
  yli  sata,    
18,    
70,    
yhdeksän  
25  
15    
lisää,    
23,    
kolmen,    
neljännen,  
useita,  
23,  
viisi  kertaa  enemmän,  
  6.  ja  7.,  
  23,    
11,    
27,  
  alle  tuhat,  
86,  
  kolme,  
  montako,  
  37,    
täynnä,    
neljä,    
kymmeniä  

     

yksilöiminen   Annaa,    
perijän,  
  heimopäällikön,    
terroristien,      
omaan,  
sotilaiden,  
naisen,  
Ari  U.  Kesoseksi,    
Yhdysvaltojen  kansalaisen,    
kansalaisten,  
naisen,  
Leninin,  
venäläissotilaan,  
naisen,      
Venäjän  kansalainen,  
naisen,  
venäläisten,  
  panttivangin,    
miehen,    
naisen,  
  Leninin,  

naisen,  
  omaa,    
oma,  
  omaan,  
  omaa,    
maailmanmestarin,    
oman,  
  oman,  
  oman,  
  oman,  
  oman,  
  ihmisen,    
Rabinin,  
  omaan,  
  potilaan,    
hänen,    
omaan,    
Massanan,    
oman,    
ihmisen,  
  alkuasukkaiden,  

oma,  
  huippumallin,  
  naisen,  
  tanssijoiden,  
  naisen,    
minun,    
Utkinin,    
omassa,    
uhrin,  
  seksimallien,    
oma,    
Mutolan,    
naisen,    
naisen,    
meikäläisen,  
pahkisen,  
Matinsalon  



 
 

miehen  
palomiehen  
  siviilien,    
Tauno  Tähkän,    
ihmisen  
Satu  Sallisen,    
ruhtinas  Dolgorukin,  
  Kennedyn,  
Kakkosen  
  Taisto  Maijalan,    
suomalaissotilaiden,  
  Johanin,  
miesten,  
turkkilaisnaisen,  
albaanisiviilien,  
kenen  
Dimitrovin,    
miesten,    
miehiä  ja  naisia,    
nuoren,    
oman  
  

omaa,  
omalla,    
oma,    
oman,  laihduttajan,  
ihmisen  

väline   käyttänyt  turvallisuustesteissään,    
suojella,  
  veistostensa  materiaaliksi,    
ruumiin  kieleen  
  
  

instrumenttina,  
  kehon  avulla,    
rytmimaailma  ulottuu  omaan  kehoon,    
ilmaisua.    
ilmentämässä  iloa,  tuskaa  tai  rakkautta,  
osaavat  käyttää,  
  kautta,    
välityksellä  puhutaan  kehon  kieltä,    
palvelemaan  kehon  kielellä,    
kehon  kielen,    
kehon  kieli,  
  hyödynnetään,  
  saa  liikkumaan  omaa  kehoaan,  
liikuttamalla,    
käyttänyt,  
  on  mukana,    
avuksi,    
kautta,  
instrumentti,  
  kehon  resonanssi,  
  viestimään  koko  kehollaan,    
kehon)  välityksellä  tapahtuvaa,    
muodostavat  (kehoillaan)  ympyrän  
säteitä,    
oppimisen  välineenä  

viestiä,    
viestittää,  
viestimme,  
käyttää,  käyttö,  
  ohjataan,  käyttää,  käyttää,  
  on  ilmaistava  (vartalolla),    
maalaavansa  koko  vartalolla,  l  
uistelivat  koko  vartalollaan,    
loi  kääntelemällä  (vartaloaan),    
(tuottaa  vartalollaan),  
ei  joudu  käyttämään  (vartaloa),  
  vartalon  mimiikan,    
innostuessa  elämään  (vartalollaan)  
musisoinnissaan,  
  instrumentti,    
suojataan  (vartalolla),  
teho  vartalon  eleillä  
  

suhtautuminen   syntynyt  väärään,    
käsittämätön  tuska,    
huolissaan,    
ajatukset  ja  toiminta  kapeutuvat    
merkkejä  itsekontrollista  
määrätä,    
valta,  
alistettu  

tuskia,  iloja  normeja  ja  muistoja  
kätkeytyy,    
ei  pidä  hävetä,    
pettymys,    
kehoon  kohdistuvilla  peloilla,  
  et  kiinnitä  huomiota  kehosi  rajoituksiin,    
tyytyväisyyttä  omaan  kehoon,  
  kompelekseja,  
vihan,  häpeän  ja  syyllisyyden  loputon  
lähde,  
oikeus  päättää  
  

pitää  liian  lihaksikkaana,    
kohdistuvia  paineita,  
ajatella  kokonaisuutena,    
arka  paikka,    
häpeävät,    
ongelmineen,    
vartalonsa  piilottajalle  helpotuksen  hetki,    
ongelmat,  
arvioi,  pohditaan  vartaloon  liittyviä  
muutoksia,  
inhoni,  
arvioi,  
ei  vastaa  ihanteita,  

intrasubjektiivinen  
havainnointi  

tuntui,  
muistuttanut  vanhenemisestaan  
  

hahmotettiin,    
opittava  tuntemaan  oma  kehonsa,  
äänentuoton  kokemuksesta  omassa  
kehossaan,  
löytää  kehonsa,    
kuuntelisimme  kehoa,    
aistiminen,  
havainnoinnin  kohdistaminen,    
hahmottaminen,  
tarkkaillen,    
tarkkailu,  

tiedostaa,    
tunne  lämmin  virtaus,    
tutkimusmatka  omaan  vartaloon,    
tuntuu,  l  
öydettävä  



 
 

  tunnustele  ja  kuuntele,  
  kuuntele,  
  kuunnellen,  
tuntevat  
  kuuntelua,  
tuntuu,    
ei  tunnistanut  ihmeempiä  kremppoja,    
kuunnella  kehoaan,    
keskittyä  kuuntelemaan,    
kehon  muisti  
  kehon  kuunteleminen,  
  kehossa  tuntuu,    
kuunnella  oman  kehonsa  ääntä  
kuuntelisimme  kehoa,    
opitaan  tiedostamaan,  
löytää  kehonsa,    
  

ulkonäkö  /  fyysinen  
tila  

näyttää  vahanukelta,    
näyttää  kalpealta  ynnä  kurjalta,  
kuolleena,  
elävästä,  kuolleiden,  
kuolleena  kuolleen,        
alastomina  
ruumiin  tyrannia,  
vankina  
  

hyvä,  
  uhkean,    
alastoman  jäykempi,    
kypsä  
alaston  
  

kauniita,  
  täydellinen,  
  komea,  langanohut,  
  hoikka,  
  hoikat,    
hoikka,  
hoikka,    
muodokas,    
täydellinen,    
sorja,  
upea,    
upea,    
keskimittainen,    
kylkiluut  törröttävät  selästä  
,  hyvää,    
alastomaan,    
hyvää,    
hyvä,  
  normaali,  
  alaston,  
  hoikahkolla,  
  muistuttaa  sumopainijoita,    
fitness-‐tyypiseen,    
hyvä,  
  sixpack-‐vartaloa,    
gasellinsulavia,  
  täydellisiä,  
  kaunis,    
alastonta,    
muistutti  viinitynnyriä,    
normaali,  
  normaali,  
  normaali,  
  epätäydellisiä,    
hieman  maskuliininen,  
  hoikka.  
kaunis,  
  kuin  taideteos,  
  suora  moitteeton,    
avaruusolennon  mieleen  tuovine,  
  sporttinen,    
tukeva  tai  tanakka,    
upeita,  
  alaston  
,X-‐,  H-‐,  Y-‐,  A-‐,  vai  O-‐tyyppiin,  
raskain  kohta  on  vartalon  yläosa,  
hoikka,    
alaston,  
alastonta,    
jäntevä,    
vahva,  lihaksikas,  
notkea,  
kiinteitä  
jäntevä,    



 
 

vahva,    
lihaksikas,  
notkea,  
kiinteitä  
elävä  
  

siirtäminen   korjata  pois,    
kaivettiin,    
haudattiin,  
  saa  käsiinsä,    
varastoidakseen,    
haudattuja,    
kaivettiin  esiin,  
  kaivettiin,  
  heittäneet,    
nostaa,    
haudataan,    
saivat  ylös,    
siirtämiseksi,    
kuljetettiin,    
kerättiin,    
kuljettaneen,    
kuljetettiin,    
kuljetuksessa,    
luovuttamista,    
nostamista,    
kuljetettiin,    
nostettu,    
kerättiin,    
piilottivat,    
kuljetti,    
siirretään,    
tuomaan,  
  nostetuksi,  
  toimittamisessa,  
  saada  ylös,    
hautaamista,  h  
autasivat  
  

     

väkivalta     pää  katkaistu,  
  paloitelleen,  
merkkejä  teloituksesta,  
verilöyly,    
pahasti  silvottuja,    
pilkkomiseen,  
tappoivat,  
tapettu,  
tappamalla,  
paloitelleen  
häpäistiin,  
luoti  mahassa,    
tappamamme,    
surmanneen,  
surmatun,  
teloituksen  merkkejä,  
surmasi  viidakkoveitsellä,  
surmatun,  
murhapolton,    
sytytetty  tahallaan  tuleen,  
vammat  aiheutuneet  etäältä  
ammutuista  laukauksista,  
pahoinpidellyn  
terrori-‐iskussa  
surmatyö,    
pommi-‐iskussa,    
tuoliin  sidottuna,  
ohjus  putosi,  
puukotuksen  jälkeen,  
murhapolton,  
sytytti  palamaan,    
  

teräaseen  pistovammoja,    
teräaseen  pistovammoja,  
pahoinpitelyvammoja,  
  iski  leipäveitsellä,    
iskeytyi  kolme  luotia,    
pahoinpitelyssä  ruhjeita,    
hakattiin,    
saivat  runsaasti  sirpaleita,  
hakattiin  
sisäisiä  vammoja  

viiltää,  
  hakkasi  katajakepillä,    
lyötiin  teräaseella,  
  potkivat,    
sai  osumia,    
kolme  luotia,  
  potkittiin,  
surmasi  lyömällä  puukolla,  
kamppailussa  tuli  mustelmia,    
hutkittiin  pesäpallomailalla,    
hakkasivat  pahoille  mustelmille,    
runsaasti  mustelmia,  
iskeä  leipäveitsellä,    
räjähdyksissä  vammoja,    
lyötiin  rautaputkella  ja  nyrkein  sekä  
potkittiin,    
potkia,  
iski  leipäveitsellä,  
räjäytti,  
viiden  ja  kahden  sentin  pituiset  arvet  
  



 
 

psykofyysisyys   sielun,    
psyykestään,    
hengen,    
mieleni  
  mielen,  
  mieltä,  
  sieluun,  
  sielun,    
tunteineen,    
älyn,    
hengen,  
hengen  
sielu,    
liikutukset,    
sielu,  
henten  
  henkisistä  voimista,  
  sielun  voimissa,  
  mielen  
tyhmästä  päästä  

muistia,  
  muistin  koskettaminen,    
aivot,    
mieli,  
  mielen,  
  järjen  voimalla,  
älylliseen  toimintaan,  
tiedostamattomien  tunnekokemusten  
vaikutusta,    
mieli,  
mielen,    
mielen,  
sieluun,  
  tietoisuuden  eri  tasoihin.  
mieli,  
mielen,    
tunteensa,  
  mielikin,    
mielen,    
psyykkisiin  ja  fyysisiin  toimintoihin,    
hengen,  
  mielen,  
  mielen,    
järkeä  ja  tajuntaa,  
mieli,    
persoonallisuus,  
  mielen,    
muistiin,  mieli  

ajatteleva  (pää)  

paikka   tuhoalueella  Luoteis-‐Turkissa,  
Paraisten  vesillä,    
näyttämö,  
Groznnyin  raunioituneen  keskustan  
kaduilla  
Naurulavan  takaa  rannasta,  
omakotitalon  raunioista,    
keskussairaalan  edessä,    
paikallisessa  museossa,    
Orahovacin  
musilimihautausmaahan,  
Tsahtshin  kasarmin  läheisellä  kadulla,  
Groznyin  kaduilla,  
rakennuksen  raunioissa,    
joukkohaudassa  
  ympäri  metsää,  
haudoissa,  
pois  Groznyista  
  pihassa,  
  leposija,  
  hujan  hajan  jalkakäytävillä,    
vihollisten  puolelle,    
roskalaatikoissa,    
viereltä,    
saimaaseen,  
rekkaa,  
joukkohaudassa,  
haudoissa,  
lampeen,  
joukkohauta,  
onnettomuuspaikalta,  
Vehkalahden  vesiltä,    
virastotalosta,    
talosta,  
kellareissa,    
rakennustyömaalta,    
eräästäkin  talosta,  
junavaunuja,    
Memfisiin,  
kerrostaloasunnossa  
Sepetlahdentiellä,    
Pisaguassa  hauta,  
omakotitalon  pihassa,  

     



 
 

merestä,  
kadulla,    
kerrostalojen  raunioista,    
merestä,  
kaivoon,  
autolautta  Estoniasta,  
hauta,  
haudassa,    
kahdessa  talossa,  
Mogadishun  kaduilla,    
Groznyista,    
Pohjois-‐Algeriasta,  
eri  roskalaatikkoihin,  
linja-‐auton  lähelle,  
kivikasojen  alla,  
Kuhmoisiin,  
kotiin  Pietariin,  
rakennuksesta  Saksassa,  
Porin  Isojoenrannan  uimapaikan  
luota,  
Livarnon  satamaan,    
hylyssä,  
kotiin,  
kaikkialla,  
Aurajoessa,  
metsäaukiolta,  
mökin  savuaville  rauniolle,  
virastorakennuksesta,    
vaunun  sisällä,  
ladosta,    
raunioilta,  
200  metrin  päässä  rannasta,  
paikalle,    
Imiatos-‐vuorelta,    
kotona,  
autossa,  
kaduilla,    
asuntovaunun  jäänteet,  
metsään  vitostien  lähelle,  
joukkohaudoista,  
kaduilla,  maalaistalossa,  
  Nällissä,  
siunattuun  maahan,    
hämeenlinnalaisesta  kaksiosta,    
Suomeen,    
rannan  sulassa  vedessä,  
Pyhännälle,  
metsätien  varteen,    
talon  kellariin,  
kotiin,  
Izimin  kaupungin  jäähallin  jäälle,  
mausoleumi,  
pääkaupungin  kaduilla,  
Solingenin  kaupungissa,  
istanbulilaisessa  sairaalassa.  
rintamaan  molemmin  puolin  
Zagrovista  
hylyn,    
Fribourgin  kantonista  
  

lääketiede   tunnistetaan,    
oikeuslääketieteen  asianajajat,  
tutkijat,    
läpivalaista  röntgenillä,  
tutkineet,    
tutkimuslaitos,    
oikeuslääkäri,  
tutkimukselle,  
kuolinsyyn  selvittävä  ruumiinavaus,  
  ruumiinavaustyössä,    
lääkintäosasto,  

tutkiminen,    
syöpä,  
  viruksen,    
  lääketieteen  tappiona,  
  infektioissa,    
rasvaa  sisäelinten  ympärillä,  
potilaan,    
  hypotermian  vaara,    
eturauhaspotilaan,    
hypotermian  vaara,  
vaarallinen  sairaus,    

lääkäri,    
happi-‐otsonivesiseos,    
erikoistutkija,    
lääkärinlausuntojen  mukaan,    
mittauksilla  
  



 
 

kenttäsairaaloihin,  
ruumiinavauspöydältä,  
ruumiinavauksiin  osallistuneet  
suomalaistutkijat,    
kuolinsyytä,  
tutkimukselle,  
aineenvaihdunta  
  

pimeähormoni,    
koehenkilöt,    
melatoniinin  ja  lisämunuaisten  kortisolin  
erityksessä,  
  ilmetä  oireena,  
  sairauden  oireita,    
kipua,  
  toimintamekanismia,  
  kudosta,  
,lisäämällä  endorfiinin  muodostusta,  
vakioitiin  kehon  painoindeksin  suhteen,  
hypertrikoosi,  
puolustusjärjestelminen  toimintaa,  
  rasvakudoksen  määrä,    
soluissa,  
luukadon  hoidossa,  
silikonia,  
proteiinisynteesiin  ja  
immuunitoimintoihin,  hormonit,    
syöpä,  
valmistama  yksihaarainen  sLex  
uuteen  bakteerikantaan,    
punasoluja,    
vaarallinen  sairaus,  
jälkisairauden,  
lääkärin  tutkimuksissa,  
puolustusmekanismia  
tulehdus,  
luunmuodostajasoluja,  
lymfaterapia,  
melatoniinin,  
kanavasolmukkeille,    
haavaumia  

prosessi   hajoaa,  
  mätänevät,    
hiiltyneet,    
maatumisen,  
  mätäneviä,  
  vanhenemisen,  
kuumuuteen  kuolleiden,  
liika-‐aineiden  purkautuessa  ulos,  
lopullisesta  rappiosta,  
tuhkattiin,  
tuhoutuu,  
rappio,  
mätäneviltä,  
tuottaa  itsensä  
estetisoitumisprosessilla,    
muumioituneesta,    
pahoin  palanut,  
  sairauden  runtelema  
  
  

poistaa  litramäärin  vettä,  
  sulattaa  rasvaa,  
  ravinto  ei  imeydy,  
jäähdyttää,    
jäähtymistä  alkaa  tapahtua,    
käynnistää  muutoksen,    
kevenee,  
kuivui,  
  kylmettyminen,  
  saa  lämpimäksi,  
  lämpötila  alenee,    
aktivoi,  
  heikentää,    
rapistumista,  
  lämpötila  rivakasti  laskee,  
lämmitti,    
  vaikuttaa,    
annetaan  impulsseja,  
varastoima  vararavinto,  
  varastoi  myrkyt,    
pyrkii  kokoamaan  itsensä  tiukentamalla  
lihaksia,  
pistää  nesteet  liikkeelle,  
karistanut  turhan  jännityksen,  
sulattaa  rasvaa,  
aktivoi,    
aktivoitua,  
ajaa  pois,  
vapauttaa  energiamäärä,  
reagoi,  
  rakensi,  
pitäminen  trimmattuna,    
pitänyt  kunnossa,  
reagoi,  
tuhoaa,  
ikääntyvään,    
vanhentunut,  
tuottamaan,  

häviää  rasvaa  ja  kuonaa,  
  muutoksia,    
muutokset,  
varttitunti  lisää  olisi  puuduttanut,  
  kilojen  kasautuminen,  
  kiinteytyminen,    
pilaa  vartalon,  
menee  pilalle,  palaneet  karrelle,  
  ei  röpsähdä,    
lisää  kiloja,    
jäykistyy,  
kunto  ja  toimivuus,  
tuhoaa  
korjata,    
treenaavat,    
bodaavat,    
muokkaamisen,  
vahvistaa,  
vahvistumaan,  
jatkuvassa  fyysisessä  kehitystilassa,  
heikentävän,  
puhdistaa,  
kehittäneet,  
kehittynyt,    
kiinteytyneen,    
poistettu  kilomäärä  
  



 
 

jylläävät  
  

pukeutuminen/koris
telu  

peittävää  kaapua,  
  puvuissa  kuviointi  korostaa,    
ylä-‐  kuin  alaosattomanakin  

koristelua,    
koristavaa  Elvis-‐tatuointia,    
vaatteet  istuvat  ja  myötäilevät,  
maalausta,  
vaatteiden  sisällä,      
vaatteet  istuvat  ja  myötäilevät,  
aluskerraston,  
koristelumuodoista,    
helma  liehuu,  
tatuoituna,  
tatuoinneilla  merkittyjä  

suojaavilla  pehimikkeillä  
harsokankaiden  verhoama,  kevyesti  
myötäilevä,  
  vaatteiden  linja,    
  laittaa  hennatatuoinnin,    
vartalomaalausta,  
  maalaavat,    
peittää,  
siluetti  on  kevyesti  vartaloa  myötäilevä,  
myötäilevää  iltapukua,  
  vartalon  myötäisessä  asussa,    
aljastavia  asuja,    
pehmeästi  vartaloa  myötäilevä,    
ääriviivat  paljastavaa,    
paljastaa  ääriviivoja  turnyyripuvuissa,  
ääriviivat,paljastavasta,  
kureliivit,  
jokaiselle  vartalon  mukaisesti,  
niukoilla  puvuilla,  
vaatteiden,  
vaatteilla,  jakut,  
monelle  sopivia,  
sopivaa  kokoa,  
tangoissa,  
g-‐housut  ja  painehengitysliivi,  
Chanel-‐tyyppisiä  jakkuja,  
boksereita,  
minimaalinen  vaatetus  

hyvinvointi   ravintoa,  
tarpeet  tyydytetään  
vaatii  lepoa,  kehittämisvaihtoehtoja,  
taistelusta  väsymystä  vastaan,    
nauttii,  
  terveys,    
vaikutuksia  terveyteen,  
voineen,    
kuntoa,    
ei  jaksa  
virkeänä  
kärsii,    
kunto  
  

  
  

hermoratahieronta,    
terapeuttisesti,  
lukkotiloja  vapautetaan  käsin,    
sarvia  asetetaan  kupattavan  keholle,    
hoitaa  painelemalla,    
hierotaan,  säästelee,  
  parantelee,  
shiatsu-‐hoitaja,  
vapauttaa  jännityksistä,  
pitänyt  hyvässä  kunnossa,  
riittää  parantamaan,  
aromaattisia  öljyjä,  
lepäävät,  
huoltaa,  
virkistää,  
huoltamiseksi,  
kaipaa  kohennusta,  
puhdistavia  tuotteita,  
venyttelemällä,  
parantaa  kehon  kuntoa,  
elämyksiä,  
nauttii,  kunnossa,  lepäävät  
energisenä,    
väsymystä  ja  nestettä  huutavan,    
ylirasittunut,  
aikaero  painoi  vielä  kehossa,  
kohennusta,    
toimivuudesta,    
terveydeksi,  
pitää  toiminnassa,,  
kohtelemme  tylysti,  
hyvinvointiin,  
eivät  toimineet,  
elämän  pitää  virrata  koko  kehossa,  
toimia,  
ei  kestä,  
ei  valehtele,  
halajaa  viileään  pulahdukseen,  

tavoitteena  kunto  ja  toimivuus  
hoito  



 
 

karistanut  turhan  jännityksen,  
virkistää,    
väsyä,    
palautua,  
piristystä,    
(keho)  ei  valehtele  
kieltäytyi  vastaanottamasta  käskyjä  
pisti  hanttiin  
kehon  käskyjen  mukaisesti  
käydään  läpi,  
totuttelemisesta,  
vaativat  uutta  toimintaa,  
hoitoon  ja  hyvinvointiin  
  
  

liikkuminen   kiinalainen  voimistelu,    
hallita,  
hallinnan,    
hallinnassa  
  

tyypilliset  liikeradat,    
hytkymään,  
voima  jakautui,  
vastustajan  poikittaisen  mailan,  
pistoalueena  urheillen,  
liikunta,  
liikkeen  harjoittelu,  
liikehdintää,  
liikunta,  
muokkaavassa  kotirimmerissä,  
kehonsa  äärirajoilla  operoiva,  
hallitsemaan,  
  hallintaa,  
  hallintaa,  
hallinnasta,  hallitseminen,    
hallinta,  
hallintaa,  
voimaharjoittelun  vaikutuksista,  
tasapainon  säilyttäen,  
tärisee,  
liikkeet  
  

eteenpäin  taivutettuna,  
kierto,  
keinutti  tahdissa,    
vinuttavat,    
fyysinen  rasittaminen,  
liikkeelle,  
keinuttaa,  
taipuvat,  
taitosta  loppuvoltin  aikana,  
nytkyttänyt  vartaloita  tanssilattialla,  
voimistelu  irrottelee  uskomattoman  määrän  
elastisuutta,  
liiketaju,  
(vartalon)  kulma  ponnistuksessa,  
viedä  (vartalo)  suorana  nenä  alustaan,    
sentyyppinen,  ettei  juoksua  voi  harrastaa,  
hipaisi  rimaa,    
jytyosuman  
vasen  koukku,    
iskut  saavat  kohdistua  
vastustajan  iskut,    
osui,  

  
paikallistuminen   löytyy,  

  löytyi,  
  löydetty,    
olevan,    
nähnyt,    
jääneen,  
  lojui,    
oli,    
löytyi,  
  löytyä,    
löydetty,  
  löydetty,    
löytyy,    

     



 
 

löydetty,  
  jäi,  
olevaan,    
on,    
löydettiin,  
  näkyi,  
paljastui,  
  jää,  
  nähneen,    
näki,    
löytänyt,    
lojui,    
löytämiseksi,    
löytyi,  
  löytyivät,  
löytymisestä,  
  löysi,  
  löytyivät,  
  löydettiin,    
löydettiin,  
  löysi,    
on,  
  on,  
    löytyivät,  
  löydetty,  
  lojui,  
  löydetty,    
oli,  
  löydettiin,  
  löydettiin,  
  havaitsivat,  
  oli  kateissa,    
nähtiin,    
sisältää,    
on,    
löytäneet,    

osa-‐
kokonaisuussuhde  /  
vaikutusala  

pää,    
eri  osia,    
otsaan,    
kappaleet,    
poskeen,    
raajoja,    

koko,  
  tulenpuoleinen,  
  koko,  
koko,    
kaikkialla  päässä  (ja  kehossa),  tiettyjä  
alueita,    
koko,    
eri  puolille,    
koko,    
pää,    
koko,  
koko,    
koko,    
koko;  
  jalkoihinsa  ja  käsiinsä;    
koko,    
koko,    
koko,    
koko,  koko,  
  koko  (keho)  ja  lihasryhmät,    
ihon  

otsa,  
  jalka,    
lihas,    
eri  puolille  ja  päähän,  
  suutaan,    
leuka,    
jäseniä,  
  eri  puolille;    
kädet,  
ranteet;    
pää,    
joka  puolelle,  
  jäseniä,    
eri  lihaksia,  
  ilmeillä,  koko,      
vyötärö,  
kasvoineen,    
kädet,    
jalka,  lihas;  hartiat,  lantio  ;alueet,    
kylkiluut,    
kädet,    
koko,    
osa,    
koko,    
käsi,  
  kyynärvarsia,  
  syvät  lihakset,    
koko,    
koko,    
kasvonsa,    
päähän,    
eri  puolille,  j  
oka  puolella,    
eri  puolille,    
eri  puolille;    



 
 

kasvojen  ja  hiusten;    
käsiään,    
koko,    
käsiin  

määrittelemättömät   syötetä  ruumiita,  
äänensä  läsnä  ruumissa,  
samassa  ruumiissa,  
tavallinen  elämä  ilman  ruumista,  
mitä  eroa  on  ruumiilla  ja  keholla?  
ei  tarvitse  elää  ikuisesti,  
vaihtaa  ruumista  
poliittinen  ruumis  nousee  

kummittelemaan,  
sosiaalisen  ruumiin  sirpaloituminen  
arvo  on  kokenut  inflaation,    
rakkauden  tarkoitus,    
raadollisuus  
jääkylmä  

  
  
  
  
  

  
kuinka  kehosi  käyttäytyy,    
olla  näkevää  silmää,  

merkitykset  eivät  tule  helposti  esiin,  
turvavyöt  ohjautuvat  kehon  yli,    
kädet  kiinni,    
oman  kehon  myyminen,  
sen  rytmit  kuuluvat  kaikille,  
pitää  kurissa,  
meni  joku  toinen  henkilö,  
kevyestä,  
raskas,  
  

osa  vartalosta  sisäpuolella,  
mies  joutuu  naisen  vartalon  osaksi,  
löydettävä  vartalostaan  vyötärö,  
seiniä  vasten,    
ostavat  omiin  tarpeisiinsa,  
ei  rauhattomuuskaan  tee  hyvää  hänen  
vartalolleen,    
seiniä  vasten,    
Amur-‐joki  oli  painanut  ikuiset  merkkinsä,  
  
Testilkuviss  
peitti  tuulimittarin  
tämän  vartalon  innoittamana  
kuin  lintujen  soidinmenoissa  
peittyessä  tumman  ruskean  kerroksen  alle,    
vaginakukka  kulkee  kuvien  pinnalla  peittää  
hänen  kasvonsa  ja  vartalonsa  
valua  pitkin  vartaloa,  
itselle  sopiva  vartalonmalli  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


