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1. JOHDANTO 

 

1.1. Aihe ja tavoitteet 

 

Urho Kekkonen selvitti vuonna 1955, vuosi ennen kuin tuli valituksi Suomen presiden-

tiksi, mitä yhteiskuntapiirien ja sanomalehtikirjoittelun kielenkäytössä tuolloin valtasi-

jalla ollut purnata-sana tarkoittaa:   

”Jos minulta esim. olisi kysytty, miltä ajalta tuo purnata-sana oikein juontaa 

alkunsa yleisessä kielenkäytössä, olisin empimättä sanonut, että sehän on ollut 

koko kansan henkinen aarre yhtä kauan kuin tuo kansallinen ominaisuus pur-

nata, alituisesti tyytymättömänä vastaan hangoitella, on tällä niemimaalla val-

linnut elikkä siis hamasta Suomen heimon tänne sijoittumisesta saakka, jollei 

haluta pitemmälle mennä. Mutta päätin kuitenkin huvin vuoksi ottaa selville, 

mitä suomalaiset sanakirjat ynnä sanakokoelmat tästä asiasta tietävät. Ja tulos 

oli todella hämmästyttävä.” (Kekkonen 1955) 

 

Nyt 2000-luvun Suomessa vallalla olevaa ilmapiiriä voisi ehkä kuvata sanoilla hannata 

ja hannaaminen, vaikka ne eivät olekaan kovin laajalti käytössä eikä niitä esiinny yleis-

sanakirjoissa. Suomi kolkuttelee esimerkiksi Naton ovia mutta hannaa viime hetkellä. 

Myös epävakaa taloustilanne ja maahanmuuttovyöry vaatisivat isoja päätöksiä, mutta po-

liitikot sen kun hannaavat. Selvityksiä kyllä tehdään mutta sitten hannataan.  

 

Kun pohdin tutkielmani aihetta keväällä 2016, törmäsin sattumalta hannata-verbiin tele-

visiota katsoessani: Anssi Kela sanoi Kimmo Laiholle Elastinen Feat. -ohjelmassa Älä 

ala nyt hannaamaan, kun he olivat jo ajopuvuissa menossa ajamaan mikroautoilla ja 

Laiho vähän epäröi. Myös Pete Parkkosen ja JVG:n Mitä mä teen -kappaleessa (2016) 

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

ehkä kannata. Animaatioelokuvassa Sing (2016) gorillaisä sanoo epäröivälle pojalleen 

Mitä sä hannaat? Anja Snellmanin teoksessa Antautuminen esiintyy hannata-verbin joh-

dos hannaaja: Sä olet pelkkä hannaaja, sussa ei ole yhtään poweria (Snellman 2016: 

144). Mäkihyppääjä Susanna Forsström kertoi hypystään Lahden 2017 MM-kilpailuissa 

hannata-verbin avulla seuraavasti: Ponnistus oli teknisesti hyvä, mutta ilmassa aloin vä-

hän hannaamaan, kun hyppy alkoi viedä yllättävän pitkälle (Rein 2017). Hannata-verbi 

esiintyy myös Viivi ja Wagner -sarjakuvassa: Viivin mukaan mäki on liian jyrkkä skeit-

tilaudalla laskemiseen, mutta Wagner toteaa En aio hannata (Kaleva 19.5.2017). Toini 

Rahtu käyttää hannata-verbiä Virittäjä-lehden kirja-arvioinnissaan seuraavasti: Jonkin 
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omaa kielitajua vastaan hannaavan normin toimimattomuus – – taas voi selittyä normit-

tajien aikoinaan tekemästä onnettomasta kompromissista (Rahtu 2016: 149). Kiinnostuin 

aiheesta, sillä halusin selvittää, mitä oman nimeni Hannan1 johdokselta vaikuttava verbi 

hannata tarkoittaa, vaikka kyseessä ei olekaan oikea johdos. Kekkosen tavoin tahdon sel-

vittää mieltäni askarruttavan, ehkä suomalaisuuttakin kuvaavan, sanan merkityksen, joten 

tutkin pro gradu -tutkielmassani hannata-sanaa kognitiivisen semantiikan kehyksessä. 

Kuvio 1 havainnollistaa tutkimusaineistoani, sillä tutkin hannata-sanan merkityksiä 

2000-luvun suomalaisten todellisissa kielenkäyttötilanteissa internetin Suomi24-keskus-

telupalstalla. 

 

 

KUVIO 1. Hannata-sanan sisältäviä esimerkkejä Suomi24-internetkeskustelupalstalta. 

 

Tutkielmani kuuluu suomen kielen leksikaalisen semantiikan tutkimukseen, jossa tarkas-

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

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

dii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja (2000). Tämä monimerkityksinen eli 

polyseeminen verbi on mukana myös Mats Söderlundin ja Niklas Wahrmanin julkaise-

massa Urbaanissa Sanakirjassa (2010).  

 

 

                                                           
1 Hanna on johdettu heprean nimestä Hannah, ja se on tarkoittanut ’armoa’. Hannah nimestä on johdettu 

myös Hanne ja Hannele, joiden kantanimenä voidaan tosin nähdä myös Johanna. Suomalaisessa al-

manakassa nimi on ollut vuodesta 1950, Kansanvalistusseuran kalenterissa 1882–83. Hanna esiintyy sekä 

Raamatussa että kaunokirjallisuudessa. (Patjas 2015 s.v. Hanna; Vilkuna & Huitu & Mikkonen & Paikkala 

1988 s.v. Hanna) 
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Paunonen on määritellyt hannata-verbille seitsemän merkitystyyppiä (Paunonen 2000 

s.v. hannata2): 

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

kii.  

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

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

ja ne lähti himaan. 

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

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

kolla selkää.  

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

naa. 

2) ’harmittaa’. Mikä sua hannaa?  

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

4) ’ymmärtää’, ’käsittää’, ’älytä’. Mä en hannaa näistä laskuista mitään.  

 

Jatkossa käytän näistä Paunosen merkitystyypeistä nimityksiä 1) ’pihdata’, 2) ’epä-

röidä’, 3) ’uskaltaa’, 4) ’livistää’, 5) ’harmittaa’, 6) ’vastustaa’ ja 7) ’ymmärtää’. 

Urbaanin Sanakirjan määritelmä hannata-verbille on suppeampi: ”hannailla, hannata: 

’panna vastaan’, ’olla haluton esim. liittymään rientoon’. Älä viitti hannailla, lähtisit jo 

messiin.” (Wahrman & Söderlund 2010 s.v. hannata.)  

 

Tutkimuksessani tarkastelen hannata-verbin merkitystä. Selvitän, millaisissa tekstikon-

teksteissa hannata-verbi tyypillisesti esiintyy ja millaisia merkityksiä sanalle niissä hah-

mottuu. Stadin slangin suursanakirjan (Paunonen 2000 s.v. hannata) sisältämät hannata-

sanan käyttöesimerkit ovat aika vanhoja, osa 1930-luvulta, joten tutkimustavoitteenani 

on selvittää, ovatko Paunosen määrittämät hannata-verbin merkitykset valideja vielä 

2000-luvun nykysuomessa vai esiintyykö hannata-sana nykyään muissa merkityksissä. 

Tavoitteenani on myös hahmottaa hannata-verbin keskeisin merkitystyyppi ja pohtia, 

millaisen merkitysverkon muut merkitystyypit sen ympärille muodostavat. Määrittelen 

lisäksi merkitystyypeille kriteerit. Tarkastelen tutkimuksessani hannata-sanan sisältäviä 

lausekonteksteja ja sitä, millaisissa syntaksisissa rakenteissa hannata-verbiä eri merki-

tyksissä tyypillisesti käytetään. Selvitän hannata-verbin merkitysten yhteyttä syntaktisiin 

rakenteisiin ja muodostan hannata-verbin tyypillisimmät käyttökonstruktiot.  

 

                                                           
2 Paunonen käyttää teoksessa Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja (2000) han-

nata-sanasta stadin slangin A-infinitiivistä muotoa hannaa (kyseessä ei ole yksikön 3. persoonan muoto 

vaan stadin slangin infinitiivimuoto, mikä näkyy esimerkistä Osa alko hannaa). 
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Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Millaisissa konteksteissa, rakenteissa ja merkityksissä hannata-verbiä käytetään? 

2) Mitkä ovat tyypilliset hannata-verbin konstruktiot? 

Intuitioni ja hannata-verbin aiemman tarkasteluni perusteella tutkimushypoteesini on, 

että hannata-verbiä käytetään erityisesti tilanteissa, joissa ollaan jo hyvin lähellä teke-

mässä jotakin, mutta viime tingassa joku tai jokin alkaakin vastustamaan asian tekemistä. 

Tyypillisesti olio, joka hannaa, on inhimillinen tai ainakin elollinen, mutta intuitioni mu-

kaan myös eloton olio voi hannata. Intuitioni mukaan esimerkiksi vene voi alkaa han-

nata, jos se juuttuu pohjasta kiinni, kun sitä vedetään vesille. Tätä merkitystä slangisa-

nakirjat eivät tosin sisällä, joten onkin kiinnostavaa nähdä, saanko tutkimusaineistosta 

tukea ajatukselleni. Marja Nenonen luokittelee han(n)ata vastaan -sanaparin puhtaasti 

idiomaattiseksi, pelkästään idiomissa esiintyväksi isolaattiverbiksi yhdessä sanaparien 

dyykata roskia, nikata silmää, nyrpistää nenää, siristää silmiä, pillahtaa itkuun ja päl-

kähtää päähän/mieleen kanssa (Nenonen 2002: 85). Uskoakseni hannata-verbi voi kui-

tenkin esiintyä aineistossa myös ilman vastaan-sanaa. Hypoteesini on, että etenkin Pau-

nosen (2000) merkitystyypit 2) ’epäröidä’, 4) ’livistää’ ja 6) ’vastustaa’ nousevat aineis-

tosta esille, kun taas merkitystyypit 1) ’pihdata’, 3) ’uskaltaa’, 5) ’harmittaa’ ja 7) ’ym-

märtää’ ovat harvinaisempia.  

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

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

hannata-sanan merkityksen määrittelemiseen. Keskeistä työssäni on kognitiivisen se-

mantiikan näkemys siitä, miten polyseemisen sanan konstruktion muoto ja merkitys liit-

tyvät toisiinsa. Nojaan tutkimuksessani kognitiivisen semantiikan teoriaan ja työkaluihin 

esimerkiksi hannata-verbin merkitystyyppien kriteerien määrittelemisessä ja aineiston 

analysoimisessa. Erityisesti merkitysverkon kuvaamisessa sekä hannata-sanan tyypilli-

sesti hahmottaman tilannekontekstin käsitteistämistavassa tuon kielitieteeseen uskoak-

seni myös uudenlaista, ehkä vähän poikkitieteellistäkin, ajatteluani. 
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1.2. Aiempi tutkimus  

 

Hannata-verbiä tai sen lähimerkityksisiä verbejä, kuten hanata, harata tai hangoitella, ei 

ole tietääkseni tutkittu aiemmin, joten tältä osin teen tutkielmassani pioneerityötä. Leksi-

kaalisen semantiikan tutkimuksia on kuitenkin tehty viime aikoina paljonkin, ja koska 

verbi on lauseessa keskeisessä asemassa, on myös verbejä tutkittu paljon. Hannata-verbi 

on polyseeminen, harvakseltaan käytetty lekseemi, joten keskityn aiempien tutkimusten 

esittelemisessä erityisesti näihin aihepiireihin.  

 

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

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

verbejä, kuten motkottaa, marmattaa ja jäkättää. Tutkimustulosten mukaan esimerkiksi 

jäkättää-verbi voitaisiin kuvata seuraavasti:  

jäkättää: puhua jollekin vihaisesti; usein ilman mainittavaa syytä; jatku-

vasti; kiihtyneesti tai hermostuneesti; ääneltään lähes yhtä voimakas kuin 

nalkuttaa; ärsyttävyydeltään hieman lievempi kuin nalkuttaa, mutta voi-

makkaampi kuin motkottaa, marmattaa, valittaa, urputtaa – – Siskoni jä-

kätti edelleen siivoamisesta (Vanhatalo 2002: 348). 

 

Toisaalta Vanhatalon tutkimustulosten mukaan esimerkiksi nalkuttaa-verbiä käytetään 

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

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

tämään, millaisissa konteksteissa hannata-verbiä käytetään. Toisaalta Vanhatalon tutki-

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

verbi on vahvasti polyseeminen.  

 

Jarmo Raukko tutkii kyselytutkimuksilla hyvin polyseemisia verbejä, kuten englannin get 

(Raukko 1999) ja suomen pitää (Raukko 2002), ja etsii tapoja kuvata niiden merkityksiä.  

Raukko päätyy määrittelemään merkitystyyppiryhmiä ja laskemaan, kuinka usein merki-

tystyypit aineistossa esiintyvät. Tämän perusteella hän määrittelee verbin keskeisimmän 

merkityksen ja muut merkitystyypit sekä pohtii myös esimerkiksi merkitysverkon käsi-

tettä. (Raukko 1999: 87–105.) Myös Pirjo Kokko (1997) tutkii pro gradu -tutkielmassaan 

polyseemistä verbiä kestää. Kokko tarkastelee kestää-verbin merkityksiä, merkitysverk-

koa ja myös verbin osoittaman prosessin kehyksiä, joita ovat Kokon mukaan spatiaalinen, 

fysikaalinen ja abstrakti avaruus. Pyrin tutkimuksessani Raukon ja Kokon tavoin hahmot-

telemaan sitä, millaisia merkityksiä hannata-verbille aineistossani esiintyy ja mikä näitä 
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merkityksiä kehystää ja motivoi. Tarkastelen myös, mikä on hannata-verbin keskeisin 

merkitys, ja pohdin, millaisen merkitysverkon muut merkitystyypit tämän keskeisimmän 

merkitystyypin ympärille muodostavat.  

 

Polysemian ongelmaan on tutkimuksessaan törmännyt myös Jari Sivonen, joka tutkii 

yleiskielen epäsuoraa reittiä ilmaisevia verbejä teoksessa Mutkia matkassa. Nykysuomen 

epäsuoraa reittiä ilmaisevien verbien kognitiivista semantiikkaa (2005). Sivosen mukaan 

esimerkiksi lause Poika kiertää majaa voi yhtä hyvin tarkoittaa liikkumista majan sisällä 

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

on Sivosen mukaan viime kädessä vaikeasta verbisemantiikkaan liittyvästä ongelmasta, 

jossa tutkijan täytyy valita, lähdetäänkö kuvauksessa verbistä eli verbin osoittamista pro-

sessityypeistä, jotka elaboroituvat kontekstin mukaan, vai verbin ja sen argumenttien yh-

dessä muodostamista konstruktioista. Sivonen on päätynyt työssään ensimmäiseen vaih-

toehtoon. (Sivonen 2005: 22–23.) Oman tutkimukseni lähtökohta on verbi, eli teen tutki-

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

bin argumentteihin ja aineiston hannata-verbin sisältävistä lauseista hahmottuviin tyypil-

lisiin syntaktisiin lausetyyppeihin ja konstruktioihin. Sivosen kiertää-verbin tavoin myös 

hannata-verbi on polyseeminen. Merkitys voi olla jopa täysin vastakkainen: merkitys-

tyyppi 3) ’uskaltaa’ tai merkitys ’pelätä’, joka kuuluu merkitystyyppiin 2) ’epäröidä’ 

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

2000 s.v. hannata) on esimerkit Etsä hannaa mennä himaa? ja Kyl se hannaa. Näkeehän 

sen. Tarkoittaako hannata-verbi näissä konteksteissa ’pelkäämistä’ vai ’uskaltamista’, ja 

mistä merkitys muodostuu? Paunosen mukaan hannata-verbi esiintyy merkityksessä ’us-

kaltaa’ tavallisesti vain kielteisissä tai kysyvissä yhteyksissä, kuten esimerkiksi lauseessa 

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

on Paunosen mukaan ’pelätä’. (Paunonen 2000 s.v. hannata.) Henkilöllä, joka käyttää 

hannata-sanaa, on mielikuva siitä, mitä sana hänelle siinä kontekstissa tarkoittaa, mutta 

varsinkin sanaa entuudestaan tuntemattomien on melkeinpä mahdoton tietää pelkän esi-

merkkien kaltaisen lausekontekstin perusteella hannata-verbin ”oikeaa” merkitystä. Esi-

merkiksi merkitys ’uskaltaa’ tuntuisi kelpo tulkinnalta myös Kyl se hannaa. Näkeehän 

sen esimerkissä, ja merkitys ’pelätä’ tuntuisi sopivan myös kysymykseen Etsä hannaa 

mennä himaa? Pelkkä syntaktinen lausetyyppi ei siis vielä disambiguoi merkityksiä, vaan 

niiden aktivoituminen vaatinee aika hienojakoista syntaktis-semanttista tietoa. Pohdin ai-

hetta tarkemmin luvussa 2.1.4. 
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Hannata-verbi voi olla Paunosen määritelmien (ks. luku 1.1.) perusteella pelkäämiseen 

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

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

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

toimiiko ihminen niissä intentionaalisena AGENTTINA vai passiivisena KOKIJANA. Leino 

tarkastelee sitä, kontrolloiko ihminen itse ulkoisia ja sisäisiä ärsykkeitä vai ohjaavatko 

ärsykkeet suoraan hänen reaktioitaan. Esimerkissä Rakkaudesta annan sinulle sydämeni 

on kyseessä intentionaalinen AGENTTI, kun taas tapauksissa Hän henkäisi helpotuksesta 

ja Ristiselkääni särkee seisomisesta ihminen toimii passiivisena KOKIJANA, joka ei kont-

rolloi toimintaansa vaan pikemminkin menettää kontrollinsa. (Leino 1991: 259–262.) 

Hannaava olio voi toisissa yhteyksissä olla intentionaalinen, aktiivinen AGENTTI ja toisi-

naan passiivinen KOKIJA. Esimerkiksi lauseessa Älä hannaa pataässää handussas (Pau-

nonen 2000 s.v. hannata) viitataan intentionaaliseen AGENTTIIN, kortin pihtaajaan, sillä 

hannata-verbillä on lauseessa merkitys ’pihdata’. Lauseessa Mä hannaan vähä tota tsi-

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

merkitys ’pelätä’, ja siinä on passiivinen KOKIJA mä, joka ’pelkää räyhäävää talonmiestä’. 

Pohdin aihetta tarkemmin luvussa 4. 

 

Mari Siiroinen tutkii nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa teoksessa 

Kuka pelkää, ketä pelottaa (2001). Hän hyödyntää Langackerin (1987, 1991) kognitii-

vista kielioppia sekä Croftin (1991) mentaalisiin toimintoihin liittyvien verbien päätyyp-

pejä. Hän tarkastelee sitä, millaisissa käyttöyhteyksissä ja lausekehyksissä tutkimukseen 

valitut 198 suomen tunneverbiä esiintyvät. Siiroinen pohtii myös verbien merkityksien 

konkreettisuuden ja abstraktisuuden astetta ja kiinnittää huomiota siihen, millaisia argu-

mentteja verbiin liittyy. Kun tunteista puhutaan verbien avulla, tunnepitoiset tilanteet näh-

dään tapahtumina tai tiloina. Siiroinen tutkii, miten koko tilanne hahmottuu, tapahtuuko 

siinä muutos vai pysyykö tilanne samana. Mentaalisiin ilmiöihin viittaavien verbien koh-

dalla ei ole Siiroisen mukaan myöskään itsestään selvää, millaisiin semanttisiin ja syn-

taktisiin rooleihin tunnetilanteen osallistujat asettuvat, kuten esimerkeissä Reino pelkää 

sitä, Se pelottaa Reinoa ja Reinoa pelottaa. (Siiroinen 2001: 13–14.) Myös hannata-verbi 

näyttää Stadin slangin suursanakirjan (Paunonen 2000 s.v. hannata) perusteella käyttäy-

tyvän vastaavasti esimerkeissä Ketä sä hannaat ja Mikä sua hannaa. Ensin mainitussa 

esimerkissä hannata-verbin merkitys on Paunosen (2000) mukaan ’pelätä’, joka kuuluu 
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merkitystyyppiin 2) ’epäröidä’, ja jälkimmäisessä lauseessa hannata-verbin merkitys on 

merkitystyyppi 5) ’harmittaa’. Ensimmäisessä esimerkissä pronomini sä viittaa KOKIJAAN 

ja on syntaktiselta rooliltaan subjekti, kun taas jälkimmäisessä lauseessa semanttinen KO-

KIJA sua on syntaktiselta rooliltaan objekti. Vastaavasti ensimmäisen lauseen semanttinen 

KOHDE ketä on syntaktinen objekti ja jälkimmäisen lauseen semanttinen ÄRSYKE mikä on 

syntaktinen subjekti. 

 

Siiroinen (2001) käsittelee tutkimuksessaan muun muassa toiminnallisia tunneverbejä, 

jotka ovat sellaisia intransitiivisia tunneverbejä, joiden merkitykseen ei sisälly muutosta. 

Toiminnallisia tunneverbejä Siiroisen tutkimuksessa ovat iloita, innota, riemuita ja rai-

vota. Syntaktiselta käytökseltään ja merkitykseltään ne muistuttavat jossain määrin var-

sinaisia toimintaverbejä, kuten tanssia ja voimistella. Niiden merkitys on ’käyttäytyä, niin 

kuin ilon/riemun/raivon/innon vallassa oleva ihminen käyttäytyy’. (Siiroinen 2001: 43.) 

Pohdin, sisältyykö hannata-verbiin muutosta ja voiko se esiintyä toiminnallisena tunne-

verbinä. Palaan verbien luokitteluun tarkemmin luvussa 2.2. 

 

Outi Alajärvi ja Taina Pirttijärvi (1995) selvittävät pro gradu -tutkielmassaan panna- ja 

laittaa-verbien polysemiaa. He hahmottavat panna-verbille kahdeksan ryhmää ja laittaa-

verbille neljä. Oman tutkimukseni kannalta kiinnostavin on heidän määrittämänsä panna-

verbin ryhmä ’aloittaa toiminta, järjestää uudelleen’, sillä se sisältää panna vastaan -ra-

kenteen, joka muistuttaa hannata vastaan -rakennetta. Alajärven ja Pirttijärven mukaan 

panna vastaan tarkoittaa ’vastustamista tai vastarinnan tekemistä’, kuten myös panna 

kampoihin ja panna hanttiin. Hantti on heidän mukaansa ’huono kortti, joka ei sovi yh-

distelmään vaan ”hangoittelee vastaan”’. (Alajärvi & Pirttijärvi 1995: 103–104, 117–

118.) 

 

Jenny Prokkola (2008) tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan poikia-verbin kognitiivista 

semantiikkaa. Hän jakaa poikia-verbin merkitykset kolmeentoista ryhmään ja pohtii syitä 

verbin merkityksen kehitykseen kulttuurikontekstisesta näkökulmasta. Aiemmassa maa-

talousyhteiskunnassa lehmän poikimisella oli tärkeä merkitys ihmisten elämässä, kun taas 

yhteiskunnan muututtua informaatioteknologiseksi myös poikia-verbi sai uusia merkityk-

siä. Nykysuomessa verbin keskeinen merkitys on Prokkolan mukaan ’rahan poikiminen’. 

(Prokkola 2008: 64–69.) Palaan Prokkolan tutkimukseen luvussa 5. Olisi kiehtovaa sel-
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vittää Prokkolan tavoin myös hannata-verbin etymologiaa, mutta koska kyseessä on har-

vakseltaan käytetty puhekielinen lekseemi, sen historian tutkiminen ei ole helppoa. 

Vaikka hannata-verbi esiintyy Paunosen Stadin slangin suursanakirjassa (2000), sitä ei 

valitettavasti kuitenkaan ole Paunosen teoksessa Sloboa Stadissa. Stadin slangin etymo-

logiaa (2016). Tiina Onikin (2002) mukaan polysemiassa vaikuttaa myös historiallisesti 

selittyviä suhteita, jotka eivät välttämättä elä kielenkäyttäjien kielitajussa. Tämän vuoksi 

jotkin sanan alamerkityksistä saattavat vaikuttaa erillisiltä saarekkeilta ja edustaa nyky-

puhujan kielitajussa pikemminkin homonymiaa. Onikki ottaa esimerkiksi sen, että verbi 

kyniä ja substantiivi kynä palautuvat yhteiseen alkumerkitykseen sulkakynä. Onikki täh-

dentää myös, että prototyypitkin muuttuvat historian kuluessa. (Onikki 2002: 93–95.) 

Myös osa hannata-verbin erilaisista merkityksistä saattaa olla seurausta homonymiasta 

eikä polysemiasta, sillä osa merkityksistä on semanttisesti aika kaukana toisistaan, kuten 

esimerkiksi merkitystyypit ’ymmärtää’ ja ’vastustaa’, mutta tässä yhteydessä tätä ei ole 

mahdollista käsitellä. 

 

Pentti Leino työryhmineen tutkii henkilöviitteistä allatiivia vuoden 1642 Biblian verbi-

konstruktioissa teoksessa Roolit ja rakenteet (2001). Aineisto on rajattu poimimalla teok-

sesta lauseet, joissa esiintyy henkilöviitteinen allatiivi kuten ihmiselle ja sinulle, ja mää-

rittelemällä ja ryhmittelemällä lauseissa esiintyviä verbikonstruktioita. (Leino ym. 2001: 

9–10.) Omassa tutkimuksessani poimin aineistosta hannata-verbit ja tutkin, mitä muita 

rooleja ja rakenteita näihin lauseisiin liittyy. Ryhmittelen ja muodostan tutkimukseni 

avulla hannata-verbille tyypillisimmät konstruktiot. 

 

Ilona Herlinin ja Lari Kotilaisen toimittama teos Verbit ja konstruktiot (2012) on fennis-

tinen artikkelikokoelma, jossa pohditaan, miten verbejä sisältävät rakenteet toimivat ja 

vakiintuvat ja mikä suhde verbikonstruktiolla on verbin merkitykseen. Erityisesti Nina 

Kampin artikkeli ”Konstruktionäkökulma ääniverbeihin ja niiden sanakirjamerkityk-

seen” (2012) on kiinnostava myös hannata-verbin kannalta, sillä myös Kamppi pohtii 

verbien polyseemisyyttä ja etsii aiempaa johdonmukaisempaa tapaa esittää verbien käyt-

täytymiskaavoja sanakirjassa. Kamppi tutkii ääniverbeiksi nimittämäänsä verbiryhmää. 

Nämä ääniverbit tyypillisesti kuvailevat äänneasullaan äänestä syntyvää kuulovaikutel-

maa, kuten verbit pörisee ja sihisee. Toisaalta ääniverbien käyttö voi olla epätyypillistä, 

ja merkitys voi olla esimerkiksi siirtymistä, kuten esimerkissä Kärpänen pörisi huonee-
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seen. Kamppi hyödyntää Goldbergin (1995) näkemystä siitä, että tällainen verbin epätyy-

pillinen syntaktinen käyttäytyminen johtuu siitä, että verbi on sijoitettu konstruktioon, 

jolla on verbin tavallisesta argumenttirakenteesta poikkeava rakenne. (Kamppi 2012: 33, 

37.) On kiinnostavaa selvittää, millaisissa konstruktioissa hannata-verbi aineistossani 

tyypillisesti missäkin merkitystyypissä esiintyy, ja toisaalta tarkastella, esiintyykö han-

nata-verbi mahdollisesti myös joissakin selvästi poikkeavissa argumenttirakenteissa. 

Pohdin aihetta tarkemmin luvuissa 2.3. ja 6. 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Semanttisen tutkimuksen teoriakehyksen tärkein tehtävä on tarjota riittävät välineet kul-

loisenkin tutkimusongelman käsittelemiseen. Nämä teorian tarjoamat analyysivälineet 

ovat kuitenkin vain yksi osa teorian tarjoamaa lingvististä työkalupakkia, sillä teoria tuo 

mukanaan myös laajemman kokonaisuuden: näkemyksen kielestä. (Sivonen 2005: 31.) 

Valitsin tutkimukseni teoreettiseksi viitekehykseksi kognitiivisen semantiikan, sillä yh-

dyn sen kielinäkemykseen. Koska tutkin polyseemista hannata-verbiä, keskityn teoriassa 

erityisesti verbeihin. Esittelen myös kognitiivisen semantiikan näkemyksiä polysemiasta 

ja konstruktioista. Hannata-verbi on harvakseltaan käytetty lekseemi, eikä se kokemuk-

seni perusteella kuulu kaikkien pohjoissuomalaisten aikuisten aktiiviseen sanastoon, jo-

ten tiivistän myös kognitiivisen kieliopin näkemyksiä kielen yksiköistä ja tavoiteraken-

teista. Pohdin lisäksi sitä, miten hannata-verbi voisi sijoittua kognitiivisen semantiikan 

viitekehyksessä muodostettuun universaaliin verbiluokitteluun. Luvun lopussa tarkaste-

len hannata-verbiä kognitiivisen semantiikan näkökulmasta ja määrittelen hannata-ver-

bin merkitystyypit ja niiden kriteerit. 

 

 

2.1. Kognitiivinen semantiikka 

 

2.1.1. Yleistä kognitiivisesta semantiikasta 

 

Kognitiivinen semantiikka on kielentutkimuksen teoria, jota etenkin Ronald W. Lan-

gacker on rakentanut 1970-luvulta lähtien. Kognitiivinen semantiikka korostaa merkityk-

sen ja muodon erottamattomuutta sekä kielenkäyttäjän mielikuvia ja käsitteistyksiä. Sen 

lähtökohtana on, että kielioppi syntyy ja elää kielenkäyttötilanteissa käytetyissä ilmauk-

sissa. Kognitiivisessa semantiikassa korostetaan, että tärkeää ei ole reaalimaailma sellai-

senaan, vaan kielessä on kyse ihmisen maailmaa koskevista käsitteistyksistä. Sanat eivät 

ole merkityssäiliöitä, vaan ennemminkin ne avaavat tien laajaan maailmantietoon ja rik-

kaisiin merkitysrakenteisiin. (Langacker 1987: 91–94, 128, 183, 214–215, 244; Leino 

1993: 53–56, 68, 72–80.) 
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Käytän tutkimuksessani kognitiivisen semantiikan käsitettä predikaatio, jonka Langacker 

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

nitiivisessa semantiikassa on kyse olioista ja niiden välisistä relaatioista. Substantiivit 

ovat symbolisia ilmauksia, joiden semanttinen napa osoittaa oliota, kun taas esimerkiksi 

sijapäätteet, adjektiivit, adverbit ja verbit ovat relationaalisia. Relaatiot voidaan jakaa 

atemporaalisiin ja prosessuaalisiin. Atemporaalisten relaatioiden kuvaamiseen ei liity 

ajan käsitettä, ja niitä esittävät tyypillisesti esimerkiksi sijapäätteet, adjektiivit ja adverbit. 

Prosessuaalisiin relaatioihin liittyy sen sijaan tilanteen kehittyminen ajassa, ja näitä esit-

tävät tyypillisesti verbit. Kielen yksiköiden merkitykset ovat kontekstisidonnaisia niin, 

että predikaatio kuvataan aina suhteessa joihinkin kognitiivisiin alueisiin, esimerkiksi ko-

kemukseen tai käsitteisiin, jotka muodostavat sille kehyksen. Predikaatio osoittaa hahmo-

tetun entiteetin, joka nousee etualalle, ikään kuin näyttämölle huomion kohteeksi, mutta 

myös taustalle jäävä kehys antaa oman panoksensa predikaation semanttiseen arvoon. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72–85.)  

 

Esimerkiksi verbi tulostaa ilmaisee predikaation [TULOSTAA] hahmottamaa prosessia, 

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

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

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

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

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

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

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

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

kissa ja koira ovat nisäkkäitä ja lemmikkieläimiä. Esimerkiksi lauseessa Koira haukkuu 
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kissaa finiittiverbi haukkuu osoittaa näiden olioiden välistä temporaalista relaatiota. Esi-

merkkilauseen syntaktinen subjekti koira on LÄHDE, AGENTTI, kun taas syntaktinen ob-

jekti kissaa on semanttinen KOHDE, PATIENTTI. Toisaalta tapauksessa kissa matolla on 

kyse atemporaalista relaatiosta, sillä adessiivin sijapääte esittää relaatiota olioiden kissa 

ja matto välillä. (Langacker 1987: 91–94, 128, 183, 214–215, 244; Leino 1993: 53–56, 

68, 72–85.) 

 

Käytän käsitteitä AGENTTI ja PATIENTTI tutkimuksessani laajasti ymmärrettynä niin, että 

AGENTTINA ja PATIENTTINA voivat toimia sekä elollinen että eloton olio. Käytän merkin-

tätapaa AGENTTI-subjekti, kun tarkoitan osallistujaa, joka on semanttinen AGENTTI ja syn-

taktinen subjekti. Vastaavasti merkintätapaa PATIENTTI-objekti käytän, kun osallistuja on 

semanttinen PATIENTTI ja syntaktinen objekti. Tunne- ja kognitioverbeihin liittyvien han-

nata-verbin merkitystyyppien yhteydessä käytän myös semanttisia käsitteitä KOKIJA ja 

ÄRSYKE, jotka voivat esiintyä lauseessa merkitys- ja lausetyypistä riippuen joko syntak-

tisena subjektina tai objektina. 

 

 

2.1.2. Polysemia ja konstruktiot 

 

Sanojen monimerkityksisyys ja merkitysten välisten rajojen sumeus eivät ole osoitus kiel-

ten heikkoudesta, vaan pikemminkin kielten ilmaisuvoimasta ja joustavuudesta. Ihminen 

pystyy menestyksellisesti käyttämään epätäsmällistä luonnollista kieltä maailman alati 

muuttuvissa tilanteissa, koska sanamerkitykset voivat venyä kattamaan uusiakin totutusta 

poikkeavia tapauksia. (Karlsson 1994: 3.) Sanan eri merkitysten esiintymisen määrää 

konteksti, joten polysemia ei useinkaan aiheuta epäselvyyttä. Se, ettei jokaisen merkityk-

sen ja merkitysvivahteen ilmaisemiseen tarvita erillistä sanaa, pikemminkin helpottaa 

muistin toimintaa. (Itkonen 1966: 362–363.) Kognitiivinen semantiikka ottaa kantaa 

myös polysemiaan. Kielille on ominaista, että sanat ovat polyseemisia, joten kielellisillä 

ilmauksilla voi usein tuottaa eri yhteyksissä useita eri predikaatioita. Myös predikaatin 

kehys, hahmotettu relaatio ja muut tapahtumaan osallistuvat entiteetit voivat vaikuttaa 

merkitykseen. (Leino 1993: 130–133.) Esimerkiksi Poika potkaisi palloa ja Poika pot-

kaisi tyhjää hahmottavat erilaisia merkityksiä potkaista-verbille. Ensimmäisessä esimer-

kissä potkaisun kohteena on pallo, kun taas toisen lauseen merkitys voisi toki olla, että 
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poika potkaisi palloa, mutta jalka ei osunutkaan palloon vaan meni ohi, mutta merkitys 

voi olla myös metaforinen ’kuolla’.   

 

Millaisia merkityksiä verbit sitten voivat saada, ja miten näitä tulisi kuvata? Lakoff (1987: 

417–418) käyttää käsitettä ”merkitysten luonnollinen luokka” (a natural category of sen-

ses), jolla tarkoitetaan Leinon (1993) mukaan myös kategorian prototyyppiä. Prototyyp-

pisemantiikan mukaan kategoriat rakentuvat prototyyppisten tapausten ympärille niin, 

että mitä enemmän kategorian toteutuma poikkeaa prototyypistä, sitä etäämmälle se si-

joittuu keskuksesta. Esimerkiksi juosta-verbi edellyttää juoksijan eli olion, joka pystyy 

toimimaan agenttina juosta-verbin ilmaisemassa prosessissa. Juokseminen voidaan siis 

määritellä elävän olennon spatiaalisessa tilassa tapahtuvaksi liikkeeksi. Esimerkeissä Vesi 

juoksee ja Korko juoksee verbiä juosta on käytetty perusmerkityksestä poikkeavasti, joten 

tällaiset tapaukset sijoittuisivat kauemmaksi prototyyppisestä luokan edustajasta. Toi-

saalta sanan perusmerkityksen hahmottaminen ei ole aina itsestään selvää ja vaatii esi-

merkiksi merkitysten esiintymistaajuuksien ja sanaston historian tutkimista. (Leino 1993: 

128–133, 152–158.) Onikin mukaan prototyyppikuvaus osoittaa merkitysluokan sisäistä 

heterogeenisuutta ja eroa keskeisimpien ja perifeerisempien jäsenten välillä. Hänen mu-

kaansa merkityskategoriat ovat sumearajaisia ja viime kädessä kielenkäyttäjät valitsevat 

kussakin puhetilanteessa, kuuluuko marginaalinen jäsen luokkaan vai ei. (Onikki 2002: 

94.) 

 

Verbit ovat usein monikäyttöisiä, eli niiden avulla voidaan ilmaista luonteeltaan aivan 

erilaisia prosesseja. Sivosen (2005) mukaan verbilekseemi sisältää rajallisen määrän pro-

sessityyppejä, joissa on spesifioitu erilaisia ominaisuuksia. Lause saa semanttista lisäin-

formaatiota siinä esiintyvien muiden saneiden omista leksikaalisista merkityksistä. Ver-

bin merkitys ei siis ole mielivaltainen, eli se ei voi olla mitä tahansa kontekstista riippuen, 

mutta toisaalta lausekontekstikaan ei voi olla ristiriidassa verbin leksikaalisen semantii-

kan kanssa. (Sivonen 2005: 41–42.)  

 

Kieltä voi tutkia myös ikään kuin ylhäältä alaspäin konstruktioiden avulla. Kun puhuja 

käyttää jotakin konstruktiota, hän valitsee tietyn rakenteen tilanteen esittämiseksi. Kie-

lioppi strukturoi asiaintilan kielellistä ilmausta varten korostamalla sen joitakin puolia, 

tarkastelemalla sitä tietystä näkökulmasta tai konstruoimalla sen jotakin erityistä metafo-

raa käyttäen. Jäsentely tapahtuu joidenkin toisten puolten kustannuksella. Tämän vuoksi 
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ilmaukset, joilla on sama leksikaalinen sisältö, mutta erilainen rakenne, eivät koskaan ole 

täysin synonyymisia: ne esittävät tilanteen erilaisten mielikuvien avulla ja eri näkökul-

masta. (Leino 1993: 50–51.) Konstruktion voi muodostaa mikä tahansa kielellinen koko-

naisuus, jos jokin sen muodon tai funktion piirre ei ole suoraan ennustettavissa sen raken-

neosista tai muista konstruktioista. Toisaalta kokonaisuudet tallennetaan konstruktioina 

myös silloin, vaikka ne olisivat täysin ennustettavissa, mikäli ne esiintyvät riittävän tihe-

ästi. (Goldberg 2006: 5.) 

 

Adele Goldberg (1995: 24) summaa verbin merkityksen ja konstruktion yhteyden tarkas-

telemisen seuraaviin kysymyksiin: 

 

1) Mikä on verbin merkityksen luonne? (What is the nature of verb meaning?) 

2) Mikä on konstruktion luonne? (What is the nature of constructional meaning?) 

3) Milloin tietty verbi voi esiintyä tietyssä konstruktiossa? (When can a given verb 

occur in a given construction?) 

 

Goldberg (1995) on määritellyt esimerkiksi antamiskonstruktion, ja hän on myös kuvan-

nut tähän prosessiin käytettyjä verbejä. Tyypillisimpiä antamiseen liittyviä verbejä ovat 

esimerkiksi verbit antaa ja ojentaa, kun taas kauempana prototyyppisestä keskuslauseesta 

on esimerkiksi verbi leipoa, mutta joka kuitenkin voi toteuttaa antamiskonstruktion, ku-

ten käy ilmi seuraavista esimerkeistä: Mari antoi Pekalle kakun, Mari ojensi Pekalle ka-

kun, Mari leipoi Pekalle kakun. Goldbergin mukaan on kyse konstruktionaalisesta poly-

semiasta (constructional polysemy). Verbejä voi siis käyttää myös verbin tavallisesta ar-

gumenttirakenteesta poikkeavassa rakenteessa ja merkityksessä. (Goldberg 1995: 27–39.) 

Toini Rahtu käyttää Virittäjä-lehdessä hannata-verbiä totutusta poikkeavasti: ”Jonkin 

omaa kielitajua vastaan hannaavan normin toimimattomuus – – taas voi selittyä normit-

tajien aikoinaan tekemästä onnettomasta kompromissista” (Rahtu 2016: 149). Sitaatissa 

on eloton hannaava olio, normin toimimattomuus, joka hannaa kielitajua vastaan. Pohdin 

hannata-verbin konstruktioita tarkemmin luvussa 6. 
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2.1.3. Yksiköt ja tavoiterakenteet  

 

Normaali syntyperäinen puhuja hallitsee aktiivisesti ainakin kymmeniätuhansia äidinkie-

lensä sanoja. Kun puhuja hallitsee jonkin sanan, hänellä on lekseemikohtaista tietoa aina-

kin sanan taivutuksesta, sanan syntaktisista erityispiirteistä, kuten valenssista ja rektiosta, 

ja myös sanan kollokaatioista eli taipumuksesta yhteisesiintymiseen tiettyjen muiden sa-

nojen kanssa. Puhujalla on tällöin tietoa myös sanan tavanomaisista päämerkityksistä, 

sanan sivumerkityksistä ja niiden mahdollisesti synnyttämistä konnotaatioista mukaan lu-

ettuna sanan tyyliarvo ja käypyys kielenkäytön eri tilanteissa. Kun puhuja hallitsee jonkin 

sanan, hän ymmärtää myös sanan suhteen nimeämiinsä maailman olioihin ja näitä lähellä 

oleviin muihin olioihin sekä sanan keskeiset semanttiset suhteet muihin sanoihin, kuten 

sanan synonyymeihin, antonyymeihin ja lähimerkityksiin sanoihin. (Karlsson 1994: 172.) 

Kun sanan merkitykseen vaikuttavia aspekteja tarkastelee kokonaisuutena (word mea-

ning as a conglomerate of meaning aspects), ottaa lekseemin käsitteellinen merkitys (con-

ceptual meaning) tyypillisesti keskeisimmän position muiden merkitykseen vaikuttavien 

aspektien, kuten esimerkiksi kieliopillisen merkityksen (grammatical meaning) ja tyylil-

lisen merkityksen (stilistic meaning), joukossa. (Martin 1997: 61.) 

 

Pentti Leinon (1993) mukaan jokaisella yksilöllä on oma itseohjautuva tietovarastonsa, 

joka jatkuvasti muuntuu tuoreen syötöksen myötä. Yksilö ei saa informaatiota kuulemas-

taan tai lukemastaan ilmauksesta sinänsä, vaan hän käyttää ilmausta päästäkseen käsiksi 

sellaiseen informaatioon, joka jossain muodossa jossain määrin vastaa hänen hallussaan 

jo olevaa informaatiota. Kielen tehtävänä on siis saada merkitys esiin yksilöstä. (Leino 

1993: 22.) Hannata-verbilläkin on useita merkityksiä. On ilmeistä, että henkilöllä, joka 

käyttää hannata-sanaa esimerkiksi internetin keskustelupalstalla, on mielikuva siitä, mitä 

hannata-sana hänelle siinä kontekstissa merkitsee. Toisaalta hannata-sana ei välttämättä 

ole tuttu kaikille keskustelupalstaa lukeville ja viestejä kommentoiville. Onkin kiinnosta-

vaa selvittää myös, herättääkö itse hannata-sana internetin keskustelupalstalla keskuste-

lua ja miten sanan merkitystä on keskusteluissa tulkittu.  

 

Koska hannata-sana ei kuulu yleiskieleen, voi olla, että sen käyttötapa ei ole vakiintunut. 

Pentti Leinon (1993) mukaan puhuja muodostaa omalla riskillään uusia ilmauksia ja voi 

yleensä olettaa, että kuulija löytää niille tulkinnan. Tällaisen prosessin voi nähdä ongel-
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manratkaisutehtävänä, jossa puhuja käsitteistää asiaintilan jollakin vaihtoehtoisella ta-

valla ja hänellä on tarve löytää kielellinen ilmaus tälle käsitteistykselle. Puhuja joutuu 

ratkaisemaan tämän kooditusongelman itse tuottamalla uuden ilmaisun. Tämän uuden il-

mauksen hyväksyttävyys riippuu tilanteen ja kielellisten konventioiden asettamista rajoi-

tuksista: mitä yksityiskohtia puhuja haluaa korostaa, millaisiksi hän arvioi kuulijan kie-

lelliset taidot ja tiedot tilanteesta, mikä on hänen sosiaalinen suhteensa kuulijaan, millai-

sen vaikutuksen hän haluaa saada aikaan ja miten ilmaus kytkeytyy edeltävään diskurs-

siin. Tuloksena olevat kielelliset rakenteet voivat olla uusia ilmauksia, jotka eivät ole va-

kiintuneet kielellisiksi yksiköiksi ja voivat jopa olla ristiriidassa vakiintuneiden odotusten 

kanssa. Nämä uudet ilmaukset päätyvät arviointiin ja luokitteluun, jossa niitä verrataan 

kielessä yksikön asemassa olevaan standardirakenteeseen. (Leino 1993: 65–66.) Kogni-

tiivinen kielioppi muodostuu kielen yksiköistä, rakenneskeemoista, joiden luettelo ei ole 

muuttumaton, sillä kielen varastohyllyille tulee jatkuvasti uusia tuotteita. Näitä uusia il-

mauksia nimitetään tavoiterakenteiksi. Kielioppi ei anna tavoiterakennetta sellaisenaan, 

vaan se antaa puhujalle tarpeelliset välineet, kuten riittävän symbolisen potentiaalin, 

jonka avulla yksilö voi koota tavoiterakenteen. Jokainen ilmauksen käyttökerta edistää 

kielellisen rakenteen vakiintumista, ja toistuvan käytön myötä uusi rakenne konventio-

naalistuu ja saavuttaa vähitellen yksikön aseman. (Langacker 1987: 57–76; Leino 1993: 

62–63.) Ehkä hannata-verbikin herättää tutkielmaani lukevien kiinnostuksen ja saa heidät 

muodostamaan tai muokkaamaan siitä omaa kielellistä yksikköään. Ehkä he jopa ottavat 

sen käyttöönsä. 

 

 

2.2. Verbien luokittelu 

 

Verbejä voi luokitella Ison suomen kieliopin (VISK § 445) mukaan monin eri tavoin: 

Verbit voidaan jakaa dynaamisiin (lentää, pelästyä) ja staattisiin (rakastaa, sisältää). Toi-

saalta verbit voidaan jakaa kuvaamiensa tilanteiden perusteella konkreettisiin (tuhota, 

raahata), abstrakteihin (täytyä, voida) ja mentaalisiin (ajatella, pelätä). (VISK § 445.) 

Erityisesti William Croftin (1991) universaalia verbien luokittelua käytetään laajalti ver-

bitutkimuksessa. Croftin mukaan ihminen näkee maailman tapahtumaketjuina, joten hän 

korostaa inhimillisessä ajattelussa kausaalisuuden käsitettä. Croftin (1991) ja myös Lan-

gackerin (1991) mukaan on kyse voiman tai energian siirrosta. Merkityksellistä verbien 
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luokittelussa on myös, millaisia osallistujia tapahtumaketjussa on ja tapahtuuko tilan-

teessa muutosta. (Croft 1991: 161–163; Langacker 1991: 283–286.) Omassa tutkimuk-

sessani hyödynnän erityisesti suomen kielen verbejä tutkineen Anneli Pajusen teosta Ar-

gumenttirakenne: asiantilojen luokitus ja verbien käyttäytyminen suomen kielessä (2001), 

joka myös pohjautuu muun muassa Croftin (1991) ja Langackerin (1987) teorioihin. 

 

Pajunen (2001) jakaa verbit ensin A- ja B-verbeihin. A-verbit ovat konkreettisia tilaa, 

tekoa tai tapahtumaa kuvaavia verbejä, kun taas B-verbit liittyvät mentaalitilaan, -tekoon 

tai -tapahtumaan. (Pajunen 2001: 55–56.) Koska hannata-verbi on polyseeminen (Pau-

nonen 2000; ks. luku 1.1.), ei sitä voi kategorioida suoraan kumpaankaan edellä maini-

tuista ryhmistä.  

Hannata-verbin voisi luokitella A-verbiksi, jos ajatellaan esimerkiksi Paunosen (2000) 

merkitystyyppejä:  

1) ’pihdata’, 

4) ’livistää’, 

6) ’vastustaa’.  

Kun taas hannata-verbin voisi luokitella B-verbiksi, jos ajatellaan seuraavia Paunosen 

(2000) merkitystyyppejä: 

2) ’epäröidä’, 

3) ’uskaltaa’, 

5) ’harmittaa’, 

7) ’ymmärtää’.  

Pajunen tarkentaa verbijakoa niin, että suomen verbit jakautuvat kaikkiaan 65 ryhmään 

(Pajunen 2001: 14–15). Polyseemisen hannata-verbin eri merkitykset (ks. luku 1.1.) si-

joittuvat mielestäni lähinnä Pajusen määrittämiin toimimis-, tapahtuma-, hankaamis-, 

emootio- ja kognitioverbeihin. 

 

Toimimisverbit ovat aktiviteettia ilmaisevia tekoverbejä, jotka tyypillisesti esiintyvät ob-

jektiargumentin kanssa tai ilman sitä; teko voidaan siis leksikalisoida joko toimintaa tai 

sen kohdetta painottaen (Pajunen 2001: 164). Esimerkiksi hannata-verbin merkitys ’pih-

data’ lauseessa Se hannaa niit röökii, ’luistaa’ lauseessa Nyt sä et kyllä hannaa, ja mer-

kitys ’vastustaa’ lauseessa Miks sä oikein hannaat, periaatteestko? (Paunonen 2000 s.v. 

hannata) voisivat olla esimerkkejä hannata-verbistä toimimisverbeinä. Ensimmäinen esi-
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merkkilause painottaa kohdetta ja sisältää objektiargumentin niit röökii, kun taas jälkim-

mäisissä esimerkeissä objektiargumenttia ei esiinny, ja ne painottavat itse toimintaa, han-

naamista. 

 

Tapahtumaverbit ilmaisevat Pajusen mukaan ajallisesti rajaamatonta, duratiivista proses-

sia, jota kukaan ei tietoisesti aiheuta. Tapahtuman taustalla voi kuitenkin olla jokin syy, 

joka saa tapahtuman aikaan, mutta jota ei kuitenkaan kielennetä. Osa tapahtumaverbeistä 

on selvästi duratiivisia, jolloin ne vertautuvat aspektiltaan aktiviteettiin, mutta osassa 

verbi tai sen määrite voi ilmaista myös vähittäistä muutosta. Muutosverbeistä tapahtuma-

verbit eroavat kuitenkin sillä, että ne eivät koodaa muutoksen alkuhetkeä tai lopputulosta, 

toisin kuin varsinaiset muutosverbit. (Pajunen 2001: 168–172.) Paunosen esimerkkilau-

seen (Paunonen 2000 s.v. hannata) Miks sä oikein hannaat, periaatteestko? verbin voisi 

tulkita ehkä myös tapahtumaverbiksi, yleiseksi periaatteesta vastustelemiseksi. Toisaalta 

kyseenalaista on, aiheuttaako kysymyksen agentti hannaamisen tietoisesti. Jos toiminta 

on tietoista vastustamista, kyseessä voisi olla toimimisverbi. Palaan Virittäjä-lehden esi-

merkkiin:  

Jonkin omaa kielitajua vastaan hannaavan normin toimimattomuus – – taas 

voi selittyä normittajien aikoinaan tekemästä onnettomasta kompromissista 

(Rahtu 2016: 149).  

 

Toini Rahdun tapa käyttää hannata-verbiä voisi olla esimerkki hannata-verbin käyttämi-

sestä tapahtumaverbinä, sillä siinä on kyse duratiivisesta tapahtumasta, jota kukaan ei 

tietoisesti aiheuta, vaan jossa eloton AGENTTI-subjekti normi hannaa objekti-argumenttia 

(jonkin omaa) kielitajua vastaan. Toisaalta esimerkin hannata-verbin voisi luokitella 

ehkä myös hankaamisverbiksi, vaikkakaan hankaaminen ei ole esimerkissä konkreettista, 

fyysistä. 

 

Jos hannata-verbin merkitys voi olla hypoteesini mukaisesti jonkinlaista fyysistä elotto-

man olion suorittamaa vastustamista, kuten veneen pohjan kiinni juuttumista sitä vesille 

vedettäessä, hannata-verbi voisi lukeutua myös konkreettisten liikeverbien kontaktiver-

beihin ja vielä tarkemmin hankaamisverbeihin. Kontaktiverbeillä koodataan Pajusen 

määritelmän mukaan argumenttien välistä välitöntä ja yleensä hetkellistä kosketusta, 

jonka liike mahdollistaa (Pajunen 2001: 238). Hannata-verbiä tässä merkityksessä lähellä 

olevia Pajusen listaamia hankaamisverbejä ovat esimerkiksi hangata, hiertää ja raapia.  
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Emootio- ja kognitioverbit ovat B-verbien psykologisten verbien alaluokkia. Emootiover-

bit kielentävät tunnetiloja ja tapahtumia, ja kognitioverbit osoittavat propositionaalisia 

asenteita sekä tiedollisia tiloja ja prosesseja. Yhteistä sekä emootio- että kognitioverbien 

argumenttirakenteille on, että ne tyypillisesti sisältävät sekä KOKIJAN että KOHTEEN. (Pa-

junen 2001: 309–318.) Stadin slangin suursanakirjan (Paunonen 2000 s.v. hannata) esi-

merkkilause Juke hannaa Kakee ku hiiri kissaa voisi olla esimerkki hannata-verbin käyt-

tämisestä emootioverbinä, sillä siinä hannata-verbillä on Paunosen merkitystyyppiin 2) 

’epäröidä' kuuluva merkitys ’pelätä’. Myös Paunosen (2000) kysymyslauseen Mikä sua 

hannaa? merkityksen ’harmittaa’ voisi luokitella emootioverbiksi. Kummassakin edellä 

mainitussa esimerkkilauseessa on sekä KOKIJA että KOHDE: ensimmäisen lauseen KOKIJA 

on Juke ja KOHDE Kakee, toisen lauseen KOKIJA on sua, ja KOHTEENA toimii ÄRSYKE mikä. 

Mä en hannaa tulla Assalle -esimerkkilauseen (Paunonen 2000 s.v. hannata) hannata-

verbin merkityksen ’uskaltaa’ voisi puolestaan luokitella arviointi- tai kykyverbeihin liit-

tyväksi kognitioverbiksi, kuten myös merkityksen ’ymmärtää’ lauseessa Mä en hannaa 

näistä mitään (Paunonen 2000 s.v. hannata). Myös nämä lauseet sisältävät sekä KOKIJAN 

että KOHTEEN: ensimmäisen lauseen KOKIJA on mä ja KOHDE tulla Assalle, ja jälkimmäi-

sen lauseen KOKIJA on mä ja KOHDE mitään. 

 

 
2.3. Hannata-verbi kognitiivisesta näkökulmasta 

 

Kognitiivisen semantiikan mukaan verbit ikään kuin valitsevat sen, mitkä osallistujat pää-

sevät näyttämölle, esimerkiksi hannata-verbin ilmaisemaan tilanteeseen, ja mitkä jäävät 

kulisseihin (ks. luku 2.1.1.). Näyttää siltä, että hannata-verbin ilmaisemaan tilanteeseen 

sisältyy tyypillisesti osallistuja, joka ilmaistaan subjektina. Toisaalta hannata-verbi voi 

toisissa lausekonteksteissa saada myös objektin. Sellaisia merkitystyyppejä, joissa on 

usein osallistujat, joita ilmaistaan subjektina ja objektina, kutsutaan transitiivisiksi, kun 

taas intransitiiviset merkitystyypit vaikuttavat sisältävän subjektin mutta eivät objektia. 

Ison suomen kieliopin mukaan tyypillisimmillään transitiivilause ilmaisee tulokseen joh-

tavaa tai pyrkivää tekoa, kuten Tyttö rikkoi ikkunan, intransitiivilause taas suuntautuma-

tonta toimintaa, kuten Koirat juoksentelevat ja haukkuvat (VISK § 891). 
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Esittelen seuraavaksi Paunosen (2000) hannata-verbin merkitystyypit (ks. luku 1.1.) ja-

kamalla ne transitiivisiin ja intransitiivisiin merkitystyyppeihin niiden semanttisen hah-

mon perusteella. On huomioitavaa, että transitiiviset merkitystyypit voivat joissakin kon-

teksteissa toteutua syntaktisesti intransitiivisina ja intransitiiviset merkitystyypit voivat 

joissakin konteksteissa toteutua syntaktisesti transitiivisina. Ison suomen kieliopin (VISK 

§ 449) mukaan sen lisäksi, että monet verbit ovat selvästi monimerkityksisiä, monet verbit 

ovat myös merkitykseltään joustavia ja eri täydennysympäristöt nostavat niistä esiin mer-

kityksen eri puolia. Transitiivisia merkitystyyppejä ovat 1) ’pihdata’, 5) ’harmittaa’, 6) 

’vastustaa’ ja 7) ’ymmärtää’. Myös merkitystyyppiin 2) ’epäröidä’ sisältyvällä merkityk-

sellä ’pelätä’ on transitiivinen semanttinen hahmo, joten käsittelen myös sitä transitiivis-

ten merkitystyyppien yhteydessä. Intransitiivisia merkitystyyppejä ovat 2) ’epäröidä’, 3) 

’uskaltaa’ ja 4) ’livistää’.  

 

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

seessa Se hannaa niitä röökii esiintyy sekä AGENTTI-subjekti se että PATIENTTI-objekti 

niitä röökii. Merkitystyyppi 5) ’harmittaa’ esimerkiksi kysymyslauseessa Mikä sua han-

naa? poikkeaa rakenteeltaan muista merkitystyypeistä, sillä siinä kyseessä on pikemmin-

kin tunnekausatiivilause, jossa on KOKIJA-objekti sua ja ÄRSYKE-subjekti mikä. Merki-

tystyyppi 6) ’vastustaa’ sisältää Stadin slangin suursanakirjassa (Paunonen 2000 s.v. 

hannata) vain yhden esimerkkilauseen Mikssä oikeen hannaat, periaatteestko?, jossa ei 

ole objektia ja AGENTTI-subjekti on sä. Koska tekstikontekstia ei esimerkissä ole enem-

män, ei hannaamisen KOHDE, PATIENTTI tule selväksi. Toisaalta ilman PATIENTTI-objektia 

esiintyvä vastustaminen voisi olla mahdollista, jos kyseessä on jonkinlainen vastarannan-

kiiski, joka vastustaa periaatteesta joka tilanteessa. Uskoakseni merkitys ’vastustaa’ saa 

tyypillisesti myös PATIENTTI-objektin, kuten esimerkiksi lauseessa Poliitikot hannaavat 

kehitystä, jossa AGENTTI-subjekti on poliitikot ja PATIENTTI-objekti on kehitystä. Ehkä 

merkityksen ’vastustaa’ intransitiivinen rakenne on merkitykseltään pikemminkin tyyp-

piä ’vastustella’, jolloin se on eri merkitystyyppiä kuin transitiivinen ’vastustaa jotakin’. 

Toisaalta hannata-verbi voi esiintyä merkityksessä ’vastustaa’ myös hannata vastaan  

-sanaparissa (Nenonen 2002: 85), kuten esimerkissä Poliitikot hannaavat kehitystä vas-

taan, jossa kehitystä vastaan on adpositiolauseke, joka toimii hannaavat-verbin adverbi-

aalitäydennyksenä. Merkitystyypin 7) ’ymmärtää’ ilmaisemaan tilanteeseen vaikuttaa 

tyypillisesti sisältyvän sekä subjekti että objekti. Esimerkiksi lauseessa Mä en hannaa 
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näistä laskuista mitään AGENTTI-subjekti on mä ja PATIENTTI-objekti mitään. Merkitys-

tyypistä 2) ’epäröidä’ irrottamalleni merkitystyypille ’pelätä’ on Stadin slangin suursa-

nakirjassa (Paunonen 2000 s.v. hannata) esimerkki Ketä sä hannaat, jossa KOKIJA-sub-

jekti on sä ja ÄRSYKE-objekti on ketä.  

 

Paunosen (2000) merkitystyyppi 2) ’epäröidä’ on intransitiivinen, ja se ei siten sisällä 

PATIENTTI-objektia esimerkiksi lauseessa Osa alko hannaa ja lähti himaan, missä KO-

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

myksessä Etsä hannaa mennä himaa, jossa on AGENTTI-subjekti sä, verbiketju3 hannaa 

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

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

 

Jatkossa käytän hannata-verbille seuraavia merkitystyyppejä ja kriteerejä4:  

 Transitiiviset merkitystyypit (T1–T5): 

 

T1: ’vastustaa’, ’panna vastaan’. Mäkin hannaan nestepaastoa.  

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

taa). 

Kriteeri: Intentionaalinen elollinen AGENTTI tai passiivinen eloton AGENTTI pyrkii es-

tämään PATIENTIN ilmaiseman entiteetin tapahtumisen fyysisesti tai verbaalisesti tai 

molemmilla tavoilla. AGENTTI ilmaistaan tyypillisesti syntaktisena subjektina ja PA-

TIENTTI objektina. Merkitys ’vastustaa’ esiintyy myös hannata vastaan -sanaparissa 

kuten esimerkissä Poliitikot hannaavat kehitystä vastaan, jossa kehitystä vastaan on 

adpositiolauseke, joka toimii hannaavat-verbin adverbiaalitäydennyksenä. Huom. in-

transitiivinen vastustaminen eli tyyppi ’vastustella’ sisältyy merkitystyyppiin I1) 

’epäröidä’.  

 

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

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

Kriteeri: Intentionaalisen AGENTIN toimintaa, jossa syntaktisella subjektilla ilmais-

tava semanttinen AGENTTI pyrkii pitämään PATIENTIN, syntaktisen objektin, hallus-

saan.  

 

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

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

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

Kriteeri: Passiivisen KOKIJAN pelkoon liittyvä tunneverbi, jossa KOKIJA ilmaistaan 

tyypillisesti syntaktisena subjektina ja ÄRSYKE objektina. 

 

                                                           
3 Käsittelen hannaa mennä -tyyppistä rakennetta verbiketjuna. Toinen mahdollisuus olisi pitää esimerkin 

mennä-verbiä infinitiiviobjektina. 
4 Kriteerien yhteydessä esittämäni esimerkit olen koonnut Stadin slangin suursanakirjasta (Paunonen 2000 

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

merkitystyyppiä ’jänistää’, jonka jälkimmäinen esimerkki on tutkimusaineistostani. 
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T4: ’harmittaa’. Mikä sua hannaa? 

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

taa). 

Kriteeri: KOKIJAN negatiivista tunnetta kuvaava tunneverbi, joka sisältää tyypillisesti 

ÄRSYKKEEN. Semanttinen KOKIJA ilmaistaan tyypillisesti syntaktisena objektina ja se-

manttinen ÄRSYKE ilmaistaan tyypillisesti syntaktisena subjektina. 

 

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

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

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

Kriteeri: Kognitioverbi, jonka ansiosta KOKIJAN kognitiivisessa kompetenssissa saat-

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

sin kohteen sekä aiheen adverbiaalimääritteen. AGENTTI ilmaistaan tyypillisesti sub-

jektina ja PATIENTTI objektina. 

 

 

 Intransitiiviset merkitystyypit (I1–I3): 

 

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

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

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

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

vastustella). 

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

jonka KOKIJA, jota ilmaistaan tyypillisesti syntaktisena subjektina, empii.  

 

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

naa. Toinen kyllä hannasi viime hetkellä. 

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

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

Kriteeri: Hannata-verbi hahmottaa tilanteen, jossa intentionaalinen AGENTTI, jota il-

maistaan syntaktisena subjektina, peräytyy adverbiaalien ilmaisemasta tilanteesta. 

Tämä peräytyminen on mentaalia tekemättä jättämistä, josta usein seuraa liikettä. 

 

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

lyödä sitä äijää puukolla selkää. 

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

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

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

nen AGENTTI on kyllin rohkea tekemään verbiketjun pääverbillä ilmaistavan asian. 

Lauseen AGENTTI ilmaistaan syntaktisena subjektina. Merkitystyyppi esiintyy tyypil-

lisesti kieltomuotoisissa- ja kysymyslauseissa. 
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3. METODINEN VIITEKEHYS 

 

Olen luvussa 2. käsitellyt kognitiivisen semantiikan teoriaa, käsitteitä ja analysointita-

poja, jotka muodostavat työlleni teoreettisen viitekehyksen. Metodisen viitekehyksen tut-

kimukselleni muodostavat kieli- eli korpusaineistoja käyttävä analyysi sekä intuitio, joita 

tarkastelen seuraavaksi. Käsittelen ensin sitä, miten korpusaineistoja käyttäviä analyyseja 

on luokiteltu ja millaista tutkimusmetodia työssäni käytän. Sitten esittelen oman tutki-

musaineistoni sekä hakusanat, joiden avulla tutkin hannata-verbin merkityksiä. Lopuksi 

tarkastelen intuition roolia merkityksen analysoimisessa ja esittelen periaatteet, joiden 

mukaan omaa aineistoani analysoin. 

 

 

3.1. Aineistopohjainen tutkimusmetodi             

 

Korpusaineistoa käyttävä lingvisti haluaa tyypillisesti selvittää, miten tiettyä ilmausta 

käytetään aidossa kielenkäyttötilanteessa, ja käy tätä varten läpi aitoa kielenkäyttöä edus-

tavia aineistoja. Kielentutkija haluaa usein myös tarkastella sitä, millaisissa konteksteissa 

ilmaus tavallisesti esiintyy, millaisia seikkoja sillä erilaisissa konteksteissa ilmaistaan ja 

millaisia piirteitä konteksti siitä korostaa. (Huumo 2007: 177.) Nämä ovat keskeisiä ky-

symyksiä hannata-verbin osalta omassa tutkimuksessani, joten hyödynnän korpusaineis-

toa.  

 

Korpusaineistoja käyttävät tutkimukset voidaan luokitella aineistoesimerkein tuettuihin 

ja aineistopohjaisiin analyyseihin (Tummers & Heylen & Geeraerts 2005: 234–238). Ai-

neistopohjaiset tutkimukset voidaan jakaa vielä aineistopohjaisiin ja aineistovetoisiin 

analyyseihin (Tognini-Bonelli 2001: 65–66). Näistä näkökulmista aineistoesimerkein tu-

ettu tutkimus antaa vähiten painoarvoa aineistolle, sillä aineiston roolina on toimia lä-

hinnä materiaalipankkina, josta tutkija etsii teoriaan ja intuitioonsa sopivia esimerkkejä 

kuvattavasta ilmiöstä. Toisen ääripään muodostavat aineistovetoiset analyysit, sillä niissä 

jopa hypoteesin ja tutkimuskysymyksen luominen voidaan jättää aineiston motivoimaksi. 

Aineistopohjainen tutkimus sijoittuu aineistoesimerkein tuettujen ja aineistovetoisten me-

todien välimaastoon. Lähtökohtana aineistopohjaisessa tutkimuksessa on yleensä tutkijan 

tekemä havainto kielestä, hänen intuitionsa tai aiempiin tutkimuksiin perustuva teoria ja 
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hypoteesi, joiden pohjalta tutkija muodostaa tutkimuskysymyksen. Kielentutkija tarkas-

telee tätä tutkimuskysymystä aineiston avulla niin, että aineiston roolina on pääasiassa 

teorian ja aiempien havaintojen selittäminen tai testaaminen. Laajojen korpusaineistojen 

ansiosta aineistopohjaisesta kielentutkimuksesta on tullut yhä suositumpaa, ja sen avulla 

voidaan saada tutkittavasta kielenilmiöstä myös kvantitatiivista tietoa. (Tognini-Bonelli 

2001: 65–66; Jantunen 2009: 102–103.) Hyödynnän tutkimuksessani aineistopohjaista 

tutkimusmetodia. 

 

 

3.2. Tutkimusaineisto 

 

Hannata-verbille on määritelty Stadin slangin suursanakirjassa (Paunonen 2000 s.v. 

hannata) seitsemän merkitystyyppiä, jotka sisältävät 1900-luvulla kerättyjä esimerkkejä 

siitä, miten hannata-verbiä on näissä merkitystyypeissä käytetty (ks. luku 1.1.). Haluan 

tutkimuksessani selvittää, millaisissa konteksteissa ja merkityksissä sana aidossa 2000-

luvun nykysuomessa esiintyy. Koska kyseessä on harvakseltaan käytetty, polyseeminen 

ja tyylillisesti puhekielinen sana, sopivat Suomi24-internetkeskustelupalvelun keskuste-

lut uskoakseni hyvin tutkimusaineistokseni.  

 

Internetkeskustelut ovat osa digitaalista vuorovaikutusta, joka voi olla kahden- tai mo-

nenvälistä (Helasvuo & Johansson & Tanskanen 2014: 12–13). Verkkojuttelujen kieli on 

sekoitus, jossa on kirjeen, esseen, puhutun monologin sekä dialogin piirteitä. (Crystal 

2001: 148). Suurimmat erot verkkokeskustelun ja kasvokkain tapahtuvan keskustelun vä-

lillä aiheuttavat teknologia sekä viive. Verkkokeskustelussa viive esimerkiksi kysymyk-

sen ja vastauksen välillä voi vaihdella sekunneista jopa kuukausiin. (Crystal 2001: 31.) 

Toisaalta verkkokeskustelussa keskustelu tapahtuu usein vaihtuvien nimimerkkien kautta 

ja myös viestien järjestys voi vaihdella (Crystal 2001: 153, 161). Tällaisen pirstaleisen 

verkkokeskustelun käyttäminen aineistona ei ole ongelmatonta, sillä toisinaan on vaikeaa 

tulkita, mikä viesti liittyy mihinkin viestiin, ja toisaalta koska keskustelijoita voi olla pal-

jon, osa viesteistä ikään kuin sivuutetaan, ja ne jäävät yksittäisiksi kommenteiksi. Tämä 

näkyy analyysissä niin, että osa tapauksista on monitulkintaisia.  Jos tapaus voi mielestäni 

kuulua useampaan merkitystyyppiin, olen ryhmitellyt sen useampaan merkitystyyppiin, 

sillä todennäköisesti keskusteluun osallistujatkin voivat tällöin mieltää hannata-verbille 
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keskenään eriäviä merkityksiä. Mielestäni tämä ratkaisu on toimivin ja ohjaa kokonai-

suutena todellisuutta parhaiten kuvaavaan lopputulokseen.  

 

Keräsin aineistoni internetin Suomi24-keskustelupalvelusta ajalta 1.1.2001–30.5.2015 

Kielipankin Korp-konkordanssihakuohjelman5 avulla. Valitettavasti ohjelman perusmuo-

toinen [hannata (verbi)] -haku ei tuottanut oikeita hakutuloksia, mikä johtui ehkä siitä, 

että hannata-sana on melko tuntematon, joten jouduin hakemaan taivutusmuodot aineis-

tosta erikseen yksittäisten hakusanojen avulla. Keräsin aineiston monipuolisilla hannata-

verbimuotojen hakusanoilla, jotta otos olisi mahdollisimman kattava. Käyttämäni haku-

sanat esitän taulukossa 1. Eniten hakutuloksia tuottivat hakusanat [hannaa (verbi)], [han-

naamaan (verbi)] ja [hannata (verbi)].  

 

TAULUKKO 1. Hannata-verbin hakusanat ja esiintymien lukumäärä aineistossa. 

Hakusanat 

Esiintymien  

lukumäärä  

aineistossa 

Esiintymien 

lukumäärä, kun 

virheelliset  

on poistettu 

hannata, hannaan, hannaat, hannaa, hannaatte, 

hannaavat, hannasin, hannasit, hannasi, hannasi-

vat, hannataan, hannannut, hannanneet, hannaa-

maan, hannaamalla, hannaamassa, hannaamatta, 

hannaava, hannaavan, älä hannaa, hannaisi, han-

naisivat, hannaamme, hannasimme, hannasitte, 

hannattiin, hannattu, hannannee, hannatkaa, älkää 

hannatko, hannaisin, hannaisit, hannaisimme, han-

naisitte (verbi) 

300 267 

 

Alun perin raakamateriaalissa esiintyi kuusi esimerkkiä täsmälleen samanlaisena kaksi 

kertaa, joten kaksoiskappaleet on poistettu aineistosta. Toisaalta hakusanat [hannaa 

(verbi)], [hannaan (verbi)] ja [hannasi (verbi)] tuottivat yhteensä 27 lausetta, joissa ei 

ollut kyseessä verbi vaan henkilönnimi Hanna, joka oli epätyypillisesti kirjoitettu pienellä 

alkukirjaimella. Myös tällaiset tapaukset on poistettu aineistosta. Aineistoon mukaan 

otettujen esimerkkien todellinen lukumäärä on esitetty taulukon 1 oikeanpuoleisessa sa-

rakkeessa: yhteensä hannata-verbin sisältäviä aineistoesimerkkejä on mukana tutkimuk-

sessani 267. Tutkimukseni on luonteeltaan pääosiltaan kvalitatiivista, sillä jaan aineistoni 

esimerkkilauseet merkitystyyppeihin niiden laadullisen, intuitiooni perustuvan teksti- ja 

                                                           
5 https://korp.csc.fi/ 
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lausekonteksteista hahmottuvan analyysin perusteella. Käsittelen aineiston analysointi-

menetelmääni tarkemmin luvussa 3.3. Määrittelen myös merkitystyypeille kriteerit (ks. 

luku 2.3.). Toisaalta keskeisimmän merkitystyypin ja merkitysverkon hahmottelun osalta 

tutkimukseni on myös kvantitatiivista kuvausta, sillä tarkastelen eri merkitystyyppien 

esiintymisfrekvenssiä aineistossa. Koska hannata-verbi on harvakseltaan käytetty, pystyn 

ottamaan analyysiini mukaan kaikki löytämäni tapaukset, enkä joudu rajaamaan tapauk-

sia, mikä lisää tutkimukseni luotettavuutta. Korpuksen hyötyjä onkin, että sen avulla ai-

doista, luonnollisista kielenkäyttötilanteista saa suuren otannan (Biber, Conrad & Rebben 

1998: 4), kun taas jos olisin valinnut jonkin muun aineiston, olisi otanta varmasti ollut 

paljon suppeampi. 

 

 

3.3. Intuition rooli merkityksen analysoimisessa 

 

Leonard Talmy (2007) lähtee Tuomas Huumon ja Jari Sivosen artikkelin ”Introspektio 

lingvistin työkaluna”6 (2010) mukaan siitä, että (äidin)kieltä koskeva kielitaju ei ole pel-

kästään lingvistiikan tutkimusmetodi vaan arkipäiväinen ja kaikille ihmisille yhteinen 

kyky. Samaan tapaan kuin kilpaurheilija kehittää ja harjoittaa kykyään, lingvisti harjoittaa 

kielitajuaan ja opettelee tarkastelemaan sen avulla kieltä tieteellisen täsmällisesti. Kieli-

tajua tarvitaan erityisesti, kun tarkastellaan merkitykseen liittyviä kielenilmiöitä. (Huumo 

& Sivonen 2010: 34–35.) Intuitio tarkoittaa Kielitoimiston sanakirjan (KS 2016 s.v. in-

tuitio) mukaan ’sisäistä näkemystä ja vaistonvaraista tajuamista’. Jos pohtii esimerkiksi 

hannata-verbin merkitystä aineiston lauseessa Mikäli koitat hannata esimerkiksi poliisi-

setää vastaan, niin saat lisäksi syytteen viranomaisen vastustamisesta, voi intuition pe-

rusteella päätellä, että hannata-verbillä on tässä lausekontekstissa vastustamiseen liittyvä 

merkitys, vaikka hannata-verbi ei kuuluisikaan omaan aktiiviseen sanavarastoon. Tutkin 

hannata-verbin kognitiivista semantiikkaa luokittelemalla aineiston tapaukset eri merki-

tystyyppeihin käyttäen tutkijan intuitiota, joten esittelen seuraavaksi analysointimenetel-

mäni periaatteet. 

 

                                                           
6 En viittaa suoraan Talmyn artikkeliin, sillä kyseessä on pleenumesitelmän ojenne Introspection as a met-

hodology in cognitive linguistics (The 10th International Cognitive Linguistics Conference. Krakow, Po-

land 15.–20.7.2007), jota ei ole saatavilla julkaistuna. 
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Kokosin hannata-verbin aineistoesimerkit (ks. luku 3.2.) taulukkoon, joka sisältää aineis-

tosta kerättyjä tietoja (aineistosarakkeet, ks. taulukko 2.) sekä analyysiosuuden (analyy-

sisarakkeet, ks. taulukko 3.). Aineistosarakkeet on nimitetty seuraavasti: Korpus-haku-

sana, Konteksti ennen, Verbimuoto, Konteksti jälkeen, Otsikko ja päiväys. Analyysisa-

rakkeet sisältävät sarakkeet Huomioita, Rakenne, Merkitys ja Merkitystyyppi, ja niitä 

hyödynnän tulosten analysoimisessa Excel-taulukkolaskelmaohjelman avulla. Taulu-

koissa 2 ja 3 olen esittänyt esimerkin siitä, millaisia tietoja kokosin ja käytin aineiston 

esimerkkitapauksessa Nyt ei kuitenkaan kannata hannata kalkkiviivoilla. 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki aineistosarakkeista.  

Korpus-

hakusana 

Konteksti en-

nen 

Verbi-

muoto 

Konteksti 

jälkeen 

Otsikko ja päiväys 

[hannata 

(verbi)] 

Nyt ei kuiten-

kaan kannata 

hannata kalkkivii-

voilla. 

Ajattelin hankkia Nikonin 

01.10.2014 

 

 

TAULUKKO 3. Esimerkki analyysisarakkeista.  

Huomioita Rakenne Merkitys Merkitystyyppi 

Konteksti (nyt ei kuitenkaan 

kannata, kalkkiviivoilla) 

vaikuttaa merkitykseen, eli 

on kyse jänistämisestä ja 

epäröimisestä tai molem-

mista. 

Käyttää samantyylisiä sa-

noja: kannata, hannata. 

Kommentin kirjoittaja on 

Hanna ja lapset. 

Intransitiivinen, 

kielteinen, nolla-

subjektin sisäl-

tävä lause 

’jänistää’, ’li-

vistää’, ’luis-

taa’, ’perua’ 

’jänistää’ 

 

Taulukoiden 2 ja 3 sisältämä esimerkkilause Nyt ei kuitenkaan kannata hannata kalkki-

viivoilla löytyi siis Suomi24-internetkeskusteluista Korp-työkalun avulla (ks. luku 3.2.) 

hakusanalla [hannata (verbi)]. Lause sisältyi Suomi24-internetkeskustelupalstalle 
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1.10.2014 kirjoitettuun viestiketjuun, jonka otsikko on Ajattelin hankkia Nikonin. Huo-

mioita-sarakkeeseen kokosin pohdintojani esimerkistä ja mahdollisia tarkennuksia laa-

jemman tekstikontekstin avulla. Tässä esimerkissä merkille pantavaa on, että lausekon-

teksti ennen hannata-sanaa Nyt ei kuitenkaan kannata sekä lausekonteksti hannata-sanan 

jälkeen kalkkiviivoilla vaikuttavat hannata-verbin merkitykseen niin, että kyse on jonkin-

laisesta ’tilanteesta jänistämisestä’. Kun viestiketjua lukee tarkemmin ja ottaa huomioon 

myös viestiketjun otsikon Ajattelin hankkia Nikonin, voi todeta, että hannata-verbin mer-

kitys on tässä yhteydessä ’jänistää’, ’livistää’, ’luistaa’ tai ’perua’, jotka kuuluvat määrit-

tämääni merkitystyyppiin I2) ’jänistää’. Nämä tiedot merkitsin siten taulukon 3 sarakkei-

siin Merkitys ja Merkitystyyppi. Rakenne-sarakkeeseen kirjoitin huomioita lauseen syn-

taktisesta rakenteesta, kuten että esimerkkilause on intransitiivinen, kielteinen, nollasub-

jektin sisältävä lause, mikä osaltaan tukee intransitiivisten merkitystyypin I2) ’jänistää’ 

valintaa. Merkitsin taulukon Huomioita-sarakkeeseen myös muita kiinnostavia huomiota, 

kuten sen, että kirjoittaja käyttää minimipareja kannata ja hannata, jotka esiintyvät myös 

Pete Parkkosen ja JVG:n kappaleessa Mitä mä teen (ks. luku 1.1.). Toisaalta kiinnostavaa 

on myös se, että hannata-sanan käyttäjän nimimerkki on Hanna ja lapset. Palaan aihee-

seen luvussa 4.7. Taulukoiden 2 ja 3 sisältämä esimerkki on melko selkeä, mutta aineis-

tossa esiintyy paljon epäselvempiäkin tapauksia. Lauseet Esimerkiksi Finnair hannaa, 

Kerran halusin, mies hannasi, se siitä ja Mitä tässä oikein hannataan? ovat monitulkin-

taisia, joten näissä tapauksissa hannata-verbin merkityksen määrittäminen vaatii laajem-

man tekstikontekstin tarkastelemista. On myös mahdollista, että yksi tapaus sisältyy use-

ampaankin merkitystyyppiin (ks. luku 3.2.).  
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4. HANNATA-VERBIN MERKITYKSET  

 

Analyysiosion alussa esitän kokoavasti hannata-verbin merkitystyyppien jakauman, jotta 

lukija saa heti kokonaiskuvan merkitysten variaatiosta, ja sen jälkeen käsittelen kukin 

merkitystyypin aineistoesimerkkien avulla. Liitteeseen 1 olen koonnut aineistoesimerk-

kien lähdetiedot: viestin otsikko Suomi24-internetkeskustelupalstalla ja päivämäärä. 

 

Kuviossa 2 esitän hannata-verbin esiintymismäärät merkitystyypeittäin. Taulukko 4 si-

sältää kuviosta 2 tutut frekvenssit lukuina, ja lisäksi taulukossa 4 on sarake, joka kertoo, 

kuinka suuri osa aineiston hannata-esimerkeistä liittyy kuhunkin merkitystyyppiin. Huo-

mioitavaa on, että osa aineiston hannata-verbin sisältävistä lauseista kytkeytyy useam-

paankin merkitystyyppiin, joten osa lauseista on siis metriikoissa mukana useita kertoja, 

ja tämän vuoksi prosenttimääriä ei voi laskea yhteen.  

 

KUVIO 2. Hannata-verbin frekvenssit aineistossa merkitystyypeittäin. 

 

TAULUKKO 4. Frekvenssit ja prosenttiosuudet merkitystyypeittäin. 

merkitystyyppi esiintymien lukumäärä prosenttiosuus 

kaikista esiintymistä 

T1) ’vastustaa’ 143 53,6 

T2) ’pihdata’ 18 6,7 

T3) ’pelätä’ 19 7,1 

T4) ’harmittaa’ 6 2,2 

T5) ’ymmärtää’ 0 0 

I1) ’epäröidä’ 68 25,5 

I2) ’jänistää’ 56 21,0 

I3) ’uskaltaa’ 13 4,9 

muu merkitys 20 7,5 

0

20

40

60

80

100

120

140

160



31 
 

 

Kuvion 2 ja taulukon 4 perusteella voi todeta, että hannata-verbin keskeisin merkitys 

aineistossa on selvästi merkitystyyppi T1) ’vastustaa’, joka esiintyi aineistossa 143 ker-

taa. Koska aineistossa on kaikkiaan 267 hannata-verbin sisältävää lausetta (ks. taulukko 

1), on hannata-verbillä merkitys ’vastustaa’ yli puolessa aineiston tapauksista. Toiseksi 

yleisin merkitystyyppi on kuvion 2 ja taulukon 4 perusteella merkitystyyppi I1) ’epä-

röidä’, 68 tapauksella, ja kolmas I2) ’jänistää’, 56 tapauksella. Nämä kolme merkitys-

tyyppiä nousevat aineistossa hypoteesini mukaisesti selvästi muita keskeisimmiksi, sillä 

muiden merkitystyyppien esiintyminen on alle kymmenen prosenttia. Kuvion 2 ja taulu-

kon 4 mukaan merkitystyyppiä T2) ’pihdata’ esiintyi 18 tapauksessa, merkitystyyppiä 

T3) ’pelätä’ esiintyi 19 tapauksessa ja merkitystyyppiä I3) ’uskaltaa’ esiintyi 13 tapauk-

sessa. Merkitystyyppiin T4) ’harmittaa’ liittyviä tapauksia oli vain kuusi, ja merkitys-

tyyppiä T5) ’ymmärtää’ ei aineistossa esiintynyt lainkaan. Muu merkitys -tyyppiin luo-

kittelin 20 tapausta, joita käsittelen luvussa 4.7. Hahmottelen hannata-verbin merkitys-

tyyppien keskinäisiä suhteita tarkemmin luvussa 5. 

 

 

4.1. ’Vastustaa’ 

 

Hannata-verbin selvästi keskeisin merkitys aineistossa on merkitystyyppi T1) ’vastus-

taa’, joka esiintyy aineistossa 143 kertaa eli lähes 54 prosentissa kaikista tapauksista (ks. 

taulukko 4). Merkitystyyppiin ’vastustaa’ liittyvistä tapauksista 93 sisältää hannata vas-

taan -rakenteen, ja lopuista 50 tapauksesta 18 on transitiivisia ja 32 intransitiivisia. Han-

nata vastaan -rakenne (piispa hannaa vastaan) sekä transitiiviset vastustamiseen liittyvät 

tapaukset (minäkin hannaan nestepaastoa) ovat merkitystyypin ’vastustaa’ ydinsisältöä, 

kun taas intransitiiviset tapaukset (minä olen meistä se, joka hannaa) ovat enemmänkin 

rajatapauksia, jotka lähestyvät merkitystä ’vastustella’, jonka luen intransitiiviseen mer-

kitystyyppiin I1) ’epäröidä’. Merkitystyypissä ’vastustaa’ intentionaalinen elollinen 

AGENTTI tai passiivinen eloton AGENTTI pyrkii estämään PATIENTIN ilmaiseman entiteetin 

tapahtumisen fyysisesti ja verbaalisesti tai molemmilla tavoilla. AGENTTI ilmaistaan tyy-

pillisesti syntaktisena subjektina ja PATIENTTI objektina.  
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Tyypillisimmin aineistoesimerkkien hannaava olio on elollinen, inhimillinen, kuten esi-

merkissä (1). Aina lauseissa ei ole eksplisiittisesti ilmaistu, tapahtuuko estäminen fyysi-

sesti vai verbaalisesti vai mahdollisesti molemmilla tavoilla.  

 

(1) Jos mies hannaa vastaan, niin näytä ovi.  

 

Esimerkin (1) hannaava olio mies toimii hannata-verbin ilmaisemassa prosessissa se-

manttisena AGENTTINA ja syntaktisena subjektina. Myös inhimillisten elollisten yksilöi-

den muodostama joukko, ryhmä tai yhteisö esiintyy aineistossa hannata vastaan -raken-

teen ilmaisemassa prosessissa semanttisena AGENTTINA ja syntaktisena subjektina, kuten 

esimerkeissä (2), (3) ja (4). Esimerkin (2) AGENTTI-subjekti on AKAVA, esimerkin (3) 

AGENTTI-subjektina toimii Kokoomus ja RKP, ja esimerkin (4) AGENTTI-subjektina on 

pankki. Esimerkissä (3) hannata-verbi esiintyy MA-infinitiivin inessiivimuodossa han-

naamassa ja esimerkissä (4) verbiketjussa saattaa hannata. 

 

(2) Tosin AKAVA hannasi vastaan, mutta valmista tuli ilman AKAVAA. 

(3) Kokoomus ja RKP omine ja perittyinen maa- ja tonttiomistuksi-

nensa ovat joka ikisessä Etelä-Suomen kaupungissa hannaamassa vastaan. 

(4) Tosin pankki saattaa hannata vastaan – –. 

 

 

Esimerkeissä (2)–(4) on kyse metonymiasta, jossa subjektit AKAVA, Kokoomus ja RKP 

sekä pankki edustavat tiettyä ihmisjoukkoa, kuten työntekijöitä tai puolueen jäseniä. On 

kyse siitä, millaisia mielikuvia ja kognitiivisia kehyksiä sanat aktivoivat (Langacker 

1987: 385–386; Barcelona 2003: 4). Metonymian ja metaforien käsitteleminen tapahtuu 

yleensä automaattisesti konventionaalisten mentaalisten mekanismien (conventional 

mental mechanisms) avulla, eikä käsittelemistä usein tiedosteta (Barcelona 2003: 5). 

 

Vastaan hannaamista eli merkitystyyppiä ’vastustaa’ voi tapahtua myös inhimillisen, 

elollisen olion pään sisällä, kuten esimerkeissä (5) ja (6). 

 

(5) Ensin hannasi vähän vastaan se kokotoimitus, mutta nyt kun asian on sisäis-

tänyt niin tosi asiassa heillähän on tarjolla rajaton määrä vaihtoehtoja. 

(6) Itse ajatus nahkan hyödyntämisestä ei mitenkään hannannut vastaan, olin-

han lapsesta asti nähnyt koirannahkarukkasiakin. 

 



33 
 

Esimerkissä (5) semanttisena AGENTTINA ja syntaktisena subjektina on se kokotoimitus, 

joka ensin hannasi vastaan asiakkaan mielessä mutta asian sisäistettyään se ei enää han-

nannutkaan. Esimerkissä (6) AGENTTI-subjektina on (itse) ajatus (nahkan hyödyntämi-

sestä), eli on kyse ajatuksen tasolla tapahtuvasta abstraktista hannaamisesta, tai tässä ta-

pauksessa sen kielteisestä muodosta. 

 

Intuitioni mukaan hannaava olio voi olla myös eloton, vaikka tätä merkitystä Stadin slan-

gin suursanakirja (Paunonen 2000 s.v. hannata; ks. luku 1.1.) ei sisällä. Sain näkemyk-

selleni tukea 23:stä aineiston tapauksesta, kuten esimerkeistä (5)–(14). 

 

(7) Kun vedin levyä, niin se hannasi vastaan. 

(8) – – näin varmistat että ketjut eivät hannaa matkantekoa. 

(9) Sauli Niinistön linnan juhliinkin Matti Vanhanen käveli yksin ja nuo polvet eivät 

näyttäneet hannaavan hänen menoaan. 

(10) Termostaattiko se hannaa? 

(11) Suihkutilat hannaa, vessanpytytkin vois ola isompia, samoinkuin kylppärien 

ovet. 

(12) Jokin siinä vain hannasi vastaan ja jatkoimme matkaamme omiin suuntiimme 

ennen kuin mitään oikeaa ehti edes syntyä. 

(13) Ostin palat Motonetistä ja jouduin viilaamaan palojen päistä koska oli maa-

lia niin paksulti, ei olisi muuten liikkunut tarpeeksi vapaasti, eikä saa hannata 

yhtään. 

(14) Hameita suosittelen lämpimästi, paljon trendikkäitä kuoseja eikä varmasti jää 

pepusta tai reisistä hannaamaan 
(15) Ostin tänään sebamed pesupalan. Se oli iso jöntikkä. Mitenkä se toimii? Kaste-

taanko sitä veteen ja hannataan ihoa?  

 

Esimerkissä (7) on hannata vastaan -rakenne, jossa hannaavana oliona on pronomini se, 

joka viittaa elottomaan olioon, (cd-)levyyn. Esimerkki (8) on transitiivinen hannata-ver-

bin sisältämä lause, jossa semanttisena AGENTTINA, syntaktisena subjektina toimii eloton 

olio ketjut, ja semanttisena PATIENTTINA, syntaktisena objektina on matkantekoa.  Esi-

merkki (9) on transitiivinen verbiketjun eivät näyttäneet hannavan sisältävä lause, jossa 

AGENTTI-subjektina toimii nuo polvet ja PATIENTTI-objektina on hänen menoaan.  

 

Esimerkissä (10) on hannata-verbin sisältämä intransitiivinen kysymys Termostaattiko 

se hannaa?, jossa AGENTTINA toimii termostaatti. Lauseen se on subjektilausekkeen se 

termostaatti demonstratiivinen määrite. Hannata-verbin merkitys esimerkissä (10) on ra-

jatapaus merkitysten ’vastustella’ ja ’vastustaa’ välillä, mutta merkitys ’vastustella’ kuu-
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luu merkitystyyppiin ’epäröidä’, joka viittaa selvästi inhimilliseen toimijaan ja hänen tun-

teisiinsa, kun taas lauseen termostaatti on eloton, tunteeton olio. Esimerkki (10) on siten 

merkitystyypin ’vastustaa’ intransitiivinen esiintymä. Esimerkin (10) voi tulkita myös 

personifikaation avulla, jolla tarkoitetaan sitä, että ei-inhimillinen asia saa inhimillisiä 

piirteitä, ja näin kokemukset ei-inhimillisten entiteettien kanssa voidaan ymmärtää ihmi-

sen motivaatioiden, piirteiden ja toiminnan ehdoin (Lakoff & Johnson 1980: 33). Perso-

nifikaation avulla tulkittuna esimerkissä (10) termostaatti ikään kuin tahallaan heittäytyy 

hankalaksi ja vastustaa.  

 

Myös esimerkissä (11) on intransitiivinen hannata-verbin ilmaisema tilanne, jossa syn-

taktisena subjektina, semanttisena AGENTTINA toimii eloton olio, suihkutilat. Esimerkki 

(11) on kiehtova, sillä siinä elottoman, konkreettisen olion suihkutilojen suorittaman han-

naamisen voi tulkita sekä konkreettiseksi että abstraktiseksi ’vastustamiseksi’. Lauseen 

suihkutilat aiheuttavat hannaamista isokokoiselle miehelle, joka ei tekstikontekstin pe-

rusteella mahdu tavalliseen taksiinkaan. Tämä puolestaan aiheuttaa hannaamista myös 

kirjoittajan mielessä, sillä hänen mukaansa suihkutilat, vessanpöntöt ja ovetkin voisivat 

olla isompia. Esimerkin (11) voi tulkita siten ehkä myös merkitystyyppiin ’harmittaa’ 

liittyväksi, vaikka siinä semanttista KOKIJAA, syntaktista objektia, kuten esimerkiksi mi-

nua, ei olekaan ilmaistu. Tässä tulkintamallissa suihkutilat on semanttinen ÄRSYKE, syn-

taktinen subjekti.  

 

Esimerkissä (12) jonkinlaista vastustamista tai kitkaa tapahtuu parisuhteessa ja hannaava 

olio, AGENTTI on abstrakti jokin. Esimerkeissä (13) ja (14) hannata-verbi esiintyy merki-

tyksissä ’hangata’, ’jumittaa’ tai ’juuttua’, jotka tulkitsen myös jonkinlaiseksi fyysiseksi 

’vastustamiseksi’. Näissä esimerkeissä hannaava olio on eloton. Esimerkissä (13) on kyse 

auton etujarrupalojen vaihtamisesta ja siitä, että jarrupalat eivät saa hangata, ja esimer-

kissä (14) suositellaan hameiden käyttämistä housujen sijaan, jotta vaatteet eivät ’vas-

tusta’, ’jumita’ tai ’hankaa’ esimerkiksi reisistä. Palaan esimerkkiin (14) tarkemmin myö-

hemmin tässä luvussa. Toisaalta esimerkissä (15) hannataan ihoa, eli on kyse intentio-

naalisesta inhimillisen AGENTIN suorittamasta patientin ’hankaamisesta’, jota on myös il-

maistu odotusten vastaisesti hannata-verbin avulla. Siinä hannata-verbi on passiivimuo-

toinen hannataan ja semanttisena PATIENTTINA, syntaktisena objektina on ihoa. Kyseessä 

voi toki olla myös kirjoitusvirhe. Toisaalta Pepe Willberg käytti hannata-verbiä merki-

tyksessä ’hangata’ Tuija tähtien kanssa -ohjelmassa (18.3.2017), kun he keskustelivat 
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foxtrot-tanssin vaikeudesta. Willberg totesi: Siinä on kaikki kummalliset kommervenkit, 

joita mä en tajua ollenkaan. Hannataan, hannataan, hannataan tyhjänpäiväisiä asioita. 

 

Hannata vastaan -rakenne esiintyy aineistossa usein itsenäisenä rakenteena, kuten esi-

merkeissä (1)–(4), (7), (12), mutta rakenteessa esiintyy noin kahdessakymmenessä ta-

pauksessa myös partitiivimuotoinen adverbiaalitäydennys. Tästä on esimerkit (16)–(21). 

 

(16) Virkamies hannaa kehitystä ja eteenpäin menoa vastaan. 

(17) Suomessa hannataan kestävää kehitystä ja uusiutuvaa energiantuotantoa vas-

taan. 

(18) Mutta kun VHH : laiset jatkuvasti hannaavat vastaan THL : n muitakin suosi-

tuksia niin miksi ei VHH : laiset keksi ihan omia suosituksia . 

(19) Miksi hannaat enemmitöä vastaan? 

(20) Ikävintä oli, että nuoret ruotsalaiset naiset hannasivat kunnolla poliiseja vas-

taan. 

(21) Siis niitä jotka hannasivat vuosia vastaan ja sitten tulee pikkuihminen joka 

muuttaa kaiken melkein hetkessä. 

 

Esimerkeissä (16)–(19) on vastaan-adposition partitiivitäydennys: esimerkissä (16) kehi-

tystä ja eteenpäin menoa, esimerkissä (17) kestävää kehitystä ja uusiutuvaa energiantuo-

tantoa, esimerkissä (18) THL:n muitakin suosituksia, esimerkissä (19) enemmitöä ja esi-

merkissä (20) poliiseja. Huomionarvoista on, että partitiivitäydennys voi olla joko vas-

taan-edussanan edessä tai sen jälkeen. Esimerkissä (21) esiintyy keston adverbiaali vuo-

sia.  

 

Hannata-verbi esiintyy transitiivisena muun muassa aineistoesimerkeissä (8), (22), (23) 

ja (24). 

 

(22) Mäkin hannaan nestepaastoa. 

(23) Oma poikaystäväni (30vuoden iässä) vielä hannasi yhteenmuuttoa, kun myös-

kin etäsuhteessä elettiin. 

(24) Tää Nato homma on sikälikin selvä että paljon muuta ei tarvitse tehdä "kuin 

pistää töpseli seinään". Tietääkseni armeija ei ole pitkään aikaan ostanut mi-

tään muuta kamaa kuin Nato yhteensopivaa - jotenka ...MITÄ tässä oikein han-

nataan?  

 

Esimerkissä (22) AGENTTI-subjektina on mäkin ja PATIENTTI-objektina nestepaastoa. 

Vastaavasti esimerkissä (23) AGENTTI-subjektina on oma poikaystäväni ja PATIENTTI-ob-

jektina on yhteenmuuttoa. Esimerkissä (24) on passiivimuotoinen predikaatti hannataan 
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ja PATIENTTI-objektina mitä. Huomionarvoista on, että osa lauseista lukeutuu useampaan-

kin merkitystyyppiin (ks. luku 3.3.), kuten esimerkki (24), jossa hannata-verbin merkitys 

voi olla ’vastustaa’, ’viivytellä’, ’epäröidä’, mutta ehkä myös ’pelätä’ ja ’jänistää’. 

 

Hannata-verbi esiintyy intransitiivisena muun muassa esimerkeissä (10), (11), (25), (26) 

ja (27). 

 

(25) Pyöräily ei onnistu, kun sitten välilevy pullistuu ristiselästä vai oliks se joku 

kuluma joka hannaa ja hiertää.  

(26) Elämäntilanteetko tässä hannaa? 

(27) Minä olen meistä se, joka hannaa. 

 

Intransitiiviset merkitystyyppiin ’vastustaa’ luokittelemani hannata-verbin ilmaisemat ti-

lanteet sisältävät tyypillisesti elottoman AGENTIN, kuten esimerkissä (25) kuluma ja esi-

merkissä (26) elämäntilanteet. Nämä tapaukset eivät lukeudu merkitystyyppiin I1) ’epä-

röidä’, vaikka ne ehkä voisikin tulkita jonkinlaiseksi ’vastustelemiseksi’, sillä hannata-

verbi ei esiinny näissä tapauksissa tunne- tai kognitioverbinä (ks. luku 2.3.). Toisaalta osa 

intransitiivisista tapauksista on rajatapauksia, kuten esimerkki (27), jossa hannata-verbin 

ilmaiseman tilanteen voi tulkita merkitystyyppiin ’vastustaa’ liittyväksi, mutta merkitys 

voi olla myös tyyppiä ’vastustella’, joka sisältyy luokittelussani merkitystyyppiin I1) 

’epäröidä’. Sanalla vastustaa tarkoitetaan vahvemman vastarinnan tekemistä kuin sanalla 

vastustella. Myös Kielitoimiston sanakirja tukee näkemystäni: ’toimia tai vaikuttaa jota-

kin vastaan, panna vastaan. Vastustaa kirkkoa, sosialismia.’ (KS 2016 s.v. vastustaa), 

’tehdä (lievää) vastarintaa. Suostui, tosin vastustellen.’ (KS 2016 s.v. vastustella). Vas-

tustella on frekventatiivinen -ele- -johtimen sisältämä verbijohdos sanasta vastustaa. 

Frekventatiivinen verbijohdos kuvaa tyypillisesti sellaista tilannetta, jossa teko, toiminta 

tai tapahtuma toistuu useaan kertaan tai jossa se on luonteenomainen tai jatkuva (VISK § 

353).  Esimerkin (27) tyyppiset tapaukset olen lukenut mukaan kumpaankin merkitys-

tyyppiin.  

 

Hannata-verbin merkitys esimerkissä (27) voi olla myös tyyppiä ’viivyttää’ tai ’viivy-

tellä’, jotka ovat myös jonkinlaista ’vastustamista’ tai ’vastustelemista’. Myös esimer-

keissä (28) ja (29) hannata-verbille hahmottuu ’viivyttelemiseen’ liittyvä merkitys. 
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(28) Mitä se muuta kuin hannaa ja junnaa kaikkea edistystä vastaan! 

(29) AFC on perustettu juuri siksi, että paikallaan matkailevat SFC:läiset hannasi-

vat niin pitkään matkailuorientoituneen matkailuautokerhon järjestäyty-

mistä jäsenyhdistykseksi. 

 

Esimerkin (28) hannaa ja junnaa kaikkea edistystä vastaan sekä esimerkin (29) SFC:läi-

set hannasivat niin pitkään matkailuautokerhon järjestäytymistä hahmottavat hannata-

verbille näissä tekstikonteksteissa ’viivyttämiseen’ liittyvän merkityksen.  

 

Esimerkeissä (14), (30) ja (31) esiintyy verbiketju jäädä hannaamaan ja esimerkissä (32) 

sanapari hannata kiinni. 

 

(30) Jos ei riitä, näet raportista mistä jäi hannaamaan. 

(31) Juu tänään käsittelykoe oli ja siitä pirun pujottelusta jäi hannaamaan. 

(32) Sitä paitsi opinnot hannasivat kiinni kun ei riittänyt äly ymmärtämään niitä 

asioita, mitä opetettiin. 

 

Hannata-verbi esiintyy esimerkeissä (30) ja (31) MA-infinitiivin illatiivimuodossa ver-

biketjussa jäädä hannaamaan, ja lauseet ovat elliptisiä niin, että subjektia ei ole ilmaistu. 

Esimerkkien (30) ja (31) sisältämät elatiivimuotoiset sanat mistä ja siitä pirun pujotte-

lusta ovat syyn adverbiaalitäydennyksiä. Verbiketju jäädä hannaamaan esiintyy kieltei-

senä esimerkissä (14), ja siinä elatiivimuotoinen syyn adverbiaalitäydennys on pepusta 

tai reisistä. MA-infinitiivi voi esiintyä kuudessa sijassa, joita illatiivin lisäksi ovat ines-

siivi, elatiivi, adessiivi, abessiivi ja instruktiivi (Herlin, Leino & Visapää 2005: 10). Il-

latiivilla on MA-infinitiivin sijamuodoista monipuolisimmat käyttöyhteydet: se voi esiin-

tyä adverbiaalitäydennyksenä, verbiliitoissa tai -ketjuissa tai adjektiivin laajennuksena. 

(VISK § 494.) Tällainen elatiivimuotoisen adverbiaalitäydennyksen ja jäädä hannaa-

maan -verbiketjun muodostama konstruktio osoittaa merkityksen kehittymistä, sillä han-

nata-verbi kuvaa merkitystä ’vastustaa’, mutta kyseessä oleva konstruktio kehittää mer-

kitystä kuvaten asiaintilaa, jossa vastustaminen jää ikään kuin pysyväksi tilaksi. Hannata-

verbin MA-infinitiivin illatiivimuoto yhdessä jäädä-verbin kanssa muodostaa jonkinlai-

sen tyyppiä ’jäädä kiinni’ -merkityksen. Esimerkissä (32) hannata-verbi esiintyy poik-

keuksellisesti hannata kiinni -sanaparina, ja lauseen AGENTTI-subjektina on opinnot.  

 

Esimerkkien (30), (31) ja (32) hahmottamat hannata-verbin merkitykset ovat kauempana 

merkitystyypin ’vastustaa’ ydinmerkitystä kuin muut tässä luvussa esittämäni esimerkit. 
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Tämä johtuu siitä, että hannata-verbi esiintyy esimerkeissä (30) ja (31) MA-infinitiivira-

kenteessa elliptisen subjektin ja elatiivimuotoisen adverbiaalitäydennyksen kanssa, mikä 

tuottaa hannata-verbille totutusta poikkeavan predikaation (ks. luku 2.1.1.). Myös esi-

merkin (32) sisältämä hannata kiinni -rakenne aiheuttaa erilaisen kognitiivisen alueen 

aktivoitumisen kuin vaikkapa hannata vastaan -rakenne (ks. luku 2.1.1.). Hannata kiinni 

-rakenne hahmottaa jonkinlaista juuttumista, kun taas hannata vastaan -rakenne on vas-

tustamista. Esimerkit (30), (31) ja (32) ovat myös esimerkkejä hannata-verbin käyttämi-

sestä sen tavallisesta argumenttirakenteesta poikkeavassa konstruktiossa (ks. luku 2.1.2.). 

Tarkastelen hannata vastaan ja jäädä hannaamaan -konstruktioita tarkemmin luvussa 6. 

 

 

4.2. ’Epäröidä’ 

 

Intransitiivisessa merkitystyypissä I1) ’epäröidä’ hannata-verbi toimii tunne- tai kogni-

tioverbinä ja hahmottaa tilanteen, jonka KOKIJA, jota ilmaistaan tyypillisesti syntaktisena 

subjektina, empii. Merkitystyyppi sisältää myös elollisen olion suorittaman intransitiivi-

sen vastustamisen eli tyypin ’vastustella’ (vrt. luku 4.1.), kuten esimerkissä (33). Yh-

teensä merkitystyyppiin I1) ’epäröidä’ sisällytin 68 aineiston tapausta. 15 tapauksessa 

esiintyy rakenne alkaa hannata ~ hannaamaan, kuten esimerkeissä (34), (35) ja (36), ja 

7 tapauksessa esiintyy rakenne ruveta hannaamaan, kuten esimerkissä (37).  

 

(33) Yleensä homma menee niin, että kun mies on kiinnostunut ja piirittää naista, 

niin nainen hannaa ja pitää sitä emmätiiä - leikkiään viikosta ja kuukaudesta 

toiseen. 

(34) Jos alat hannaamaan, niin pyydä 4 vuoden takuu vaihteistolle kaupan yhtey-

dessä = onnistuu. 

(35) Puolisoni alkoi hannaamaan viinitilojen kohdalla, katsotaan saanko hänet 

suostumaan. 

(36) Ihmissuhdekuvioissa ainakin minulla on niin järkyttävät odotukset itseltäni, että 

alkaa hannata, kun pelkää mokaavansa. 

(37) Nyt kun olen vihdoin saanut nostettua kissa pöydälle, ja puhuttua ajatuksistani 

avokkaalleni, rupeen hannaamaan. 

 

Esimerkissä (33) semanttisena KOKIJANA, syntaktisena subjektina hannata-verbin ilmai-

semassa tilanteessa esiintyy nainen. Esimerkeissä (34) ja (35) on alkaa hannaamaan  

-rakenne, joista ensimmäisessä KOKIJANA, syntaktisena subjektina on sinä ja jälkimmäi-

sessä puolisoni. Esimerkissä (36) on verbiketju alkaa hannata ja subjekti, KOKIJA, on 
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nollapersoona. Esimerkissä (37) on ruveta hannaamaan -verbiketju, jonka syntaktisena 

subjektina ja semanttisena KOKIJANA on minä.  

 

Ero merkitystyyppien I1) ’epäröidä’ ja I2) ’jänistää’ välillä ei ole aina selvä, vaikka mer-

kityksen ’epäröidä’ yhteydessä subjekti on tyypillisesti KOKIJA ja verbi toimii tunne- tai 

kognitioverbinä, kun taas merkityksessä ’jänistää’ subjekti on intentionaalinen, aktiivinen 

AGENTTI, joka päättää jättää jotakin tekemättä. Osa aineiston tapauksista on sellaisia, että 

niistä ei voi eksplisiittisesti sanoa, tapahtuuko niissä ’epäröimistä’ vai ’jänistämistä’, ku-

ten esimerkeissä (35) ja (37). Tämä johtuu siitä, että lausekontekstista ei saa tarpeeksi 

tietoa, jotta merkitystyypin voisi eksplisiittisesti määrittää. Esimerkit (35) ja (37) eivät 

sisällä esimerkiksi adverbiaaleja, jotka tarkentaisivat kontekstia joko merkityksen ’jänis-

tää’ tai ’epäröidä’ kannalle. Myös tapausten sisältämä preesens-aikamuoto ja verbiketju 

alkaa ~ ruveta hannata ~ hannaamaan mahdollistaa useita merkityksiä. Tällaiset tapauk-

set on laskettu mukaan kumpaankin merkitystyyppiin (ks. taulukko 4). Esimerkit (38), 

(39) ja (40) ovat sen sijaan selvästi merkitystyyppiä ’epäröidä’.  

 

(38) Kuka asiassanne vielä hannaa? 

(39) Entä onko teillä kokemusta siitä, että nyt kun jotain oikeesti alkaa tapahtumaan, 

niin mies alkaa hiukan hannaamaan? 

(40) Tsemppiä ja kun se oikea tulee kohdalle, ei kannata jäädä hannaamaan. 

 

Esimerkissä (38) semanttinen KOKIJA, syntaktinen subjekti on kuka, ja lause sisältää myös 

ajan adverbiaalin vielä, joka ohjaa tulkintaani merkitystyypin ’epäröidä’ kannalle. Vielä-

sanan merkitys on myönteisissä yhteyksissä tyypillisesti ilmaisemassa, että ’kyseiseen 

aikaan jokin on olemassa, vallitsevana, tapahtuu, jatkuu; yhä, jatkuvasti’ (KS 2016 s.v. 

vielä). Esimerkin (38) merkitys ’Kuka asiassanne vielä jänistää?’ ei ole järkevä, sillä jä-

nistää on verbi, joka hahmottaa tilanteen, jossa intentionaalinen AGENTTI, jota ilmaistaan 

syntaktisena subjektina, peräytyy adverbiaalien ilmaisemasta tilanteesta, kun taas vielä-

sanan merkitys on lähellä jatkuvaa toimintaa kuvaavia sanoja enää tai yhä, jotka eivät 

sovi kertaluonteiseen jänistämiseen. Vastaavasti jänistämiseen ei sovi myöskään esimer-

kin (39) määrän adverbiaali hiukan, joten myös esimerkissä (39) hannata-verbin merkitys 

on eksplisiittisesti merkitystyyppiä ’epäröidä’. Myös esimerkissä (40) on kyse intransitii-

visesta merkitystyypistä ’epäröidä’, sillä verbi jänistää ei sovi verbiketjuun jäädä-verbin 

kanssa.  
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4.3. ’Jänistää’ 

 

56 aineiston tapausta toteuttaa intransitiiviselle merkitystyypille I2) ’jänistää’ asettamani 

kriteerin: Hannata-verbi hahmottaa tilanteen, jossa intentionaalinen AGENTTI, jota ilmais-

taan syntaktisena subjektina, peräytyy adverbiaalien ilmaisemasta tilanteesta. Tämä pe-

räytyminen on mentaalia tekemättä jättämistä, josta usein seuraa liikettä. 

 

Osa tapauksista on tosin sellaisia, että niistä ei voi eksplisiittisesti sanoa, tapahtuuko han-

nata-verbin hahmottamassa tilanteessa epäröimistä vai jänistämistä vai kumpaakin (ks. 

luku 4.2.), mikä johtuu osittain siitä, että jänistämiseen liittyy tai sitä edeltää uskoakseni 

lähes aina jonkinlaista epäröimistä. Tällainen sekä merkitystyyppiin I1) ’epäröidä’ että 

merkitystyyppiin I2) ’jänistää’ sisältyvä tapaus on muun muassa esimerkki (41). Lähes 

kaikki merkitystyypin ’jänistää’ tapaukset ovat intransitiivisia; transitiivisia tapauksia on 

ainoastaan 7. Esimerkit (41)–(47) edustavat aineiston intransitiivisia hannata-verbin hah-

mottamia ’jänistää’-merkitystyyppiin liittyviä tapauksia. 

 

(41) Muista sitten ettet ala viimehetkellä hannaamaan. 

(42) Itelläkin oli mahdollisuus lähteä Kemeriin töihin viideksi kuukaudeksi, mutta ei 

ollut oikein aikaa varautua lähtöön ja kun takataskussa ei ollut pahan päivän 

varalle rahnoo, niin hannasin ja jätin menemättä. 

(43) Aina voi toki myös hannata ja katua loppuelämänsä jokaista tilaisuutta, johon 

ei uskaltanut tarttua. 

(44) Oikeusaputoimiston asianajaja kyllä hoiti hommansa, minä vain hannasin. 

(45) No, selityksiä on monia, mutta suomeksi sanottuna siis hannasin. 

(46) Lähetin siis uudenvuodenviestin ja sain ihanan vastauksen ja mua pyydettiin 

kahville, sitten mä hannasin, enkä uskaltanut soittaa ja ehdottaa sitä kahville 

menoa, koska seilasin toivon ja epätoivon välillä 

(47) Pupupöksy hannasi taas. 

 

 

Merkitystyypissä ’jänistää’ on tärkeää tarkastella tekstikontekstia, jossa hannata-verbi 

esiintyy, sillä tekstikonteksti erottaa usein merkitystyypit I1) ’epäröidä’ ja I2) ’jänistää’ 

toisistaan. Esimerkissä (41) on ajankohtaa ilmaiseva sanapari viime hetkellä, joka viittaa 

merkitystyyppiin ’jänistää’, mutta myös merkitys ’epäröidä’ on mahdollinen. Esimerkin 

(42) tempus on imperfekti, ja lauseen loppu hannasin ja jätin menemättä paljastaa, että 

syntaktinen subjekti, semanttinen AGENTTI minä jätti menemättä Kemeriin, joten kyse ei 

ole tunneverbistä ’epäröidä’ vaan mentaaliverbistä ’jänistää’. Myös esimerkkien (43)–



41 
 

(47) hannata-verbin hahmottamat intransitiiviset tilanteet, joista kaikki muut paitsi esi-

merkki (43) ovat imperfektissä, edustavat merkitystyyppiä ’jänistää’. AGENTTI-subjek-

tina on esimerkissä (43) nollapersoona, esimerkeissä (44), (45), (46) minä ~ mä ja esi-

merkissä (47) pupupöksy.  

 

Esimerkit (48) ja (49) edustavat aineiston transitiivisia hannata-verbin hahmottamia ’jä-

nistää’-merkitystyyppiin liittyviä tapauksia. 

(48) Pelkäsin kovasti tuota tapaamista, ja olin hannata koko jutun. 

(49) Tiedätsä, mä hannaan tän jutun koska pidän susta liikaa. 

 

Transitiiviset merkitystyyppiin ’jänistää’ liittyvät hannata-verbin hahmottamat tilanteet, 

kuten esimerkit (48) ja (49), lähestyvät transitiivisia merkityksiä ’jättää väliin’ tai ’ski-

pata’. Tämä johtuu siitä, että esimerkkien (48) ja (49) sisältämät tapaukset korostavat PA-

TIENTTIA eivätkä itse toimintaa, hannaamista (ks. luku 2.2.). Esimerkeissä (48) ja (49) 

semanttinen AGENTTI, syntaktinen subjekti on minä ~ mä ja semanttinen PATIENTTI, syn-

taktinen objekti on koko jutun ~ tän jutun. 

 

 

4.4. ’Pihdata’ 

 

Transitiivinen merkitystyyppi T2) ’pihdata’ kuvaa intentionaalisen AGENTIN toimintaa, 

jossa syntaktisella subjektilla ilmaistava semanttinen AGENTTI pyrkii pitämään PATIEN-

TIN, syntaktisen objektin, hallussaan. Aineistossa esiintyy kaikkiaan 18 merkitystyyppiin 

’pihdata’ lukemaani tapausta, joista 10 on transitiivisia lauseita ja 8 intransitiivisia lau-

seita, joista objekti on jätetty elliptisesti pois. 

 

Esimerkit (50) ja (51) edustavat aineiston transitiivisia hannata-verbin hahmottamia ’pih-

data’-merkitystyyppiin liittyviä tapauksia. 

(50) Miehet hannaa naimisiinmenoa, etenkin sellaiset joilla on omaisuutta. 

(51) Kun markkinatalous keskittyy talouskasvussa olemassaolevan varallisuuden ar-

von kasvattamisen hannaamalla esimerkiksi kullan jälleenmyyntiä – – 

 

Esimerkissä (50) hannata-verbin hahmottamassa tilanteessa syntaktisella subjektilla il-

maistava semanttinen AGENTTI miehet ’pihtaavat’ tai ’vastustavat’ semanttista PATIENT-

TIA, syntaktista objektia naimisiinmenoa. Esimerkissä (51) hannata-verbi esiintyy MA-
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infinitiivin adessiivimuodossa, ja siinä pihtaamisen kohteena, PATIENTTI-objektina on 

kullan jälleenmyyntiä.  

 

Esimerkissä (52) hannata-verbi esiintyy merkityksessä ’pihdata’ sekä transitiivisena että 

intransitiviisena.  

(52) toi rymyeetu historiakirja emilia ja emil sitä ei saa muuten kuin kyseisessä an-

tikvaarissa käymällä eivät voi lähettää vaikka sanoin olevani kuvassa valkopai-

tanen – – kyseistä kirjaa hannataan numerossa – – kanuuna vissiin opettannu 

hannaamaan 

 

Esimerkissä (52) hannata-verbi esiintyy passiivimuotoisena hannataan ja verbi saa syn-

taktisen objektin, semanttisen PATIENTIN kyseistä kirjaa. Esimerkin (52) viimeisessä lau-

seessa hannata-verbi esiintyy intransitiivisessa lauseessa kanuuna vissiin opettanu han-

naamaan, jossa AGENTTI-subjektina toimii kanuuna ja objekti on jätetty elliptisesti pois. 

Vesa Koiviston (1995) mukaan erityisesti refleksiivinen objekti itse jätetään usein mai-

nitsematta, kuten esimerkissä tällään ja meikkaan. Toisaalta Koiviston mukaan transitii-

viverbeillä voi olla myös muunlaista objektitonta käyttöä. Hänen mukaansa mikä hyvänsä 

muukin objektikonstituentti kuin itse-pronomini voi puuttua lauseesta eli edustua ellipti-

senä. Koiviston mukaan kielen käyttötilanteissa objektin reaalistumattomuus ei yleensä 

tuota hankaluuksia, sillä konteksti ohjaa oikeaan tulkintaan ja jos on väärän tulkinnan 

vaara, objektia ei jätetä ilmaisematta. (Koivisto 1995: 34–39.) 

 

 

4.5. ’Pelätä’ ja ’uskaltaa’ 

 

Luvussa 1.2. pohdin jo alustavasti sitä, miten kielenkäyttäjät hahmottavat hannata-verbin 

täysin vastakkaiset merkitykset ’pelätä’ ja ’uskaltaa’. Mielestäni juuri nämä merkitystyy-

pit ovatkin hannata-verbin kiehtovimmat, sillä niiden analysoimisessa kognitiivinen se-

mantiikkaa pääsee ikään kuin näyttämään kykynsä siinä, miten muoto ja merkitys liittyvät 

toisiinsa. On kiinnostavaa tutkia, toteutuuko tämä syntaksin ja semantiikan yhteys kai-

kissa aineiston tapauksissa vai esiintyykö aineistossa poikkeuksia. Toisaalta myös kogni-

tiivisen semantiikan maailmantietoon liittyvä ensyklopedinen merkityskäsitys ohjaa mer-

kitysten hahmottamista (ks. luku 2.1.1.). Esimerkiksi Sivosen tapauksissa Salakuljettajat 

kiertelivät tulliveneitä ja Nuoripari kierteli asuntonäyttelyitä luontevin tulkinta on, että 
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salakuljettajat pyrkivät pysymään mahdollisimman etäällä tulliveneistä, kun taas nuori-

pari päinvastoin hakeutui asuntonäyttelyihin. Sivosen esimerkkilauseiden muodon ja 

merkityksen tarkastelu ei selitä lauseiden merkityseroa, vaan merkityksen määrittämiseen 

tarvitaan ensyklopedista tietoa. (Sivonen 2005: 33.) Koska hannata-sana ei kokemukseni 

mukaan kuulu kaikkien aktiiviseen sanavarastoon, on kiinnostavaa myös selvittää, esiin-

tyykö aineistossa sanan merkitykseen liittyviä väärinymmärryksiä nimenomaan täysin 

vastakkaisissa merkitystyypeissä T3) ’pelätä’ ja I3) ’uskaltaa’ (ks. luku 2.3). 

 

Nimimerkki ….. herätti keskustelua internetin Suomi24-keskustelupalstalla 7.6.2014 ky-

symällä Onko olemassa muita sanoja kuin "hannata", joilla on vastakohtaiset merkityk-

set? Esimerkkisana voi tarkoittaa joko pelkäämistä tai uskaltamista. Kysyjä sai vas-

taukseksi sanat tuima, joka vastaajan mukaan tarkoittaa ’toisissa murteissa suolaista ja 

toisissa suolatonta’, sekä huilata, joka vastaajan mukaan tarkoittaa ’Pohjanmaalla kovasti 

töitä tekemistä ja muualla lepäämistä’. Valitettavasti hannata-sanan merkityksiä ei kes-

kustelussa pohdittu tarkemmin. Silva Kiurun (1977) mukaan on olemassa myös verbi hir-

vitä, jonka tavallisin merkitys on ’uskaltaa’, mutta kaakkoismurteissa sitä käytetään myös 

pelätä-verbin synonyymina. Kiurun mukaan on tärkeää kuitenkin huomata, että tilanne, 

jossa näitä verbejä käytetään, pysyy samana: aina jotakin pelätään. Joko hirvitään käär-

mettä tai ei hirvitä ottaa käärmettä käteen. On kyse siitä, että uskaltaa-verbi on kieltoha-

kuinen, kun taas pelätä-verbi ei sitä ole. (Kiuru 1977: 103–104.) Palaan verbien kieltoha-

kuisuuteen luvussa 5. 

 

Stadin slangin suursanakirjassa (Paunonen 2000 s.v. hannata) merkitys ’pelätä’ sisältyy 

merkitystyyppiin ’epäröidä’, ’pelätä’, ’arkailla’, ja teos sisältää seuraavat esimerkit:  

Mä hannaan vähän tota tsilaria ku se aina käy skräbään mulle / Juke hannaa 

Kakee ku hiiri kissaa / Älä viitti hannata, ei sulle himassa mitään ton takii tekis 

/ Kyl se hannaa. Näkeehän sen / Ketä sä hannaat? / Osa alko hannaa ja ne lähti 

himaan.  

 

Tämä on kiinnostavaa, sillä osa esimerkeistä on intransitiivisia ja osa transitiivisia. Mer-

kitykset ’epäröidä’ ja ’arkailla’ ovat intransitiivisia, kun taas merkitys ’pelätä’ on transi-

tiivinen. Tämän vuoksi olen jakanut Paunosen merkitystyypin (ks. luku 1.1.) kahteen 

merkitystyyppiin: intransitiiviseen merkitystyyppiin I1) ’epäröidä’, joka sisältää myös 

merkitykset ’arkailla’ ja ’vastustella’ (ks. luku 2.3. ja 4.2.), ja transitiiviseen merkitys-

tyyppiin T3) ’pelätä’ (ks. luku 2.3.). Merkitystyypissä T3) ’pelätä’ hannata-verbi esiintyy 
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passiivisen KOKIJAN pelkoon liittyvänä tunneverbinä, jossa KOKIJA ilmaistaan tyypilli-

sesti syntaktisena subjektina ja ÄRSYKE objektina. 

 

Hannata-verbin merkitystyyppi ’uskaltaa’ esiintyy Stadin slangin suursanakirjan (Pau-

nonen 2000 s.v. hannata) mukaan tavallisesti vain kielteisissä tai kysyvissä yhteyksissä, 

ja teos sisältää seuraavat esimerkit:  

Hannaat sä mennä ostaan tualt Elannost öölii? / Etsä hannaa mennä himaa? / 

Emmä hannaa jäädä tänne kahen noi bodin kundin kans! / Mä en hannaa tulla 

Assalle. / Etsä hannaa tulla mukaan? / Mä en hannannu dyykata kaltsilta suoraa 

skönee. / Mitä järkee röökata, jossei hannaa vetää henkareita. / Niille oli tullu 

skaba, et ketä hannaa lyödä sitä äijää puukolla selkää.  

 

Näiden esimerkkien perusteella hannata-verbin merkitystyyppi I3) ’uskaltaa’ on ky-

seessä silloin, kun hannata-verbi esiintyy verbiketjussa A-infinitiivimuodon edessä. Mer-

kitys ’uskaltaa’ on kyseessä, kun pääverbi eli A-infinitiivimuotoinen verbi (laajennuksi-

neen) hahmottaa tilanteen, jonka elollinen AGENTTI on kyllin rohkea tekemään verbiket-

jun pääverbillä ilmaistavan asian. AGENTTIA ilmaistaan tyypillisesti syntaktisena subjek-

tina. Yhdyn myös Paunosen näkemykseen siitä, että hannata-verbin merkitystyyppi ’us-

kaltaa’ esiintyy tyypillisesti kieltomuotoisissa- ja kysymyslauseissa. 

 

Merkitystyyppiä ’pelätä’ esiintyy aineistossa 19 kertaa, kuten esimerkeissä (53), (54) ja 

(55) ja merkitystyyppiä ’uskaltaa’ 13 kertaa, kuten esimerkeissä (56)–(63), (ks. taulukko 

4). 

 

(53) Katotaan taas, mutta ei noista sikstareista ole liigaan vaan hannaavat nousua. 

Akkoja koko jengi. 

(54) jepjepjippii 16.3.2010 13:09: ”Itse en uskalla ees kokeilla kun paasto vie lihak-

sista proteiinit. – –” 

nuuh 16.3.2010 22:33: ”mäkin hannaan nestepaastoa. Ei se voi olla suolistlle 

normaalia.” 

(55) Sen verran kuitenkin hannaan, etten uskalla tehdä aloitteita ja kärsin siksi na-

hoissani ja keskityn täyttämään tyhjiön harrastuksilla (juoksua ja kuntosalia 

jne.). 

(56) Madventuresin jätkätkään ei hannaa mennä tänne. 

(57) Rajua olis ja riski delata sellasessa paikassa, missä konstit on kovempia, kun 

suomen laki edes sallii. Ei hannaa sellaselle mennä! 

(58) olemme kayneet siagonissa ja phan thietiessä, en voi kuin suositella ko alueita, 

ranskalaisvaikutus näkyy positiivisessa mielessä. thaimaaseen matkaavat 

enään ne, jotka eivät muualle hannaa mennä... matkailu avartaa makaronia, 

eli muuallakin kandee käydä, hyvä amalian serkkupoika ;) 

(59) Se ei hannaa yksin lähteä mihinkään, ihan omakertomaansa on. 
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(60) Se ei hannaa ottaa täyttä riskiä. 

(61) Mutta kun pitäisi keskustella kasvotusten, niin jo tulee kaverilla pupu pöksyyn. 

Dawkins on myöntänyt, ettei hänellä ole mitään selitystä biologisen informaa-

tion synnylle. Ehkä tästä syystä hän ei hannaa puhua aiheesta Meyerin kanssa, 

joka on alan parhaita spesialisteja maailmassa. Dawkins tietää, ettei kykene 

antamaan vastusta kaverille.. 

(62) Miksi ei Teppo hannaa omalla nicklillä vastata? 

(63) Josss lasketaan rimaa pikkasen löydetään se vanha Häkä mäkilasku ukko, joka 

menee suksilla kovempaa, kun moni hannaa ajaa ees autolla, se on PARAS 

ukko täs maas!! 

 

 

 

Merkitystyypin ’pelätä’ ydinsisältöä ovat transitiiviset lauseet, joissa hannata-verbi esiin-

tyy passiivisen KOKIJAN pelkoon liittyvänä tunneverbinä ja KOKIJA ilmaistaan syntakti-

sena subjektina ja ÄRSYKE objektina. Esimerkki (53) on tällainen, sillä siinä semanttinen 

ÄRSYKE, syntaktinen objekti on nousua, ja semanttista KOKIJAA, syntaktista subjektia ei 

ole ilmaistu, sillä lauseessa on elliptinen subjekti. Myös tekstikonteksti Akkoja koko jengi 

kehystää ja tarkentaa hannata-verbin merkityksen hahmottamista tyypiksi ’pelätä’. Myös 

esimerkissä (54) tekstikonteksti en uskalla ees kokeilla viittaa merkitykseen ’pelätä’, ja 

viestiin vastaaja nimimerkki Nuuh käyttää hannata-verbiä merkityksessä ’pelätä’ transi-

tiivisessa lauseessa mäkin hannaan nestepaastoa. Lauseen merkitys voisi toki olla myös 

T1) ’vastustaa’. Osan merkitystyyppiin ’pelätä’ luokittelemistani tapauksista sisältyvät 

myös muihinkin merkitystyyppeihin, kuten esimerkit (54) ja (55). Hannata-verbin mer-

kitys esimerkissä (55) hahmottuu tekstikontekstin etten uskalla tehdä aloitteita perus-

teella etenkin tyyppiin ’pelätä’, mutta koska kyseessä on intransitiivinen lause, on merki-

tystyyppi I1) ’epäröidä’ myös mahdollinen. 

 

Merkitystyyppiin ’uskaltaa’ luokittelemistani 13:sta aineiston tapauksesta 9 sisältää ver-

biketjun, 10 on kielteisiä, ja 3 kysymysmuotoisia. Verbiketjuna esiintyy esimerkeissä 

(56), (57) ja (58) ei(vät) hannaa mennä, esimerkissä (59) ei hannaa lähteä, esimerkissä 

(60) ei hannaa ottaa, esimerkissä (61) ei hannaa puhua, esimerkissä (62) ei hannaa vas-

tata ja esimerkissä (63) hannaa ajaa. Esimerkin (56) AGENTTI-subjekti Madventuresin 

jätkätkään, johon liittyy käsitys rohkeudesta, tuottaa hannata-verbille merkityksen ’us-

kaltaa’, sillä merkitys ’Madventuresin jätkätkään ei pelkää mennä tänne’ ei tunnu luonte-

valta. Myös esimerkeissä (57)–(59) tekstikonteksti ja erityisesti lihavoimani sanat, kuten 

rajua olis ja riski delata, enään, yksin, mihinkään ja oma kertomaansa, ohjaavat hannata-

verbin merkityksen tulkintaani merkitystyyppiin ’uskaltaa’ liittyväksi. Esimerkissä (60) 



46 
 

verbiketjun ei hannaa ottaa pääverbi ottaa on A-infinitiivimuotoinen verbi, ja verbiketjun 

hahmottamassa tilanteessa on myös elollinen, inhimillinen AGENTTI-subjekti Se ja verbi-

ketjun laajennus täyttä riskiä. Vastaavasti esimerkissä (61) AGENTTI-subjektina on hän, 

joka viittaa henkilöön nimeltä Dawkins, verbiketjuna ei hannaa puhua ja verbiketjun ad-

verbiaalitäydennyksinä aiheesta ja Meyerin kanssa. Esimerkki (62) edustaa kysy-

mysmuotoista lausetta, jossa hannata-verbillä on merkitys ’uskaltaa’. Esimerkin (63) 

hannata-verbin hahmottama lause sisältää myönteisen verbiketjun hannaa ajaa, ja lause-

kontekstissa erityisesti kohdat se vanha Häkä mäkilasku-ukko, joka menee suksilla ko-

vempaa kuin moni ja ees autolla hahmottavat hannata-verbille merkityksen ’uskaltaa’. 

 

Myös esimerkeissä (64)–(69) hannata-verbille hahmottuu merkitystyyppi ’pelätä’ tai ’us-

kaltaa’: 

(64) älä hannaa...ei ollut minulta. 

(65) älä hannaa, ei sinua täällä kukaan tunne 

(66) jos tahdot nii.. 10.6.2012 21:08: ”Tulisitko mun kans… laiturille istumaan, kat-

selemaan aurinkoa ja miettimään mihin tää johtaa…” 

:)10.6.2012 21:15: ”OK!! Tulen kyllä :)” 

– – 

just joo 12.6.2012 19:47: ”No et uskaltais kuitenkaan, puheet on vaan isot ;-)” 

na xxx 12.6.2012 19:56; ”Mulla ei kyllä vielä ikinä oo asiat jääny rohkeuden 

puutteeseen... ja kyllä sä sen tiedät.” 

liplapliplap.. 12.6.2012 20:09: ”ai tsittaa sun kans ei hannaa ;-)” 

– – 

ehkä sitten 12.6.2012 20:18: ”Sitten kun kysyt asiaa irl etkä rakasta täällä kaik-

kia palstalaisia niin voisin ehkä luottaa sinuun.” 

(67) Niin kuan kuin olen vapaa täytyy tuntosarvet pitää aktiivisessa tilassa + han-

naan tehdä itse aloitteita, koska ikääkin on jo, nuorempana olin rohkeampi :( 
(68) Itsekkään en ole uskaltanut jättää lapsiani käynnissä olevaan autoon kauppa-

reissun ajaksi, mutta enpä ole valmis tuomitsemaan niitä joilla siihen rohkeus 

riittää. On paljon muitakin asioita joita minä "hannaan" tehdä, ja joita muut 

pitävät ihan normi-käytäntönä. (esim, viinan juonti, minä en juo yhtään) 

(69) 94HJK - RoPS 1 1,55 Stadilaiset tekee ropsista porosoppaa 

117 VPS - MyPa x 3,05 Maalihanat ruosteessa, nyhjäävät 0-0 tai 1-1 

120 FC Inter - Tampere Utd 1 2,00 Inter lepsuili Mhaminassa yliajalla tasurin, 

turkulaiset olivat sitä mieltä että niille piti antaa vapari ja sitä kun ne raivosi 

niin Mhamina teki varkain maalin. Inter voittaa. 

129PS - FC Honka x 3,15 Olisko kalakukkolassa tulossa FT 1-1 ja piste tu-

liaiseksi Espooseen. Kerrointa mukavat 29,78. Jos hannaa niin ¾ triona tulee 

mukavasti rahaa kanssa. Jotain noista tai sitten kaikki. 

 

Esimerkeissä (64) ja (65) on kielteinen käskymuotoinen lause älä hannaa, jonka tulkitsen 

tyypiksi ’pelätä’, sillä käsky ’älä uskalla’ ei sopisi kyseessä oleviin tekstikonteksteihin. 

Esimerkissä (66) hannata-verbi esiintyy lauseessa ai tsittaa sun kans ei hannaa, jonka 
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tulkitsen merkitystyyppiin ’uskaltaa’, vaikka siinä ei selvästi esiinny verbiketjua. Lause 

on kuitenkin kielteinen, ja se hahmottaa verbiketjun ei hannaa tsittaa, jossa sanan tsittaa 

merkitys on ymmärtääkseni ’istua’. Myös tekstikonteksti tukee tulkintaani. Esimerkit 

(67) ja (68) sisältävät myönteisen verbiketjun hannaan tehdä, joka näissä tekstikonteks-

teissa tarkoittaa poikkeavasti merkitystä ’pelätä tehdä’. Esimerkissä (69) on kyse veik-

kausliigavedoista, ja koska aihe on itselleni täysin vieras, en osaa eksplisiittisesti määrit-

tää hannata-verbin merkitystä kyseessä olevassa tapauksessa: merkitykset ’pelätä’, ’epä-

röidä’ ja myös ’uskaltaa’ ovat mahdollisia. Valitettavasti kukaan ei vastannut viestiin kes-

kustelupalstalla, jolloin olisin voinut selvittää, miten vastaaja hannata-verbin tässä kon-

tekstissa tulkitsi. En huomannut muissakaan viestiketjuissa, että hannata-verbin merki-

tystä olisi tulkittu jotenkin poikkeavasti, joten merkitykset ilmeisesti ymmärrettiin ylei-

sesti oikein. 

 

 

4.6. ’Harmittaa’ ja ’ymmärtää’ 

 

Stadin slangin suursanakirja (Paunonen 2000 s.v. hannata) esittää hannata-verbille myös 

merkitystyypit ’harmittaa’ Mikä sua hannaa? / Perhonen ku mua hannas! ja ’ymmärtää’ 

Mä en hannaa näistä laskuista mitään. Nämä merkitystyypit7 ovat intuitioni ja Stadin 

slangin suursanakirjan esimerkkien perusteella tyypillisesti transitiivisia. Määrittele-

mieni kriteerien mukaan merkitystyypissä T4) ’harmittaa’ hannata-verbi esiintyy KOKI-

JAN negatiivista tunnetta kuvaavana tunneverbinä, jossa semanttinen KOKIJA ilmaistaan 

tyypillisesti syntaktisena objektina ja semanttinen ÄRSYKE ilmaistaan tyypillisesti syntak-

tisena subjektina. Merkitystyypissä T5) ’ymmärtää’ hannata-verbi puolestaan toimii kog-

nitioverbinä, jossa saattaa tapahtua muutos KOKIJAN kognitiivisessa kompetenssissa. 

’Ymmärtää’-merkitystyypin ilmaus sisältää usein PATIENTIN eli kognitiivisen kompetens-

sin aiheen sekä aiheen adverbiaalimääritteen, AGENTTIA ilmaistaan tyypillisesti subjek-

tina ja PATIENTTIA objektina. 

 

Hypoteesini mukaisesti merkitystyypit ’harmittaa’ ja ’ymmärtää’ eivät juurikaan nous-

seet esille aineistossa: ’harmittaa’-merkitystyyppiin luokittelin 6 tapausta, kuten esimer-

kit (70)–(73), ja ’ymmärtää’-merkitystyyppiä ei esiintynyt aineistossa lainkaan. 

                                                           
7 Käsittelen näitä merkitystyyppejä samassa luvussa, vaikka ne ovatkin erilliset merkitystyypit, sen takia, 

että niitä esiintyy aineistossa niin vähän. 
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(70) Siis mikä kielto sinua hannaa? 

(71) Mikäs nyt hannaa? 

(72) Ehkä tuo juuri tässä minulla hannaa eniten, että minä en oikein voi asettaa 

sinua yleispäteväksi ihmisyyden mittariksi tai eksämppeliksi. 

(73) Kateus venäläisten rikkauksista ja vanha hapatus se hannaa meissä syntype-

räisissä suomalaisissa ja tekee meistä yhteistyökyvyttömiä, jos pikkuisenkaan 

haiskahtaa Venäjältä. 

 

Esimerkki (70) edustaa merkitystyypin ’harmittaa’ ydintä, sillä se toteuttaa merkitystyy-

pin kriteerin täysin: lauseen semanttisena ÄRSYKKEENÄ, syntaktisena subjektina toimii 

mikä kielto, ja semanttisena KOKIJANA, syntaktisena objektina on sinua. Myös esimerkki 

(71) on lähes vastaava, vaikka siinä objekti on jätetty elliptisesti pois (ks. luku 4.4.). Esi-

merkit (72) ja (73) kuvaavat tilanteita, joissa on kyse jonkinlaisesta abstraktista vastusta-

misesta, jota voi kutsua myös merkitystyypiksi ’harmittaa’ (ks. luku 4.1.). Esimerkit (72) 

ja (73) ovat intransitiivisia, mutta ne voisivat nähdäkseni sisältää myös objektin, sillä esi-

merkissä (72) on puhekielessä ehkä yleistymässä oleva adessiivimuoto minulla, joka 

yleiskielessä olisi partitiivimuodossa minua. Myös esimerkin (73) meissä syntyperäisissä 

suomalaisissa voisi olla myös partitiivimuotoinen objekti meitä syntyperäisiä suomalai-

sia. Aineistoesimerkkien valossa merkitystyypin ’harmittaa’ voisi määritellä myös intran-

sitiiviseksi merkitystyypiksi, mutta koska merkitystyyppiin ’harmittaa’ liittyviä tapauksia 

on hyvin vähän, yhteensä vain kuusi kappaletta, pidän sen transitiivisena merkitystyyp-

pinä.  

 

 

4.7. Muut merkitykset ja havainnot 

 

Paunosen Stadin slangin suursanakirjan (Paunonen 2000 s.v. hannata; ks. luku 1.1.) poh-

jalta määrittämäni hannata-verbin merkitystyypit (ks. luku 2.3.) kuvaavat nähdäkseni 

hannata-verbin merkityksiä hyvin. Hannata-verbiä käytetään aineistossa kuitenkin myös 

sellaisissa merkityksissä, jotka eivät lukeudu määrittämiini hannata-verbin merkitystyyp-

peihin. Tällaisia tapauksia on kaikkiaan 20, ja näistä osa on esitetty esimerkeissä (15), 

(74)–(83). Osa näistä tapauksista on niin epäselviä, että en hahmota hannata-verbin mer-

kitystä koko Suomi24-keskustelupalstan keskusteluketjusta, joten en ole lähtenyt arvai-

lemaan mahdollisia merkityksiä. Tällainen epäselvä tapaus on muun muassa esimerkki 

(83), joka on jonkinlainen sanaleikki, ja se voi ehkä viitata myös Hanna-nimeen. 
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(74) Ne, jotka tällä palstalla kirjoittelevat, että Skodalla on huono imago, haluavat 

tarkoituksellisesti väheksyä sitä imagoa ja hannata vuosikymmenien takai-

sissa asioissa. 

(75) Ette vaan yritä tyrkyttää itseäsi miehen elämään? Tuli sellainen vaikutelma. 

Lapsi on jo sen ikäinen, että hän voi itsekin sumplia menojaan. turhaan enää 

siinä välissä koitat ”hannata”. 

(76) Ja kun viikonloppuna menet sali- ja uintitreenien vastapainoksi laskettelemaan, 

niin eiköhän edessä hannaa hitureita toppapuvuissaan ja noiden laskulinjat on 

täysin ennustamattomia. 

(77) Mikä siinä hannaa etei irtisanomista tehdä kirjallisesti? 

(78) Teillä kun on sitä uppoaikaa takertua niihin tuoteselosteisiinne, niin mikä – – 

hannaa teitä menemästä sen kauppiaan luokse ja laittamaan tiskiin jonkun 

yhden tai kahden kissan puolesta ja sanomaan että ajattelisi kissojen puolesta 

(79) Sä olet liian tiukka, hannaa vähän periaatteistasi niin sulla olisi tosi kivaa ehkä 

mun tai jonkun toisen kanssa. 

(80) Joskus viimekesänä hannasin iskän kaa puistossa, ja se oli kivaa, ikimuis-

toista, vaikken paljon jaksa muistaa… 

(81) Ruotsalaisessa Teknikens Världissä 2.0t kiihtyi saman välin 8.4 sekunnissa ja 

automaattinakin 8.6s joten kyllä tuntuu sille, että testaaja on hannannut. 

(82) Voi olla, että se kolmas uranage pistää jo hannaamaan 

(83) Nannaa, Huusi Hanna, älä hannaa, huusi Niilo. Älä minua munnaa, Niilo 

kuuli, että mannaa. Ja kotona söi yliräpiköitynyttä kannaa. 

 

Esimerkeissä (74) ja (75) hannata-verbille hahmottuu merkitys ’roikkua’ tai ’jumittaa’, 

joka on ehkä lähellä merkitystyyppiin T1) ’vastustaa’ lukemiani merkityksiä ’viivyttää’ 

tai ’jäädä kiinni’, mutta hannata-sana esiintyy näissä tapauksissa merkitystyypistä T1) 

’vastustaa’ poikkeavasti intransitiivissa lauseissa. Esimerkeissä (74) ja (75) hannata-ver-

bin merkitykselle hahmottuu esimerkeissä lihavoimieni sanojen myötä myös hyvin nega-

tiivinen sävy. Esimerkissä (76) hannata-verbi esiintyy Goldbergia (1995) lainatakseni 

”totutusta poikkeavassa konstruktiossa” (ks. luku 2.1.3.), sillä esimerkin sisältämä lause 

edessä hannaa hitureita toppapuvuissaan on syntaksiltaan eksistentiaalilause, jossa 

edessä on paikan adverbiaali ja hitureita (toppapuvuissaan) on eksistentiaalilauseen par-

titiivimuotoinen subjekti. Hannata-verbille hahmottuu esimerkissä (76) merkitys ’hidas-

tella’ tai ’jumittaa’, jotka ehkä tulevat hannata-verbin merkitystyypistä ’epäröidä’. 

 

Hannata-verbiä käytetään totutusta poikkeavassa konstruktiossa myös esimerkeissä (77) 

ja (78). Esimerkissä (77) hannata-verbille hahmottuu merkitys ’mikä on/vaivaa/vastus-

taa’. Esimerkkiä (77) vastaava on myös esimerkki (78), jossa on mikä [kirosana] hannaa 

teitä menemästä -rakenne. Esimerkin (77) tavoin myös esimerkissä (78) hannaa-sanan 

tilalle sopisi moni yksikön 3. persoonassa oleva verbi, kuten estää ja vastustaa. Esimerkki 
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(78) on rajatapaus, jonka voisi ehkä luokitella myös mukaan merkitystyyppiin T1) ’vas-

tustaa’ etenkin, koska se on transitiivinen, mutta toisaalta siinä merkitystyypin kriteeristä 

poiketen semanttinen AGENTTI teitä onkin syntaktinen objekti, ja semanttinen PATIENTTI 

mikä onkin syntaktinen subjekti. Tässä lähestytään siis ehkä myös merkitystyyppiä T4) 

’harmittaa’ (ks. luku 2.3.).  

 

Hannata-verbin merkitys esimerkissä (79) on poikkeava, sillä käskymuotoinen lause han-

naa vähän periaatteistasi hahmottaa hannata-verbille merkityksen ’löysätä’ tai ’joustaa’, 

jotka eivät ole lähellä mitään hannata-verbin merkitystyyppejä. Myös esimerkin (80) Jos-

kus viimekesänä hannasin iskän kaa puistossa, ja se oli kivaa, ikimuistoista, vaikken pal-

jon jaksa muistaa on erikoinen ja jopa vähän ristiriitainenkin. Hannata-verbin merki-

tykseksi esimerkissä (80) hahmottuu epätyypillinen ’oleskella’, ’viipyillä’, ’viettää ai-

kaa’. Esimerkin (81) tulkitsen niin, että kirjoittajan mielestä testitulokset olivat yllättävän 

huonoja ja hänestä tuntuu siltä, että testaaja on hannannut. En kuitenkaan osaa hahmottaa 

hannata-verbille eksplisiittistä merkitystä tässä yhteydessä. Pohdin, tarkoittaako kirjoit-

taja merkitystä ’epäröidä’, mutta myös monet muut merkitykset ovat mahdollisia, kuten 

esimerkiksi ’löysätä’, ’huijata’ tai ’viivytellä’.  

 

Esimerkin (82) se kolmas uranage pistää jo hannaamaan on kiinnostava, sillä siinä syn-

taktisena subjektina toimii kolmas uranage, joka on ymmärtääkseni jonkinlainen kamp-

pailulajin heitto, ja lauseessa on myös verbiketju pistää hannaamaan. Pohdin, onko han-

nata-verbi sijoitettu tässäkin tapauksessa verbin tavallisesta argumenttirakenteesta poik-

keavaan rakenteeseen tai täydennysympäristöön (VISK § 449), mikä selittäisi muutoksen 

sen hahmottamassa merkityksessä ehkä jonnekin merkitysten ’epäröidä’, ’vastustella’ ja 

’pelätä’ välimaastoon. 

Huomionarvoista on myös se, että aineistossa esiintyy toisinaan jonkinlaista hannata-sa-

nalla runoilua tai leikittelyä, jolloin predikaattina esiintyy usein verbipari, jonka osana on 

hannata-verbi. Tällaisia ovat esimerkiksi hannaa ja hiertää esimerkissä (25), hannaa ja 

junnaa esimerkissä (28) ja myös esimerkin (83) loru. Aineistossa esiintyy pari kertaa 

myös toteama ei kannata hannata. Yhdessä Suomi24-keskustelupalstan keskustelussa 

esiintyy myös verbi hannaroida, ja eräässä aineiston tapauksessa hannata-verbiä rinnas-

tetaan panna hanttiin -sanapariin. Yksi kirjoittaja viittaa johonkin Hanna-nimiseen kun-
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nallispoliitikkoon ja pohtii Se ei hannannut nuorempana?. Hannata-sanasta on muodos-

tettu myös substantiivijohdoksia hannaaja ja hannari, jotka esiintyvät aineistossa nimi-

merkeissä.  

Toisaalta myös nimimerkki Hanna ja lapset käyttää hannata-sanaa, joten ehkä tällainen 

omaa nimeä muistuttava verbi koetaan läheiseksi, vaikkakaan kovin paljon nimien joh-

doksilta vaikuttavia verbejä ei taida olla. Mieleeni tulevat lähinnä vain verbit yrjötä, lai-

nata, aurata, uskoa ja tehdä väyryset. Maria Sarhemaa ja Jari Sivonen (2015) tutkivat 

suomen ja unkarin slangin appellatiivistuneita etunimiyhdyssanoja muun muassa Pauno-

sen Stadin slangin suursanakirjan (2002) pohjalta. Teos on keskeinen myös omassa tut-

kimuksessani (ks. luku 1.1.). Sarhemaa ja Sivonen poimivat teoksesta yhdyssanat, joiden 

perus- tai määriteosa on etunimen homonyymi, kuten esimerkiksi häntäheikki ’naisten-

mies’, kassialma ’asunnoton alkoholistinainen’ ja yrjötauti ’oksennustauti tai pahoin-

vointi’. Tämä ensi silmäykseltä ehkä satunnaiselta ja harvinaiselta vaikuttava ilmiö onkin 

tutkimuksen mukaan melko yleinen ja produktiivinen. Ilmiö vaikuttaa myös moti-

voidulta, sillä etunimiyhdyssanan muodostumisen taustalla on yleensä jokin syy. Sarhe-

maan ja Sivosen tutkimus osoittaa, että jos appellatiivistunut etunimi on yhdyssanan mää-

riteosana, nimeä ei yleensä voi korvata toisella nimellä. Tällaiset yhdyssanat kuuluvat 

yleensä myös semanttisesti yhteen liittymällä samaan semanttiseen alueeseen. Kielenpu-

huja tuskin helposti yhdistäisi ilmauksia *jussitauti tai *mattitauti oksennustautiin. Jos 

appellatiivistunut etunimi taas toimii yhdyssanan perusosana, ei etunimellä vaikuta tutki-

muksen mukaan olevan niin suurta merkitystä, vaan se, mikä nimi perusosana on, tuntuu 

jossain määrin sattumanvaraiselta. Sekä maajussi että maamatti tarkoittavat slangissa 

’maalaista, maanviljelijää’, mutta yhtä lailla mahdollisia voisivat olla maakalle, maa-

mikko ja maaville. Syy siihen, mikä etunimi appellatiivistuu juuri tietyn yhdyssanan 

osana, voi olla äännerakenteellinen tai onomatopoeettinen. Syy voi olla myös semantti-

nen, ja toisaalta appellatiivistuneen etunimen taustalla saattaa olla myös todellinen hen-

kilö. Etunimet konnotoituvat tiettyihin merkityksiin ja saavat erillisiä merkityksiä appel-

latiiveina. (Sarhemaa & Sivonen 2015: 191–208.) Uskoakseni hannata-verbin taustalla 

ei ole todellista henkilöä, vaan kyseessä on luultavasti muunnos lähimerkityksisistä sa-

noista kuten hangata, harata vastaan, hangoitella ja olla vastahakoinen ~ vastahankai-

nen. Pohdin hannata-verbin merkitysten muodostamaa kokonaisuutta luvussa 5. 
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5. HANNATA-VERBIN MERKITYSVERKKO 

 

Tässä luvussa hahmottelen hannata-verbin merkitysverkkoa eli sitä, mikä hannata-verbin 

merkitystyypeistä on aineistoni perusteella keskeisin ja miten muut merkitystyypit sen 

ympärille sijoittuvat. Hannata-verbin merkitysverkko perustuu luvussa 4. esittelemääni 

analyysiin. 

 

Kognitiivisessa semantiikassa ei ole tietääkseni vakiintunutta tapaa kuvata merkitysverk-

koa, vaan kukin tutkija on päätynyt omanlaiseensa ratkaisuun. Kielentutkimus painii koko 

ajan sen kanssa, että tutkimuskohteena on kieli ja kuvauskielenä on muodossa tai toisessa 

sama luonnollinen kieli (Onikki 2002: 103). Langacker käyttää merkitysverkon kuvaami-

seen esimerkiksi nuolikaaviota (Langacker 1987: 390), ja myös Pentti Leino kuvaa esi-

merkiksi juosta-verbin skemaattista verkkoa nuoli- tai vuokaavioilla (Leino 1993: 141–

167). Lakoffin säteittäinen kategoria (radial category) on keskusjohtoinen verkko, jossa 

kategorian jokainen jäsen on yhteydessä prototyyppiin joko suoraan tai välillisesti (La-

koff 1987: 91).  Raukko pohtii sitä, että polysemia voitaisiin nähdä eri merkitysten sijaan 

myös joustavana merkityksenä niin, että polysemia hahmotetaan jatkumoista koostuvaksi 

verkoksi, joka aktivoituu eri kohdista eri merkitysten mukaan. Raukon merkitysverkon 

selkärankana ovat solmukohdat ja linkit. Solmukohdat ovat Raukon mallissa merkitys-

verkon helpoimmin toisistaan erottuvia kohtia, mutta myös niiden välimaastossa on elä-

mää: vähemmän tyypillisiä merkitysesiintymiä. Raukko pyrkii kuvaamaan merkitysten 

keskeisyyttä ympyrän koon avulla sekä linkkien vahvuutta viivojen ja katkoviivojen 

avulla. (Raukko 1994: 36, 49–53.) Goldberg puolestaan hahmottaa antaa-konstruktioon 

liittyvien verbien keskeisyyttä ympyröillä ja ympyröiden välisillä etäisyyksillä (Goldberg 

1995: 135). Goldberg on myös kuvannut konstruktioiden välisiä suhteita vuokaavioilla 

(Goldberg 1995: 109). Prokkolan (2008) merkitysverkko kuvaa poikia-verbin merkitys-

tyyppejä suorakaiteiden avulla, ja hänen merkitysverkkonsa sisältää myös esimerkkita-

paukset kustakin merkitystyypistä. Prokkolan merkitysverkko hahmottelee myös poikia-

verbin historiallista muutosta merkityksestä ’eläin synnyttää jälkeläisen’ kohti merkitystä 

’tuottaa rahallista menestystä, voittoa’. (Prokkola 2008: 64.)  
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Leino kuvailee skemaattisen verkoston kuvaamisen haasteita seuraavasti:  

Ajatus skemaattisesta verkosta ei – – ole ylivoimaista hyväksyä polysemian 

analyysiin. Mutta sitä ongelmallisempaa on käytännön toteutus. Vaikka 

juosta ei merkitystensä runsauden osalta kuulu suomen kielen monimutkai-

sempiin yksiköihin, jo senkin merkityksiä kuvaavasta verkosta tulee hyvin 

laaja ehkä sotkuinenkin. – – Skemaattinen verkko laajenee sitä mukaa kuin 

sanalle vakiintuu uusia merkityksiä, entisten hävitessä verkko vastaavasti 

kutistuu. – – Kielessä kaikki virtaa, ja myös skemaattiset verkot ovat dy-

naamisia ja muutoksenalaisia. Polysemian kuvauksen kannalta verkon ra-

kenteen mutkikkuus on ilmeinen käytännön ongelma. – – Sanoja ja yli-

päänsä kielellisiä yksikköjä todella käytetään monin eri tavoin, monissa eri 

merkityksissä, ja siksi voi tuskin pitää yllättävänä, että polyseemisen sanan 

edes kohtuullista tarkkuutta tavoittelevaa semanttista kuvausta ei saada pu-

ristetuksi kovin harvapiirteiseen kaavaan: kartan on oltava maaston mukai-

nen. (Leino 1993: 159–160.) 

 

Päädyin hannata-verbin merkitysten keskinäisten suhteiden kuvaamisessa ympyröiden ja 

soikioiden hyödyntämiseen. Kuviossa 3 esitän hannata-verbin päämerkitystyyppien kes-

kinäisiä suhteita ja kuviossa 4 koko hannata-verbin merkityskentän. 

 

 

KUVIO 3. Hannata-verbin päämerkitysten keskinäiset suhteet. 

 

Hannata-verbin keskeisin merkitys on analyysini perusteella merkitystyyppi ’vastustaa’ 

143 tapauksella (ks. taulukko 4). Seuraavaksi eniten aineistossani esiintyy merkitystyyp-

piin ’epäröidä’ liittyviä tapauksia, joita on 68. Kolmanneksi eniten aineistossa esiintyy 

merkitystyyppiä ’jänistää’: 56 tapausta. Nämä kolme merkitystyyppiä nousevat aineis-

tosta hypoteesini mukaisesti selvästi eniten esille, sillä neljänneksi eniten tapauksia mer-

kitystyypeistä oli ’pelätä’-merkitystyypillä: alle 20. Kuvioon 3 olen hahmotellut näiden 

kolmen frekvenssiltään eniten aineistossa esiintyneen hannata-verbin merkitystyyppien 
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keskinäistä suhdetta. Merkitystyyppiä ’vastustaa’ esiintyy aineistossa eniten, joten se on 

kuviossa kuvattuna keskeisimpänä ja suurimpana ympyränä. Seuraavaksi eniten tapauk-

sia on merkitystyypillä ’epäröidä’, joten sen ympyrän ala on toiseksi suurin, ja merkitys-

tyypin ’jänistää’ ympyrä on vastaavasti kolmanneksi suurin. Osa aineiston tapauksista on 

sellaisia, että ne sisältyvät sekä merkitystyyppiin ’vastustaa’ että merkitystyyppiin ’epä-

röidä’, jonka vuoksi ympyrät leikkaavat toisensa myös kuviossa 3. Tällainen sekä merki-

tystyyppiin ’vastustaa’ että merkitystyyppiin ’epäröidä’ sisältyvä tapaus on muun muassa 

aineistoesimerkki Minä olen meistä se, joka hannaa. Myös merkitystyypillä ’jänistää’ on 

yhteisiä tapauksia sekä merkitystyyppien ’vastustaa’ että ’epäröidä’ kanssa, joten ’jänis-

tää’-merkitystyyppiä kuvaava ympyrä leikkaa sekä ’vastustaa’-merkitystyyppiä että ’epä-

röidä’-merkitystyyppiä kuvaavat ympyrät. Aineistoesimerkki Jälkeenpäin otti päähän, 

kun hannasin sen np ultran kanssa on tapaus, joka sisältyy kaikkiin kolmeen merkitys-

tyyppiin, ’vastustaa’, ’epäröidä’ ja ’jänistää’, joten se sijoittuu kuvion 3 merkitysverkossa 

pieneen lähes kolmion malliseen alueeseen, joka kuuluu kaikkiin hannata-verbin päämer-

kitysympyröihin. Lisäämällä kuvioon loputkin merkitystyypit luvussa 4 esittelemieni 

analyysitulosten perusteella päädyin kuvioon 5, johon on siis hahmotettu koko hannata-

verbin merkityskenttä. Vähemmän keskeiset merkitystyypit on kuvattu kuviossa 4 piir-

rosteknisistä syistä ympyrän sijaan soikioilla, mutta merkitsevää ei ole muoto vaan mer-

kitystyyppiä kuvaavan alueen pinta-ala, joka kuvaa merkitystyypin frekvenssiä aineis-

tossa. 

 

 

KUVIO 4. Hannata-verbin merkityskenttä. 

 

Kuviossa 4 olen kuvannut hannata-verbin merkityskentän aineistoni ja luvussa 4 esitte-

lemäni analyysin perusteella. Kuviosta 4 voi nähdä muun muassa, että keskeisin hannata-
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verbin merkitys on merkitystyyppi ’vastustaa’ ja merkitystyypillä ’vastustaa’ on myös 

eniten yhteisiä tapauksia muiden merkitystyyppien kanssa, kuten merkitystyyppien ’epä-

röidä’, ’jänistää’, ’pelätä’, ’pihdata’, ’harmittaa’ ja ’muut merkitykset’. Ainoastaan mer-

kitystyypeillä ’uskaltaa’ ja ’ymmärtää’ ei ole yhteisiä tapauksia ’vastustaa’-merkitystyy-

pin kanssa. Merkitystyyppiin ’uskaltaa’ kuuluu muutamia tapauksia, jotka sisältyvät 

myös merkitystyyppiin ’pelätä’. Merkitystyypillä ’pihdata’ on ”omien tapaustensa” li-

säksi yhteisiä tapauksia merkitystyyppien ’vastustaa’, ’epäröidä’, ’jänistää’ ja ’pelätä’ 

kanssa. Muidenkin merkitystyyppien suhteet toisiin merkitystyyppeihin voi lukea kuvi-

osta 4 vastaavasti. Kaikissa merkitystyypeissä on myös ”omia tapauksia” eli sellaisia, 

jotka sisältyvät vain kyseessä olevaan merkitystyyppiin, mikä perustelee merkitystyyp-

pien jakoa niin, että esimerkiksi merkitystyypit ’epäröidä’ ja ’jänistää’ ovat erilliset mer-

kitystyypit, vaikka niillä onkin paljon yhteisiäkin tapauksia. Stadin slangin suursanakir-

jan (Paunonen 2000 s.v. hannata) määrittelemää merkitystyyppiä ’ymmärtää’ ei aineis-

tossani esiintynyt lainkaan, joten olen kuvannut sen kuviossa 4 irrallisella katkoviivoilla 

reunustetulla soikiolla. Yllä olevan kuvaustavan lisäksi hannata-verbin merkityskenttää 

tai sen osia voisi ehkä esittää myös matematiikan joukko-opin käsitteiden avulla8, mikä 

ei kuitenkaan ole kognitiivisen semantiikan ajattelun mukaista.  

 

                                                           
8 Merkitystyypit voisi kuvata joukkoina, ja merkitysverkkoa voisi hahmotella käsitteiden unioni ja leikkaus 

avulla esimerkiksi niin, että hannata-verbin päämerkitysten joukon muodostaa unioni, eli yhdiste, kolmen 

tärkeimmän merkitystyypin T1) ’vastustaa’, I1) ’epäröidä’ ja I2) ’jänistää’ tapauksista: 

päämerkitykset = T1 ∪ I1 ∪ I2  

Toisaalta, kun halutaan viitata tapauksiin, jotka ovat yhteistä kaikille kolmelle päämerkitystyypille, eli ku-

vion 4 pieneen lähes kolmionmalliseen alueeseen, voisi tuota joukkoa merkitä leikkaus-käsitteen avulla 

seuraavasti: 

päämerkitysten yhteiset tapaukset = T1 ∩ I1 ∩ I2  

Matemaattisia merkintätapoja voisi hyödyntää myös esimerkiksi tapausten luokittelemisessa merkitystyyp-

peihin, kuten esimerkiksi seuraavasti:  

Mitä tässä oikein hannataan ∈ T1 ∩ I1 ∩ I2 ∩ T3 

Merkintätapa ilmaisee eksplisiittisesti, että hannata-verbin sisältämä tapaus Mitä tässä oikein hannataan 

kuuluu merkitystyyppeihin T1) ’vastustaa’, I1) ’epäröidä’, I2) ’jänistää’ ja T3) ’pelätä. 

Unioni eli yhdiste: Joukkojen A ja B unioniin (merkitään A ∪ B) kuuluvat molempien joukkojen alkiot 

(Kivelä 2000: 339). Esimerkiksi joukkojen {1, 2, 3} ja {2, 3, 4} unioni on joukko {1, 2, 3, 4}.).  

Leikkaus: Joukkojen A ja B leikkaus (merkitään A ∩ B) on kaikkien niiden alkioiden joukko, jotka kuuluvat 

sekä joukkoon A että joukkoon B eli se muodostuu niiden yhteisestä osasta (Kivelä 2000: 339). Esimerkiksi 

joukkojen {1, 2, 3} ja {2, 3, 4} leikkaus on joukko {2, 3}. 
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Kuvioissa 3 ja 4 hahmottelemani kuvaukset hannata-verbin merkitysten keskinäisistä 

suhteista perustuvat tutkimusaineistooni ja osoittavat, että merkitystyypit eivät ole itse-

näisiä ja tarkkarajaisia, vaan ne menevät osittain päällekkäin muiden merkitystyyppien 

kanssa. Tämän vuoksi päädyin kutsumaan hannata-verbin eri merkitysten keskinäisiä 

suhteita hahmottavaa kuviota merkityskentäksi aiemmin käytetyn termin merkitysverkko 

sijaan. Mielestäni merkityskenttä-termi kuvaa paremmin sitä, että hannata-verbin merki-

tys on jossakin kyseessä olevan kentän sisällä ja merkitys voi samaan aikaan olla jaettu 

esimerkiksi merkitystyyppien ’vastustaa’ ja ’epäröidä’ kesken. Myös Kotilainen (2001) 

toteaa, että esimerkiksi aiheuttamisverbien lähin sukulaisryhmä on valmistamisverbit, ja 

nämä kaksi ryhmää ovat niin läheisiä, että rajan vetäminen niiden välille on usein mah-

dotonta. Toisaalta Kotilaisen mukaan myös raja aiheuttamisverbien ja antamisverbien vä-

lillä on häilyvä. (Kotilainen 2001: 120–121).  Yhdyn siis Raukon näkemykseen (Raukko 

1994: 36) siitä, että merkitykset muodostavat ikään kuin jatkumon. Myös Langackerin 

ajatus siitä, että predikaation vaikutusala eli kehys ei rajaudu tarkasti, vaan on pikemmin-

kin jatkumo, tukee pohdintaani (Langacker 1987: 118).  

 

Toisaalta kuviot 3 ja 4 eivät tarjoa tietoa siitä, minkä kriteerien perusteella hannata-verbin 

sisältämät tapaukset luokitellaan eri merkitystyyppeihin. Kognitiivisessa semantiikassa 

keskeistä on muodon ja merkityksen yhteys, joten mielestäni tämän tulisi näkyä myös 

merkitysverkossa. Tämän ajatuksen perusteella esitän kuvion 5, jossa hannata-verbin 

merkitystyypit on kuvattu vuokaaviona merkitystyyppien kriteerien (ks. luku 2.3.) mu-

kaisesti. 
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Kuvio 5 toimii ikään kuin työkaluna hannata-verbin merkitystyypin luokittelussa, ja se 

pohjautuu luvussa 2.3. esittelemiini merkitystyyppien kriteereihin. Kuvion 5 on tarkoitus 

havainnollistaa analysointitapaani, eikä merkitysten mentaali prosessointi välttämättä 

mene kaavion mukaisesti. Vuokaaviota luetaan ylhäältä alaspäin niin, että ensin tarkas-

tellaan sitä, esiintyykö hannata-verbin sisältämässä tapauksessa hannata vastaan -ra-

kenne. Jos lauseessa esiintyy hannata vastaan -rakenne, merkitystyypiksi määräytyy 

’vastustaa’. Jos lauseessa ei esiinny hannata vastaan -rakennetta, tarkastellaan seuraa-

vaksi lauseen transitiivisuutta. Jos lause on transitiivinen, seurataan kuvion 5 vasemman-

puoleista nuolta ja päädytään tarkastelemaan lauseen luokitusta joko teko-, tunne- tai kog-

nitioverbiksi. Jos hannata-verbi esiintyy lauseessa tekoverbinä, tarkastellaan sen merki-

tystä vielä tarkemmin. Jos merkitys liittyy ’estämiseen’, päädytään myös tässä tapauk-

sessa merkitystyyppiin ’vastustaa’. Jos sen sijaan merkitys liittyy ’hallussa pitämiseen’, 

on kyseessä merkitystyyppi ’pihdata’. Jos puolestaan on kyseessä tapaus, joka on transi-

tiivinen lause, jossa hannata-verbi esiintyy tunneverbinä, tarkastellaan seuraavaksi vuo-

kaavion mukaisesti lauseen KOKIJAA. Jos hannata-verbin hahmottaman tilanteen semant-

tinen KOKIJA on syntaktinen subjekti, on kyseessä merkitystyyppi ’pelätä’, kun taas jos 

lauseen semanttinen KOKIJA on syntaktinen objekti, on kyseessä merkitystyyppi ’harmit-

taa’. Jos sen sijaan hannata-verbi toimii transitiivisessa lauseessa kognitioverbinä, on 

kyse merkitystyypistä ’ymmärtää’. Jos hannata-verbi esiintyy intransitiivisessa lau-

seessa, jossa ei ole hannata vastaan -rakennetta, seurataan vuokaavion oikeanpuoleisinta 

haaraa ja tarkastellaan lauseen rakennetta. Jos hannata-verbi esiintyy intransitiivisessa 

lauseessa verbiketjussa, jossa on A-infinitiivimuotoinen pääverbi, on kyse merkitystyy-

pistä ’uskaltaa’, mutta jos tällaista verbiketjua ei esiinny, tarkastellaan verbin luokitusta. 

Jos hannata-verbi hahmottaa lauseessa asiaintilaa, johon liittyy mentaalia peräytymistä, 

josta seuraa usein liikettä, on kyse merkitystyypistä ’jänistää’. Merkitystyypistä ’epä-

röidä’ on sen sijaan kyse, jos hannata-verbi esiintyy lauseessa tunne- tai kognitioverbinä.  

 

Kuvion 5 vuokaavion mukaisesti hannata-verbin sisältämät tapaukset voidaan jakaa in-

transitiivisiin, transitiivisiin ja hannata vastaan -rakenteen sisältäviin lauseisiin. Tätä ja-

koa esitän taulukossa 5 ja kuviossa 6. Taulukon 5 ja kuvion 6 mukaan hannata-verbi 

esiintyy aineistossa eniten intransitiivisissa lauseissa, joita on 52 prosenttia aineiston ta-

pauksista. Toiseksi eniten on hannata vastaan -rakenteen sisältäviä tapauksia, 35 prosent-

tia, ja vähiten transitiivisia lauseita, 13 prosenttia tapauksista. 
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TAULUKKO 5. Hannata-verbin sisältämien lauserakenteiden esiintymät. 

lauserakenne esiintymien lukumäärä 

intransitiivinen lause 140 

transitiivinen lause 34 

hannata vastaan -rakenne 93 

 

 

KUVIO 6. Hannata-verbin sisältämien tapausten rakenne. 

 

Kuviot 5 ja 6 sekä taulukko 5 tarjoavat näkymän merkitystyyppien kriteereihin ja hyö-

dyntävät kognitiivisen semantiikan keskeistä näkemystä muodon ja merkityksen yhtey-

destä. Toisaalta kuvio 5 antaa analyysistä liian yksioikoisen kuvan ja unohtaa ajatuksen 

siitä, että kieli on monimutkainen ja dynaaminen systeemi. Esimerkiksi aineiston lau-

seessa Sen verran kuitenkin hannaan, etten uskalla tehdä aloitteita hahmottuu hannata-

verbille merkitykset ’pelätä’ ja ’epäröidä’, mutta koska lause on intransitiivinen, tuottaisi 

merkitystyypin luokittelu kuvion 5 vuokaavion avulla ainoastaan merkityksen ’epäröidä’. 

Vastaavia esimerkkejä on aineistossa paljon. Myös taulukon 5 ja kuvion 6 perusteella voi 

päätyä vääriin tulkintoihin siitä, että hannata-verbin keskeisin merkitys aineistossa olisi 

jokin intransitiivisista merkitystyypeistä, sillä aineistossa esiintyy taulukon 5 ja kuvion 6 

mukaan eniten intransitiivisia tapauksia, yli 50 prosenttia. Kuitenkin analyysini mukaan 

merkitystyyppiä ’vastustaa’ esiintyy selvästi eniten, noin 54 prosentissa tapauksista (ks. 

taulukko 4). Yhdyn siten luvun alussa siteeraamaani Pentti Leinon näkemykseen merki-

tysverkon kuvaamisen käytännön vaikeudesta ja tarjoan ratkaisuksi hannata-verbin mer-

kitysverkon osalta yhdistelmää kuvioista 4, 5 ja 6. Kuvio 6 kertoo metriikoita hannata-

verbin sisältävien lauseiden syntaktisesta rakenteesta, kuvio 5 tarjoaa kriteerit merkitys-

tyyppijakoon ja toimii ikään kuin selkärankana analyysissäni. Kuitenkin myös kuvio 4 on 
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tärkeä, sillä se osoittaa sitä, että merkitystyypit eivät ole selvärajaisia, vaan merkitystyypit 

menevät osittain päällekkäin.  

 

Hannata-verbin tyypilliset tekstikontekstit ja merkitykset muodostavat kokonaisuuden, 

jossa hannata-verbin merkitys on lähes poikkeuksetta negatiivinen, sillä hannata-verbi 

hahmotttaa tyypillisesti asiaintilan, jossa joku olio pyrkii estämään jonkin asian toteutu-

mista joko vastustamalla, epäröimällä, pelkäämällä, jänistämällä tai pihtaamalla. Myös 

merkitystyyppi ’harmittaa’ kuvaa negatiivista tunnetta. Ainoastaan merkitystyypit ’ym-

märtää’ ja ’uskaltaa’ voisivat olla myös positiivisia, mutta nekin esiintyvät yleensä kiel-

teisissä lauseissa, kuten merkitys ’uskaltaa’ aineiston tapauksessa Se ei hannaa ottaa 

täyttä riskiä ja merkitys ’ymmärtää’ Stadin slangin suursanakirjan (Paunonen 2000 s.v. 

hannata) tapauksessa Mä en hannaa näistä mitään. Merkitys ’uskaltaa’ esiintyy aineis-

tossa kielteisessä muodossa kymmenessä kolmestatoista tapauksesta eli noin 77 prosen-

tissa tapauksista. Merkitystyyppiä ’ymmärtää’ ei sen sijaan aineistossani esiintynyt lain-

kaan. Silva Kiurun (1977) mukaan osa verbeistä, kuten myös verbit uskaltaa ja ymmärtää 

ovat kieltohakuisia, eli niitä ei merkityksensä vuoksi tarvita myönteisiin yhteyksiin niin 

usein kuin kielteisiin. Kieltohakuisia verbejä käytetään pääasiassa ilmaisemaan syytä jon-

kin teon tekemättä jättämiseen, kuten lauseessa En uskaltanut hypätä, jossa lauseen kiel-

tomuotoisuus on sidoksissa siihen, että hyppääminen jää toteutumatta. Syyt johonkin te-

koon taas ovat yleensä toiset kuin tekemättä jättämiseen, ja ne ilmaistaan myös eri ver-

beillä, kuten Minä haluan hypätä. (Kiuru 1977: 41–42, 53, 270.) 

 

Prokkolan (2008: 69–70) tutkima poikia-verbi kuvaa valtaosin positiivisia merkityksiä. 

Prokkola hahmottelee positiivisten merkitysten taustalle sanan kulttuurihistoriallista seli-

tystä siitä, että verbi olisi johdettu poika-substantiivista ja pojat on koettu esimerkiksi 

kansanrunouden perusteella aiemmin tyttölasta tärkeämmiksi. (Prokkola 2008: 69–70.) 

Pohdin, mistä hannata-verbin negatiivinen merkitys juontuu, sillä verbin kantasana ei ole 

tiedossa. Matti Räsänen on tutkinut mö-alkuisia sanoja, kuten mönkään, möhlätä, mökel-

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

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

han-alkuisilla sanoilla ei ole erityistä kielteistä tunneväriä, sillä osa han-alkuisista sa-

noista on negatiivisia, kuten hankala, hankauma, hantti ja hanttapuli, mutta kaikkiin han-

alkuisiin sanoihin ei tällaista kielteistä tunneväriä liity, kuten esimerkiksi sanoihin hana, 

hanhi, hanakka ja hankinta.  
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Langacker kuvaa ihmisten tapaa hahmottaa maailmaa biljardipallomallin avulla. Malli 

koostuu ajasta, tilasta, materiaalisesta aineesta sekä energiasta, joiden ajatellaan myös 

muodostavan maailman, jossa toisistaan erillään olevat oliot liikkuvat tilassa ja ovat yh-

teydessä toisiinsa. AGENTTINA ja energian lähteenä Langackerin biljardipallomallissa toi-

mii tyypillisesti syntaktisella subjektilla ilmaistava olio, ja toimintaketjussa energiaa siir-

tyy aina biljardipallosta toisen. Toimintaketju jatkuu niin kauan kunnes kaikki energia on 

käytetty loppuun tai uusia kontakteja ei enää synny. (Langacker 1991: 13, 283.) Hannata-

verbi kuvaa juuri päinvastaista, negatiivista energiaa ja hahmottaa asiaintilaa, jossa joku 

pyrkii vastustamaan ”biljardipallojen” etenemistä.  

 

Talmy (2000) kuvaa asiaintiloja voimadynamiikan (forced dynamics in language and 

cognition) avulla ja linkittää ajatteluaan muihin tieteenaloihin, kuten esimerkiksi fysiik-

kaan. Talmy käyttää muun muassa termejä vaikuttaja (agonist) ja vastustaja (antagonist) 

ja havainnollistaa asiaintiloja kuvioilla. (Talmy 2000: 409–416.) Lähimmäksi hannata-

verbiä Talmyn esimerkeissä sijoittuvat lauseet Hän kieltäytyi lähtemästä (He refused to 

leave) ja Hän ei lähtenyt (He wouldn’t leave) (Talmy 2000: 439), jotka voisi suomeksi 

muotoilla myös hannata-verbin avulla, kuten esimerkiksi Hän hannasi (lähtöä). Han-

nata-verbillä kuvataan siis vastustajan näkökulmaa. Tämä syntaktisella subjektilla il-

maistava vastustaja eli hannaaja on usein myös semanttinen AGENTTI, joka toimii siis 

ikään kuin negatiivisen energian lähteenä ja tuottaa asiaintilaan negatiivista energiaa. 

Vastustaja voi olla hannata-verbin ilmaisemassa asiaintilassa myös epäröijä, pihtari, har-

mittelija, jänistäjä, pelkuri, ei-uskaltaja tai ei-ymmärtäjä. Fysiikassa negatiivista energiaa 

kutsutaan myös termillä kitka. Hannata-verbin käyttöä siten motivoi ja selittää ymmärrys 

kitkan käsitteistyksestä.  

 

Kielitoimiston sanakirjan (2016) mukaan kitka on fysiikassa kappaleiden välisestä kos-

ketuksesta aiheutuva liikettä tai liikkeelle lähtöä vastustava voima (KS 2016 s.v. kitka). 

Kun hannata-verbiä käytetään esimerkiksi aineiston lauseessa Takapyörien renkaat al-

koivat hannata vastaan ja kärytä hinkkauksen takia, on kyse juuri kitkasta sen fysiikan 

konkreettisessa merkityksessä. Kitka-sanaa käytetään KS:n mukaan myös kuvaannolli-

sesti: ”Virastojen välillä on pientä kitkaa epäsopua; yhteistoimintavaikeuksia.”(KS 2016 

s.v. kitka). Aineistossani kuvaannollista kitkaa esiintyy esimerkiksi, kun keskustellaan 

politiikasta, kuten esimerkeissä Suomen Keskusta hannaa kuntauudistusta ja KOKOO-



62 
 

MUS on ainut joka hannaa vastaan kaikkia noita uudistuksia. Myös parisuhteissa näyt-

tää aineistossani esiintyvän paljon metaforista kitkaa, kuten esimerkeissä Elämäntilan-

teetko tässä hannaa?, Miehet hannaa naimisiinmenoa, etenkin sellaiset joilla on omai-

suutta ja Melkein aina se on lapsen äiti joka hannaa. Ehkä kitka-termiä voisi käyttää 

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

tapahtuvaa liikettä tai liikkeelle lähtöä vastustavaa voimaa, epäsopua ja yhteistoiminta-

vaikeuksia, kuten esimerkeissä Ehkä tuo juuri tässä minulla hannaa eni-

ten, että minä en oikein voi asettaa sinua yleispäteväksi ihmisyyden mittariksi tai ek-

sämppeliksi ja Kateus venäläisten rikkauksista ja vanha hapatus se hannaa meissä syn-

typeräisissä suomalaisissa ja tekee meistä yhteistyökyvyttömiä, jos pikkuisenkaan hais-

kahtaa Venäjältä. Hannata-sanaa käytetään siis tyypillisesti asiaintilassa, jossa on kyse 

jonkinlaisesta kitkasta, ja tämä hannaaminen voi suuntautua eri tavoin, kuten esitän ku-

viossa 7.  

 

KUVIO 7. Hannata-sanan merkitykset kitkan käsitteistyksen avulla kuvattuna. 

 

Kun hannata-sanaa käytetään internetin Suomi24-keskustelupalstalla, on asiaintilassa 

yleensä kyse jonkinlaisesta kitkasta sanan joko konkreettisessa tai kuvaannollisessa mer-

kityksessä. Tätä olen pyrkinyt hahmottamaan kuviossa 7. Kitka aiheuttaa hannaamista, 

joka voi suuntautua eri tavoin. Olio voi alkaa vastustamaan joko fyysisesti tai väittämään 

vastaan verbaalisesti. Olio voi alkaa epäröidä tai pelätä, mikä voi johtaa myös tilanteesta 

jänistämiseen. Olio voi myös päättää jättää tilaisuuden käyttämättä ja jänistää. Kitka voi 

myös aiheuttaa kokijalle tunteita, kuten merkitystyyppiä ’harmittaa’. Merkitys voi olla 
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joissakin lausekonteksteissa myös ’pihdata’, ’ei uskaltaa’, ’ei ymmärtää’ tai jotakin 

muuta. 
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6. HANNATA-VERBIN KONSTRUKTIOT 

 

Konstruktiot ovat muodon ja merkityksen vastaavuuksia, rakennekaavoja tai kehikkoja, 

joilla on oma merkitys ja jotka ovat itsenäisiä, osittain niissä esiintyvistä lekseemeistä 

riippumattomia (Kamppi 2012: 33; ks. luku 2.1.3.). Iso suomen kielioppi (VISK § 449) 

käyttää argumenttirakennekonstruktioista nimitystä täydennysmuotti ja toteaa, että täy-

dennysmuotin oma merkitys on abstrakti ja spesifioitumaton, ja lauseen kokonaismerki-

tys syntyy muotin ja verbin yhteisvaikutuksesta. Samat verbit voivat esiintyä eri muo-

teissa (VISK § 449). Lari Kotilainen (2007) käyttää termiä konstruktioajattelu, joka pe-

rustuu näkemykseen siitä, että kielioppi koostuu konstruktioista, konstruktioissa yhdistyy 

tieto muodosta ja merkityksestä, ja kielioppi on järjestäytynyt (Kotilainen 2007: 19). No-

riko Nemoto (2005: 132–133) muistuttaa kuitenkin, että on tärkeää tutkia verbiä erilai-

sissa konstruktioissa, jotta voi ymmärtää verbin merkitysten vaihteluvälin (a range of 

meanings) ja jotta ei tule liittäneeksi konstruktioille liian suuria voimia. 

 

Tässä luvussa tarkastelen hannata-verbin konstruktioita hannata vastaan ja jäädä han-

naamaan. Hyödynnän pohdinnoissani aineistoni esimerkkien (1), (16), (18), (22), (27) ja 

(31) pohjalta muodostamaani esimerkkiryhmää: 

Halusin uuden sohvan. 

Mieheni hannasi vastaan. / Mieheni hannasi. / Mieheni hannasi sohvan os-

tamista. / Mieheni hannasi sohvan ostamista vastaan. / Mieheni hannasi 

vastaan sohvan ostamista. 

 

Sisustuskilpailu oli eilen, ja siitä vanhasta sohvasta jäi hannaamaan. 

 

Hannata vastaan -konstruktio hahmottaa hannata-verbille vastustamiseen liittyvän mer-

kityksen samaan tapaan kuin sanaparit väittää vastaan tai panna vastaan. Yllä olevan 

esimerkkiryhmän lause Mieheni hannasi vastaan (ks. myös esimerkki (1)) ei voi tarkoit-

taa sitä, että mies olisi samaa mieltä sohvaa haluavan kanssa, kun taas lause Mieheni han-

nasi (ks. myös esimerkki (27)) jättää ikään kuin vähän pelivaraa, sillä mies ’epäröi’ ja 

ehkä ’vähän vastusteleekin’, mutta sohvaa haluava saattaa saada hänet hyvin argumen-

toimalla puolelleen. Lause Mieheni hannasi sohvan ostamista (ks. myös esimerkki (22)) 

on transitiivinen, ja myös se hahmottaa hannata-verbille merkityksen ’vastustaa’, mutta 

merkitys voi olla myös transitiivista merkitystyyppiä ’pihdata’ tai sitten merkitys ’epä-

röidä’ esiintyy lauseessa poikkeuksellisesti transitiivisena. Mieheni hannasi sohvan osta-
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mista vastaan -lauseessa (ks. myös esimerkki (16)) sohvan ostamista vastaan on adposi-

tiolauseke, jonka edussana on vastaan ja sohvan ostamista sen partitiivitäydennys, ja han-

nata-verbille hahmottuu merkitys ’panna vastaan’ tai ’vastustaa’. Kiinnostavaa on, että 

kun lauseessa on hannata vastaan -rakenne, sohvan ostamista on vastaan-adposition par-

titiivitäydennys, kun taas Mieheni hannasi sohvan ostamista -lauseessa sohvan ostamista 

onkin objekti. Jos tämän partitiivimuodossa olevan lauseenjäsenen sohvan ostamista tul-

kitsisi objektiksi myös lauseessa Mieheni hannasi sohvan ostamista vastaan, päätyy poh-

timaan, mikä silloin on vastaan-sana. Onko kyseessä tällöin aito grammi eli välillä adpo-

sitio, välillä adverbi? Sohvan ostamista -lauseenjäsen voi esiintyä hannata vastaan -ra-

kenteessa eri kohdissa, myös lauseen lopussa, kuten esimerkiksi Mieheni hannasi vastaan 

sohvan ostamista (ks. myös esimerkki (18)). Kuviossa 8 kuvaan hannata vastaan -kon-

struktion. 

 

 

KUVIO 8. Hannata vastaan -konstruktio Goldbergia (1995: 51) mukaillen. 

 

Kuviossa 8 hahmottelen hannata vastaan -konstruktion Goldbergin (1995: 51) konstruk-

tion kuvaamistapaa mukaillen. Hannata vastaan -konstruktio siis ikään kuin korostaa ja 

alleviivaa hannata-verbille vastustamiseen liittyvän merkityksen. Kuvion 8 Sem tarkoit-

taa semantiikkaa ja Syn syntaksia. Hannata vastaan -konstruktiossa on tyypillisesti 

AGENTTI-subjekti, kun taas semanttinen KOHDE, syntaktinen partitiivitäydennys, ei ole 

konstruktiossa pakollinen, joten sen nuoli on kuvattu kuviossa 8 katkoviivoin. 

 

Aineistossani on kolme tapausta, joissa esiintyy jäädä hannaamaan -konstruktio (ks. esi-

merkit (14), (30) ja (31) luvussa 4.1.). Yhteistä näille esimerkeille on elliptisyyden ja 

jäädä hannaamaan -verbiketjun lisäksi se, että niissä esiintyy elatiivimuotoinen syyn ad-

verbiaalitäydennys. Näin on myös omassa esimerkissäni siitä vanhasta sohvasta jäi han-

naamaan, jossa elatiivimuotoinen syyn adverbiaalitäydennys on siitä vanhasta sohvasta. 

Kuviossa 9 kuvaan jäädä hannaamaan -konstruktion Nykysuomen lauseoppia -teoksen 

lausetyyppien kuvaustapaa (Hakulinen & Karsson 1979: 93) soveltaen. 
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KUVIO 9. Jäädä hannaamaan -konstruktio. 

 

Kuvion 9 ja luvussa 4.1. esittelemäni analyysin perusteella totean, että tällainen elliptinen 

elatiivimuotoisen syyn adverbiaalitäydennyksen ja jäädä hannaamaan -verbiketjun muo-

dostama konstruktio osoittaa merkityksen kehittymistä. Hannata-verbi kuvaa merkitystä 

’vastustaa’, mutta jäädä-verbin ja hannata-verbin MA-infinitiivin illatiivimuodon han-

naamaan muodostama jäädä hannaamaan -verbiketju elatiivimuotoisen syyn adverbiaa-

litäydennyksen yhteydessä kehittää merkitystä eteenpäin. Jäädä hannaamaan -konstruk-

tio kuvaa asiaintilaa, jossa vastustaja (antagonist; Talmy 2000: 409–416) eli kitka vas-

tustaa niin paljon, että vastustaminen jää ikään kuin pysyväksi tilaksi.  

 

Tuomas Huumon (2005: 519–520) mukaan jäädä-verbin merkitykseen kuuluu implisiit-

tistä muutoksellisuutta, joka paradoksaalisesti toteutuu staattisuutena: muutoksellista on 

se, että projisoitu muutos ei toteudukaan ja tämä motivoi verbin yhteydessä olevan pai-

kallissijailmauksen tulosijaisuutta. Huumo käyttää esimerkkeinä muun muassa lausetta 

Pekka jäi kotiin, joka kontrastoi Pekan kotona olemisen projisoituun muutokseen, jossa 

Pekka olisi poistunut kotoa, ja esittää ’jäämisen’ fiktiivisenä siirtymänä pois tällaisesta 

kehityskulusta. Sen sijaan lause Pekka pysyi kotona ilmaisee staattisena jatkuvaa tilaa 

sellaisenaan, ei fiktiivisen muutoksen tuloksena.  (Huumo 2005: 507–508.) Esimerkki-

lauseeni Sisustuskilpailu oli eilen, ja siitä vanhasta sohvasta jäi hannaamaan voisi näin 

ollen tulkita niin, että lause siitä vanhasta sohvasta jäi hannaamaan kontrastoi sohvan 

hannaamisen projisoituun muutokseen, jossa asunnossa olisi ollut uusi sohva ja sisustus-

kilpailusta olisi tullut voitto, ja esittää ’jäämisen’ fiktiivisenä siirtymänä pois tällaisesta 

kehityskulusta. 

 

Huumo tarkastelee myös muita jäädä-verbin ilmaisemia merkityksiä, joista erityisesti 

merkitys ’jäädä kiinni, vangiksi tms.’ (Huumo 2005: 517) on kiinnostava myös jäädä 

hannaamaan -rakenteen kannalta, sillä lauseen Sohvasta jäi hannaamaan merkitys voisi 

olla myös ’Sohvasta jäi kiinni’. Toisaalta myös Huumon esimerkki Hiiri jäi loukkuun on 

kiinnostava, sillä siinä subjektin tarkoitteen ja tilan suhde muuttuu siten, että subjektin 
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tarkoite ei pysty poistumaan tilasta (Huumo 2005: 517). Myös lause Sohvasta jäi han-

naamaan kuvaa pysyvää vastustamisen tilaa, epäonnistumista, josta ei ole ulospääsyä. 

Kummassakin lauseessa esiintyy illatiivi: loukkuun ja hannaamaan. Lauseessa Pihalle jäi 

miehiä seisoskelemaan verbi jäädä saa merkityksen ’olla poistumatta paikasta’, ja lau-

seessa esiintyy MA-infinitiivin illatiivimuoto seisoskelemaan. Toisaalta Huumon esi-

merkkilauseessa Rikoksista jäi kiinni useita tekijöitä verbille jäädä hahmottuu merkitys 

’joutua johonkin asemaan’. (Huumo 2005: 517–518.) Lauseessa Rikoksista jäi kiinni 

useita tekijöitä esiintyy jäädä kiinni -sanapari ja myös elatiivimuotoinen adverbiaalitäy-

dennys rikoksista, joten lauseessa on paljon yhteistä esimerkkilauseeni Sohvasta jäi han-

naamaan kanssa. Huumo (2005: 519) pohtiikin, miten tämäntyyppisiä lauseita tulisi luo-

kittaa: ilmaisevatko ne jatkuvaa olemassaoloa vai pikemminkin jonkinlaista olemaan tu-

loa? Kysymys on validi myös jäädä hannaamaan -konstruktion osalta. Pysyvän vastus-

tamisen tilan voi nähdä jatkuvana olemassaolona tai jonkinlaisena olemaan tulona, epä-

onnistumisena. 

 

Vesa Koivisto tutkii (2005: 152) -mA-morfeemia ja etenkin verbikantaisia mA-substan-

tiiveja, jotka ovat tyypilliseltä merkitykseltään teon tuloksen nimiä, kuten kerrostuma 

’kerrostumisen tulos, seuraus’, halkeama, hiertymä tai jäämä. Pohdin, onko jäädä han-

naamaan -konstruktio aspektiltaan perfektiivinen. Johtaako konstruktio tulokseen ja jos 

johtaa niin, mikä on jäädä hannaamaan -konstruktion suorittaman teon tulos? Jäädä han-

kaamaan -verbiketju voisi tuottaa tuloksen hankauma, ja jäädä painamaan -verbiketju 

voisi tuottaa tuloksen painauma. Voisiko jäädä hannaamaan -verbiketjun tulos olla han-

nauma?  

 

Goldberg (2010: 57–58) toteaa, että verbille hahmotettavat merkitykset voivat toisinaan 

liittyä sekä tapaan (manner) että tulokseen (result), ja hän käyttää esimerkkeinä verbejä 

paistaa (fry) ja sepustaa (scribble). Hannata-verbi ilmaisee tyypillisesti tapaa, ’vastusta-

mista’, jota erityisesti hannata vastaan -konstruktio korostaa. Jäädä hannaamaan -kon-

struktio sen sijaan aiheuttaa sen, että hannata-verbin merkitys kehittyy edelleen ja siitä 

seuraa pysyvän vastustamisen tila. Jäädä-verbi aikaansaa konstruktiossa sen, että muu-

toksellista on juuri tilanteen säilyminen ennallaan sellaisessa kontekstissa, jossa muutos 

olisi ilman kuvattua vaikutusta ollut todennäköistä (Huumo 2005: 521). 
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7. PÄÄTÄNTÖ  

 

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani hannata-verbiä kognitiivisen semantiikan keinoin. 

Aineistoni muodostivat todelliset 2000-luvun hannata-sanan käyttötilanteet (267 ta-

pausta) internetin Suomi24-keskustelupalstalla. Kokosin aineistoni Kielipankin Korp-

konkordanssihakuohjelman avulla. Peilasin aineistoani Heikki Paunosen teoksessa Tsen-

naaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja (2000) määrittämiin han-

nata-verbin merkitystyyppeihin (Paunonen 2000 s.v. hannata) ja päädyin määrittelemään 

hannata-verbille kahdeksan merkitystyyppiä kriteereineen. Paunosen merkitystyypistä 

’epäröidä’, ’pelätä’ ja ’arkailla’ muodostin kaksi merkitystyyppiä, kun taas muut Pauno-

sen merkitystyypit pysyivät lähes ennallaan. Jaoin myös merkitystyypit intransitiivisiin 

ja transitiivisiin merkitystyyppeihin. Hannata-verbin transitiivisia merkitystyyppejä ovat 

’vastustaa’, ’pelätä’, ’pihdata’, ’harmittaa’ ja ’ymmärtää’ ja intransitiivisia merkitystyyp-

pejä ovat ’epäröidä’, ’jänistää’ ja ’uskaltaa’. 

 

Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat: 

1) Millaisissa konteksteissa, rakenteissa ja merkityksissä hannata-verbiä käytetään? 

2) Mitkä ovat tyypilliset hannata-verbin konstruktiot? 

Hannata-verbille hahmottui aineistossani kolme päämerkitystyyppiä: ’vastustaa’, ’epä-

röidä’ ja ’jänistää’. Keskeisin merkitys oli selvästi ’vastustaa’, jota esiintyi yli puolessa 

aineiston tapauksista. Noin 26 prosenttia aineiston tapauksista liittyi merkitykseen ’epä-

röidä’ ja 21 prosenttia merkitykseen ’jänistää’. Huomioitavaa on, että osa aineiston ta-

pauksista kuului useampaankin merkitystyyppiin ja merkitystyypit menevät siten osin 

päällekkäin. Hannata-verbille hahmottui aineistossani myös merkitykset ’pelätä’ (7 % 

tapauksista), ’pihdata’ (7 % tapauksista), ’uskaltaa’ (5 % tapauksista) ja ’harmittaa’ (2 % 

tapauksista). Paunosen merkitystyyppiä ’ymmärtää’ (Paunonen 2000 s.v. hannata) ei sen 

sijaan aineistossani esiintynyt lainkaan. Paunosen merkitystyypeistä poikkeavia tapauk-

sia oli noin 8 prosenttia eli 20 tapausta. Nämä merkitystyypeistä poikkeavat tapaukset 

olivat yksittäisiä ja usein aika epäselviä, joten mielestäni Paunosen määrittämät merki-

tystyypit kattoivat hannata-verbin merkitykset melko hyvin. 

 

Tarkastelin lauseita, joissa hannata-verbi esiintyy, jakamalla lauseet intransitiivisiin, 

transitiivisiin ja hannata vastaan -rakenteen sisältäviin lauseisiin. Eniten aineistossani 
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esiintyi intransitiivisia lauseita (52 %), toiseksi eniten hannata vastaan -rakenteen sisäl-

täviä lauseita (35 %) ja vähiten transitiivisia lauseita (13 %). Oli kiehtovaa huomata, mi-

ten kognitiivisen semantiikan ajatus merkityksen ja muodon yhteydestä toteutui myös 

tällaisen vakiintumattoman, osin tuntemattomankin lekseemin osalta. Aineistossani ei ni-

mittäin esiintynyt esimerkiksi tapauksia, joissa hannata-verbin merkitys olisi tulkittu jo-

tenkin väärin. Tämä on kiinnostavaa, sillä hannata-verbillä on täysin vastakkaisetkin 

merkitykset: ’pelätä’ ja ’uskaltaa’. Merkitystyyppi ’uskaltaa’ esiintyi lähes poikkeuksetta 

verbiketjussa ja kielteisessä tai kysyvässä lauseessa (Se ei hannaa ottaa täyttä riskiä), kun 

taas merkitystyypin ’pelätä’ ydinsisältöä aineistossa olivat transitiiviset lauseet, joissa 

hannata-verbi esiintyi passiivisen KOKIJAN pelkoon liittyvänä tunneverbinä ja KOKIJA il-

maistiin syntaktisena subjektina ja ÄRSYKE objektina (Poikaystäväni hannasi yhteen-

muuttoa). Myös muille merkitystyypeille syntaksin ja semantiikan avulla määrittelemäni 

kriteerit toimivat mielestäni aineistossa melko hyvin. 

 

Kuvasin tutkimuksessani myös hannata-verbin merkitystyyppien analysointitapaani vuo-

kaavion avulla ja hahmottelin hannata-verbin merkitysten keskinäisiä suhteita. Tutki-

mukseni mukaan merkitystyypit menevät osittain päällekkäin muiden merkitystyyppien 

kanssa muodostaen ikään kuin jatkumon. Tämän vuoksi päädyin kutsumaan hannata-ver-

bin eri merkitysten keskinäisiä suhteita hahmottavaa kuviota merkityskentäksi yleensä 

käytetyn merkitysverkko-termin sijaan. Mielestäni merkityskenttä-termi kuvaa paremmin 

sitä, että hannata-verbin merkitys on jossakin kyseessä olevan kentän sisällä ja merkitys 

voi samaan aikaan olla jaettu esimerkiksi merkitystyyppien ’vastustaa’ ja ’epäröidä’ kes-

ken.  

 

Hannata-verbin etymologia ei ole tiedossa, joten pohdin, millaisia kognitiivisia kehyksiä 

ja mielikuvia sana herättää. Tutkimukseni mukaan hannata-verbi ilmaisee tyypillisesti 

jonkinlaista negatiivista toimintaa, joten tarkastelin hannata-verbin ilmaisemia asiainti-

loja myös voimadynamiikan (forced dynamics in language and cognition) vastustaja-kä-

sitteen (antagonist) (Talmy 2000: 409–416) avulla. Hannata-verbin päämerkitys on ’vas-

tustaa’, joten vastustaja-käsite sopii mielestäni erittäin hyvin hannata-verbin käsittelemi-

seen. Tämä syntaktisella subjektilla ilmaistava vastustaja, joka on usein myös semantti-

nen AGENTTI, toimii ikään kuin negatiivisen energian lähteenä ja tuottaa asiaintilaan ne-

gatiivista energiaa. Vastustaja voi olla hannata-verbin ilmaisemassa asiaintilassa myös 

epäröijä, pihtari, harmittelija, jänistäjä, pelkuri, ei-uskaltaja tai ei-ymmärtäjä. Fysiikassa 
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negatiivista energiaa kutsutaan myös termillä kitka, joten päädyin pohtimaan, että han-

nata-verbin käyttöä motivoi ja selittää ymmärrys kitkan käsitteistyksestä.  

 

Hannata-verbille hahmottui aineistossani konstruktiot hannata vastaan ja jäädä hannaa-

maan. Näistä selvästi yleisin oli hannata vastaan -konstruktio (Akava hannasi vastaan), 

joka ikään kuin korostaa ja alleviivaa hannata-verbille merkityksen ’vastustaa’ tai ’panna 

vastaan’. Hannata vastaan -konstruktiossa on tyypillisesti AGENTTI-subjekti, kun taas se-

manttinen KOHDE, syntaktinen partitiivitäydennys, ei ole konstruktiossa pakollinen. El-

liptinen, elatiivimuotoisen syyn adverbiaalitäydennyksen ja jäädä hannaamaan -verbi-

ketjun muodostama konstruktio (Pujottelusta jäi hannaamaan) esiintyi vain kolmessa ai-

neistoni tapauksessa. Konstruktio on kuitenkin hyvin kiinnostava, sillä siinä hannata-ver-

bin merkitys kehittyy pysyväksi vastustamisen tilaksi ja kuvaa epäonnistumista. 

 

Hannata-verbi on harvakseltaan käytetty, puhekielinen lekseemi, joten uskoakseni inter-

netin Suomi24-keskustelupalsta oli tutkimusaineistokseni hyvä valinta. Kokosin aineis-

tooni kaikki hannata-verbin esiintymät yli 14 vuodelta. Valitettavasti Korp-konkordans-

siohjelma ei toiminut ihan suunnitellusti, joten jouduin hakemaan eri verbimuodot aineis-

tosta erikseen. Myös nimi Hanna aiheutti jonkin verran ongelmia, sillä jos nimi oli kir-

joitettu keskustelupalstalla virheellisesti pienellä, ohjelma mielsi senkin verbiksi. Inter-

netkeskustelujen käyttämisessä tutkimusaineistona on sekä hyviä että huonoja puolia. In-

ternetkeskustelut mahdollistavat pääsyn täysin autenttiseen suomen kieleen, mikä on tie-

tysti hienoa. Toisaalta koska kuka tahansa voi kirjoittaa periaatteessa mitä tahansa ja kes-

kustelut ovat usein monenvälisiä, on toisinaan yksittäisten sanojen merkitysten hahmot-

taminen vaikeaa. Pyrin ratkaisemaan ongelman niin, että yritin ajatella hannata-verbin 

merkityksiä mahdollisimman laajasti enkä lukittunut ensimmäiseen mieleeni tulevaan 

merkitykseen tai kahliutunut määrittelemiini merkitystyyppien kriteereihin liian tiukasti, 

sillä kun keskustelijoita on paljon, he varmasti myös tulkitsevat polyseemisille sanoille 

eri merkityksiä. Tämän vuoksi luokittelin osan aineiston tapauksista useampaan merki-

tystyyppiin. Toisaalta koska hannata-verbi on niin harvakseltaan käytetty, pystyin otta-

maan mukaan tutkimukseeni kaikki löytämäni tapaukset enkä joutunut rajaamaan tapauk-

sia, mikä lisää uskoakseni tutkimukseni luotettavuutta.  

 

Jatkotutkimuksessa voisi pyrkiä selvittämään hannata-verbin etymologiaa eli sitä, mistä 

sana on peräisin ja miten eri merkitystyypit ovat muodostuneet. Voisi tutkia, onko kyse 
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polysemiasta vai onko osa merkitystyypeistä seurausta homonymiasta. Myös muita ni-

menjohdoksilta vaikuttavia verbejä olisi kiinnostavaa tutkia. Myös hannata-verbin levik-

kiä voisi tarkastella, sillä sana on kuvattu vain slangisanakirjassa eikä siitä ole tietääkseni 

mainintoja muissa murteissa. Miellän itse hannata-verbin melko puhekieliseksi sanaksi, 

joten on mielestäni erikoista, että sitä on käytetty vuonna 2016 myös Virittäjä-lehden 

kirja-arvioinnissa (Rahtu 2016: 149). Ehkä hannata-verbin käyttäminen on siis lisäänty-

mässä ja laajentumassa myös virallisempiin yhteyksiin, mikä voisi olla myös jatkotutki-

muksen tarkastelun aiheena. Hannata-verbiä voisi verrata myös sen lähimerkityksisiin 

verbeihin, kuten esimerkiksi harata vastaan ja hangoitella vastaavasti kuin Biber, Conrad 

ja Reppen (Biber, Conrad & Rebben 1998: 95–100) ovat tutkineet korpusaineiston avulla 

esimerkiksi englannin verbejä begin ja start, ja Desagulier on visualisoinut lähimerkityk-

sisien englannin sanojen rather, quite, fairly ja pretty etäisyyksiä (Desagulier 2014: 145–

178). Toisaalta olisi kiinnostavaa selvittää hanata-verbin merkitys ja vertailla sitä han-

nata-verbiin. Hyvät kaupat -ohjelmassa auton pienoismallia myyvä mies suostui alem-

paan hintatarjoukseen todeten: En mää tuu hanaileen tänne. Uskoakseni tässä yhteydessä 

olisi voinut käyttää myös hannata-verbiä merkityksessä ’pihdata’. 

 

Toisaalta jatkossa voisi tutkia lisäksi, millaisia johdoksia hannata-verbistä on käytössä, 

millaisissa merkityksissä niitä käytetään ja millaisia mielikuvia niihin liittyy. Käyte-

täänkö esimerkiksi oliosta, joka hannaa, sanaa hannaaja vai hannari vai ovatko molem-

mat lekseemit käytössä? Kutsutaanko esimerkiksi ’vastustajaa’ tyypillisesti hannaajaksi 

ja ’pihtaajaa’ hannariksi? Olisi kiinnostavaa tutkia, millaisissa konteksteissa ja merkityk-

sissä hannaaja ja hannari sanoja käytetään ja millaisia mielikuvia nämä herättävät. Vas-

tahakoinen ja vastahankainen ovat mielestäni aika läheisiä hannata vastaan -rakentee-

seen liittyviä adjektiivejä, joten myös niitä voisi tutkia jatkossa tarkemmin. Jäädä han-

naamaan -konstruktion yhteydessä pohdin, mitä nimeä kyseessä olevan konstruktion tu-

loksesta käytetään, sillä hannauma-sana ei liene kovinkaan laajalti käytössä. Myös tätä 

olisi kiinnostavaa tutkia. 

 

Vanhatalo pohtii väitöskirjassaan (2005: 10): ”Voidaanko koskaan määritellä jonkin il-

mauksen kaikkia mahdollisia merkityksiä (kaikissa ajoissa, paikoissa, konteksteissa)? 

Voidaanko koskaan määritellä kaikkia mahdollisia konteksteja jollekin ilmaukselle?” 

Mielestäni vastaus näihin kysymyksiin on ”ei”, sillä kieli elää ja kehittyy jatkuvasti. En-

täpä onko sanojen merkitysten tutkiminen sitten turhaa, jos kerran maali on liikkuva ja 
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lopputulos ei ole koskaan täydellinen? Myös tähän kysymykseen vastaan kieltävästi. Har-

vakseltaan käytetyn, useille suomalaisille tuntemattoman hannata-verbin tutkimisen voi 

toki nähdä kaikkea muuta kuin tärkeänä; ajan ja vaivan hukkaamisena. Tällöin ei ym-

märrä sitä, että tutkimalla sanan merkityksiä voikin saada tietoa ihmisen kognitiivisesta 

ajattelusta eli siitä, miten hän maailmaa hahmottaa.  

 

Kerron konkreettisen, itselleni tapahtuneen esimerkin: Olin lounaalla, kun pöytääni is-

tahti mies. Tämä totesi neutraalisti: ”Määkin oon Joonan isä.” Ajatukseni sekosivat tyys-

tin, ilmettäni en osaa edes kuvitella, enkä saanut muotoilluksi minkäänlaista vastausta. 

Mies jatkoi: ”Siis Joonan säbäkaverin Joonan isä.” Enpä muista, milloin olisin ollut vii-

meksi yhtä pöllämystynyt. Pohdin, mikä teki lounastilanteesta niin erikoisen ja käytän 

analyysissäni hannata-verbin tutkimisessa hyödyntämääni kognitiivista semantiikkaa. 

Miehen lause Määkin oon Joonan isä aktivoi mielessäni useita kognitiivisia alueita, jotka 

olivat kuitenkin keskenään ristiriitaisia, mikä johti siihen, etten päässyt ajattelussani min-

käänlaiseen lopputulokseen. Sana Joona on itselleni tärkeä, sillä Joona on esikoispoikani, 

mikä tuo mukaan myös paljon tunnetta ja herättää varmasti kiinnostukseni. Myös lauseke 

Joonan isä muodostaa mielessäni tunteellisen kehyksen, mieheni. Tuntemattoman mie-

hen käyttämä liitepartikkeli -kin sanassa määkin sekoitti ajatteluni täysin. Jos mies olisi 

sanonut Mää oon Joonan isä, lause ei olisi ollut yhtä vaikuttava, vaan olisin etsinyt sille 

muita tulkintoja. -kin-liitepartikkeli ja lauseen sana isä sekoittivat minut, sillä olen Joo-

nan äiti, en isä, joten -kin-liitepartikkeli sai minut ajattelemaan muita vaihtoehtoja, eli se 

tuotti siis useita erilaisia predikaatioita. Liitepartikkeli -kin liitti miehen jollakin tavalla 

itseeni ja osoitti, että meillä on jotakin yhteistä, Joona, vaikka hänen Joona-hahmonsa 

osoittautuikin olevan eri kuin minun kognitiivisen kehykseni hahmottama Joonani. Lause 

olisi ollut ymmärrettävämpi, jos puhuja olisi ollut nainen ja hän olisi sanonut Määkin oon 

Joonan äiti, tai jos mies olisi sanonut Määkin oon Joonan vanhempi. Vielä paremmin 

olisin osannut kytkeä lauseeseen oikean tulkinnan, jos olisimme seisoneet salibandyken-

tän reunalla katsomassa poikien peliä, jolloin Joonat olisivat olleet mukana tilanteessa, 

eli olisin saanut analyysiini tukea kontekstista. Työstin lausetta kuumeisesti useiden kog-

nitiivisten alueiden avulla, sillä muistan pohtineeni myös, onko kyseessä jonkinlainen 

vitsi, olenko ehkä Piilokamera-ohjelmassa, onko mies hullu vai kuulinko lauseen väärin. 

Analysoin myös miehen olemusta, ilmettä sekä tilannetta ratkaisun löytämiseksi, tulok-

setta. Ilmeeni ja vastaamattomuuteni varmastikin paljastivat miehelle, että kaipaan apua 

kielelliseen ongelmanratkaisuuni, ja hän palautti minut oikeille raiteille lauseellaan Siis 
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Joonan säbäkaverin Joonan isä. Jos en olisi tutkinut kognitiivista semantiikkaa, analyy-

sini tilanteesta olisi paljon vajaampi. 

 

Lounastilanne sai minut pohtimaan myös, että eri sanat ovat eri ihmisille merkittävyydel-

tään erilaisia ja joidenkin sanojen kognitiivisten alueiden kehykset tai raamit ovat usko-

akseni paksummat kuin toisten. Ehkä toiset kognitiiviset alueet aktivoituvat toisia alueita 

herkemmin. Esimerkiksi rakkaiden ihmisten nimet tai sana äiti herättävät itseni välittö-

mästi, vaikka olisin syventynyt kirjoittamiseen tai jopa unessa. Ensisijainen tulkintani on, 

että äiti-sana tarkoittaa minua ja esimerkiksi sana Joona poikaani, ja päädyn tästä poik-

keavan kognitiivisen kehyksen aktivoitumiseen, eli erilaiseen tulkintaan, vasta toissijai-

sesti, mikä osaltaan mahdollisti lounastilanteen väärinkäsityksenkin. Toisaalta myös oma 

nimi on uskoakseni juurtunut ihmisen ajatteluun niin vahvasti, että hän kuulee oman ni-

mensä helposti ja ensisijaisesti kehystää sen tarkoittavan itseään. Luultavasti tämä on syy 

siihen, miksi kiinnitin huomiota myös hannata-verbiin, sillä sana uskoakseni aktivoi jos-

sain määrin samoja kognitiivisia alueita kuin nimeni Hanna, ja koska en kuitenkaan tien-

nyt hannata-verbin merkityksiä, päätin ottaa niistä selvää. Tutkielmani alussa siteeraa-

mani Kekkosen tavoin voin todeta, että ”Tulos oli todella hämmästyttävä”. Kun törmäsin 

hannata-sanaan Elastinen feat. -ohjelmaa katsoessani, en arvannutkaan, miten monipuo-

liseen sanaan tartuin: Sanalla on kahdeksan eri merkitystä, joista osa on jopa täysin vas-

takkaisia. Merkitykset muodostavat kiehtovan kitkaan liittyvän kokonaisuuden. Sana ku-

vastaa mielestäni myös suomalaisuutta. Uskoakseni sanan käyttäminen on myös lisään-

tynyt. 

 

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

tykset. En siis hannaa viime hetkellä enkä aio hannata jatkossakaan vaan aion jatkaa 

hannata-verbin käyttämistä myös pro gradu -tutkielmani jälkeen. En myöskään halua 

hannata kiitoksia, joten kiitän kaikkia tutkielmaani lukevia ja sitä kommentoivia. Han-

nata-verbin käyttämistä ei mielestäni kannata hannata vastaan, sillä hannata on hyvin 

monikäyttöinen verbi. Hannata-verbiä ei tarvitse myöskään hannata, sillä sen käyttämi-

nen on helppoa. Hannaatko olla eri mieltä? Hannasitko tämän? 
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LIITE 1. Aineistoesimerkkien lähdetiedot Suomi24-internetkeskustelupalstalla. 

Esimerkeissä on hakasulkeissa merkitty viestin otsikko ja päivämäärä. 

(1) Jos mies hannaa vastaan, niin näytä ovi. [Yliahkerat äidit, 25.09.2006] 

(2) Tosin AKAVA hannasi vastaan, mutta valmista tuli ilman AKAVAA. [Vanhasen 

ajama eläkeuudistus läpi, 27.09.2014] 

(3) Kokoomus ja RKP omine ja perittyinen maa- ja tonttiomistuksinensa ovat joka iki-

sessä Etelä-Suomen kaupungissa hannaamassa vastaan. [Mihin seuraavat 70 000 

espoolaista?, 13.04.2013] 

(4) Tosin pankki saattaa hannata vastaan – –. [Ostajalle välittäjä, 05.08.2008] 

(5) Ensin hannasi vähän vastaan se kokotoimitus, mutta nyt kun asian on sisäistä-

nyt niin tosi asiassa heillähän on tarjolla rajaton määrä vaihtoehtoja.[Sävsjö puu-

talot - kokemuksia?, 09.09.2005] 

(6) Itse ajatus nahkan hyödyntämisestä ei mitenkään hannannut vastaan, olinhan lap-

sesta asti nähnyt koirannahkarukkasiakin. [Enteitä ja pieniä suruja, 16.08.2009] 

(7) Kun vedin levyä, niin se hannasi vastaan.[ CD-levy, 07.04.2009] 

(8) – – näin varmistat että ketjut eivät hannaa matkantekoa. [GY-50, 24.05.2006] 

(9) Sauli Niinistön linnan juhliinkin Matti Vanhanen käveli yksin ja nuo polvet eivät 

näyttäneet hannaavan hänen menoaan. [Oikeuskansleri kirurgina, 06.01.2013] 

(10) Termostaattiko se hannaa? [MYYDÄÄN 405, 23.10.2005] 

(11) Suihkutilat hannaa, vessanpytytkin vois ola isompia, samoinkuin kylppärien ovet. 

[Kuka judovalmentaja, 05.12.2010] 

(12) Jokin siinä vain hannasi vastaan ja jatkoimme matkaamme omiin suuntiimme ennen 

kuin mitään oikeaa ehti edes syntyä. [Ikävöin taas miestä, jonka, 11.03.2011] 

(13) Ostin palat Motonetistä ja jouduin viilaamaan palojen päistä koska oli maa-

lia niin paksulti, ei olisi muuten liikkunut tarpeeksi vapaasti, eikä saa hannata yh-

tään. [Almera -02 etujarrupalojen vaihto, 30.08.2008] 

(14) Hameita suosittelen lämpimästi, paljon trendikkäitä kuoseja eikä varmasti jää pe-

pusta tai reisistä hannaamaan [lasten vaatteiden mitoista, 13.04.2007] 

(15) Ostin tänään sebamed pesupalan. Se oli iso jöntikkä. Mitenkä se toimii? Kaste-

taanko sitä veteen ja hannataan ihoa? [Sebamed pesupala, 05.05.2008] 

(16) Virkamies hannaa kehitystä ja eteenpäin menoa vastaan. [Virkamies Gardin ehdot-

taa vieläkin, 05.10.2011] 

(17) Suomessa hannataan kestävää kehitystä ja uusiutuvaa energiantuotantoa vastaan. 

[Aurinkovoimala vs. ydinvoima?, 31.05.2012] 

(18) Mutta kun VHH : laiset jatkuvasti hannaavat vastaan THL : n muitakin suosituk-

sia niin miksi ei VHH : laiset keksi ihan omia suosituksia . [Vitamiinit VHH:lla, 

08.05.2010] 

(19) Miksi hannaat enemmitöä vastaan? [Media-a syytä asettaa boikottiin, 29.01.2010] 

(20) Ikävintä oli, että nuoret ruotsalaiset naiset hannasivat kunnolla poliiseja vastaan. 

[Ruotsalaiset riesana, 14.06.2012] 

(21) Siis niitä jotka hannasivat vuosia vastaan ja sitten tulee pikkuihminen joka muuttaa 

kaiken melkein hetkessä. [Halusitko sittenkään perhettä?, 18.02.2011] 

(22) Mäkin hannaan nestepaastoa. [pitäskö jatkaa, 16.03.2010] 

(23) Oma poikaystäväni (30vuoden iässä) vielä hannasi yhteenmuuttoa, kun myöskin 

etäsuhteessä elettiin. [yhteenmuutto puheet, 04.01.2007] 

(24) Tää Nato homma on sikälikin selvä että paljon muuta ei tarvitse tehdä "kuin pistää 

töpseli seinään". Tietääkseni armeija ei ole pitkään aikaan ostanut mitään muuta 



 

kamaa kuin Nato yhteensopivaa - jotenka ...MITÄ tässä oikein hannataan? [Paavo 

Väyryseltä, 25.05.2009] 

(25) Pyöräily ei onnistu, kun sitten välilevy pullistuu ristiselästä vai oliks se joku kuluma 

joka hannaa ja hiertää. [Ei tuu mitään, 22.11.2009] 

(26) Elämäntilanteetko tässä hannaa? [A raks. 12.09.2014] 

(27) Minä olen meistä se, joka hannaa. [Suhteissa räpiköintiä, 19.06.2014] 

(28) Mitä se muuta kuin hannaa ja junnaa kaikkea edistystä vastaan! [Ainakin kokoo-

mus ja kepu, 26.03.2011] 

(29) AFC on perustettu juuri siksi, että paikallaan matkailevat SFC:läiset hannasivat 

niin pitkään matkailuorientoituneen matkailuautokerhon järjestäytymistä jäsenyh-

distykseksi. [Matka-autoyhdistykset yhdistykää, 18.08.2009] 

(30) Jos ei riitä, näet raportista mistä jäi hannaamaan. [Pelaako tällä cod5,  03.10.2009] 

(31) Juu tänään käsittelykoe oli ja siitä pirun pujottelusta jäi hannaamaan. [käsittely-

koe, 07.06.2006] 

(32) Sitä paitsi opinnot hannasivat kiinni kun ei riittänyt äly ymmärtämään niitä asioita, 

mitä opetettiin. [Köyhyyden syyt, 03.02.2012] 

(33) Yleensä homma menee niin, että kun mies on kiinnostunut ja piirittää naista, niin 

nainen hannaa ja pitää sitä emmätiiä - leikkiään viikosta ja kuukaudesta toiseen. 

[Suhteen aloitus sinkkuajan, 16.06.2009] 

(34) Jos alat hannaamaan, niin pyydä 4 vuoden takuu vaihteistolle kaupan yhteydessä = 

onnistuu. [Uusi skoda octavia rs, dsg.llä vai manuaalina, 20.08.2013] 

(35) Puolisoni alkoi hannaamaan viinitilojen kohdalla, katsotaan saanko hänet suostu-

maan. [Palaan taas Barcelonaan, 03.03.2014] 

(36) Ihmissuhdekuvioissa ainakin minulla on niin järkyttävät odotukset itseltäni, että al-

kaa hannata, kun pelkää mokaavansa. [Miksi me, 27.07.2009] 

(37) Nyt kun olen vihdoin saanut nostettua kissa pöydälle, ja puhuttua ajatuksistani 

avokkaalleni, rupeen hannaamaan. [Rakkauttako sittenkin vai sääliä, 22.05.2004] 

(38) Kuka asiassanne vielä hannaa? [Lapsi oli, 11.01.2009] 

(39) Entä onko teillä kokemusta siitä, että nyt kun jotain oikeesti alkaa tapahtumaan, 

niin mies alkaa hiukan hannaamaan? [Clomit...toimiiko?, 13.05.2006] 

(40) Tsemppiä ja kun se oikea tulee kohdalle, ei kannata jäädä hannaamaan. [Löydän 

kaikista asunnoista jotain vikaa, päiväys: 17.04.2011] 

(41) Muista sitten ettet ala viimehetkellä hannaamaan. [varattu ja varattu, 06.12.2009] 

(42) Itelläkin oli mahdollisuus lähteä Kemeriin töihin viideksi kuukaudeksi, mutta ei ol-

lut oikein aikaa varautua lähtöön ja kun takataskussa ei ollut pahan päivän varalle 

rahnoo, niin hannasin ja jätin menemättä. [kemer, 27.07.2004] 

(43) Aina voi toki myös hannata ja katua loppuelämänsä jokaista tilaisuutta, johon ei 

uskaltanut tarttua. [kauanko nainen jaksaa odottaa?, 17.11.2005] 

(44) Oikeusaputoimiston asianajaja kyllä hoiti hommansa, minä vain hannasin. [Mitäs 

silloin tehdään..., 05.02.2012] 

(45) No, selityksiä on monia, mutta suomeksi sanottuna siis hannasin. [salonki etos en-

keli, HKI Herttoniemi - varoitus, 15.06.2012] 

(46) Lähetin siis uudenvuodenviestin ja sain ihanan vastauksen ja mua pyydettiin kah-

ville, sitten mä hannasin, enkä uskaltanut soittaa ja ehdottaa sitä kahville menoa, 

koska seilasin toivon ja epätoivon välillä [mitä mieltä?, 17.07.2009] 

(47) Pupupöksy hannasi taas. [27.8.12..., 16.01.2013] 

(48) Pelkäsin kovasti tuota tapaamista, ja olin hannata koko jutun. [MINIÄT ANTAA-

KAA NEUVOJA !?!?, 11.03.2004] 

(49) Tiedätsä, mä hannaan tän jutun koska pidän susta liikaa. [elinaa..., 08.08.2004] 



 

(50) Miehet hannaa naimisiinmenoa, etenkin sellaiset joilla on omaisuutta. [Naimisiin-

menosta, 13.05.2014] 

(51) Kun markkinatalous keskittyy talouskasvussa olemassaolevan varallisuuden arvon 

kasvattamisen hannaamalla esimerkiksi kullan jälleenmyyntiä – –[ Pressiklubi mol-

lasi perussuomalaisia TAAS, 19.02.2012] 

(52) toi rymyeetu historiakirja emilia ja emil sitä ei saa muuten kuin kyseisessä antik-

vaarissa käymällä eivät voi lähettää vaikka sanoin olevani kuvassa valkopaitanen 

– – kyseistä kirjaa hannataan numerossa – – kanuuna vissiin opettannu hannaa-

maan [LAUSTEEN PERHEKUNTOUTUS KESKUS, 11.06.2014] 

(53) Katotaan taas, mutta ei noista sikstareista ole liigaan vaan hannaavat nousua. Ak-

koja koko jengi. [Mikä olisi hyvä seura junnuissa, 19.08.2012] 

(54) jepjepjippii 16.3.2010 13:09: ”Itse en uskalla ees kokeilla kun paasto vie lihaksista 

proteiinit. – –” 

nuuh 16.3.2010 22:33: ”mäkin hannaan nestepaastoa. Ei se voi olla suolistlle nor-

maalia.” [pitäskö jatkaa, 16.03.2010] 

(55) Sen verran kuitenkin hannaan, etten uskalla tehdä aloitteita ja kärsin siksi nahois-

sani ja keskityn täyttämään tyhjiön harrastuksilla (juoksua ja kuntosalia jne.). [Voi 

miehet.., 23.09.2012] 

(56) Madventuresin jätkätkään ei hannaa mennä tänne. [Kuumapannu lounasravintola 

Espoossa, 17.10.2012] 

(57) Rajua olis ja riski delata sellasessa paikassa, missä konstit on kovempia, kun suo-

men laki edes sallii. Ei hannaa sellaselle mennä! [Tuxu selittelee jälleen vaateko-

koja :), 01.11.2013] 

(58) olemme kayneet siagonissa ja phan thietiessä, en voi kuin suositella ko alueita, 

ranskalaisvaikutus näkyy positiivisessa mielessä. thaimaaseen matkaavat enään ne, 

jotka eivät muualle hannaa mennä... matkailu avartaa makaronia, eli muuallakin 

kandee käydä, hyvä amalian serkkupoika ;) [miksi matkustaa thaimaaseen? 

06.07.2011] 

(59) Se ei hannaa yksin lähteä mihinkään, ihan omakertomaansa on. [TUKSU MUUT-

TAA PIAN AMERIKKAAN, 19.09.2014] 

(60) Se ei hannaa ottaa täyttä riskiä. [NHL VOITTAJAT, 07.02.2012] 

(61) Mutta kun pitäisi keskustella kasvotusten, niin jo tulee kaverilla pupu pöksyyn. 

Dawkins on myöntänyt, ettei hänellä ole mitään selitystä biologisen informaation 

synnylle. Ehkä tästä syystä hän ei hannaa puhua aiheesta Meyerin kanssa, joka on 

alan parhaita spesialisteja maailmassa. Dawkins tietää, ettei kykene antamaan vas-

tusta kaverille.. [Signature in the Cell, 04.11.2009] 

(62) Miksi ei Teppo hannaa omalla nicklillä vastata? [Miksi Teppo olet noin katkera?, 

12.02.2009] 

(63) Josss lasketaan rimaa pikkasen löydetään se vanha Häkä mäkilasku ukko, joka me-

nee suksilla kovempaa, kun moni hannaa ajaa ees autolla, se on PARAS ukko täs 

maas!! [Suomen komein ja rohkein miesjulkkis!, 13.09.2009] 

(64) älä hannaa...ei ollut minulta. [Se on totta, 11.01.2015] 

(65) älä hannaa, ei sinua täällä kukaan tunne [Oletko tunnistanut, 14.03.2013] 

(66) jos tahdot nii.. 10.6.2012 21:08: ”Tulisitko mun kans… laiturille istumaan, katse-

lemaan aurinkoa ja miettimään mihin tää johtaa…” 

:)10.6.2012 21:15: ”OK!! Tulen kyllä :)” 

– – 

just joo 12.6.2012 19:47: ”No et uskaltais kuitenkaan, puheet on vaan isot ;-)” 

na xxx 12.6.2012 19:56; ”Mulla ei kyllä vielä ikinä oo asiat jääny rohkeuden puut-

teeseen... ja kyllä sä sen tiedät.” 



 

liplapliplap.. 12.6.2012 20:09: ”ai tsittaa sun kans ei hannaa ;-)” 

– – 

ehkä sitten 12.6.2012 20:18: ”Sitten kun kysyt asiaa irl etkä rakasta täällä kaikkia 

palstalaisia niin voisin ehkä luottaa sinuun.” [Tulisitko mun kans.., 12.06.2012] 

(67) Niin kuan kuin olen vapaa täytyy tuntosarvet pitää aktiivisessa tilassa + hannaan 

tehdä itse aloitteita, koska ikääkin on jo, nuorempana olin rohkeampi :( [Kolme 

toivetta ihastukselleni, 10.05.2013] 

(68) Itsekkään en ole uskaltanut jättää lapsiani käynnissä olevaan autoon kauppareissun 

ajaksi, mutta enpä ole valmis tuomitsemaan niitä joilla siihen rohkeus riittää. On 

paljon muitakin asioita joita minä "hannaan" tehdä, ja joita muut pitävät ihan 

normi-käytäntönä. (esim, viinan juonti, minä en juo yhtään) [] 

(69) 94HJK - RoPS 1 1,55 Stadilaiset tekee ropsista porosoppaa 

117 VPS - MyPa x 3,05 Maalihanat ruosteessa, nyhjäävät 0-0 tai 1-1 

120 FC Inter - Tampere Utd 1 2,00 Inter lepsuili Mhaminassa yliajalla tasurin, 

turkulaiset olivat sitä mieltä että niille piti antaa vapari ja sitä kun ne raivosi niin 

Mhamina teki varkain maalin. Inter voittaa. 

129PS - FC Honka x 3,15 Olisko kalakukkolassa tulossa FT 1-1 ja piste tuliaiseksi 

Espooseen. Kerrointa mukavat 29,78. Jos hannaa niin ¾ triona tulee mukavasti ra-

haa kanssa. Jotain noista tai sitten kaikki. [Äiti jätti kolme pientä lastaan autoon ja 

auton tyhjäkäynttiin, meni itse kauppaan, 22.02.2009] 

(70) Siis mikä kielto sinua hannaa? [seurat, 18.05.2009] 

(71) Mikäs nyt hannaa? [HUOMENTA SUOMI, HYVIN PYYHKII !, 04.12.2012] 

(72) Ehkä tuo juuri tässä minulla hannaa eniten, että minä en oikein voi asettaa sinua 

yleispäteväksi ihmisyyden mittariksi tai eksämppeliksi. [Psykomagia, 03.12.2005] 

(73) Kateus venäläisten rikkauksista ja vanha hapatus se hannaa meissä syntyperäisissä 

suomalaisissa ja tekee meistä yhteistyökyvyttömiä, jos pikkuisenkaan haiskahtaa 

Venäjältä. [Onko kiusaamisen syy venäläinen syntyperä?, 20.10.2012] 

(74) Ne, jotka tällä palstalla kirjoittelevat, että Skodalla on huono imago, haluavat tar-

koituksellisesti väheksyä sitä imagoa ja hannata vuosikymmenien takaisissa asi-

oissa. [Miksi skodistit provosoituvat?, 26.08.2011] 

(75) Ette vaan yritä tyrkyttää itseäsi miehen elämään? Tuli sellainen vaikutelma. Lapsi 

on jo sen ikäinen, että hän voi itsekin sumplia menojaan. turhaan enää siinä välissä 

koitat ”hannata”. [Kun isä ei halua tavata lasta, 28.04.2008] 

(76) Ja kun viikonloppuna menet sali- ja uintitreenien vastapainoksi laskettelemaan, niin 

eiköhän edessä hannaa hitureita toppapuvuissaan ja noiden laskulinjat on täysin 

ennustamattomia. [Perkele, 18.01.2006] 

(77) Mikä siinä hannaa etei irtisanomista tehdä kirjallisesti? [Isännöitsijän irtisanomi-

nen!, 08.07.2013] 

(78) Teillä kun on sitä uppoaikaa takertua niihin tuoteselosteisiinne, niin mikä – – han-

naa teitä menemästä sen kauppiaan luokse ja laittamaan tiskiin jonkun yhden tai 

kahden kissan puolesta ja sanomaan että ajattelisi kissojen puolesta[Lidl:n kissan-

ruoat?, 17.06.2009] 

(79) Sä olet liian tiukka, hannaa vähän periaatteistasi niin sulla olisi tosi kivaa ehkä 

mun tai jonkun toisen kanssa. [rakkaus???, 28.08.2004] 

(80) Joskus viimekesänä hannasin iskän kaa puistossa, ja se oli kivaa, ikimuistoista, 

vaikken paljon jaksa muistaa… [Hei olen Teemu, 01.02.2006] 

(81) Ruotsalaisessa Teknikens Världissä 2.0t kiihtyi saman välin 8.4 sekunnissa ja auto-

maattinakin 8.6s joten kyllä tuntuu sille, että testaaja on hannannut. [9-3 SS testi, 

08.11.2002] 

(82) Voi olla, että se kolmas uranage pistää jo hannaamaan [kata vs shiai, 27.04.2013] 



 

(83) Nannaa, Huusi Hanna, älä hannaa, huusi Niilo. Älä minua munnaa, Niilo kuuli, 

että mannaa. Ja kotona söi yliräpiköitynyttä kannaa. [Eihän sieltä taivaalta mitään 

mannaa satanut!, 04.02.2013] 

 

 

 


