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1. JOHDANTO
1.1. Tutkimusongelma ja -kysymykset
Syntyperäisenä kainuulaisena olen useaankin otteeseen kuullut ihmettelyä ka-partikkelin käytöstäni. Sen käyttö on herättänyt ihmetystä oululaisissa nuorissa, eikä ilmiö liene
aivan tasaisesti levinnyt Kainuussakaan. Esimerkiksi kuhmolaisen enoni ammattikoulun
opettajalla oli ollut tapana todeta ”Ka niin, ollaanko sitä Kuhmosta?”, jos joku käytti ka
niin -partikkeliketjua. Hän oli sotkamolainen eli naapurikunnassa syntynyt.
Maallikot tuntevat jonkin verran murteiden sanastollisia eroja, ja heillä on myös jonkinlainen käsitys murteiden äännerakenteellisista eroista (ks. esim. Mielikäinen 2005; Mielikäinen & Palander 2014: 151–184). Ka-partikkelin kohdalla törmäsin kuitenkin itse aikanani maallikkona vaikeuksiin sen merkityksen selittämisessä. Oma isoäitini ilmaisi
kerran oman käsityksensä ka:n merkityksestä jotakuinkin näin: ”Se on vain, no sanotaan
vain, että ka.” Koska ka on murreilmiönä sitä tuntemattomille hämmentävä eikä sitä ole
aiemmin juurikaan tutkittu, halusin itse selvittää, mitä se oikein tarkoittaa.
Pro gradu -työssäni tutkin ka-partikkelin käyttöä responsiivisissa vuoroissa itämurteiden
alueella. Tutkimukseni kohdeilmiö on murteellinen, joten katson pro gradu -työni asettuvan murteentutkimuksen traditioon. Metodikseni olen valinnut keskustelunanalyysin,
koska se sopii parhaiten partikkelien vuorovaikutustehtävien tutkimiseen. Aineistonani
toimivat itse nauhoittamani arkikeskustelut sekä Kotimaisten kielten keskuksen Aluemurteiden näkökulmia suomen syntaksiin -hankkeen aineistot.
Keskustelunanalyyttisen metodin avulla pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Mitkä ovat ka:n tehtävät responsiivisissa vuoroissa?
2. Mitä yhteisiä piirteitä ka:n eri tehtävillä on?
3. Miten ka asettuu fennistiseen partikkelijakoon?
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1.2. Mitä ka-partikkelista tiedetään?
Ka-partikkeli on alun perin käskymuodon katso lyhentymä (Varis 1986: 50; Vepsäläinen
& Sorjonen 2016: 245). Sitä ei ole ennen tätä pro gradu -työtä tutkittu kattavasti, vaan
sen käyttöä on ainoastaan sivuttu muissa tutkimuksissa. Ensimmäinen pelkästään kapartikkeliin keskittyvä tutkimus onkin oma kandidaatintutkielmani (Moilanen 2016).
Sen perusteella voidaan sanoa, että ka aloittaa muun muassa selityksiä, ihmettelyjä, kehotuksia sekä myöntäviä vastauksia. Lisäksi ka toimii keskustelun jäsentäjänä, sillä se
voi ennakoida esimerkiksi näkökulmanvaihdosta tai aiempaan puheenaiheeseen palaamista. (Moilanen 2016.) Kandidaatintutkielmani aineisto on kuitenkin peräisin 1960luvun murrehaastatteluista, joten sen tuloksia voidaan pitää arkitilanteiden näkökulmasta korkeintaan suuntaa antavina (ks. luku 1.6.).
Suomen murteiden sanakirja (SMS 2012 s.v. ka)1 määrittelee ka:n interjektioksi, joka
rinnastuu sanoihin kas, kappas ja katsos. Se on esiintynyt vanhoissa murteissa itämurteiden lisäksi myös pohjalaismurteiden alueella (ka:n levikistä ks. SMS 2012 s.v. ka levikkikartta). SMS:n (2012 s.v. ka) määritelmän mukaan ka voi esiintyä seuraavanlaisissa
merkityksissä:
1. havaittaessa jotain yllättävää, hämmästeltäessä
2. kiinnittämässä huomiota, aloittamassa selitystä
3. aloittamassa käskyä tai kehotusta
4. ”ka niin”.
Neljäs merkitysryhmä kuvaa ka niin -partikkeliketjun kiteytynyttä käyttöä. SMS:n
(2012 s.v. ka) mukaan sillä voidaan viitata ihmisiin, jotka käyttävät ka niin -kiteytymää:
”Ka tuo kanniin se astel tännek!” Vanhoissa murrematkimuksissa onkin usein luonnehdittu naapuripaikkakunnan asukkaita jollain omasta murteesta poikkeavalla ilmiöllä
(Mielikäinen & Palander 2014: 72). Esimerkiksi eteläpohjanmaalaisista on käytetty nimitystä pohojalaanen, jossa matkitaan svaavokaalia ja i-loppuisen diftongin oikenemista (Mielikäinen 2005: 105–106). Ainakin ka niin -partikkeliketju on siis huomiota herättävä murreilmiö.
1

Tarkemmin ottaen SMS:n artikkeli on ka1, mutta tekstissäni viittaan siihen ilman yläindeksiä välttääkseni väärinkäsitykset tämän tekstin alaviitteiden kanssa.
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Suomen murteiden lisäksi myös karjalan kielessä esiintyy samanhahmoinen ja ainakin
osittain käytöltään samanlainen partikkeli. Ka mainitaan nimittäin Karjalan kielen verkkosanakirjassa (2009 s.v. ka(h)) usein vastausta aloittavana partikkelina. Se on myös
kuvattu karjalaisten käyttämänä interjektiona Christfrid Gananderin sanakirjassa Nytt
finskt lexicon (Ganander & Nuutinen 1997 s.v. ka).
Muussa tutkimuskirjallisuudessa on havaittu, että ka voi muun muassa esiintyä referoinnin merkkinä (Kuiri 1984: 177–180) sekä vuoron aloitussignaalina (Varis 1986: 66–67).
Tuorein maininta ka:sta lienee Heidi Vepsäläisen ja Marja-Leena Sorjosen (2016: 245–
246) esittämä havainto siitä, että ka-partikkelilla on tutkimuksissa todettu samantyyppistä käyttöä no-partikkelin kanssa. Myös Kuiri (1984: 179) rinnastaa no- ja ka-partikkelit toteamalla, että niillä voidaan osoittaa puheenvuoron alkua sekä ”semanttista vaihdosta” vuoron sisällä. Semanttisella vaihdoksella hän tarkoittanee samaa ilmiötä, jonka
Raevaara (1989: 150) on havainnut no-partikkelin käytössä: puheenaiheen vaihtumista
topiikin sisällä (ks. myös Moilanen 2016: 16–17). Koska myös oman kieli-intuitioni
mukaan ka-partikkelin käyttötavat muistuttavat no-partikkelin tehtäviä, esittelen tässä
lyhyesti myös no-partikkelin käyttöä.
No-partikkeli esiintyy yleisesti erilaisissa puhetilanteissa. Vuoroissa se sijaitsee aina
syntaktisessa rajakohdassa, ja sillä voidaan merkitä esimerkiksi siirtymää keskustelussa:
erityisesti no niin -partikkeliketju ilmaisee keskustelun siirtyvän toiseen aiheeseen. Tällaisissa siirtymissä no ei merkitse kuitenkaan topiikinvaihdosta, vaan aihe pysyy jotenkin kytköksissä aiempaan topiikkiin. Vuoron sisällä no taas voi merkitä tekstuaalista
rajakohtaa kerronnassa. (Raevaara 1989: 148–153.)
No voi muodostaa kokonaisen vuoron myös yksin. Tällöin se toimii jatkamiskehotuksena (go-ahead response). Tällaisia kehotuksia esiintyy esimerkiksi puhujan hakiessa toisen huomiota: puhuja voi kutsua vastaanottajaa nimeltä, jolloin tämä voi ilmaista kuulolla olonsa vastaamalla no. Tämän jälkeen ensimmäinen osanottaja voi ilmaista asiansa. Vastaanottaja merkitsee siis itsensä kuulijan rooliin no-vastauksella. (Sorjonen 2002:
166–172.)

4

Vepsäläisen ja Sorjosen (2016: 261) mukaan no voi myös aloittaa vastauksia tai muita
vuoroja, jotka ovat osa jotain vierusparia. Näissä tapauksissa no ilmaisee sitä, ettei vierusparin jälkiosa vastaa välttämättä alkuosan luomiin odotuksiin. No voi esimerkiksi ennakoida sitä, että puhuja aikoo kieltäytyä tarjouksesta. Se ikään kuin siis varoittaa kuulijaa siitä, ettei vastaus tarjoukseen ole myöntävä. (Vepsäläinen & Sorjonen 2016: 261.)
No-partikkelin käytöstä vastausvuoroissa on valmisteilla väitöskirja Helsingin yliopistossa (Vepsäläinen tekeillä).

1.3. Partikkelit fennistiikassa
Partikkelit ovat fennistiikan historiassa olleet eräänlainen sanaluokkien jäännösryhmä.
Sanaluokkajako on tehty pitkälti morfologisin perustein, jolloin eri kategorioiksi ovat
hahmottuneet nominit, verbit ja partikkelit. Partikkeleita ovat olleet siis yksinkertaisesti
ne sanat, jotka eivät ole nomineja tai verbejä. Jako on alusta asti ollut ongelmallinen,
sillä termillä on viitattu niin adpositioihin, adverbeihin kuin konjunktioihinkin. (Herlin
& Seppänen 2003: 185–186.) Tämän vuoksi on syytä määritellä partikkeli-käsite tarkoin
tässä tutkimuksessa.
Partikkelit ovat taipumattomia sanoja, jotka eivät esiinny lausekkeen edussanana tai
määritteenä. Ne eivät ole kiinteä osa lauseen merkitystä vaan tuovat siihen jonkin sävyn.
Koska ne voivat olla osa mitä tahansa elementtiä, niitä kutsutaan liitynnäisiksi. (VISK
2008 § 794.) Partikkelit jakautuvat moniin tyyppeihin: esimerkiksi interjektioihin, konjunktioihin, dialogipartikkeleihin sekä intensiteettisanoihin (VISK 2008 § 792). Oman
tutkimukseni kannalta olennaisimmat kategoriat ovat dialogi- ja lausumapartikkelit, sillä
kandidaatintutkielmani tulosten perusteella ka voidaan luokitella kumpaankin ryhmään
(Moilanen 2016).
Dialogipartikkelit muodostavat prosodisen kokonaisuuden ja vuoron yksin: siksi ne
ovat pienimpiä kielellisiä tapoja osallistua keskusteluun. Niillä puhujat voivat ilmaista
muun muassa kuulolla oloa ja samanmielisyyttä. Dialogipartikkelit voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, merkitsevätkö ne vastaanotetun tiedon uudeksi vai eivät. Esi-
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merkiksi ahaa implikoi juuri kuullun olevan jollain tavalla uutta, kun taas joo ja juu eivät ota kantaa tiedon tuttuuteen tai uutuuteen. (Sorjonen 1999: 170–176.) Näitä partikkeleita yhdistää kuitenkin siis se, että ne ilmaisevat edellisen puhujan vuoron tulleen
kuulluksi.
Lausumapartikkelit esiintyvät lausuman alussa osoittamassa sitä, millä tavalla lausuma liittyy edeltävään puheeseen. Lausumapartikkelit voidaan edelleen jakaa viiteen alaryhmään: kysyviin, selittäviin, lisääviin, affektisiin ja muihin lausumapartikkeleihin. Selittäviä lausumapartikkeleita ovat esimerkiksi kato ja ku(n) ja lisääviä vaikka ja mut(ta).
Lausumapartikkelit sijaitsevat useimmiten lausuman alussa, mutta osa niistä voi esiintyä
myös lausumien sisällä (esim. kuitenkin) ja osa konjunktioina (esim. mutta, että). (VISK
2008 § 801.)
Partikkeleita voidaan siis jaotella karkeasti sen mukaan, muodostavatko ne kokonaisen
vuoron itse vai eivät. Niitä voi luokitella kuitenkin myös niiden tehtävien mukaan. Sorjosen (1999: 175) mukaan (dialogi)partikkelien luokittelussa on otettava huomioon seuraavat kolme piirrettä:
1) episteemiset oletukset
2) affektiset oletukset
3) oletukset vuorovaikutuksen etenemisestä.
Episteemisillä oletuksilla Sorjonen (1999: 175) viittaa siihen, vastaanotetaanko aiempi
vuoro uutena tietona vai ei (ks. suomen aijaa, esim. Koivisto 2015). Affektisilla oletuksilla tarkoitetaan taas sitä, esittääkö puhuja partikkelin avulla olevansa samaa vai eri
mieltä edellisen vuoron kanssa (ks. suomen niin, Sorjonen 2001). Suhtautuminen edelliseen vuoroon voi olla myös neutraalia, eli partikkelit eivät väistämättä ilmaise affektia
(ks. suomen joo, Sorjonen 2001). Oletukset vuorovaikutuksen etenemisestä taas liittyvät
siihen, käsittääkö puhuja aiheen olevan loppuun käsitelty vai ei. Esimerkiksi suomen aijaa paitsi ilmaisee tiedon uutuutta myös kehottaa kertomaan aiheesta lisää (Koivisto
2015).
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Partikkeleiden alaryhmät eivät ole toisensa pois sulkevia, sillä osa partikkeleista voi
kuulua käyttökonteksteistaan ja -tavoistaan riippuen eri kategorioihin. Esimerkiksi no
muodostaa toisinaan vuoron yksin ja toisinaan esiintyy vuoron alussa, eli joissain vuoroissa sitä käytetään dialogipartikkelina ja toisissa taas lausumapartikkelina (VISK 2008
§ 796). Koska myös ka voi kuulua molempiin kategorioihin, käytän tässä tutkimuksessa
termiä ka-partikkeli, ettei käsitettä käyttäessä tarvitsisi aina ottaa kantaa käyttökontekstiin.

1.4. Aineisto
Tutkimukseni aineistona toimivat itse nauhoittamani arkikeskustelut sekä Kotimaisten
kielten keskuksen Aluemurteiden näkökulma suomen syntaksiin -hankkeen litteroitu aineisto. Esittelen ensin kummankin aineiston erityispiirteitä sekä koko arkiaineistoni kaesiintymien määrän. Olen kuitenkin joutunut rajaamaan osan tapauksista pois tästä tutkimuksesta, jotta työ pysyisi pro gradu -tutkielman laajuisena.
Arkitilanteet olen nauhoittanut Kuhmossa elokuussa 2017. Nauhoituksissani esiintyy
minun lisäkseni yhdeksän henkilöä, joista kuusi käyttää ka-partikkelia (ks. luku 1.6.).
Kaikki kuusi informanttia ovat syntyneet Kuhmossa. Olen nauhoittanut keskusteluja
kahdessa perheessä, jotka eivät ole keskenään sukua. Kaikki tutkittavat ovat tienneet
nauhoituksista ja antaneet kirjallisen tutkimusluvan. Informanttieni anonyymiuden turvaamiseksi olen muuttanut kaikki tutkimukseni litteraateissa esiintyvät erisnimet.
Esittelen ensin nauhoittamani aineiston ja tapausten määrän perheittäin taulukossa 1,
minkä jälkeen esittelen informantit tarkemmin taulukossa 2. Olen antanut informanteille
koodit juoksevalla numeroinnilla siten, että P viittaa perheen numeroon, M mieheen ja
N naiseen.

7

TAULUKKO 1. Aineiston ja tapausten määrä arkiaineistossa.
Aineistoa

Videon osuus

Ka-tapausten Tapauksia nauhatuntia

yhteensä

aineistosta

määrä

kohden

P1

12 t 59 min 58 s

6 t 3 min 9 s

66

5,1

P2

2 t 34 min 37 s

1 t 45 min 40 s

5

1,9

7 t 48 min 49 s

71

4,6

Yhteensä 15 t 34 min 35 s

TAULUKKO 2. Arkiaineiston informantit.
Perhe

Informantti

Informantin tiedot

Informantin ka-tapausten määrä

P1

P1M1

mies, alle 30-vuotias

3

P1

P1M2

mies, yli 60-vuotias

36

P1

P1M3

mies, yli 60-vuotias

4

P1

P1N1

nainen, yli 60-vuotias

23

P2

P2M1

mies, alle 30-vuotias

2

P2

P2N1

nainen, yli 70-vuotias

3
Yht. 71

Taulukosta 1 käy ilmi tilastollisesti se, että ka-partikkeli on suhteellisen harvinainen
arkikeskustelussa: ka-tapauksia on koko aineistossa noin 4,6 nauhatuntia kohden. P2aineistossa keskiarvo on tuntuvasti pienempi: noin 1,5 tapausta nauhatunnissa. Taulukossa 2 esitetty informanttien välinen tapausjakauma kertoo myös siitä, että ka-partikkelin käyttö vaikuttaa olevan sidoksissa idiolektiin. Arkiaineistoni tapauksista peräti 83 %
on nimittäin kahden informantin tuottamia.
Osa nauhoittamastani aineistosta on pelkästään äänitettyä ja osa videoitua. Siksi olen
tuonut videoaineiston määrän ilmi myös taulukossa 1. Yksinomaan videoitu aineisto olisi keskusteluntutkimuksessa parempaa kuin äänitetty, koska videolta voi seurata myös
informanttien liikkeitä ja katseita. Olen päätynyt videoimaan kuitenkin vain osan keskusteluista, koska olen tallentanut aineistoa molemmissa perheissä 2–3 päivän ajan. En
halunnut, että informanttini tuntisivat koko ajan olevansa kuvattavina, joten siksi osa aineistosta on pelkästään äänitettyä.
Itse nauhoittamani aineiston lisäksi otan tutkimukseeni mukaan Aluemurteiden näkökulma suomen syntaksiin -hankkeen aineistot, joita säilytetään Kotimaisten kielten kes-
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kuksessa. Olen käynyt läpi aineiston litteroidun osuuden (12 t 39 min 24 s). Litteraattien
perusteella olen pyytänyt tutkimusluvan tarvittaviin videoihin, joilla esiintyy yhteensä
14 ka-tapausta. Valitut keskustelut ovat asiointitilanteita kampaamossa, kenkäkaupassa,
rautakaupassa ja kioskilla, ja ne on nauhoitettu Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa 2000luvulla. Olen huomioinut tutkimukseni aineistossa ainoastaan hankkeen aikana kerätyn
asiointiaineiston eli en käsittele ollenkaan samassa yhteydessä kerättyä haastatteluaineistoa (ks. luku 1.6.).
Esitellessäni esimerkkejä Kotimaisten kielten keskuksen aineistosta käytän lähdeviitteenä lyhennettä MURSY (murresyntaksi) sekä nauhan signuminumeroa. Itse nauhoittamieni esimerkkien kohdalla käytän vain lähdeviitettä ARKI, koska aineisto on toistaiseksi vain omassa käytössäni eikä nauhoille siksi ole olemassa virallisia arkistonumeroita. Olen kuitenkin antanut kaikille arkiaineistoni keskustelutilanteille lyhyen nimen, jonka esitän kunkin esimerkin yhteydessä. Myös Kotimaisten kielten keskuksen nauhoille
on annettu signuminumeron lisäksi oma nimensä, johon myös viittaan kunkin esimerkin
yhteydessä.
Seuraavaksi esittelen keräämäni ja saamani aineiston kokonaisuudessaan taulukossa 3.
Olen jakanut tapaukset alaryhmiin kahdella perusteella: sekventiaalisen kontekstin ja
vuoronsisäisen sijainnin mukaan. Sekventiaalisen kontekstin mukaisesti olen jakanut
ka-tapaukset kolmeen ryhmään: 1. position vuoroihin eli etujäseniin, responsiivisiin
vuoroihin sekä tarinasekvensseihin. Etujäsenistä sekä responsiivisista vuoroista kirjoitan
tarkemmin luvussa 3.4. Tarinasekvenssit ovat oikeastaan ensimmäisen position vuoroja,
mutta olen laskenut ne omaksi ryhmäkseen, koska tarinat muodostavat selvän poikkeuksen keskustelussa muutoin vallitsevaan vuorottelujäsennykseen (ks. tarinankerronnasta
keskustelussa Sacks 1974; Stivers 2008). Vuoron sisällä ka taas sijaitsee aineistossani
joko vuoron alussa tai muualla vuorossa – ei kuitenkaan aivan vuoron lopussa. Olen sekä lihavoinut että alleviivannut ne kategoriat ja poikkeustapaukset, jotka olen lopulta
valinnut tämän tutkimuksen varsinaiseen fokukseen. Käytän selkeyden vuoksi taustavärejä erottamaan ARKI- ja MURSY-aineistot toisistaan.
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TAULUKKO 3. Koko aineiston luokittelu.
Vuoron
sekventiaalinen
konteksti

Ka-tapausten
määrä vuoron
alussa

Ka-tapausten
Yhteensä
määrä muualla
vuorossa

1. positio

21

2

Responsiivinen
vuoro

38

5 (2 aineistoon) 43

Tarinasekvenssi

-

5

5

59

12

71

1. positio

2

2

4

Responsiivinen
vuoro

7

2 (1 aineistoon) 9

Tarinasekvenssi

-

1

1

MURSY yht.

9

5

14

Yhteensä

68

17

85

ARKI

ARKI yht.
MURSY

23

Koska työstäni olisi tullut koko aineistolla liian laaja, olen valinnut tarkasteltavakseni
ainoastaan responsiivisten vuorojen alussa sijaitsevat ka-tapaukset sekä kolme muualla
responsiivisessa vuorossa sijaitsevaa tapausta.2 Tämän rajauksen jälkeen tutkimusaineistoni koostuu yhteensä 48 ka-tapauksesta. Olen kuitenkin rajannut lopullisen aineiston
vasta kirjoittaessani analyysilukuja, joten olen alun perin tutkinut ja lajitellut kaikki 85
tapausta tämän tutkimusprosessin aikana. Siksi nostan eräissä kohdissa havaintojani
myös tästä tutkimuksesta pois jättämistäni ka-tapauksista, jos ne ovat mielestäni jollain
tavalla kiinnostavia tai tärkeitä kulloinkin käsiteltävän ilmiön kannalta.

2

Näissä kolmessa poikkeustapauksessa ka sijaitsee responsiivisen vuoron alussa yhden sanan ja mikrotauon jälkeen. Kaksi näistä kuuluu epäröivien vastauksien kategoriaan (ks. luku 6.1.) ja yksi tietämättömyyden osoituksiin (ks. luku 6.2., poikkeustapaus on esimerkki 18). Vaikka näissä tapauksissa ka ei
sijaitsekaan välittömästi vuoron alussa, se toimii täsmälleen samanlaisessa tehtävässä kuin muut kyseiseen kategoriaan kuuluvat tapaukset. Siksi olen päättänyt laskea nämä tapaukset mukaan aineistooni.
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1.5. Aineiston litterointikonventiot
Käytän tutkimukseni aineiston litterointiin keskustelunanalyyttista litterointitapaa, jonka
kehittäjänä pidetään Gail Jeffersonia. Tässä merkintätavassa litteraattiin merkitään puheen lisäksi keskustelun pienimmätkin yksityiskohdat: esimerkiksi vuorojen päällekkäisyys, tauot ja prosodia. (Hepburn & Bolden 2013.) Koska tutkimukseni aihe on murteellinen, merkitsen litteraatteihini myös itämurteiden äännepiirteitä. En kuitenkaan keskity
työssäni fonologiseen variaatioon, joten merkitsen esimerkiksi itämurteiden erikoisgeminaation kahdella konsonantilla, jos sanamuodossa kuuluu osittainen tai täyspitkä
geminaatta. Tutkimuksessani murrepiirteiden merkitsemistarkkuudeksi riittää hyvin se,
että tietty äännepiirre kuuluu tai ei kuulu.
Videoitua aineistoa litteroidessani olen merkinnyt litteraattiin myös osallistujien katseet
sekä keholliset toiminnot, kuten osoittamiset, nyökkäykset ja kävelemisen. Näiden eikielellisten piirteiden merkitsemisessä olen käyttänyt Lorenza Mondadan (2014 [2001])
kehittämää litterointitapaa, jossa keholliset toiminnot kohdistetaan puheeseen ja taukoihin erilaisten symbolien avulla. Keskustelunanalyyttiset litteraatiomerkit, Mondadan kehollisen toiminnan merkitsemiskonventiot sekä itämurteiden tärkeimpien murrepiirteiden merkinnät on esitetty liitteessä.
Dialogipartikkeleita tutkittaessa on tärkeää ottaa huomioon edellisen vuoron rakenne ja
toiminto sekä tarkastella partikkelia seuraavaa vuoroa. Lisäksi on otettava huomioon se,
miten itse partikkelivuoro prosodisesti tuotetaan: Millaisella intonaatiolla partikkeli lausutaan? Muodostaako se vuoron yksin? (Sorjonen 1999: 177.) Tämän vuoksi olen litteroinut erityisesti partikkelivuoron ja sitä ympäröivät vuorot mahdollisimman tarkasti,
jotta kaikki tärkeät yksityiskohdat pääsisivät mukaan litteraattiin. Litterointi onkin erittäin merkittävä osa analyysiprosessia, sillä litteraattiin merkitsemättä jääneet yksityiskohdat saattavat jäädä tutkimuksessa huomioimatta (Seppänen 1997: 18).
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1.6. Aineistoni erityispiirteet ja tutkijanpositioni
Keskustelunanalyyttisen tutkimuksen aineisto kerätään ensisijaisesti aidoista vuorovaikutustilanteista. Tutkija ei siis pyri luomaan koeasetelmia vaan yrittää nauhoittaa aineistoa mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa. Keskustelunanalyyttisen tutkimuksen aineiston tulisi siis olla sellaisista tilanteista, jotka olisivat tapahtuneet ilman nauhoitustakin. Tutkija voi olla mukana viestintätilanteessa, mutta ihanteellisimmassa tapauksessa
tutkija ei itse osallistu keskusteluun. (Vatanen 2016: 313–314.)
Keskustelunanalyysin metodiset oletukset ovat asettaneet paljon rajoituksia tutkimukseni aineistolle. Vaikka esimerkiksi haastatteluja voidaan tutkia keskustelunanalyysin
avulla, niitä ei voida pitää ensisijaisena tutkimuskohteena. Erilaisia institutionaalisia
keskusteluja tutkitaan nimittäin aina suhteessa arkikeskusteluun (Raevaara, Ruusuvuori
& Haakana 2001: 32). Dialektologisessa tutkimuksessa taas on perinteisesti käytetty
murrehaastatteluja, joissa informantteina toimivat vanhat murteenpuhujat (ks. Mielikäinen 1982: 278). Näiden kahden tutkimusperinteen yhdistäminen aineiston keruussa on
siksi ollut haastavaa.
Koska tutkimani ilmiö on murteellinen, tutkimuksen aineistoksi ei kelpaa mikä tahansa
keskusteluaineisto. Ka-partikkelia kuulee jonkin verran esimerkiksi Kainuun murteessa,
mutta sen esiintymistiheys ei ole kuitenkaan niin suuri, että sitä voisi olettaa kuulevansa
missä tahansa Kainuussa nauhoitettavassa keskustelussa (ks. taulukot 1 ja 2 luvussa
1.3.). Tämän vuoksi informantit on pitänyt pystyä valikoimaan, jotta tutkittavia partikkeleita tallentuisi nauhalle. Aineistoa pitää kuitenkin kerätä aidoista vuorovaikutustilanteista, joten sopivien informanttien ja nauhoitustilanteiden löytäminen on haastavaa.
Olen ratkaissut arkiaineiston keräämiseen liittyvät ongelmat nauhoittamalla perheitä,
jotka tunnen entuudestaan. Olen etukäteen tiennyt perheenjäsenten käyttävän ka-partikkelia puheessaan, joten olen pystynyt valikoimaan tutkimukseeni sopivat informantit.
Koska tunnen nauhoitettavat henkilöt ja he tuntevat minut, olen voinut nauhoittaa tavallisia arkitilanteita, joissa olen myös itse mukana samanlaisena osanottajana kuin muut-
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kin. Käytän nauhoitteissa itsekin ka-partikkelia, mutta olen jättänyt nämä tapaukset kokonaan aineistoni ulkopuolelle.
Vaikka olen itsekin ollut mukana keskusteluissa muiden osanottajien tavoin, olen analysoinut kaikki katkelmat aina jälkikäteen mahdollisimman objektiivisesti. Koska tunnen
informantit hyvin jo entuudestaan, tallentamani aineisto on todella luonnollista ja peittelemätöntä keskustelua. Siksi olen joutunut paikoitellen muuttamaan nimien lisäksi myös
joitakin pieniä yksityiskohtia, jotta voisin esittää esimerkkejä myös arkaluonteisia asioita käsittelevistä keskusteluista. Nämä muutokset ovat kuitenkin sellaisia, etteivät ne vaikuta vuorovaikutuksen tulkintaan millään tavalla.
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA
2.1. Kielen variaation ja murrepartikkelien tutkimus Suomessa
Koska tutkimani partikkeli esiintyy vain tietyissä murteissa, tutkimukseni on dialektologista. Sen ei kuitenkaan voi laskea olevan aivan perinteisintä murteentutkimusta, jossa
Marjatta Palanderin (2000: 436) mukaan ovat olleet vahvassa asemassa eri murrealueiden äännehistorialliset tutkimukset. Murteiden tutkimus on Suomessa ollut pitkälti äänne- ja muoto-opillista. 1900-luvun loppupuolella dialektologisessa tutkimuksessa on
kuitenkin keskitytty äännehistorioiden sijaan yksittäisten piirteiden kehityksen selvittämiseen. Tähän on vaikuttanut se, että nykyisin nauhoitettavissa olevat murteet eivät vastaa äännehistorioissa tutkittuja 1900-luvun alun murteita. 1970-luvulta lähtien Suomessa
on alettu tutkia variaatiota myös sosiolingvistisin menetelmin, kun kaupungistumisen
myötä huomio on kiinnittynyt murteiden muuttumiseen ja kaupunkien puhekieleen. (Palander 2000: 436–437.)
Sosiolingvistiikassa keskiössä ovat aluemurteiden sijaan sosiaalisten rakenteiden suhde
kielen variaatioon. Yksilöiden kielen vaihtelua siis selvitetään suhteessa taustamuuttujiin, joita ovat muun muassa ikä, ammatti ja asuinpaikka. (Mustanoja 2011: 55.) Sekä
Mielikäinen (1982: 279) että Mustanoja (2011: 55) kuitenkin huomauttavat, ettei suomalainen dialektologia ole poikennut sosiolingvistiikasta niin paljon kuin muissa maissa
(ks. myös Kurki 2005: 14). Itse asiassa suomalaiset murteen tutkijat ovat ottaneet sosiaaliset muuttujat huomioon jo tallentaessaan aluemurteita, sillä murrehaastatteluihin
on etsitty kultakin paikkakunnalta iäkkäitä ja kouluttamattomia informantteja (Mustanoja 2011: 55).
Vaikka murteiden tutkimus Suomessa onkin ollut pääosin äänne- ja muoto-opillista,
suomen murteista on jo 1800-luvulla julkaistu myös syntaktisia tutkimuksia (Palander
2000: 436; Karttunen & Rouhikoski 2010: 426). Tätä jatkumoa on täydentänyt Aluemurteiden näkökulma suomen syntaksiin -tutkimushanke, jossa on kerätty syntaksin tutkimiseen sopivaa murreaineistoa muun muassa asiointitilanteista (Karttunen & Rouhi-

14

koski 2010: 426–428). Osa omankin tutkimukseni aineistosta on peräisin tämän hankkeen nauhoitteista (ks. tarkemmin luku 1.4.).
Dialektologinen ja sosiolingvistinen tutkimus keskittyvät siis selvittämään kielellistä variaatiota alueen ja sosiaalisten taustamuuttujien näkökulmasta. Suomen variaatiota on
tutkittu kuitenkin myös keskustelutilanne huomioon ottaen. Esimerkiksi Hanna Lappalainen (2004) on tutkinut variaation suhdetta puhetilanteeseen ja keskustelun erilaisiin
toimintoihin yhdistämällä sosiolingvistiikkaa ja keskustelunanalyysia. Anu Rouhikoski
(2015) taas on selvittänyt, miten iA-vokaaliyhtymän ii-edustus toimii helsinkiläisyyden
sosiaalisena indeksinä. Hän on tutkimuksessaan todennut, että helsinkiläiset Kelan virkailijat käyttävät Helsingin puhekieleen yhdistettyä ii-varianttia erityisesti nuorten
asiakkaiden kanssa. Rouhikoski onkin tulkinnut ii-variantin voivan ilmentää kuulijasta
riippuen helsinkiläisyyttä, mutta toisaalta myös affektiivisuutta ja rentoutta. (Rouhikoski
2015.) Variaation sosiaalisesta indeksisyydestä on kirjoittanut myös Heini Lehtonen
(2015), joka on tutkinut maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten jälkitavujen iloppuisten diftongien kato- ja säilymismuotojen vaihtelua.
Keskustelunanalyysia on käytetty murteentutkimuksen metodina myös murrepartikkeleita tutkittaessa. Murteellisten partikkelien tutkimus on kuitenkin ollut harvinaista:
useimmat suomalaiset partikkelitutkimukset keskittyvät yleispuhesuomessa esiintyviin
partikkeleihin. Murrepartikkeleista on tästä huolimatta ilmestynyt joitakin opinnäytetöitä: esimerkiksi Katja Soikkeli on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan hän-sanan partikkelistunutta käyttöä kaakkoismurteissa (ks. lisää Soikkeli 2013). Eri murrepartikkeleiden käyttöä on kootusti tarkastellut Seija Varis (1986) omassa suomen kielen syventävien opintojen tutkielmassaan.
Kielen variaatiota voidaan siis tutkia myös keskustelunanalyyttisesti. Palanderin (2000:
438) mukaan keskustelunanalyysi tuokin variaationtutkimukselle uusia mahdollisuuksia: sen avulla voidaan selvittää, kuinka variaatio ja keskustelukonteksti liittyvät toisiinsa. Hän on myös todennut, että murteittain voi esiintyä eroja keskusteluvuorovaikutuksessa (Palander 2000: 441). Tutkiessani murteellista partikkelia tarkastelen itse asiassa
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juuri murteelliseen vuorovaikutukseen liittyvää ilmiötä. Tästä syystä olenkin valinnut
metodikseni keskustelunanalyysin, jonka teoreettisia oletuksia seuraavaksi esittelen.

2.2. Keskustelunanalyysin teoreettisia lähtökohtia
Keskustelunanalyysi on syntynyt pitkälti Harvey Sacksin vuosina 1964–1972 pitämien
luentojen pohjalta. Luennot on nauhoitettu Sacksin kollegaa Emanuel Schegloffia varten
ja ne on myöhemmin litteroitu ja julkaistu (ks. Sacks 1995a ja 1995b). Sacks oli etnometodologian perustajana tunnetun Harold Garfinkelin oppilas, ja keskustelunanalyysin
metodiset ja teoreettiset näkemykset kielestä ja sen tutkimisesta perustuvatkin
Garfinkelin ajatuksiin. (Hakulinen 1997a: 13–14.) Garfinkelin näkemyksiä ja niiden
vaikutusta keskustelunanalyysiin on esitellyt tunnettu keskustelunanalyytikko John Heritage teoksessaan Harold Garfinkel ja etnometodologia (1996 [1984]).
Harold Garfinkel on kyseenalaistanut sellaisen käsityksen, jonka mukaan kielen sanat
olisivat suorassa yhteydessä kuvattaviin olioihin. Hänen mukaansa kielessä ei ole kyse
vain lauseiden merkitysten vaan oikeastaan erilaisten toimintojen ymmärtämisestä. Jokainen kuulija joutuu tulkitsemaan jokaista lausumaa suhteessa sen tuottamiskontekstiin: kuka sen sanoi, missä, milloin ja miksi? Garfinkelin mukaan jokainen toiminto ja
sana on indeksikaalinen eli jollain tapaa puhetilanteeseen viittaava. Täten mitään ilmausta ei voida ymmärtää läpinäkyvästi ilman kontekstin huomioon ottamista. (Heritage 1996 [1984]: 140–145.) Helpoin esimerkki sanojen indeksikaalisuudesta lienevät
pronominit, joilla voidaan viitata tilanteesta riippuen eri tarkoitteisiin. Tilannesidonnaisuus on kuitenkin läsnä kaikissa muissakin sanoissa – esimerkiksi pieni elefantti ei ole
samankokoinen kuin pieni lapsi.
Keskustelunanalyysissa pidetään arkikeskustelua ensisijaisena tutkimuskohteena, koska
se on yhteiskuntamme hallitseva vuorovaikutusmuoto (Heritage 1996: [1984]: 234–
235). Tästä huolimatta keskustelunanalyysilla tutkitaan myös institutionaalista vuorovaikutusta: esimerkiksi asiointitilanteita ja opetuskeskusteluita. Institutionaalista keskustelua tarkastellaan kuitenkin poikkeuksena arkikeskustelusta, joten tutkimus on ver-

16

tailevaa (Raevaara, Ruusuvuori & Haakana 2001: 14). Institutionaalinen ja arkinen
vuorovaikutus poikkeavat myös muodoltaan toisistaan. Arkikeskustelussa esimerkiksi
vuorojen pituutta ja jakoa ei ole ennalta määrätty, mutta institutionaalisissa tilanteissa
näihin voi liittyä tiukkakin säännöstö (ks. Drew & Heritage 1992: 29–53).
Tässä pääluvussa olen kuvannut tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat. Olen osoittanut,
kuinka pro graduni asettuu osaksi kahta tutkimustraditiota: variaationtutkimusta ja keskustelunanalyysia. Analyysissa käyttämäni työkalut ovat kuitenkin peräisin yksinomaan
keskustelunanalyysista. Seuraavassa pääluvussa esittelen keskustelunanalyysin tärkeimmät käsitteet sekä kerron tarkemmin kolmesta oman työni kannalta olennaisesta ilmiöstä: sekvenssijäsennyksestä, osanottajien tietämyksestä sekä linjaan asettumisesta.
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3. KESKUSTELUNANALYYSI METODINA
3.1. Metodiset taustaoletukset
”[Keskustelunanalyysin] perustehtävänä on kuvata menettelytapoja ja olettamuksia, joiden varassa puhujat tuottavat oman käyttäytymisensä ja tulkitsevat toistensa käytöstä” (Heritage 1996 [1984]: 236).
Keskustelunanalyysi on empiirinen tutkimusmetodi, jossa luodaan yleistyksiä havainnoimalla tarkasti keskustelun yksityiskohtia (Vatanen 2016: 312). Siinä keskeisintä on
se, että keskustelu nähdään jäsentyneenä vuorovaikutuksena, jossa erilaiset merkitykset
tuotetaan osana kontekstia. Kielellinen merkitys ei siten koskaan voi olla erillään tilanteesta, jossa se on sanottu – se syntyy viime kädessä aina kuulijan oman päättelyn tuloksena. (Hakulinen 1997a: 13–14.) Keskustelunanalyysilla ei yritetä tavoittaa puhujien
motiiveja tai muita sisäisiä prosesseja, vaan fokus on tiukasti keskustelijoiden todellisten toimintojen erittelyssä (Heritage 1996 [1984]: 238; Vatanen 2016: 312–313). Etusijalla keskustelun tarkastelussa onkin se, kuinka vuorovaikutus toimii käytännössä ja
kuinka puhujat luovat ja tuovat julki yhteisymmärrystä (ks. Vatanen 2016: 312–313).
Keskustelunanalyysi lähtee siitä olettamuksesta, että keskustelu on kauttaaltaan jäsentynyttä (Heritage 1996 [1984]: 236; Hakulinen 1997a: 13). Keskustelun eri vuorot muotoillaan siis aina niin, että ne jollain tavalla liittyvät toisten osanottajien vuoroihin. Vuoron tulkitaan tavallisesti liittyvän aina edelliseen vuoroon. Tämä tarkoittaa myös sitä,
että jokainen puhuja tulee tulkinneeksi edeltävän vuoron ja esittäneensä oman tulkintansa siitä muotoillessaan oman vuoronsa. (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974: 727–728.)
Keskustelu siis rakentuu erilaisista vuoroista, jotka tuotetaan kontekstiinsa sopiviksi ja
jotka vuorostaan luovat uutta kontekstia seuraaville vuoroille. Tätä kutsutaan sekventiaalisuudeksi (Raevaara 1997: 75; luku 3.3.).
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3.2. Keskusteluntutkimuksen peruskäsitteitä
Keskustelunanalyysissa merkitysten ajatellaan rakentuvan keskustelutilanteessa. Siksi
mitään keskustelun yksityiskohtaa ei voida pitää lähtökohtaisesti merkityksettömänä.
(Heritage 1996 [1984]: 237.) Sen vuoksi keskustelulitteraatteihin merkitään itse puheen
lisäksi muitakin aineksia, kuten yskähdyksiä, naurahduksia ja taukoja (Hakulinen
1997a: 17).
Keskustelua analysoitaessa voidaan analyysin perusyksikkönä pitää vuoroa (turn):
puhejaksoa, jonka yksi puhuja tuottaa ilman puhujan vaihdosta (Sacks ym. 1974; VISK
2008 § 1004). Vuorot rakentuvat vuoron rakenneyksiköistä (turn-constructional unit),
joista jokainen itsessään voisi muodostaa vuoron yksin. Vuoron rakenneyksiköt voivat
olla esimerkiksi kokonaisia lauseita, lausekkeita tai yksittäisiä sanoja. (Sacks ym. 1974.)
Jokainen vuoron rakenneyksikköjen raja on mahdollinen vuoronvaihdoskohta (transition-relevance place), jossa vuoro voi vaihtua vuorottelujäsennyksen lainalaisuuksien
mukaan. (Ks. tarkemmin vuorottelujäsennyksestä Sacks ym. 1974; Hakulinen 1997b;
Hayashi 2013.) Myöhempi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että puhujat voivat pitää
vuoron itsellään mahdollisissa vuoronvaihdoskohdissa erilaisin keinoin, esimerkiksi
prosodian ja syntaksin avulla (Clayman 2013: 152).
Vuorot muodostavat keskustelussa erilaisia kokonaisuuksia, sekvenssejä. Tämä johtuu
siitä, että jokainen vuoro tuotetaan suhteessa edelliseen. Samaten jokainen vuoro myös
luo odotuksen siitä, minkälainen vuoro sen jälkeen sopisi. (Sacks ym. 1974; Raevaara
1997: 75.) Vieruspareiksi (adjacency pair) kutsutaan kahta vuoroa, joiden suhde on
erityisen vahva ja konventionaalistunut. Niissä etujäsen luo vaatimuksen tietyntyyppisestä jälkijäsenestä: esimerkiksi kysymys vaatii jälkijäsenekseen vastauksen. (Schegloff
& Sacks 1973: 295–296; Sacks 1995a: 98–99, 1995b: 189.)
Keskustelu jakautuu siis erilaisiin yksiköihin: vuoroihin ja sekvensseihin. Tutkittaessa
näitä keskustelun yksikköjä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi niiden ilmentämät toiminnot (action) sekä ne käytänteet (practice), jotka toimintojen muodostamiseen liittyvät. Toimintoja voivat olla esimerkiksi kysymys tai tarjous. Käytänteet puolestaan
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ovat niitä keinoja, joilla toiminnot ilmaistaan. (Sidnell 2010: 60–61.) Esimerkiksi suomessa vuoro voidaan merkitä kysymykseksi muun muassa interrogatiivipronominilla tai
-kO-liitepartikkelilla (VISK 2008 § 1678).
Seuraavaksi esittelen tarkemmin erityisesti tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä keskustelunanalyysin käsitteitä ja työkaluja: sekvenssijäsennystä, osanottajien tietämystä sekä
preferenssijäsennystä ja linjaan asettumista. Lopuksi kerron myös siitä, millä perusteella
olen jaotellut aineistoni ka-tapaukset ja kuinka tutkimukseni analyysiosa rakentuu.

3.3. Sekvenssijäsennys
Jotta keskustelun eritteleminen olisi mahdollista, on tunnettava sekvenssijäsennyksen
perusteet. Sekvenssijäsennyksellä tarkoitetaan lyhyesti sanoen sitä, miten keskustelun
vuorot liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä sekvenssejä eli toimintajaksoja. Esimerkiksi kysymys luo rakenteellisen odotuksen vastauksesta, ja toisen henkilön menojen tiedusteleminen ennakoi usein jonkinlaisten pyynnön tai kutsun esittämistä. Näistä
sekvensseistä ensimmäistä kutsutaan vieruspariksi ja jälkimmäistä esisekvenssiksi (tarkemmin esikutsu tai esipyyntö, pre-invitation, pre-request). (Ks. Schegloff 2007.) Tässä
alaluvussa esittelen yhden konkreettisen katkelman avulla seuraavat käsitteet: vieruspari, välisekvenssi ja 3. position vuoro.3 Samalla kerron tarkemmin siitä, mitä keskustelunanalyysissa tarkoitetaan responsiivisilla vuoroilla, joita tarkalleen ottaen tutkin. Olen
merkinnyt kunkin vuorotyypin katkelmaan harmaalla kirjainyhdistelmällä, jonka merkityksen selitän mallianalyysissani. Lisäksi olen värikoodannut kunkin sekvenssin lukemisen helpottamiseksi. Katkelmassa keskustellaan järviveden lämpötilasta. Näyte ei
kuulu tutkimuksen varsinaisiin esimerkkeihin, joten sitä ei ole numeroitu.
[ARKI: Mallikatkelma]
01
02
03
3

Paavo: tai jotta, (.) ja kuitenni parikytä astetta=´ttä?
(.) varmmaan on. (.) pinnassa nii ai- (.) °ihan°,
(.) kohttuu lämmintä °nytten°.

Emanuel Schegloff (2007) on kirjoittanut sekvenssijäsennyksen perusteita kattavasti esittelevän teoksen Sequence organization in interaction, ja suomeksi aihetta on käsitellyt esimerkiksi Liisa Raevaara
(1997) teoksessa Keskustelunanalyysin perusteet. Aiheesta laajemmin kiinnostuneet voivat saada paljon lisätietoa näistä teoksista.
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04
(0,3)
05
Niilo: EJ °ni° että ei jäälautat ui (-).
06
(0,3)
07
Paavo: VS, EJ hä?
08
Niilo: VS, JJ ei jäälautat [uiv vielä.]
09
Paavo: JJ
[↓e::i oo ] °ei°↓.
((Litteraatista on poistettu 7 riviä.))
17
Niilo: EJ ei se tietty vielä ihan ↑lämmin oo (°jos°) s´=on,
18
[seittemäntoista=´t(h)ä heh heh.]
19
Paavo: JJ [no e::ihä? eihä,
°ei]hä se ou van
20
tuot- (.) kuitenni jot°↑t[a↑
21
Niilo:
[mutta? (.) ei niin kuh,
22
(2,1)
23
Paavo: JJ kuka?=ylleensä y- (0,4) kylymemmässä veissä
24
uipi nii mikä siinä ettei uisi.
25
Niilo: 3P mm,

Rivillä 5 Niilo tuottaa tulkintaehdotuksen Paavon aiemman vuoron merkityksestä: ei
jäälautat ui, eli vesi ei ole jääkylmää. Se luo odotuksen siitä, että Paavo vahvistaa tulkinnan oikeaksi tai vääräksi. Näin se on vierusparin etujäsen (EJ). Tämän vierusparin
jälkijäsen (JJ) on Paavon vuoro rivillä 9, jolla hän vahvistaa Niilon tulkinnan: ↓ei oo
°ei°↓. Tämän sekvenssin kuitenkin katkaisee korjaussekvenssi riveillä 7–8, jossa Paavo
tuottaa ensin korjausaloitteen hä?, jonka jälkeen Niilo toistaa tulkintaehdotuksensa. Tällaista toisen sekvenssin sisään sijoittuvaa sekvenssiä kutsutaan välisekvenssiksi (VS),
ja tyypillisimmillään tällaiset sekvenssit ovat nimenomaan korjaussekvenssejä (korjausjäsennyksestä tarkemmin ks. esim. Sorjonen 1997).
Katkelman kolmannessa sekvenssissä on kolme vuoroa: etujäsen, jälkijäsen sekä 3. position vuoro (3P). Riveillä 17–18 Niilo tuottaa kannanoton, jossa hän arvioi veden lämpötilaa: ei se tietty vielä ihan ↑lämmin oo – –. Kannanotot luovat odotuksen toisesta
kannanotosta (Pomerantz 1984), joten Paavon vuorot riveillä 19–20 ja 23–24 muodostavat vierusparin jälkijäsenen: no e::ihä? eihä, °eihä se ou van – – kuka?=ylleensä y(0,4) kylymemmässä veissä uipi nii mikä siinä ettei uisi. Olen jättänyt Niilon vuoron rivillä 21 huomioimatta pitääkseni esimerkin yksinkertaisempana.
Paavon (erimielinen) kannanotto luo rakenteellisen odotuksen jonkinlaisesta jatkosta
(Schegloff 2007: 115–117). Tähän odotukseen vastaten Niilo ilmaisee rivillä 25 kuulleensa Paavon kannanoton: mm. Niilon responssi on 3. position jälkilaajennus (postexpansion), joka sulkee samalla sekvenssin (Schegloff 2007: 118). Jälkilaajennus voi
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olla myös vierusparin mittainen tai vielä pidempikin, jos se alkaa jälkijäsentä vaativalla
vuorolla (Schegloff 2007: 148–149). Jatkan tämän esimerkkisekvenssin mallianalyysia
luvussa 3.5., jossa käsittelen preferenssijäsennystä ja linjaan asettumista.
Esittelemäni vierusparin jälkijäsenet sekä 3. position vuoro ovat responsiivisia vuoroja:
ne vastaavat aiemman vuoron luomiin rakenteellisiin odotuksiin. Havaintojeni mukaan
vierusparin jälkijäsenistä käytetään suomeksi sekä termiä vastaus (answer) että responssi (response). Eronteko näiden käsitteiden välillä perustunee englanninkieliseen
kirjallisuuteen: englannin answer 'vastaus' on vastaus kysymykseen siinä missä
response 'vastaus; reaktio' on mikä tahansa vuoro, joka tuotetaan reaktiona aiempaan
vuoroon. Tutkimuksessani käytän useimmiten merkitykseltään laajempaa responssikäsitettä.

3.4. Tietäminen keskustelussa
Keskustelun osanottajat eivät useinkaan ole tiedollisesti samassa asemassa. Monet tässäkin tutkimuksessa käsiteltävät sekvenssit liittyvät jollain tavalla tietoon: osanottajat esittävät toisilleen kysymyksiä, tuovat esiin omia näkemyksiään ja käyvät ikään kuin neuvotteluja siitä, millainen pääsy kullakin on puheena olevaan tietoon. Keskustelutilanteissa siis vaikuttaa taustalla se, mitä kukakin tietää ja millä tavalla (esim. Stivers, Mondada
& Steensig 2011: 9). Koska myös ka-partikkelin käyttö liittyy osanottajien tietoon ja tietämättömyyteen, esittelen aiheeseen liittyviä käsitteitä tässä alaluvussa.
Keskustelussa tiedon ympärillä on paljon erilaisia rajoituksia. Osanottajilla ei ole samanlainen pääsy (epistemic access) tietoon, saati etuoikeutta (epistemic primacy) siihen.
Kunkin osanottajan episteeminen pääsy topiikkiin riippuu siitä, mitä he tietävät puheenaiheesta ja mistä tieto on peräisin. Esimerkiksi jonkin tapahtuman omin silmin todistaneella ihmisellä on suorempi pääsy tähän tietoon kuin asiasta lehdestä lukeneella. Samalla kun ihmisten tiedon määrä ja laatu vaihtelevat, on myös heidän oikeutensa puhua
siitä erilainen. Topiikista eniten tietävällä on myös suurin oikeus väittää siitä jotain, eli
hän on episteeminen auktoriteetti (epistemic authority). (Stivers ym. 2011: 9–14.)
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Osanottajilla on kussakin tilanteessa erilainen episteeminen status (epistemic status)
suhteessa toisiinsa. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kahdella puhujalla on erisuuruinen pääsy puheena olevaan tietoon. Episteemisten statusten eroja voidaan ilmaista
merkinnöillä K+ ja K–: asiasta enemmän tietävän puhujan episteeminen status on K+ ja
vastaavasti vähemmän tietävän K–. (Heritage 2012, 2013.)
Osanottajat ovat usein hyvin perillä toistensa episteemisestä statuksesta ja myös osoittavat sen keskustelussa erilaisin keinoin. Tuottaessaan vuoroja keskustelussa osanottajat
myös asennoituvat samalla tietoon, jolloin he ilmaisevat omaa episteemistä asennoitumaansa (epistemic stance).4 Näiden asennoitumien avulla puhujat ilmaisevat omaa ja
toisten asemaa suhteessa käsillä olevaan tietoon. (Heritage 2012, 2013.) Episteemisestä
asennoitumasta voisi nimetä esimerkkinä suomen se on- ja niin on -toistovastaukset, jotka molemmat ilmaisevat puhujan olevan samaa mieltä aiemman puhujan kanssa. Vastaukset kuitenkin eroavat sisältämänsä episteemisen asennoituman suhteen: Se on ilmaisee puhujan olevan samaa mieltä, mutta hänellä on kuitenkin itsenäistä tietoa aiheesta (K+). Niin on taas ilmaisee pelkkää samanmielisyyttä, jolloin vastaaja ilmaisee tietävänsä aiheesta vähemmän kuin ensimmäinen puhuja (K–). (Sorjonen & Hakulinen
2009.)
On tärkeää huomata, etteivät episteeminen status ja asennoituma ole samoja asioita.
Episteeminen asennoituma on puhujan julki tuotu näkemys siitä, mikä hänen suhteellinen episteeminen statuksensa tilanteessa on. Puhujan todellinen episteeminen status voi
kuitenkin poiketa hänen esittämästään käsityksestä: osallistujat saattavat esimerkiksi ilmaista tietävänsä aiheesta vähemmän kuin oikeasti tietävätkään. Näin tehdään usein
muun muassa ensimmäisissä kannanotoissa (first assessment), joissa arvio ilmaistaan
epävarmana, jotta myös muilla puhujilla olisi mahdollisuus esittää näkemyksensä aiheesta (Heritage & Raymond 2005).

4

Termistä stance on käytetty suomeksi sanaa asenne, mutta kuten esimerkiksi Rouhikoski (2012) on
huomauttanut, asenne voidaan tulkita jollain tavalla pysyväksi asenteeksi. Stance on kuitenkin jotain
sellaista, joka muodostuu puhujien kesken ja jonka avulla puhujat asemoivat itsensä suhteessa toisiinsa (Du Bois 2007: 169). Koska termi stance viittaa muuttuvaan ja dynaamiseen vuorovaikutuksen ilmiöön, käytän tässä tutkimuksessa käännöstä asennoituma, joka tarkoittaa asennoitumisen (stancetaking) lopputulosta. Kiitän ystävääni Joonas Anttilaa tästä suomennosehdotuksesta.
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3.5. Preferenssijäsennys ja linjaan asettuminen
Lopuksi ennen varsinaiseen analyysiin siirtymistä on syytä vielä tarkastella preferenssijäsennystä sekä linjaan asettumista: koko aineistonjaotteluni pohjautuu nimittäin näiden
käsitteiden varaan. Tässä alaluvussa esittelen ensin preferenssijäsennyksen pääpiirteet,
minkä jälkeen havainnollistan ilmiötä esimerkkikatkelman avulla. Sen jälkeen kirjoitan
tarkemmin linjaan asettumisesta, joka on oman tutkimukseni kannalta olennainen käsite.
Lopuksi esittelen myös aineistoni jaotteluperusteet sekä tutkimukseni analyysiosan rakenteen.
Vierusparin etujäsen luo aina odotuksen tietynlaisesta jälkijäsenestä: esimerkiksi tervehdykseen vastataan tervehdyksellä. Useimmiten mahdollisia jälkijäseniä ei kuitenkaan
ole yksi, vaan ainakin kaksi. Esimerkiksi kutsun voi hyväksyä tai siitä voi kieltäytyä.
Molemmat vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole etujäsenen kannalta samanarvoisia: toinen
niistä edistää etujäsenen aloittamaa toimintaa, toinen ei. Toimintaa edistävää jälkijäsentä
kutsutaan preferoiduksi. Preferoimattomiksi jälkijäseniksi taas kutsutaan sellaisia
vuoroja, jotka eivät vie aloitettua toimintaa eteenpäin. (Schegloff 2007: 58–59.) Jälkijäsenen valikoitumista kahdesta vastakkaisesta vaihtoehdosta ohjaa preferenssijäsennys
(Tainio 1997: 94).
Preferenssijäsennyksessä ei ole kyse puhujien toiveista tai ajatuksista vaan vierusparin
jäsenten rakenteellisesta suhteesta (Schegloff 2007: 61). Preferoidut ja preferoimattomat
jälkijäsenet ovat nimittäin erilaisia. Siinä missä preferoitu jälkijäsen tuotetaan tyypillisesti heti etujäsenen jälkeen, preferoimatonta responssia edeltää usein tauko. Preferoitu
vastaus sijoitetaan yleensä heti vuoron alkuun, kun taas preferoimatonta vastausta viivytetään ja siirretään mahdollisimman pitkälle vuoron loppuun. (Pomerantz 1984: 65;
Sacks 1987; Schegloff 2007: 63–68.) Eräs keino viivyttää kieltäytymistä tai muuta preferoimatonta tekoa on aloittaa vuoro partikkelilla (Pomerantz 1984: 72), ja jälkijäsenen
preferenssi onkin osoittautunut olennaiseksi piirteeksi myös ka-alkuisten responssien
kohdalla.
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Palataan nyt luvussa 3.3. esittelemääni esimerkkikatkelmaan (ks. s. 19–20). Käsitellyn
esimerkin viimeinen, kolmivuoroinen sekvenssi havainnollistaa kannanottoihin (assessment) tuotettavien responssien odotuksenmukaisuutta. Kannanotto on toiminto, jolla puhuja esittää arvionsa jostakin asiasta tai kohteesta. Se luo odotuksen saman- tai erimielisestä toisesta kannanotosta (second assessment), joista edellinen on preferoitu ja jälkimmäinen preferoimaton jälkijäsen. (Pomerantz 1984.) Tämä on loogista juuri esitetyn preferenssin määritelmän kannalta: kannanotolla esitetään arvio, jolloin aloitettua toimintaa
edistetään parhaiten esittämällä samansuuntainen arvio. Mallikatkelmassa Paavo esittää
erimielisen kannanoton riveillä 19–20 ja 23–24.
[ARKI: Mallikatkelma]
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Niilo: EJ ei se tietty vielä ihan ↑lämmin oo (°jos° s´=on,
[seittemäntoista=´t(h)ä heh heh.]
Paavo: JJ [no e::ihä? eihä,
°ei]hä se ou van
tuot- (.) kuitenni jot°↑t[a↑
Niilo:
[mutta? (.) ei niin kuh,
(2,1)
Paavo: JJ kuka?=ylleensä y- (0,4) kylymemmässä veissä
uipi nii mikä siinä ettei uisi.
Niilo: 3P mm,

Niilo arvioi järviveden lämpötilaa riveillä 17–18: ei se tietty vielä ihan ↑lämmin oo – –.
Odotuksenmukainen jälkijäsen olisi samanmielinen kannanotto (ks. yllä), mutta Paavon
kannanotto on jossain määrin erimielinen: no e::ihä? eihä, °eihä se ou van – – kuka?
=ylleensä y- (0,4) kylymemmässä veissä uipi nii mikä siinä ettei uisi. Tarkalleen ottaen
Paavo tuo omassa kannanotossaan esiin eri näkökulman aiheeseen. Hän myöntää, ettei
vesi ole varsinaisesti lämmintä, mutta se on kuitenkin uimakelpoista viileään veteen tottuneelle uimarille. Paavo ei siis ilmaise olevansa varsinaisesti eri mieltä Niilon arviosta
vaan pikemminkin siitä, onko vesi tarpeeksi lämmintä uimiseen. Tarkasteluni kannalta
tärkeintä on kuitenkin se, että Paavon kannanotto on tuotettu preferoimattomana vuorona.
Preferoimattomaksi vuoron tunnistaa esimerkiksi siitä, että se alkaa no-partikkelilla
(Raevaara 1989; Vepsäläinen & Sorjonen 2016) ja siinä itse erimielinen elementti siirretään aivan loppuun: – – mikä siinä ettei uisi. Paavon erimielinen kannanotto on olennainen sekvenssin rakenteen kannalta, sillä preferoimaton jälkijäsen luo odotuksen
jälkilaajennuksesta (Schegloff 2007: 117). Niilo vastaa tähän odotukseen 3. position
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vuorollaan rivillä 25: mm. Niilon vastaus onkin esimerkki samanlinjaisesta, preferoidusta responssista: se tuotetaan ilman taukoa ja viivytyksiä (esim. Pomerantz 1984: 65).
Preferenssijäsennyksen kanssa läheinen käsite on linjaan asettuminen (alignment) (Niemi 2015: 17). Responsiivinen vuoro on samanlinjainen (aligning) vierusparin etujäsenen kanssa, jos se edistää etujäsenen aloittamaa toimintaa. Erilinjainen (disaligning)
vastaus taas haastaa käynnissä olevan toiminnan jotenkin. (Stivers 2008: 34.) Preferenssijäsennyksen ja linjaan asettumisen käsitteet ovat osin päällekkäisiä ja myös ristiin käytettyjä: Niemi (2015: 17) on huomauttanut, että esittelemäni Schegloffin (2007) tulkinta
preferenssijäsennyksestä on itse asiassa samansisältöinen kuin Stiversin (2008) linjaan
asettumisen käsite. Preferenssijäsennys on kuitenkin käsitteenä keskustelunanalyysin
traditiossa vanhempi, joten pidän sen esittelemistä tärkeänä, vaikka se osin sisältyykin
käyttämääni linjaan asettumisen käsitteeseen.
Erona preferenssijäsennyksen ja linjaan asettumisen välillä on kuitenkin käsitteiden suoma asteittaisuus. Preferenssijäsennyksen näkökulmasta vuorot ovat joko preferoituja tai
preferoimattomia, mutta linjaan asettumisen suhteen on olemassa eri asteita. Vuorot voivat nimittäin olla samanlinjaisia, erilinjaisia tai sitoutumattomia (nonaligning). (Niemi
2015: 19.) Sovellan työssäni tästä lähtien pääsääntöisesti linjaan asettumisen käsitettä,
sillä preferenssijäsennyksen tarjoama kahtiajako ei ole osoittautunut riittäväksi aineistoni luokittelussa.
Käytän tutkimuksessani rinnakkain kahta käsitettä: linja sekä toimintalinja (line of action). Toimintalinja-käsitettä on käyttänyt ainakin Niemi (esim. 2015: 17) kuvatessaan
linjaan asettumista omassa väitöskirjassaan. Hän tai muut tutkijat eivät kuitenkaan tee
selvää eroa linjan ja toimintalinjan välille. Nähdäkseni ne ovat jossain määrin synonyymisia, mutta olen hahmottanut toimintalinjan viittaavan pidempään toimintojen sarjaan
kuin pelkän linjan. Selvennän tekemääni jakoa kahden toiminnon avulla: kutsun ja esikutsun.
Usein kutsua edeltää sekvenssi, jota Schegloff (2007) nimittää esikutsuksi (pre-invitation). Siinä kutsun esittäjä varmistaa kutsuttavalta ensin, ettei tällä ole mitään tekemistä

26

tai suunnitelmia kyseiselle ajankohdalle. Vastaamalla esikutsuun myöntävästi kutsuttava
asettuu samaan linjan esikutsun odotuksien kanssa. Samalla hän asettuu myös esikutsun
aloittamaan toimintalinjaan, sillä myöntävä vastaus mahdollistaa varsinaisen kutsun
esittämisen. (Schegloff 2007: 29–34.) Käyttämällä toimintalinja-käsitettä pyrin siis viittaamaan siihen, ettei vuoroja tuoteta yksitellen, vaan ne ovat osa jotakin jatkuvaa toimintaa.5 Niemen (2015: 17) siteeraamat Stivers ym. (2011: 20–21) käyttävätkin toimintalinjasta englanninkielistä käsitettä proposed activity 'esitetty toiminta'.
Olen tähän mennessä esitellyt tutkimukseni kannalta olennaisimmat keskustelunanalyyttiset tutkimukset sekä niissä tehdyt havainnot. Sekvenssijäsennys ja muut keskusteluntutkimuksen peruskäsitteet ovat tutkimukseni kannalta välttämättömiä, sillä ilman niitä
ei voi puhua analyyttisesti keskustelusta. Ka-partikkelia tarkasteltaessa on syytä myös
tuntea tärkeimmät tutkimuksissa tehdyt havainnot siitä, miten osallistujien tietämys vaikuttaa keskusteluun. Seuraavaksi esittelen aineistoni luokitteluperusteet, jotka pohjautuvat vastausvuorojen linjaan asettumiseen.

3.6. Tutkimusaineiston luokittelu ja analyysiosan rakenne
Tässä alaluvussa esittelen ensin aineistoni luokiteltuna linjaan asettumisen perusteella.
Sen jälkeen kerron tarkemmin tutkielmani analyysiosan rakenteesta. Taulukossa 4 olen
luokitellut tapaukset neljään pääryhmään: samanlinjaisiin, erilinjaisiin, linjaan asettumattomiin ja myönnytteleviin vuoroihin. Lisäksi olen esittänyt myös kuhunkin pääryhmään kuuluvat alaryhmät sekä niihin luokiteltujen ka-tapausten määrät. Käytän selkeyden vuoksi taustavärejä erottamaan eri pääryhmät toisistaan.

5

Stephen C. Levinson (2013) on käyttänyt vastaavanlaisesta ilmiöstä käsitettä project. Sillä hän viittaa
siihen, että osanottajat tiedostavat tiettyjen toimintojen kuuluvan yhteen: esimerkiksi esikutsua seuraa
kutsu ja niin edelleen. Puhujat tunnistavat siis esikutsun omaksi toiminnokseen, mutta samalla he tiedostavat, että esikutsun esittäjä aikoo esittää myös itse kutsun. (Levinson 2013.) Enfield ja Sidnell
(2017) ovat vieneet tämän ajatuksen vielä pidemmälle esittämällä, että puhujat eivät niinkään tunnista
keskustelusta tiettyjä toimintoja vaan pikemminkin toisten puhujien tarkoitusperiä ja aikomuksia.
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TAULUKKO 4. Aineisto luokiteltuna linjaan asettumisen perusteella.
Pääryhmä

Alaryhmä

Tapausten määrä

Samanlinjaiset vuorot

Itsenäinen episteeminen pääsy

7

Tilanmuutos

2

Koventionaalinen samanlinjaisuus

1

Muu varauksellinen samanlinjaisuus 7
Samanlinjaisia vuoroja yhteensä

17

Erilinjaiset vuorot

Toimintalinjan haastaminen

2

Toimintalinjan puolustaminen

1

Episteemisen auktoriteetin puolustaminen

2

Epäsuotuisan vastauksen ennakoiminen

1

Erilinjaisia vuoroja yhteensä

6

Linjaan asettumattomat Epäröinnin ilmaukset
vuorot
Epätarkat vastaukset

6
2

Rajattu episteeminen pääsy

3

Sitoutumattomuuden ilmaukset

2

Linjaan asettumattomia vuoroja yhteensä

13

Myönnyttelevät vuorot

Ka niin van

6

Muut ka-myönnyttelyt

6

Myönnytteleviä vuoroja yhteensä

12

Kaikkia tapauksia yhteensä

48

Tutkimuksessani olen jakanut ka-tapaukset siis sillä perusteella, millä tavalla ne asettuvat edellisen vuoron esittämään toimintalinjaan. Vaihtoehtoja on kolme: samanlinjainen
(luku 4), erilinjainen (luku 5) tai linjaan asettumaton vuoro (luku 6). Käytän tutkimuksessani myös Niemen (2015) mainitsemaa sitoutumattomuuden käsitettä, mutta olen varannut sen aivan erityisen linjaan asettumattomuuden tyypin kuvaamiseen (ks. luku
6.3.). Preferenssijäsennyksen kannalta sekä erilinjaiset että linjaan asettumattomat vuorot ovat niin sanottuja preferoimattomia vuoroja, mutta itse olen tehnyt niiden välille
yksinkertaisen eron: erilinjaiset responssit asettuvat aiemman vuoron toimintalinjaa vastaan, kun taas linjaan asettumattomat vuorot eivät asetu samaan eivätkä eri linjaan sen
kanssa. Palaan näihin määritelmiin tarkemmin kunkin analyysiluvun alussa.
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Olen nostanut analyysissani myönnyttelevät ka-vuorot omaksi luvukseen (luku 7), sillä
ne ovat linjaan asettumisen kannalta erityislaatuisia. Ne alkavat samanlinjaisuuden osoituksella, jota kuitenkin seuraa erilinjainen, kontrastiivinen osuus (ks. Niemi 2015; luku
7). Myönnyttely on tosin oikeastaan vain yksi tapa ilmaista erilinjaisuutta muiden joukossa, mutta käsittelen sitä omana vuorotyyppinään sen suhteellisen korkean (12/48)
esiintymistiheyden vuoksi. Analyysiluvuistani viimeisessä (luku 8) kokoan yhteen aiempien analyysilukujen tuloksia ja hahmottelen eri kategorioita yhdistävää yhteistä piirrettä, abstraktia huomion kohdistamista. Samalla kirjoitan myös siitä, miten ka asettuu
osaksi suomen partikkelijaottelua.

29

4. KA VARAUKSELLISEN SAMANLINJAISUUDEN ENNAKOIJANA
Olen käsitellyt samanlinjaisuutta osana linjaan asettumisen käsitettä luvussa 3.5. Ennen
varsinaista analyysia kerron kuitenkin vielä tarkemmin siitä, mitä samanlinjaisuus tarkoittaa. Samanlinjaisuus ei nimittäin ole pelkästään sitä, että esimerkiksi kannanottoon
tuotetaan samanmielinen kannanotto. Kun vuoro asettuu samaan linjaan edellisen vuoron kanssa, se edistää aiemman puhujan esittämää toimintalinjaa (Stivers ym. 2011: 21).
Jos puhuja esimerkiksi ennakoisi tarinankerrontaa tuottamalla esikerrontasekvenssin
(pre-telling) arvaa mitä, samanlinjainen responssi voisi olla jatkamiskehotus no (Sorjonen 2002: 166–172). Samanlinjaisuudessa ei ole siis kyse empaattisesta samanmielisyydestä (affiliaatio, ks. esim. Stivers ym. 2011). Samaan linjaan asettuva puhuja tunnistaa
suunnan, johon aiempi vuoro keskustelua vie, ja edistää tätä suuntaa omalla vuorollaan.
Ka esiintyy aineistossani 17 kertaa samanlinjaisissa vuoroissa. Samanlinjaisuus ei kuitenkaan ole suorasukaista, vaan ka ennakoi sen olevan jollain tavalla varauksellista.
Tämä voi näkyä monin tavoin: myyjä voi esimerkiksi asettua asiakkaan vuoron toimintalinjaan mutta jättää osallistumatta siihen sisältyvään leikinlaskuun. Varauksellisuus tulee esiin myös silloin, kun puhuja esittää jälkijäsenenä samanlinjaisen kannanoton mutta
korostaa arvionsa perustuvan omaan tietoonsa. Silloin puhuja osoittaa vuorollaan, että
hänellä on itsenäinen episteeminen pääsy aiheeseen (ks. luku 3.4.). Samaten ka-vuoroilla voidaan ilmaista tilanmuutosta (change-of-state), jolla tarkoitetaan jonkinlaista muutosta esimerkiksi puhujan tietämyksessä tai tarkkaavaisuudessa (Heritage 1984: 299).
Pidän varauksellisuutta siis kattokäsitteenä kolmelle alaryhmälle: itsenäisen episteemisen pääsyn osoituksille, tilanmuutoksen merkitsimille sekä muulla tavalla varauksellisesti samanlinjaisille vuoroille. Lisäksi aineistossani on yksi erityistapaus, jossa ka niin
-partikkeliketjulla ilmaistaan pintapuolista samanlinjaisuutta.
Etenen tässä alaluvussa ensin itsenäisen episteemisen pääsyn merkitsemisestä varaukselliseen samanlinjaisuuteen. Sitten käsittelen tilanmuutoksen merkitsimiä, joiden jälkeen tarkastelen vielä kahta institutionaalista tilannetta, joissa osanottajat käyttävät kapartikkelin osoittamaa varautuneisuutta asettuakseen omaan institutionaaliseen rooliinsa. Lopuksi kirjoitan tarkemmin ka niin -partikkeliketjusta.

30

4.1. Ka itsenäisen episteemisen pääsyn ja varautuneisuuden osoituksissa
Esimerkeissä 1 ja 2 ka aloittaa vuoron, jolla puhuja osoittaa itsenäistä episteemistä pääsyä puheena olevaan tietoon. Tällaisia vuoroja on aineistossani yhteensä 7. Ka-partikkelin lisäksi osanottajat ilmaisevat episteemisiä asennoitumiaan myös muilla keinoilla,
esimerkiksi -hAn-liitepartikkelilla. Tarkastelen ensin esimerkkiä 1, jossa Anna, Paavo ja
Ville keskustelevat uuninpohjan valamisesta. Katkelmassa on käynnissä oikeastaan kaksi keskustelua: Annan kanssa Paavo puhuu valamisen aikataulusta ja Villen kanssa eri
työvaiheista. Anna on ennen katkelmaa kertonut, että hänen ja Villen lapset voivat olla
poissa päiväkodista sen ajan, kun Paavo (ja Sari) ovat heillä käymässä. Vaikka Annan ja
Paavon keskinäiseen aikatauluneuvotteluun sisältyykin yksi ka-tapaus6, tässä esimerkissä tarkastelen nimenomaan Villen ja Paavon vuoroja. Kohdevuoro alkaa rivillä 22.
(1) [ARKI: Uunille pohja]
01
Paavo:
02
03
Ville:
04
05
Paavo:
06
07
Ville:
08
Paavo:
09
10
Anna:
11
12
Paavo:
13
Ville:
14
Anna:
15
16
Paavo:
17
18
Paavo:
19
Ville:
20
21
22 → Paavo:
23
24
25
Anna:
26
Paavo:
27
Anna:
28
29
Paavo:

6

.hhhh minä ku valamistelen nii sehän kyllä ↑tiistaena
↑män[nöö.
]
[niiv van] sehäm pittää ensin se pohja tasata
sulla (--).
tä?
(0,9)
sehäm pittää se pohja en[sin (--).
]
[↑nii:v va' eipä se oo] ku se.
sepä, (.) m- mä- märkänä voipi tyry- pa[nna (--).
[no ↑sanonko mä
että no [tors]ttaina tarvv[ii hoittoa.] että ↑ootteko=
[(-) ]
[mitä että, ]
=te keskiviikkoon asti. mulla on ↑kolommeen asti
keski[viikkona ºtöitäº.]
[
ka nii:]:, se on tota:?
(2,4) ((Anna puhuu taustalla lapselleen))
elähäv vielä mite[n. ]
[nii] se pittää purkkaa vielä se,
(.) piipun se ºalaosa siitäº.
(0,7)
ka niihän se pittää.=no ↑pitäsikkö se va- sillee
jotta? (0,4) j- jotta tuota? (0,2) keskiviikkona
ollaan van sitten tuota.=
=eli torsttaina tarvii [(hoitoa).
[nii:,=
=joo. ↑no nii eli keskiviikkoo' asti ei
tarvvii ja tors[taina var- ]
[◊no◊
nii]j just[tii.
◊nyökkää◊

Rivillä 16 sijaitseva ka kuuluu epäröivien vastauksien kategoriaan (ks. luku 6.1.).
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Riveillä 1–18 Anna ja Paavo puhuvat aikataulusta ja Ville esittää näkemyksiään eri työvaiheista. Tarkasteltavan ka-responssin kannalta tärkein vuoro on Villen huomautus riveillä 19–20: nii se pittää purkkaa vielä se, (.) piipun se ºalaosa siitäº. Rivillä 22 Paavo asettuu vuoronsa alussa samaan linjaan Villen kanssa: ka niihän se pittää. Käyttämällä niihän-muotoa ja toistamalla se pittää -rakenteen Paavo ilmaisee olevansa samaa
mieltä mutta tulleensa tähän päätelmään oman tietämyksensä perusteella. Niihän-muoto
koostuu affiliaatiota osoittavasta niin-partikkelista (Sorjonen 2001) sekä -hAn-liitepartikkelista, joista jälkimmäinen ilmaisee molempien osapuolten yhtäläistä pääsyä puheena olevaan tietoon (Hakulinen 2001a [1976]: 55, 57). Samoin edellisen vuoron subjekti
+ verbi -rakenteen toistaminen responssissa antaa ymmärtää, että puhujalla on itsenäinen episteeminen pääsy puheenaiheeseen (Sorjonen & Hakulinen 2009: 288).
Esimerkissä 1 ka siis aloittaa samanlinjaisen responssin, jossa puhuja kuitenkin esittää
samanlinjaisuuden perustuvan hänen omaan tietämykseensä. Osanottajan itsenäiseen
episteemiseen pääsyyn voi viitata myös sellainen tilanmuutoksen merkitsin, joka ilmaisee vastauksen itsenäistä muistamista. Tämä näkyy esimerkissä 2, jossa Timo ja Paavo
keskustelevat eräästä Tiinasta, joka on rivillä 6 mainitun Irman tytär.
(2) [ARKI: Tiina]
01
Timo:
02
Paavo:
03
04
Timo:
05
06 → Paavo:
07
Timo:
08
Paavo:
09
10
Paavo:

se[hän Kuopiossa ollu. ]
[assuuko se Kuopiossa] sitte
se tyt[tö.]
[↑se]hä' on Kuopiossa ollu ºihanº.
(0,2)
>ka [niin ku sehä'< Irv- Irmal] luonahan se oli=
[(- - -).
]
=jotta sepä on tietysti jeäny tänne °sitte se tyttö°.
(1,9)
vas sehä' on jo nytte' aikkuinen.

Riveillä 1–4 Timo ja Paavo puhuvat Tiinan asuinpaikasta. Rivillä 2 Paavo kysyy assuuko se Kuopiossa sitte osittain päällekkäin sen kanssa, kun Timo kertoo Tiinan asuvan
Kuopiossa. Tähän päällekkäisyyteen Timo myös viittaa vastauksessaan rivillä 4: sehä'
on Kuopiossa ollu ºihanº. Paavon vuoro rivillä 6 on jälkilaajennus (3. position vuoro),
jossa hän kommentoi Timon vastausta. Responssi ka niin ku sehä' – – Irmal luonahan
se oli asettuu linjaan Timon vastauksen kanssa, mutta ilmaisee samalla Paavon omaakin
tietämystä asiasta. Paavon esittämä lisätieto ku – – Irmal luonahan se oli osoittaa hänen
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nimittäin muistaneen asian itsekin. Paavo siis esittää ka niin -alkuisella vuorollaan, että
hänellä on itsenäinen pääsy tietoon, vaikka hän ei muistanutkaan sitä juuri sillä hetkellä.
Havaintoni ka niin -partikkeliketjun käytöstä itsenäisen muistamisen merkitsimenä ovat
samanlaisia kuin Aino Koiviston (2013) huomiot ai nii(n) -partikkeliketjusta. Artikkelissaan Koivisto kuvaa ai niin -partikkeliketjua käytettävän tällaisessa skeemassa:
A: kysymys
B: vastaus
A: ai niin + kuvaus siitä, mitä A todella muisti.
Koiviston mukaan ai niin -vuoro ilmaisee, että A:n olisi pitänyt muistaa asia itsekin. Samalla se myös osoittaa, että A:lla on edelleen itsenäinen pääsy tietoon, vaikka B onkin
vastannut A:n kysymykseen. (Koivisto 2013: 277–278.) Havaintojeni perusteella ka
niin -partikkeliketjua käytetään tässä esimerkissä samalla tavalla.
Itsenäinen episteeminen pääsy liittyy osanottajien tietämykseen ja oikeuksiin väittää jotain. Esimerkeissä 1 ja 2 ka-partikkelin käyttäjä on asettunut samaan linjaan edellisen
puhujan kanssa mutta varannut itselleen samalla yhtäläisen episteemisen oikeuden puhua asiasta. Aineistossani on kuitenkin myös sellaisia ka-vuoroja, joissa varauksellinen
samanlinjaisuus ei liity niinkään puhujan omaan tietämykseen vaan johonkin muuhun
seikkaan. Näitä tapauksia on yhteensä 7. Havainnollistan tätä alaryhmää esimerkillä 3,
jossa puhuja asettuu edellisen puhujan kanssa varauksellisesti samaan linjaan käyttämällä modaaliverbiä voida yhdessä ka-partikkelin kanssa. Käsiteltävä katkelma on kampaajan ja asiakkaan keskustelusta, jossa on puhuttu Nurmeksen syrjäkylien kouluista ja niiden tilasta.
(3) [MURSY: M038, Sieniä ja sadetta 3]
01
02

kampaaja: ºeihän neº (0,8) syrjäkyläkoulut
+.hhhhh (0,5)+
+kääntää katseen asiakkaaseen+
03
╬kohta╬ hävijjää Nurmeksesta ↑kaikkih.
╬nyökäten╬
04 → asiakas: ka niiv voi olla. eihän näitä monta ennee ook.
05
kolomeko niitä [kaikkijjaaj, joo.]
06
kampaaja:
[╬kolome.╬
Ha]llavaara
╬nyökäten╬
07
Jällivaara ja (.) Kuru. onk se Kurukoski vai
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08
09

asiakas:

Kuruvaara.
Kurukoski.

Riveillä 1 ja 3 kampaaja väittää, että kohta hävijjää Nurmeksesta kaikkih syrjäkylien
koulut. Asiakas ilmaisee rivillä 4 olevansa samaa mieltä: ka niiv voi olla. Modaalisen
voi olla -rakenteen käyttö kuitenkin ohjaa tulkitsemaan samanmielisyyden varaukselliseksi. Osanottajat kyllä molemmat tuntevat syrjäkyläkoulujen tilanteen, sillä riveillä 4–6
molemmat päätyvät siihen tulokseen, että niitä on ennee – – kolome. Asiakas siis hyväksyy ka-alkuisella responssillaan kampaajan väitteen oikeellisuuden, sillä syrjäkylien
kouluja on jäljellä vain kolme. Voida-verbillä hän kuitenkin orientoituu väittämään mahdollisena muttei varmana tulevaisuuden kuvana.7
Esimerkeissä 1–3 ka aloittaa responssin, jonka avulla puhuja asettuu samaan linjaan
aiemman vuoron kanssa omin ehdoin. Tarkastelluissa vuoroissa samanlinjaisuus on varauksellista, sillä osallistujat osoittavat vastauksillaan omaa itsenäistä episteemistä pääsyään puheenaiheeseen. Ka siis edeltää näissä katkelmissa responssia, jossa puhuja antaa ymmärtää osanottajien episteemisten statusten olevan ainakin yhtä suuret (ks. luku
3.4.).

4.2. Ka tilanmuutosta ilmaisevissa vuoroissa
Edellisen alaluvun esimerkit havainnollistavat sitä, miten ka osoittaa puhujan asettuvan
samaan linjaan edellisen vuoron kanssa omien tietojensa perusteella. Erityisesti esimerkissä 2 on kuitenkin nähtävissä myös ka-partikkelin käyttöä tilanmuutoksen merkitsimenä (change-of-state token, Heritage 1984). Seuraavaksi käsittelen kahta arkitilannetta,
joissa molemmissa ka aloittaa 3. position jälkilaajennuksen. Näiden responssien avulla
puhujat asettuvat erilinjaisten vuorojen jälkeen samaan toimintalinjaan aiemman puhujan kanssa. Tarkasteltavissa esimerkeissä ka-responssit ilmaisevat edellisen vuoron sisältäneen jotain sellaista tietoa, joka aiheuttaa muutoksen puhujan kognitiivisessa tilassa
7

Tässä kuvattu ka niiv voi olla -lause muistuttaa rakenteeltaan Niemen (2010) kuvaamaa myönnyttelymuottia, jossa on jokin y. 3. persoonan modaaliverbi + -hAn-liitepartikkeli: voihan sitä sanoa. Myönnyttelyksi Niemi nimittää toimintoa, jossa osanottaja ilmaisee olevansa samaa mieltä mutta ennakoi
erimielisyyttä. Hänen mukaansa myötämielisyyttä ilmaisevat tapaukset, kuten voi hyvinkin olla, ovat
lähellä näitä myönnyttelyjä, vaikka ne eivät implikoisikaan kontrastiivisuutta. (Niemi 2010: 196–
200.)
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ja saa hänet muuttamaan omaa toimintalinjaansa. Tilanmuutoksen merkitsin ei ole siis
reaktio puhujan omaan ajatustoimintaan, vaan kognitiivisen muutoksen ilmaiseminen on
vuorovaikutuksen keino (Heritage 2005: 188–190).
Käsittelen ensin aineistossani kerran esiintyvää ka se -muotoista tilanmuutoksen merkitsintä. Omien havaintojeni mukaan ka se -vuorot ovat kuitenkin yleisempiä kuin niiden
frekvenssi aineistossani antaa olettaa. Tässä katkelmassa Sari ja Niilo puhuvat Niilon
siskosta Oonasta, joka opiskelee luokanopettajaksi. Sari on kysellyt Niilolta, mitä aineita Oona opettaa. Rivillä 9 esiintyvä ka se -vuoro ilmaisee, että Niilon esittämä tieto aiheuttaa muutoksen Sarin kognitiivisessa tilassa sekä toimintalinjassa.
(4) [ARKI: Uskonnonopetus]

01
Sari: pittääkö se opettaa ↑kaikki uskonnot ja?
02
(1,0)
03
Niilo: prr(h)[r(h)] ((päristää huuliaan))
04
Sari:
[ ky]llähä se jo(s)
05
↑perukan koulun opetta[jaksi.
]
06
Niilo:
[no en tiijä.=SE] ei saa
07
uskontoo ↑opettaa jos se ei oo kirkossa.
08
(0,9)
09 → Sari: ka se.
10
(0,6)
11
Niilo: ↓nii↓.
12
(0,5)
13
Sari: sillähä minä siltä kysyn että >no< opetatko sinä
14
uskonnonni?
15
(1,7)
16
Niilo: nii ja ku ↑Oonakkaa ei vissii ennää oo ºniº.

Rivillä 1 Sari kysyy Niilolta, pitääkö Oonan opettaa uskontoa. Sekunnin tauon jälkeen
Niilo päristää huuliaan rivillä 3, minkä Sari tulkitsee jollain tavalla kieltäväksi vastaukseksi. Hän nimittäin alkaa vakuutella riveillä 4–5, että kysymys on aiheellinen: kyllähä
se jos perukan koulun opettajaksi. Tämä vuoro myös sisältää implikaation siitä, että Oonan pitää opettaa uskontoa – ainakin jos haluaa perukan 'syrjäseudun' koulun opettajaksi. Vakuuttelevan tästä vuorosta tekee erityisesti lausumanalkuinen kyllä-partikkeli (Hakulinen 2001b: 177). Niilo torjuu Sarin väitteen kuitenkin riveillä 6–7: – – SE ei saa
uskontoo ↑opettaa jos se ei oo kirkossa. Rivillä 16 Niilo myös toteaa, ettei Oona ilmeisesti kuulu enää kirkkoon.
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Sari vastaanottaa Niilon esittämän tiedon jollain tavalla merkittävänä rivillä 9: ka se.
Vastaus implikoi juuri esitetyn tiedon aiheuttaneen muutoksen Sarin kognitiivisessa tilassa. Katkelman alussahan Sari antaa ymmärtää, että Oona joutuisi opettamaan uskontoa. Riveillä 13–14 hän kuitenkin esittää mahdollisena myös sen, että Oona ei opettaisi
uskontoa: sillähä minä siltä kysyn että >no< opetatko sinä uskonnonni? Erityisesti sillähä kohtelee Niilon kertomaa tietoa merkittävänä. Se ilmaisee Sarin kysyneen aiemmin
samaa asiaa Oonalta juuri sen vuoksi, ettei tämä kuulu kirkkoon.
Ka se merkitsee juuri kuullun tiedon merkittäväksi siinä mielessä, että se ilmaisee puhujan kognitiivisen tilan muuttuneen. Se ei kuitenkaan vaikuta ilmaisevan sitä, että tieto
olisi puhujalle täysin uutta. Jos Sarin vuoro vastaanottaisi Niilon esittämän tiedon uutena, se kehottaisi Niiloa samalla jatkamaan asiasta. Esimerkiksi tiedon uutuutta ilmaisevan aijaa-partikkelin tulkitaan hakevan lisätietoa juuri kuullusta uudesta asiasta (Koivisto 2015: 369). Niilo ei tulkitse Sarin pyytävän tarkempaa tietoa asiasta, mikä voidaan
päätellä hänen ↓nii↓-vuorostaan rivillä 11. Jos Sarin ka se loisi odotuksen lisätiedosta,
Niilon tulisi joko kertoa aiheesta lisää tai selittää, miksi hän ei tarjoa tarkempaa
informaatiota. Sitä hän ei kuitenkaan tee, sillä oman intuitioni mukaan ↓nii↓ vain jollain
tavalla vahvistaa Niilon omaa episteemistä oikeutta puheenaiheeseen. 8 Myös Sarin käyttämä -hAn-liitepartikkeli rivien 6–7 vuorossa viittaisi siihen, että Sari kohtelee Niilon
esittämää tietoa itselleen jo tuttuna (Forsberg 2006: 87; vrt. Hakulinen 2001a [1976]:
55, 57): sillähä minä siltä kysyn että >no< opetatko sinä uskonnonni?
Seuraavassa esimerkissä ka-vuoron päätehtävä ei ole tilanmuutoksen ilmaiseminen,
vaikka kognitiivisen tilan muuttuminen onkin tilanteessa relevanttia. Esimerkissä 5 ka
niin on 3. position responssi ehdotuksen torjuvaan vuoroon. Analysoidessani tätä katkelmaa olen hahmottanut ka niin -vuorolle kolme erilaista tehtävää:
1) se ilmaisee puhujan asettuvan aiemmin esitettyyn toimintalinjaan
2) se ilmaisee puhujan asettuvan samaan linjaan edeltävän vuoron sisältämän episteemisen asennoituman kanssa
8

Tämä vuoro ei asetu suoraan aiempaan tutkimustietoon niin-partikkelin käytöstä itsenäisenä vastauksena (ks. Sorjonen 1999, 2001; VISK 2008 § 1046). Lähimpänä tämän vuoron tehtävää ovat Sorjosen
(2001) kuvaamat niin-responssit, jotka ilmaisevat puhujan itsenäistä pääsyä puheena olevaan tietoon.
Ne eivät kuitenkaan vastaa sekventiaaliselta kontekstiltaan tätä esimerkkiä, koska tässä tapauksessa
Sari ei esitä kannanottoa tai muuta sellaista vuoroa, johon olisi relevanttia tuottaa niin-responssi.
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3) se ilmaisee edeltävän vuoron sisältävän jollain tavalla merkittävää tietoa.
Ennen katkelman alkua Timo, Sari ja Paavo ovat keskustelleet havukasta 'kanahaukka',
joka on syönyt Sarin ja Paavon lintulaudalta pikkulintuja. Paavo on ilmaissut ärtymyksensä siitä, että kanahaukka tappaa pikkulintuja heidän pihallaan. Tarkasteltava ka niin
-vuoro on rivillä 17.
(5) [ARKI: Havukka]
01
Timo:
02
03
Timo:
04
05
06
07
Timo:
08
Sari:
09
Paavo:
10
11
Timo:
12
13
14
Paavo:
15
16
17 → Timo:
18
Sari:
19
Paavo:
20
21
Timo:
22
23
24
25
Paavo:
26
Sari:
27
28
Timo:
29
Paavo:

(sullaha) Paavo pittää tuota?
(2,3)
minä annan sulle nitron kuule ja sen paat
lihakimpalleisseen ja sen, (.) syötät nii,
(0,2) ei lennä, (.) °pitkästi°.
(2,8)
kilallahan ne kuulluu tappaa.=
=niin[°k(h)ö°,]
[
ha]vukoeta,
(0,5)
eiku, (0,2) lintuja jos tuota, (0,5) nitron,
(0,2) se kuulluu, (0,2) se vaam ↑pikkusen lenttää
ja sitte se °putovvaa°.
ka nii va' eppä sä tiijä ↑tässähi nii siinäpä
soattaa männä sitten, (.) n- närhiä käypi
[ja harakoe]ta ja muuta [niin ]=
[ka nii:, ]
[°nii°.]
=sepä, (.) soattaa käyvvä että se männöö sitte,
(0,8)
kun kerran jotkut oli ↑tiirolle syöttänä ni,
(0,9) se ei kuule ku ↑pikkusem matkkaa lenttää ja
jä- (0,7) järvveen °kupsah°.
(0,5)
nii se [heti ku se sullaa ni se ku,]
[<↓voe:: helekut.↓>
]
(0,3)
[nii:, ]
[vaikut]°t(h)oa°. (0,4) välittömästi.

Riveillä 1–5 Timo ehdottaa, että voisi antaa Paavolle nitron, eli sydänlääkkeen, jonka
syötyään kanahaukka ei lennä pitkästi. Timo kertoo ehdotuksestaan vielä tarkemmin riveillä 11–13: eiku, (0,2) lintuja jos tuota, (0,5) nitron, – – se vaam ↑pikkusen lenttää ja
sitte se °putovvaa°. Paavo vastaa Timon ehdotukseen riveillä 14–16 ja 19: ka nii va'
eppä sä tiijä tässähi nii siinäpä soattaa männä sitten, (.) n- närhiä käypi – – ja muuta
niin sepä, (.) soattaa käyvvä että se männöö sitte. Vaikka tämä ka-vuoro ei olekaan tämän esimerkin tarkastelun ytimessä, sitä on syytä tutkia tarkasti, jotta ymmärretään,
mitä Paavo sillä oikeastaan tekee.
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Paavo aloittaa vuoron partikkeliketjulla ka nii va', jolla ilmaistaan kontrastia ennakoivaa
myötämielisyyttä (ks. luku 7). Tämän jälkeen Paavo ilmaisee olevansa paremmassa asemassa arvioimaan Timon ehdotuksen vaikutuksia kuin Timo itse: eppä sä tiijä tässähi –
– soattaa männä sitten, – – närhiä – – ja muuta. Esittämällä muiden lintujen tarpeettoman kuoleman Timon toimintaehdotuksen kielteisenä seurauksena hän implikoi ehdotuksen torjumista. Kaiken kaikkiaan Paavo siis ilmaisee ymmärtävänsä Timon ehdotuksen mutta esittää myös olevansa episteeminen auktoriteetti tässä asiassa ja torjuu ehdotuksen esittämiensä syiden nojalla.
Timo tuottaa rivin 17 ka nii: -responssinsa kesken Paavon vuoron. Ennen Timon vuoroa
Paavo on ehtinyt jo ilmaista ne perusteet, joiden vuoksi hän kieltäytyy Timon ehdotuksesta: siinäpä soattaa männä sitten, (.) n- närhiä käypi. Timo siis ilmaisee samaistuvansa Paavon esittämiin syihin ja näin osoittaa ymmärtävänsä sen, miksi Paavo hylkää ehdotuksen. Erityisesti niin toimii tässä samaistumisen ja ongelman tunnistamisen merkkinä, koska sillä osoitetaan suomen kielessä muun muassa affiliaatiota sekä sitä, että annettu tieto on kuulijalle tuttua (Sorjonen 2001). Responssinsa jälkeen Timo ei enää toista ehdotustaan, vaan osanottajat keskustelevat vain Timon kertomasta esimerkistä ja päivittelevät nitron tehokkuutta haittalintujen hävittämisessä. Timo on siis hylännyt oman
toimintalinjansa, jonka päätteeksi Paavo olisi hyväksynyt ehdotuksen ja he olisivat voineet esimerkiksi tarkemmin sopia, milloin Timo antaa Paavolle tämän tarvitseman nitron. Sen sijaan Timo hyväksyy Paavon esittämän toimintalinjan, joka johtaa ehdotuksen
torjumiseen.
Olen tarkastellut esimerkkiä 5 nyt siltä kannalta, mitä toimintalinjoja osanottajat esittävät ja mitkä niistä lopulta toteutuvat. Tässä vaiheessa on kuitenkin pohdittava myös sitä,
miksi sekä Paavo että Timo suhtautuvat Paavon esittämään torjuntaan niin kuin se ei olisi erilinjainen vuoro. Tutkimuskirjallisuuden (esim. Heritage 1996 [1984]: 265; Tainio
1997; Clayman 2002: 231) mukaan ehdotuksesta kieltäytyminen on nimittäin eri linjaan
asettuva teko, minkä pitäisi näkyä myös vuorojen rakenteissa esimerkiksi epäröintinä,
viivyttelynä tai vuoroa edeltävänä taukona (vrt. esimerkki 8, s. 44–45). Vuoroissa ei kuitenkaan ole havaittavissa muita erilinjaisuutta ennakoivia piirteitä kuin ka niin van myönnyttely (ks. luku 7.3.). Vaikka Paavon vuoro vastustaa Timon toimintalinjaa, se
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muistuttaa rakenteeltaan samanlinjaisia vuoroja. Ka nii: -responssi taas asettuu samaan
toimintalinjaan torjunnan kanssa ja on myös rakenteellisesti samanlinjainen vuoro: sitä
ei edellä taukoa eikä sitä esimerkiksi seuraa selityksiä (esim. Levinson 1983: 334–335).
Sitä voi pitää siis odotukset täyttävänä responssina Paavon vuoroon. Miksi ehdotuksen
torjuva vuoro on rakenteellisesti samanlinjaisena tuotettu, vaikka se ei edistä esitettyä
toimintalinjaa? Miksi on odotuksenmukaista asettua samaan linjaan erilinjaisen
toiminnon kanssa? Vastaus näihin kysymyksiin löytyy nähdäkseni Paavon ja Timon
episteemisistä asennoitumista.
Tarkastelen seuraavaksi Timon ja Paavon episteemisiä asennoitumia episteemisen kongruenssin näkökulmasta. Tätä käsitettä on käyttänyt Hayano (2011) japanin kielen episteemisiä partikkeleita käsittelevässä tutkimuksessaan. Hänen mukaansa japanin puhujat
voivat osoittaa yo-partikkelilla olevansa episteemisiä auktoriteetteja (K+) puheena olevassa asiassa, kun taas yone-partikkelilla he asemoivat itsensä vähemmän tietäviksi
osallistujiksi (K–). Episteemisten asennoitumien sanotaan kongruoivan keskenään, jos
niissä asennoidutaan samalla tavalla osallistujien keskinäiseen tietämykseensä. Silloin
muut puhujat esimerkiksi esittävät yone-partikkelin avulla tietävänsä asiasta vähemmän
kuin joku, joka ilmaisee episteemistä etuoikeuttaan yo-partikkelilla. (Hayano 2011.)
Väitän, että Timon toimintalinjaan yhtyvä ka nii: on odotuksenmukainen siksi, että se
noudattaa Hayanon esittelemää episteemistä kongruenssia. Paavon torjunta on muotoiltu
siten, että se osoittaa hänen episteemisen statuksensa olevan korkeampi kuin Timon: ka
nii va' eppä sä tiijä tässähi – –. Paavo voi tuottaa torjuntansa rakenteellisesti samanlinjaisena vuorona juuri siksi, että ehdotus koskee hänen pihaansa. Silloin Paavolla on
episteeminen etuoikeus aiheen käsittelyssä, jolloin hän voi myös kieltäytyä ehdotuksesta
paremman tiedon nojalla (ks. s. 46, 50–51).
Jotta Timo voisi toistaa ehdotuksensa Paavon torjunnan jälkeen, hänen pitäisi vaatia itselleen vähintään yhtäläinen tai korkeampi episteeminen status kuin Paavolla on. Se
kuitenkin olisi vastoin tietämyksen jakautumisen yleisiä periaatteita: Paavon oma piha
kuuluu niiden asioiden piiriin, joista hänen voidaan odottaa tietävän eniten (ks. episte-

39

mic rights, Stivers ym. 2011). Säilyttääkseen episteemisen kongruenssin Timon on siis
asetuttava samaan linjaan Paavon kanssa.
Olen tähän mennessä tarkastellut esimerkkiä 5 osallistujien toimintalinjojen ja episteemisen kongruenssin näkökulmasta. Lopuksi käsittelen Timon päällekkäispuhuntana tuotettua ka nii: -responssia vielä tilanmuutoksen kannalta. Tutkitaan vielä kerran katkelman rivejä 14–18:
(5') [ARKI: Havukka]
14
Paavo:
15
16
17 → Timo:
18
Sari:

ka nii va' eppä sä tiijä ↑tässähi nii siinäpä
soattaa männä sitten, (.) n- närhiä käypi
[ja harakoe]ta ja muuta [niin ]=
[ka nii:, ]
[°nii°.]

Paavon vuoro riveillä 14–16 on intonaatioltaan tasainen, eli esimerkiksi mitään vuoron
loppua kohti laskevaa intonaatiota ei ole kuultavissa. Timo tuottaa responssinsa kuitenkin syntaktiseen rajakohtaan, jossa vuoro voisi loppua. Juuri tässä mahdollisessa vuoronvaihdoskohdassa (transition-relevance place, ks. Sacks ym. 1974) voidaan sanoa,
että Paavo on esittänyt kaikki torjuntaa implikoivat elementit: ka nii va' -partikkeliketjun, episteemisen auktoriteetin osoituksen sekä ehdotuksen mahdollisen kielteisen vaikutuksen. Timo siis tuottaa responssinsa kohtaan, jossa hän on tunnistanut Paavon vuoron implikaatiot (recognitional overlap, Jefferson 1983: 18–21).
Tilanmuutoksen kannalta tärkeimpänä pidän sitä, että ka nii: -responssi tuotetaan sen
jälkeen, kun torjumisen syyt on tunnistettu. Silloin Timo ilmaisee asettuvansa Paavon
toimintalinjaan tämän esittämän tiedon vuoksi. Tämä tarkoittaa myös väistämättä sitä,
että Timo arvioi Paavon esittämän tiedon olevan jotenkin merkittävää – mutta ei uutta.
Nii-responssit ilmaisevat nimittäin suomessa sitä, että puheen aihe on osanottajien yhteisen tiedon piirissä (Sorjonen 2001: 242–247). Syyt eivät ole siis uutta tietoa Timolle.
Ka nii: -responssillaan hän kuitenkin merkitsee ne juuri tässä tilanteessa merkittäväksi
informaatioksi, sillä ne saavat hänet luopumaan omasta ehdotuksestaan.
Lopuksi vertailen Timon ka nii: -partikkeliketjua Sarin °nii°-responssiin rivillä 18.
Tuottamalla pelkän °nii°-partikkelin Sari osoittaa affiliaatiota ja ymmärrystä Paavoa

40

kohtaan (Sorjonen 2001: 133). Myös Timon käyttämä ka nii: -partikkeliketju ilmaisee
samanmielisyyttä, mutta ka osoittaa sen liittyvän hänen kognitiivisen tilansa muutokseen. Sari ei ole aiemmin keskustelussa sanonut mitään sellaista, mikä olisi eri linjassa
Paavon kanssa. Siksi hän voi ilmaista ymmärtävänsä Paavon kuvaaman ongelman yksinkertaisesti °nii°-partikkelilla. Timon taas tulee osoittaa jollain tavalla muuttaneensa
ajatteluaan voidakseen asettua Paavon kanssa samaan linjaan, koska hänen aiempi ehdotuksensa on erilinjainen Paavon torjuntavuoron kanssa. Ka nii: -responssilla Timo siis
osoittaa ymmärtävänsä Paavon näkökulman nyt, kun tämän kertoma tieto on saanut aikaan muutoksen hänen kognitiivisessa tilassaan.
Esimerkit 4 ja 5 havainnollistavat ka-partikkelin käyttöä tilanmuutosta implikoivissa
vuoroissa. Sekä esimerkin 4 ka se että esimerkin 5 ka nii: ilmaisevat juuri kerrotun tiedon olleen tilanteen kannalta merkityksellistä. Niiden avulla puhujat osoittavat oman
kognitiivisen tilansa muuttuneen niin, että myös heidän toimintalinjansa muuttuu. Nämä
responssit muistuttavat siis ominaisuuksiltaan suomen aha-partikkelia, joka ilmaisee
jonkin tiedon olevan uutta ja implikoi puhujan toimintalinjan muutosta (Koivisto 2016:
168–174). Ne eivät kuitenkaan kohtele tietoa niinkään uutena vaan pikemminkin juuri
siinä tilanteessa merkittävänä.
Ensimmäisten viiden esimerkin perusteella voidaan siis todeta, että samanlinjaiset kavuorot ilmaisevat joko jonkinlaista varauksellisuutta ja omaa tietämystä tai yhtäaikaista
toimintalinjan ja kognitiivisen tilan muuttumista. Varauksellisuus on hyvin olennainen
piirre tarkasteltaessa institutionaalisia tilanteita, joissa osanottajat käyttävät ka-partikkelia asettuakseen omaan rooliinsa. Niitä tarkastelenkin seuraavaksi.

4.3. Varauksellisuus asiointitilanteen vuorovaikutuskeinona
Tässä alaluvussa tarkastelen kahta institutionaalisten tilanteiden aineiston esimerkkiä.
Niissä osanottajat käyttävät ka-alkuisia vuoroja asennoituakseen erilaisiin odotuksiin,
joita heidän omaan institutionaaliseen rooliinsa kohdistuu. Asiakkaan rooliin esimerkiksi vaikuttaa kuuluvan se, että kampaajan asiantuntijuutta korostetaan. Toisessa esimer-
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kissä myyjän rooliin taas liittyy jollain tavalla se, että hänen kuuluu pitää tilanne asiallisena. Institutionaalista roolia ei pidä kuitenkaan ajatella pysyvänä tilana, vaan osanottajat tuottavat institutionaalisen kontekstin itse joka kerta omalla toiminnallaan (Heritage
1996 [1984]: 290). Seuraavissa esimerkeissä ka-partikkelin ilmentämää varauksellista
samanlinjaisuutta hyödynnetään asiointiroolien muodostamisessa.
Esimerkki 6 on katkelma asiakkaan ja kampaajan välisestä keskustelusta. Katkelma sijoittuu aivan asiointitilanteen alkuun: kampaaja yrittää selvittää, miten asiakas haluaa
hiuksensa leikattavan. Asiakas itse kuitenkin korostaa kampaajan ammattitaitoa ja esittää ohjeitaan varautuneesti. Tarkasteltava ka-vuoro on rivillä 11.
(6) [MURSY: M043, Otsatukka 1]
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

asiakas:
tytär:
asiakas:

kampaaja:
asiakas:

kampaaja:
kampaaja:

11 → asiakas:
kampaaja:
12
kampaaja:
13
asiakas:
14
kampaaja:
15

ni[in hiän
hiä]n a- [kahteli] niitä. minä=
[ei saan nähä,]
[niin. ]
=sanon, (0,4) kyllä ↑kamppooja
osovvaa, (1,3) tehäk.
nii että otsatukka nyt suap ollaj jotta
[(*se ei*),]
[nii:j ja ] sitte 'ei, (0,3)
*ºly- lyhyeksiº.*
*ravistaa päätään*
+(0,6)+
+katsoo asiakkaaseen peilin kautta+
niim muuten ei tarvihet tiältä, +(0,2)-->
+koskee asiakkaan-->
ka e[i,]+
[kuhan katot] vaim minkä?
takahiuksia-->+
[ly]hentteeh [hirºveestiº.]
=ºnyt [noº sinä tiijjät.
]
[niin. (se saapi olla),] (.) suapi ollat
tuota tästä, (.) pyöristteen näinikºkäästiº.

Jo riveillä 3–4 asiakas korostaa, että kyllä ↑kamppooja osovvaa. Riveillä 10 ja 12 kampaaja tiedustelee ohjeita leikattavasta mallista: – – ei tarvihet tiältä, (0,2) [ly]hentteeh
[hirºveestiº]. Kampaajan kysymys on muotoiltu negatiiviseksi, joten se projisoi kieltävää vastausta. Asiakas tulkitsee kysymyksen jo tauon kohdalla koskevan hiusten lyhentämistä, sillä hän aloittaa vastauksensa ennen kuin kampaaja täydentää kysymyksensä
loppuun (transitional overlap, Jefferson 1983: 2). Rivillä 11 alkava vastaus täyttää kysymyksen asettamat odotukset, mutta asiakas kuitenkin korostaa samalla kampaajan
osaamista ja jättää oman vastuunsa pieneksi: ka e[i,] [kuhan katot] vaim minkä? ºnyt
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noº sinä tiijjät. Hakasulkeet havainnollistava päällekkäispuhunnan kohtia näissä vuoroissa.
Varauksellisella samanlinjaisuudella asiakas vastaa kampaajan tiedusteluun odotetulla
tavalla. Samalla hän kuitenkin asettuu asiakkaan rooliin korostamalla, että kampaaja on
tilanteessa asiantuntija. Kysymyksiin ja vastauksiin näyttäisi siis vaikuttavan tässä tilanteessa kaksi asiaa. Yhtäältä kampaajan tulee leikata asiakkaan tukka tämän toiveiden
mukaan, mutta toisaalta kampaaja on tilanteessa asiantuntija ja asiakas maallikko. Varauksellisella ka-vuorolla asiakas voi antaa kampaajalle tämän kaipaamia ohjeita mutta
samalla myös osoittaa omaa, matalampaa episteemistä statustaan. Näin asiakas tuottaa
oman asiointiroolinsa tilanteessa varauksellisuuden avulla.
Toisessa asiointitilanteessa tarkastelen sitä, kuinka myyjä voi pitäytyä omassa ammatillisessa roolissaan ka niin -vuorolla. Tämä katkelma on nauhoitettu kioskitilanteesta, jossa asiakas tulee tiskille pelaamaan lottoa. Samaa asiointitilannetta ovat tarkastelleet
myös Haakana ja Sorjonen (2011: 1291–1293) leikinlaskun näkökulmasta.
(7) [MURSY: T1142, Eläkeanomus sissään]
01
02
03

myyjä:
no [terve.]
asiakas:
[päivää] kauppurih.
+(1,0)+
+kävelee tiskille+
04
myyjä:
£no nii+:£.
asiakas:
+laittaa pelikupongin myyjän käteen
05
asiakas: eiku ¤eläkeanomukset sissää.[hh
myyjä:
¤siirtyy kassakoneen ääreen-->
06 → myyjä:
[ka nii.
07
(0,5)¤+(2,5)
myyjä: ------>¤
08
asiakas: eläkeanomukset °että°, hh

Tervehdysten jälkeen asiakas kävelee tiskille, ja myyjä tuottaa keskustelun siirtymävaiheeseen liittyvän no nii -vuoron rivillä 4 (ks. Raevaara 1989: 149). Vuoron lopussa asiakas laittaa pelikuponkinsa myyjän ojennettuun käteen, minkä jälkeen hän tuottaa oman
vuoronsa rivillä 5: eiku eläkeanomukset sissää. Tähän myyjä vastaa ka nii rivillä 6. Haakanan ja Sorjosen (2011: 1291–1293) mukaan tällä tavalla myyjä huomioi asiakkaan
vuoron mutta ei yhdy kuitenkaan leikinlaskuun. Puhumalla eläkeanomuksesta asiakas
yhdistää tilanteen nimittäin jonkinlaiseen virastoasiointiin, ja loton pelaamisen yhtey-
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dessä sanalla viitataan paitsi kupongin jättämiseen myös mahdolliseen lottovoittoon.
Asiakkaan vitsi perustuu siis siihen, että kioskiasiointia verrataan virastoasiointiin ja lottokuponkia viralliseen lomakkeeseen. (Haakana & Sorjonen 2011: 1291–1293.)
Myyjä pitäytyy omassa ammatillisessa roolissaan jättäytymällä leikinlaskun ulkopuolelle. Ka niin -vuorollaan hän asettuu samaan linjaan asiakkaan kanssa varauksellisesti, sillä asiakkaan vuoro tulee huomioiduksi, vaikka myyjä ei osallistukaan vitsailuun. Tarkastelemistani asiointitilanteista käykin ilmi se, miten osanottajat voivat ylläpitää omiin
rooleihinsa liittyviä odotuksia institutionaalisessa kontekstissa käyttämällä ka-alkuisia,
varauksellista samanlinjaisuutta ilmaisevia vastauksia.

4.4. Ka niin konventionaalisen samanlinjaisuuden osoituksissa
Olen analysoinut nyt 7 tapausta, joissa ka esiintyy samanlinjaisen vuoron alussa. Niistä
viidessä ka-partikkelia on välittömästi seurannut niin-partikkeli. Ka niin vaikuttaakin
olevan kiteytynyt samanlinjaisuutta osoittavaksi partikkeliketjuksi, sillä kaiken kaikkiaan 17 samanlinjaisesta ka-responssista peräti 12 alkaa ka niin. Tämä partikkeliketju
esiintyy myös usein myönnyttelevien ka-vuorojen alussa (ks. luku 7).9 Kiteytyneestä
käytöstään huolimatta nimitän sitä kuitenkin partikkeliketjuksi, koska tutkimuksessani
niin-partikkelin prosodia vaihtelee ja siihen voi lisäksi liittyä kliittejä, kuten -hAn-liitepartikkeli. Vaihtelusta huolimatta ka niin on kiinteältä vaikuttava kokonaisuus, joka kattaa suuren osan ka-partikkelilla ilmaistavista samanlinjaisista tapauksista.
Tässä alaluvussa esittelen yhden esimerkin, jossa ka niin -partikkeliketjulla ilmaistaan
konventionaalista samanlinjaisuutta. Sillä siis asetutaan näennäisesti samaan linjaan
aiemman vuoron kanssa. Käsiteltävä esimerkki muistuttaa sekventiaalisesti suuresti esimerkkiä 5 (ks. s. 36), jonka sekventiaalista rakennetta tarkastelen siksi vielä kerran. Esitän esimerkin 5 tässä vain tarpeellisin osin. Olen lihavoinut ne kohdat, jotka ovat erityisesti merkittäviä tämän alaluvun analyysille.

9

Ka niin esiintyy myös muun muassa itsensä puhujaksi valitsemisen keinona (ks. esimerkki 9, s. 49;
esimerkki 27, s. 95) tutkimuksen ulkopuolelle jääneissä vuoroissa.
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(5') [ARKI: Havukka]

((Litteraatista on poistettu 2 riviä.))
03
Timo: minä annan sulle nitron kuule ja sen paat
04
lihakimpalleisseen ja sen, (.) syötät nii,
05
(0,2) ei lennä, (.) °pitkästi°.
((Litteraatista on poistettu 5 riviä.))
11
Timo: eiku, (0,2) lintuja jos tuota, (0,5) nitron,
12
(0,2) se kuulluu, (0,2) se vaam ↑pikkusen lenttää
13
ja sitte se °putovvaa°.
14
Paavo: ka nii va' eppä sä tiijä ↑tässähi nii siinäpä
15
soattaa männä sitten, (.) n- närhiä käypi
16
[ja harakoe]ta ja muuta niin=
17 → Timo: [ka nii:, ]

Riveillä 2–5 Timo ehdottaa Paavolle, että tämä voisi tappaa kanahaukan piilottamalla
nitron lihapalaan. Poistettujen rivien jälkeen Timo esittää ehdotuksensa uudestaan riveillä 11–13: hän toistaa sanat nitron sekä kertoo jälleen, kuinka haukka lentää vain pikkusen syötyään sydänlääkkeen. Paavo torjuu Timon ehdotuksen ka nii va' -alkuisella
vuorollaan riveillä 14–16. Timo asettuu Paavon torjunnan kanssa samaan toimintalinjaan ka nii: -vuorollaan, jonka hän tuottaa kesken Paavon vuoron rivillä 17. Tarkastellun
sekvenssin rakenteen voisikin tiivistää seuraavanlaiseksi malliksi:
A: ehdotus
B: ehdotuksen [torjuva] vuoro
A:

[ka niin].

Esimerkissä 8 esiintyy täysin vastaavanlainen sekventiaalinen rakenne. Siinä ka niin
-responssi tuotetaan jälleen sellaisessa kohdassa, jossa A tunnistaa B:n torjuvan ehdotuksen jostain tietystä syystä. Toisin kuin esimerkissä 5 A ei tässä tapauksessa kuitenkaan asetu lopulta samaan toimintalinjaan B:n kanssa, vaan ka niin vaikuttaa ilmaisevan
vain pintapuolista samanlinjaisuutta. Ennen katkelman alkua tutkimuksen informantit
ovat allekirjoittaneet tutkimuslupalomakkeita, ja Sari kehottaa esimerkin aluksi myös
Paavoa allekirjoittamaan luvan. Rivillä 2 mainittu Roope on Sarin ja Paavon lapsenlapsi.
(8) [ARKI: Paperit kuntoon]
01
Sari:
02
03
04
Paavo:
05
06 → Sari:

noh. määhä sinähi tuohon kirjottammaa ni anna
se Roope tänne.
(2,3)
ähh ((ähkäisee)) (0,6) no eepä minä oo minnekkää
lähössä.=minähän kerkkeän se[n kirjottoa
]=
[°ka ↓nii:hh↓.°]
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07
08
09
10
11

Paavo: =tässä illan peälle millov °vaen°.
(0,5)
Niilo: no minä? (.) laittoin sulle tuohon jo.
Sari: no sillä on nyt ne paperit esillä.
Paavo: no: niin no ↓samahan tuo on↓.

Riveillä 1–2 Sari esittää (käskymuotoisen) ehdotuksen, että Paavokin kävisi allekirjoittamassa lupalomakkeen. Yli kahden sekunnin tauon jälkeen Paavo esittää riveillä 4–5 ja
7 vuoronsa, jossa hän kieltäytyy ehdotuksesta: – – minähän kerkkeän se[n kirjottoa]
tässä illan peälle millov vaen. Hakasulkeet ilmaisevat kohdan, jossa Sari tuottaa 3. position responssinsa rivillä 6: °ka ↓nii:hh↓°. Se on lausuttu ympäristöä hiljaisemmin ja siten, että ↓nii:hh↓ on tuotettu matalalla intonaatiolla.
Paavon vuoroa seuraa puolen sekunnin tauko rivillä 8, minkä jälkeen Niilo osallistuu
keskusteluun rivillä 9: no minä? (.) laittoin sulle tuohon jo. Niilo siis ilmoittaa, että tutkimuslupa on valmiina allekirjoitettavaksi. Tämän tiedonannon jälkeen Sari jatkaa oman
toimintalinjansa edistämistä rivillä 10: no sillä on nyt ne paperit esillä. Sarin vuoro on
tulkittavissa vasta-argumentiksi Paavon vuoroon riveillä 4–5 ja 7: Paavo voi allekirjoittaa tutkimusluvan milloin vain, mutta sillä on nyt ne paperit esillä. Sari siis esittää, että
tutkimuslupa pitäisi allekirjoittaa nyt, koska Niilo on jo ottanut paperit esille valmiiksi.
Tämän jälkeen Paavo asettuukin Sarin toimintalinjaan rivillä 11: no: niin no ↓samahan
tuo on↓.
Esimerkki 8 muistuttaa esimerkkiä 5 eniten ka niin -responssin sijainnissa. Tuottamalla
°ka ↓nii:hh↓° -responssinsa juuri tässä kohdassa Sari ilmaisee kognitiivisen tilansa
muuttuneen. Paavo on siis esittänyt jotain sellaista tietoa, joka on tilanteen kannalta relevanttia ja mahdollisesti muuttaa Sarin toimintalinjaa. Esimerkit eroavat kuitenkin tärkeimmän seikan suhteen: esimerkissä 5 ehdotus hylätään, mutta esimerkissä 8 Sari toistaa ehdotuksensa esittämällä vasta-argumentin Niilon vuoron jälkeen.
Vaikuttaa siltä, että Sari tuottaa °ka ↓nii:hh↓° -responssin pikemminkin konventionaalisuuden kuin todellisen samanlinjaisuuden vuoksi. Tämä responssi muistuttaa esimerkin
5 ka nii: -tapausta kuitenkin vain muodoltaan ja sekventiaaliselta rakenteeltaan. Tässä
esimerkissä °ka ↓nii:hh↓° tuotetaan hiljaa ja niin-partikkeli vieläpä matalalla intonaa-
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tiolla. Lisäksi ↓nii:hh↓ päättyy lyhyeen uloshengitykseen – se tuotetaan kuin huokaisten. Oman intuitioni mukaan juuri °ka ↓nii:hh↓° -responssin prosodia ennakoi jo jossain
määrin sitä, että Sari ei hylkääkään toimintalinjaansa. Prosodiset erot esimerkin 5 kanssa ovat merkittävät, joten ne hyvin todennäköisesti myös vaikuttavat partikkeliketjun
tehtäviin. Prosodia on nimittäin olennainen tarkastelukohde partikkeleita tutkittaessa
(Sorjonen 1999; ks. myös niin-partikkelin prosodiset erot käyttötavoittain, Sorjonen
2001: 281). Suomen kielen prosodiaa vuorovaikutuksen keinona ei ole kuitenkaan tutkittu juuri ollenkaan, joten joudun tässä tukeutumaan vain omaan intuitiooni.
Analyysin lopuksi haluan kiinnittää huomion vielä yhteen mielenkiintoiseen seikkaan,
nimittäin kehotuksen torjuvaan vuoroon. Esimerkissä 8 ehdotuksen torjuntaa edeltää
pitkä tauko ja ähkäisy: (2,3) ähh (0,6) no eepä minä – –. Paavon torjunta on siis rakenteellisesti erilinjainen vuoro, koska torjuntaa viivytellään erilaisin keinoin (ks. esim. Pomerantz 1984). Sekventiaaliselta rakenteeltaan samanlaisessa esimerkissä 5 torjuntaa ei
kuitenkaan edellä taukoa eikä siinä ole ka-partikkelin lisäksi muita erilinjaisuutta ennakoivia elementtejä: ka nii va' eppä sä tiijä – –. Osanottajien tietämys näyttäisikin vaikuttavan siihen, mitä voi pitää odotuksenmukaisena: Esimerkissä 5 Paavo esittää torjunnan
samanlinjaisen vuoron kaltaisesti, koska hänen episteeminen statuksensa on korkeampi
kuin Timon (ks. s. 38–39). Esimerkissä 8 Paavon torjunnan rakenteelliset piirteet ennakoivat erilinjaisuutta, koska Paavon ja Sarin episteemiset statukset ovat tilanteessa yhtäläiset – Sarin jopa aavistuksen korkeampi, koska torjutuksi tuleva kehotus on hänen
esittämänsä. Episteemisen statuksen vaikutus erilinjaisen toiminnon tuottamiseen näkyy
myös esimerkissä 9 (ks. s. 49–51), joten palaan asiaan vielä siinä yhteydessä.
Tässä pääluvussa olen käsitellyt kahdeksan esimerkkiä, jotka havainnollistavat ka:n
käyttöä samanlinjaisen responssin alussa. Ka-partikkelin käyttöön näissä konteksteissa
liittyy esimerkiksi puhujan itsenäisen episteemisen pääsyn tai tilanmuutoksen ilmaiseminen. Olen kutsunut tätä varaukselliseksi samanlinjaisuudeksi: puhuja asettuu samaan
linjaan toisen puhujan kanssa oman tietämyksensä nojalla eikä vain toista puhujaa mukaillen. Varauksellisuutta sovelletaan myös institutionaalisissa tilanteissa, joissa osanottajat voivat asennoitua omaan rooliinsa ja siihen liittyviin odotuksiin osoittamalla jonkinlaista etäisyyttä. Näissä esimerkeissä varauksellisuus liittyy siihen, miten asiakas pi-
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täytyy omassa roolissaan ja myyjä tai kampaaja omassaan. Olen myös havainnut, että
ka niin -kiteytymällä voidaan ilmaista konventionaalista, pintapuolista samanlinjaisuutta. Seuraavassa pääluvussa käsittelen ka-partikkelin käyttöä erilinjaisten responssien
alussa.
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5. KA EPISTEEMISEN AUKTORITEETIN OSOITUKSEN ENNAKOIJANA
Kuten olen aiemmin luvussa 3.5. todennut, on responssien linjaan asettumisessa erilaisia
asteita. Tässä ja seuraavassa pääluvussa käsittelen ei-samanlinjaisia (eli preferoimattomia) vuoroja, jotka jaan erilinjaisiin sekä linjaan asettumattomiin vuoroihin. Näiden välisen eron tulkitsen ilmenevän siten, että erilinjaiset vuorot asettuvat aiemman vuoron
toimintalinjaa vastaan, kun taas linjaan asettumattomat vuorot vain eivät edistä esitettyä
toimintalinjaa. Erilinjaisissa vuoroissa osanottajat eivät esitä selontekoja tai muita ilmauksia, jotka tekisivät erilinjaisuudesta jotenkin väistämätöntä ja osanottajasta itsestään riippumatonta. Kutsun tätä suoraksi erilinjaisuudeksi, ja se ilmenee erityisesti silloin, kun joku haastaa tai keskeyttää jollain tavalla toisen puhujan. Linjaan asettumattomissa vuoroissa puhujat sen sijaan pyrkivät selittämään jotenkin sitä, miksi he eivät
edistä aiemman puhujan aloittamaa toimintalinjaa (ks. luku 6).
Ka-partikkeli esiintyy aineistossani 6 kertaa erilinjaisessa responssissa. Näistä nostan
käsittelyyn viisi esimerkkiä, joista neljä on nauhoittamastani arkiaineistosta. Neljässä
ensimmäisessä esimerkissä haastetaan enemmän tai vähemmän toisen osanottajan toimintalinja. Käsittelen esimerkit järjestyksessä siten, että esimerkkien toimintalinjojen
eroavaisuus kasvaa esimerkistä toiseen. Pääluvun viides katkelma ei kuitenkaan kuulu
tähän jatkumoon. Se on nimittäin esimerkki institutionaalisesta vuorovaikutuksesta, jossa erilinjaisuus syntyy ennemminkin sosiaalisista odotuksista kuin toisen puhujan toimintalinjan suorasta vastustamisesta. Lopuksi vertailen vielä kaikkien viiden esimerkin
prosodisia ominaisuuksia keskenään.

5.1. Ka toimintalinjan haastamisessa ja puolustamisessa
Ka voi ennakoida vuoron erilinjaisuutta esimerkiksi silloin, kun jonkun osanottajan toimintalinja haastetaan. Silloin ka voi esiintyä sekä toimintalinjan haastavan että toimintalinjaa puolustavan vuoron alussa. Käsittelen kummastakin tapauksesta yhden esimerkin, ensin toimintalinjan haastavan ja sitten sitä puolustavan vuoron.
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Esimerkissä 9 haasteen kohteena on Niilon esittämän kysymyksen sisältämä oletus. Sari
ja Niilo ovat keskustelleet Harrista, joka on Sarin ja Paavon poika ja Niilon eno. Harri
asuu Kuopiossa, josta hän on ostamassa asuntoa. Niilo kyseenalaistaa asunnon ostamisen järkevyyden kysymyksellään riveillä 8–9. Tämän jälkeen Paavo liittyy keskusteluun
rivillä 10 ka-vuorollaan, jota tässä esimerkissä lähimmin tarkastelen.
(9) [ARKI: Asuntokaupat]
01
Sari:
02
03
04
Niilo:
05
06
Sari:
07
08
Niilo:
09
10 → Paavo:
11
12
Sari:
13
14
Niilo:
15
16
Sari:
17
18
19
20

en tiijä löyttääkö se Harri elläissääm mittää
asunttoa vaikka se sitä on kyllä ikäsä ehtiny.
(3,8)
nii siis. meinnaako se Kuopiosta vai?
(0,2)
no niin se ostasi.
(1,8)
no m- (.) ↑mitä se, onk´=sillä ↑Kuopiossa töitä vai.
kannattaako sen sinne aset[°t(h)uo°.]
[ka
] ↑siellähän
se on, (.) töessä.
ka ↑Kiitolinjallahan se o.
(0,6)
nii,
(0,2)
se sae sen ↑Kuopio-henkilö jäe, .hhh (.) jäi tuota:?
nytte eläkkeelle ni se on soanunna sen paekaj jotta
kyllä kae siellä tietysti oisi vaikka lopuksi
elämäksi va' sitähä sitä ei tiijä pys- onko se
siellä Kuopiossa.

Riveillä 1–6 Sari kertoo Harrin etsivän asuntoa Kuopiosta. Tämän jälkeen keskustelussa
seuraa rivillä 7 1,8 sekunnin tauko, joka enteilee erilinjaisuutta. Niilon vuoro riveillä 8–
9 asettuukin eri linjaan Sarin vuoron kanssa: onk´=sillä ↑Kuopiossa töitä vai. kannattaako sen sinne aset°t(h)uo°. Vaikka Niilon vuoro koostuukin kysymyslauseista, se ei
pelkästään hae tietoa tai vastausta. Jos vuoro koostuisi pelkästään kysymyksestä onk´=
sillä ↑Kuopiossa töitä vai, vuoro tulkittaisiin tarkistuskysymykseksi. Kun vuoro jatkuu
kuitenkin kysymyksellä Kuopioon asettumisen kannattavuudesta, sisältyy kysymyksiin
myös arvioiva kannanotto: Niilo ei pidä Harrin asunnonostoa järkevänä. Erityisen tärkeänä elementtinä tässä kannanotossa pidän ensimmäisen kysymyksen lopussa sijaitsevaa vai-partikkelia, jota tarkastelen seuraavaksi lyhyesti.
Oman kieli-intuitioni mukaan Niilon vuorossa erityisesti hänen käyttämänsä kysyvä vaipartikkeli esittää kyseenalaisena seikkana sen, että Harrilla olisi Kuopiossa töitä. Vai-
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kysymykset voivat muun muassa esittää hämmästelyä tai päivittelyä (VISK 2008 §
1701). Vaihtoehtokysymyksen jäljessä vai antaa mahdollisuuden esittää laajemman vastauksen kuin pelkkä -kO-partikkeli mahdollistaisi (VISK 2008 § 1700). Näiden havaintojen valossa vai-partikkelin voidaan sanoa merkitsevän jonkin asian aiemmasta vuorosta hämmästyttäväksi tai epäuskottavaksi ja hakevan lisäselvitystä siitä. Niilon kysymys
onk´=sillä ↑Kuopiossa töitä vai nostaa hämmästelyn ja tarkistuksen kohteeksi sen, että
Harrilla olisi töitä Kuopiossa (vai tarkistuskysymyksissä, ks. Koivisto 2017: 134). Koska jatkokysymys kannattaako sen sinne aset°t(h)uo° asennoituu kielteisesti Harrin aikeita kohtaan, voi vai-partikkelin tässä tulkita osoittavan jopa epäuskoisuutta.
Paavon vuoro riveillä 10–11 vaikuttaa esittävän korjauksen Niilon arvioon. Paavo nimittäin ilmaisee vastauksessaan Niilon olettamuksen olevan väärä: ka ↑siellähän se on, (.)
töessä. Hänen käyttämänsä -hAn-liitepartikkeli merkitsee tiedon hänelle itselleen tutuksi
(Forsberg 2006: 87; vrt. Hakulinen 2001a [1976]: 55, 57), ja sen avulla vuoroon tulee
huomautuksen tai muistutuksen sävy (ks. VISK 2008 § 830). Paavo ei suorasanaisesti
esitä erilinjaista kannanottoa, mutta vastauksellaan kuitenkin ilmaisee Niilon perustavan
kannanottonsa väärän olettamuksen varaan. Sari asettuu Paavon kanssa samaan linjaan
omalla vuorollaan rivillä 12: ka ↑Kiitolinjallahan se o.10 Samalla hän siis asettuu eri linjaan Niilon kanssa. 0,6 sekunnin tauon jälkeen Niilo yhtyy samaan linjaan Sarin ja Paavon kanssa rivin 14 nii-vuorollaan kehottaen Saria jatkamaan aiheesta (Sorjonen 2001:
267). Niilo ei enää esitä aiheeseen muita kannanottoja tai kysymyksiä, vaan Sari alkaa
kertoa lisää Harrin töistä.
Esimerkissä 9 Paavo ilmaisee Niilon kannanoton perustuvan väärälle olettamukselle.
Samalla hän osoittaa, että tieto on hänelle tuttua: hänen episteeminen statuksensa on tilanteessa korkeampi. Paavon vuoro asettuu eri linjaan Niilon toimintalinjan kanssa mutta on rakenteellisesti samanlinjaisten vuorojen kaltainen. Niilon ja Paavon vuorojen väliin ei esimerkiksi jää minkäänlaista taukoa, vaan päinvastoin Paavo aloittaa vastauksen10 Sarin vuoro rivillä 12 on esimerkki samanlinjaisesta ka-responssista, jolla puhuja ilmaisee omaa itsenäistä episteemistä pääsyään tietoon. Sari osoittaa oman tietämyksensä tarkentamalla Paavon vastausta: ka Kiitolinjallahan se on. Lisäksi hän käyttää vuorossaan -hAn-liitepartikkelia, jolla hän merkitsee
puheena olevan tiedon Paavon ja Sarin yhteisesti jakamaksi (Hakulinen 2001a [1976]: 55, 57). Sarin
tuottama ka-vuoro ei kuitenkaan kuulu tämän pääluvun fokukseen, joten en käsittele sitä tämän tarkemmin.
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sa yhden tavun verran päällekkäin Niilon vuoron kanssa (ks. preferoimattoman vastauksen piirteistä esim. Pomerantz 1984; Tainio 1997). Kuten olen esimerkkejä 5 ja 8 vertaillessani todennut, korkea episteeminen status vaikuttaisi mahdollistavan sen, että sinänsä erilinjainen teko tuotetaan samanlinjaisen vuoron kaltaisesti (ks. s. 46).11
Tarkasteltaessa Niilon kysymystä riveillä 8–9 katkelmasta nousee esiin toinenkin kapartikkelin käytön kannalta merkittävä seikka. Luontevin vastaaja Niilon kysymykseen
olisi nimittäin Sari, koska juuri Sari on kertonut Niilolle Harrin asunnonostoaikeista.
Sari on myös aiemmin vastannut Niilon rivillä 4 esittämään tarkentavaan kysymykseen:
(9') [ARKI: Asuntokaupat]
04
05
06

Niilo: nii siis. meinnaako se Kuopiosta vai?
(0,2)
Sari: no niin se ostasi.

Niilon rivin 8 kysymys onk´=sillä ↑Kuopiossa töitä vai motivoituu juuri tämän vierusparin pohjalta. Vaikka katkelma on vain äänitetty eikä esimerkiksi osanottajien katseita
voi siis tarkastella, pidän Saria aiemman keskustelun perusteella luontevimpana kohteena Niilon riveillä 8–9 esittämille kysymyksille. Niilon kysymyksiin vastaa kuitenkin
Sarin sijasta Paavo, joka aloittaa vuoronsa ka-partikkelilla merkitäkseen itsensä vastaajaksi kysymykseen. Ka toimii esimerkissä 9 siis paitsi erilinjaisuuden ennakointina
myös itsensä puhujaksi valitsemisen keinona (self-selection Sacks ym. 1974).12
Vastauksen alkaminen edellisen vuoron viimeisen tavun kanssa päällekkäin tukee tätä
havaintoa, sillä valitakseen itsensä puhujaksi osallistujan on aloitettava vuoronsa mahdollisimman aikaisin (Sacks ym. 1974: 719).
Esimerkissä 9 ka-vuoro tuotetaan ilman taukoa ja epäröintiä, jopa edeltävän vuoron
kanssa tavun verran päällekkäin. Seuraavassa esimerkissä ka-responssia kuitenkin edeltää 1,6 sekunnin tauko, joka merkitsee edeltävän vuoron ongelmalliseksi. Tässä esimer-

11 On kuitenkin huomattava, että kaikki havaitsemani esimerkit episteemisen statuksen vaikutuksesta
erilinjaisen vuoron rakenteeseen ovat saman informantin tuottamia. Ilmiötä pitäisi siis tutkia tarkemmin, jotta voitaisiin varmistaa, liittyykö se vain kyseiseen perheeseen vai tavataanko sitä yleisesti itä murteissa tai suomen kielessä.
12 Tutkimuksen ulkopuolelle jääneissä ensimmäisen position vuoroissa ka esiintyy arkiaineistossani 8
kertaa itsensä puhujaksi valitsemisen merkkinä.
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kissä Ville kertoo tarinaa tutustaan, jonka käsi on murtunut. Rivillä 25 alkavan kavuoron avulla Ville pysyy omassa toimintalinjassaan keskeytyksestä huolimatta.
(10) [ARKI: Käsi poikki]

01
Ville: sano että hällä ↑itellä tuntu kus se heilu oikkee
02
ja iham mustaksi oli menny koko olokapää tuo ºniº.
03
(0,2)
04
Paavo: hmh ((hymähtää))
05
(0,2)
06
Ville: nii siellä oli että @e:i sulla oo mittään
07
tässä@ että määhä kottiisi ºvaa jaº,
08
(0,9)
09
Ville: nii se oli sitte=´ttä, (0,2) ku ei pysty nukkummaa
10
kun nii kippeä on=↑ni oli menny uuvelleen nii ne
11
oli Kuopijool laettanu sen sitte nii. (0,5) oli siellä
12
kuvattuna nii tuota? (0,2) kokonnaa poikki.
13
Paavo: no on se huono ettei voija kuvata ku. (.)
14
männää [ni,]
15
Niilo:
[nii] ↑Ku- (.) Kuopijoo asti pitäny
16
lait[taa röntgennii.]
17
Ville:
[se oli kato
] [siis
viikonloppu]na männy=
18
Paavo:
[voe,
voe että.]
19
Ville: =no ni se röntgeni ei oo täällä ollu auki
20
ºtai jottainº.
21
(1,8)
22
Ville: nii se oli tota [koko viikonlopun, ]
23
Paavo:
[no näkisihä ne ↑ult]rallahi.
24
(1,6)
25 → Ville: ka ↑ei ne ollu sille mittää tehny ºnii se oliº, (.)
26
se oli Kuopijoo vie(ny).
27
(4,8)
28
Ville: ja san(h)o että semmonen tuska oli että ku
29
ei saanu nukkuo yhttää kun nii kippeä (-).

Riveillä 1–12 Ville kuvailee, kuinka hänen tuttunsa on joutunut menemään kauas Kuopioon, jotta käsi kuvattaisiin. Paavo esittää aiheesta oman kannanottonsa riveillä 13–14:
no on se huono ettei voija kuvata – –. Niilo esittää tarkentavan kysymyksen nii – – Kuopijoo asti pitäny laittaa röntgennii riveillä 15–16. Näin Paavo ja Niilo osallistuvat Villen tarinankerrontaan ja ilmaisevat eläytymistään ja empatiaansa. Riveillä 17 ja 19–20
Ville vastaa Niilon kysymykseen, ettei röntgenillä voinut kuvata paikallisessa terveyskeskuksessa, koska röntgeni ei oo täällä ollu auki. Hän ei kuitenkaan esitä vastaustaan
varmana, koska vuoron lopuksi hän lisää hiljaa ºtai jottainº. Erityisesti tämä hiljaa lausuttu lisäys saa kuulijan olettamaan Villen vastauksen ja päätelmän olevan hänen omansa. Jos hän esimerkiksi olisi kuullut tämän selityksen tarinan alkuperäiseltä kertojalta,
hän voisi esittää tiedon tämän kertomana.
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Rivin 21 tauon jälkeen Ville jatkaa tarinaansa rivillä 22: nii se oli tota [koko viikonlopun]. Paavo kuitenkin keskeyttää hänet rivillä 23 esittämällä erilinjaisen vuoron: [no
näkisihä ne ↑ult]rallahi. Hakasulkeet havainnollistavat vuorojen päällekkäispuhunnan
kestoa. Paavon huomautus on monellakin tavalla ongelmallinen Villen toimintalinjan
kannalta. Tarinan kuuntelijoiden odotetaan antavan kertojalle tavallista enemmän aikaa
puhua, jotta tämä voi kertoa tarinansa muiden keskeyttämättä (Sacks 1974: 344–345;
Stivers 2008). Kannanotto haastaa myös sisällöllään Villen tarinan, sillä Paavon väitteen
mukaan käsi olisi voitu kuvata ilman röntgeniäkin. Vuoro siis keskeyttää tarinasekvenssin ja lisäksi haastaa Villen episteemisen auktoriteetin.
Rivin 24 pitkä tauko enteilee erilinjaista responssia, jonka Ville tuottaakin rivillä 25: ka
↑ei ne ollu sille mittää tehny ºnii se oliº, (.) se oli Kuopijoo vie(ny). Tätäkin vuoroa seuraa pitkä tauko – melkein viisi sekuntia. Tauot korostavat sitä, että tarinankerronnan toimintalinja on hetkeksi rikkoutunut. Villen responssin jälkeen ei ole myöskään selvää,
miten keskustelu jatkuu. Villen vuoro nimittäin jakautuu kahteen osaan, joista kumpikin
asettaa odotuksen erilaisesta jälkiosasta.
Villen vuoron alku ka ↑ei ne ollu sille mittää tehny puolustaa Villen kertoman tarinan
luotettavuutta sekä Villen ensisijaista oikeutta esittää väitteitä tapahtuneesta. Koska Ville on kuullut tapahtuneesta omalta tutultaan, hänellä on suorin episteeminen pääsy tarinaan liittyvään tietoon. Sivuuttamalla Paavon huomautuksen ultraäänitutkimuksen mahdollisuudesta hän osoittaa, ettei Paavon huomio ole tarinan kannalta merkityksellinen.
Vuoron toisessa osassa Ville taas jatkaa tarinansa kertomista: ºnii se oliº, (.) se oli Kuopijoo vie(ny). Vuoroa seuraava pitkä tauko siis johtuu sen sisältämistä ristiriitaisista sekventiaalisista odotuksista. Yhtäältä tarinankerronnan keskeyttänyt Paavo voisi joko tuottaa Villen linjaan yhtyvän responssin tai jatkaa omaa toimintalinjaansa vaatimalla Villeltä tarkempaa selontekoa. Toisaalta Villen voi odottaa jatkavan tarinaansa, koska hän on
sivuuttanut Paavon erilinjaisen vuoron ja palannut takaisin tarinankerrontaan. Paavo ei
kuitenkaan tuota minkäänlaista responssia, mikä osoittaa hänen asettuvan Villen toimintalinjaan. Näin Villen tarina jatkuu riveillä 28–29 ja myös katkelman jälkeen.
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Esimerkissä 10 ka siis aloittaa vuoron, jossa puhuja puolustaa omaa episteemistä statustaan ja auktoriteettiaan. Myös esimerkissä 9 ka-partikkelia käytetään vastauksessa, joka
osoittaa vastaajan tietävän asiasta enemmän kuin toinen puhuja. Lyhyesti sanoen ka siis
aloittaa näissä katkelmissa responssin, jonka episteeminen asennoituma ilmaisee korkeaa episteemistä statusta (K+). Ka-partikkelin käyttö oman episteemisen auktoriteetin
ilmaisemisessa on olennaista myös seuraavan alaluvun esimerkeissä, joissa ka aloittaa
erilinjaisia responsseja väitteisiin.

5.2. Ka erilinjaisissa responsseissa väitteisiin
Esimerkeissä 9 ja 10 ka-vuorot esiintyvät tilanteissa, joissa osanottajat kyseenalaistavat
toistensa episteemisen statuksen jollain tavalla. Esimerkit 11 ja 12 poikkevat edeltävistä
siinä, että niissä osanottajat eivät keskustele tosiasioista vaan subjektiivisista näkemyksistään. Loppujen lopuksi ka-partikkelin käytön kannalta ei ole kuitenkaan suurta eroa
sillä, puhutaanko mielipiteistä vai faktoista: ka ennakoi kummassakin tapauksessa käyttäjänsä korkeaa episteemistä statusta ja auktoriteettia osoittavaa vuoroa.
Mielipiteiden käsitteleminen keskustelunanalyyttisissa tutkimuksissa tähän mennessä
tunnistettujen toimintojen avulla ei ole aivan mutkatonta. Yksinkertaisimmillaan mielipiteen esittäminen on kannanotto (assessment), joka esittää arvion jostain asiasta: esimerkiksi onpa kaunis ilma (ks. esim. Pomerantz 1984). Mielipiteenä voi kuitenkin esittää myös väitteen asiaintilasta, jolloin ei välttämättä arvoteta mitään asioita. Esimerkissä
11 esitetään väitteitä, joiden ajatellaan kuvaavaan tulevaisuudessa vallitsevaa asiaintilaa.
Silloin kenelläkään ei ole suoraa pääsyä väitteen totuudellisuuteen, vaan jokainen joutuu
arvioimaan sitä oman tietämyksensä perusteella. Siksi puhujien arviot väitteiden paikkansapitävyydestä ovat aina jossain määrin heidän subjektiivisia näkemyksiään. Väittämistä ei ole aiemmin tutkittu toimintona kattavasti (Vatanen 2018), joten pidän tätä esimerkkiä analysoidessani tärkeänä tarkastella sitä, miten ka liittyy osanottajien näkemyksiin ja arvioihin toisten esittämistä väitteistä.
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Esimerkissä 11 käsitellään puulla lämmittämistä. Juuri ennen katkelman alkua Ville on
ilmaissut puulämmityksen olevan hänelle kaikkein edullisin vaihtoehto, koska hän
omistaa metsää ja voi polttaa omia puitaan. Hänen katkelman alussa esittämänsä väite
niin kauan ku Ee Uu kielttää tulisijat siis jatkaa topiikin käsittelyä eri näkökulmasta:
puulla lämmittäminen on hänelle edullista, kunnes se kielletään. Ka-vuoro alkaa rivillä
11, mutta tarkastelen osanottajien toimintalinjojen rakentumista ennen itse ka-vuoron
käsittelyä.
(11) [ARKI: Tulisijat]

01
Ville: niin kauan ku Ee Uu kielttää tulisijat.
02
(0,9)
03
Paavo: e:i [(se). ]
04
Niilo:
[no SII]HE ei meem monttaa
05
[(°vuotta°).]
06
Ville: [ei
] var[masti (mäne).]
07
Paavo:
[e:m minä
us]ko että pysttyyt
08
kieltämmään. e::i jumalauta.
09
Ville: kyllähän ne on jo esitykssie'
10
että [(--).
]
11 → Paavo:
[ka ↑soapi olla va' ei me]nel läpi se on teällä?
12
Ville: ↑kaik[kihan ne on mennynnä läpi:,]
13
Paavo:
[perukoessa se ei voi mennä ] se on
14
↑kaupunkkiissa, (.) jos kielttäät [nii se on,]
15
Ville:
[↑kaikkihan] ne
16
männ- ↑no nii↑ [no kaupungissahan °se on°.]
17
Paavo:
[eri assia van niin ku tääl]lä
18
perukoessa nii ei varmmaan, kun se on ↑teällä on
19
pääasiallinen lämmitysmuoto ↓<puu>↓. suorraan °sanoen°.

Villen väite niin kauan ku Ee Uu kielttää tulisijat rivillä 1 sisältää oletuksen siitä, että
tulevaisuudessa puulla ei saa lämmittää EU-lainsäädännön vuoksi. Vuoro saa toisen rivin tauon jälkeen kaksi erilaista responssia. Rivillä 3 Paavo asettuu väitteen kanssa eri
linjaan: e:i (se). Niilo kuitenkin asettuu samaan linjaan Villen kanssa riveillä 4–5: no
SIIHE ei meem monttaa (°vuotta°). Niilo siis implikoi jakavansa Villen näkemyksen
esittämällä vielä jyrkemmän väitteen, että kielto saattaisi toteutua jopa lähitulevaisuudessa. Omassa vuorossaan Ville toistaa Niilon väitteen kieltomuotoisen predikaatin ei
mäne (Niilolla ei mee), mikä ilmentää heidän asennoituvan väitteeseen samalla tavalla
(esim. Haddington 2007). Hän kuitenkin lisää vuoroonsa episteemistä varmuutta kuvaavan varmasti-sanan, joten hän samalla myös esittää olevansa ainakin yhtä oikeutettu
esittämään tämän väitteen kuin Niilo. (Vrt. Hakulinen & Sorjonen 2011: 242–251.)
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Paavo kuitenkin asettuu eri linjaan Niilon ja Villen kanssa riveillä 7–8: e:m minä usko
että pysttyyt kieltämmään. e::i jumalauta. Paavo aloittaa vuoronsa e:m minä usko
-rakenteella, joka kielentää topiikin tietynlaisen hypoteettisuuden ja merkitsee tulevan
vuoron Paavon omaksi mielipiteeksi. Aloitus luo ikään kuin kehyksen, jossa esitetyt
väitteet on tarkoitettukin subjektiivisiksi näkemyksiksi (ks. minun mielestä, Rauniomaa
2007). Villen responssi riveillä 9–10 haastaa Paavon väitteen: kyllähän ne on jo esitykssie' että (– –). Ville siis puolustaa omaa väitettään muistuttamalla kyllähän-muodon
avulla, että tulisijojen kieltämistä on jo esitetty (ks. kyllä, Hakulinen 2001b; -hAn, VISK
2008 § 830). Ka-responssinsa avulla Paavo asettuu tukeman omaa näkemystään rivillä
11: ka ↑soapi olla va ei mene läpi – –. Riveillä 12–19 puhujat tuottavat useita päällekkäisiä vuoroja, joiden lopuksi Paavo toteaa, ettei ainakaan perukoessa 'syrjäseuduilla'
voida kieltää tulisijojen käyttöä. Osallistujien erimielisyys jatkuu siis koko katkelman
ajan ja myös sen jälkeen.
Rivillä 11 Paavo aloittaa omaa näkemystään puolustavan vuoronsa ka-partikkelilla: ka
↑soapi olla va ei mene läpi – –. Hänen väitteensä muistuttaa rakenteeltaan myönnytteleviä ka-vuoroja (ks. luku 7). Se eroaa niistä kuitenkin siinä, ettei tässä esimerkissä vuoro
ala samanmielisyyden ilmauksella. Myönnyttelevissä vuoroissa ka nimittäin aloittaa
myönnytysosan, joka tunnustaa aiemman vuoron pitävän paikkansa (ks. luku 7.2.). Tässä tapauksessa samanmielisiä myönnytysosia voisivat olla esimerkiksi ka on tehty tai ka
niin. Sen sijaan Paavon käyttämä ka ↑soapi olla ei myönnyttele vaan on sävyltään jopa
pilkallinen (ks. saahan sitä X -rakenne, Niemi 2010: 211–213). Paavo ei sinänsä väitä,
etteikö esityksiä mahdollisesti olisi tehty, mutta hän kuitenkin kiistää niiden merkityksen aiheen kannalta. Vuoron aloitus ei siis myönnyttele vaan pikemminkin ilmaisee Villen väitteen olevan aiheen kannalta merkityksetön. Kielitoimiston sanakirjan (2017 s.v.
saada) mukaan saada-verbillä voidaankin ilmaista sitä, että jokin asia on yhdentekevää:
”Ellet usko, saat olla uskomatta.” Näistä syistä olen päätynyt analysoimaan tarkastellun
ka-partikkelin aloittavan myönnytyksen sijaan erilinjaisen responssin.
Esimerkissä 11 osanottajat esittävät omia näkemyksiään ja puolustavat niitä. Samalla he
kuitenkin ilmaisevat myös omaa episteemistä statustaan ja oikeuttaan esittää väitteitä.
Keskusteluissa ensimmäiset kannanotot sisältävät väitteen siitä, että puhujalla on erityi-
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nen oikeus esittää arvio aiheesta (Heritage & Raymond 2005: 16). Villen väite rivillä 1
onkin ilmaistu hyvin varmana, sillä temporaalinen ku osoittaa kieltämisen olevan vain
ajan kysymys – ei epävarma asia. Yhtä lailla myös Paavo pitää omaa näkemystään varmana. Rivillä 7 hän toteaa uskovansa, ettei EU pysty kieltämään tulisijojen käyttöä. Samaa varmuutta osoittaa hänen ka-vuoroonsa sisältyvä toteamus Villen mainitsemista
EU:n esityksistä rivillä 11: – – ei menel läpi – –. Molemmat pyrkivät osoittamaan episteemistä auktoriteettiaan ja varmuuttaan omilla väitteillään. Pohjimmiltaan Paavo ja Ville siis tuntuvat väittelevän siitä, kummalla on suurempi oikeus esittää omia arvioitaan.
Tarkastelemani ka-partikkeli aloittaa siis responssin, jolla puhuja pyrkii kohottamaan
episteemistä statustaan. Käsitellyssä katkelmassa vuorojen erilinjaisuus kumpuaakin siitä, etteivät osanottajien episteemiset asennoitumat kongruoi keskenään (ks. Hayano
2011; esimerkki 5, s. 36–39).
Esimerkissä 11 ka siis ennakoi episteemisen auktoriteetin puolustamista. Seuraavakin
katkelma havainnollistaa ka-partikkelin käyttöä oman näkemyksen ja episteemisen auktoriteetin tukemisessa, mutta esimerkissä 12 erot osanottajien toimintalinjoissa ovat vielä jyrkemmät kuin esimerkissä 11. Tämä heijastuu myös ka-partikkelin prosodiaan, sillä
esimerkissä 12 käytetään erityisen painokasta kah-varianttia, joka lausutaan omana prosodisena yksikkönään.
Ennen katkelman 12 alkua Sari ja Niilo ovat katselleet valokuva-albumia. Sari on osoittanut kuvasta henkilön, jota on luonnehtinut lyhyeksi. Samalla keskustelu on siirtynyt
muihin lyhyisiin lapsiin, joita suvussa on. Katkelman alussa Sari nostaa topiikiksi Villen
lapsen Riikan, joka ei lääkärin mukaan ole kasvanut tarpeeksi. Kohdevuoro on rivillä
22, mutta ensin erittelen katkelman alkua.
(12) [ARKI: Metri kakskytä]
01
02
03
04
05
06

Sari:

∆ja ↑aattele ku lääkäri sanonu Villelle jotta tuosta,
∆katse Niiloon päin -->
.hhh ↑Tiina- Riikasta ei tulek kun
∆metri ↑kakskytä °senttinen°.
∆kääntää katseen Paavoon
(0,4)
Paavo: □TÄ?□
□katsoen Sariin□
Niilo: no s:- (0,2) tullee.
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Sari:

NO ╦EILEN SANO╦∆.
╦nyökkää Niiloon päin╦
∆kääntää katseen takaisin Paavoon
08
(0,3)
09
Paavo: @↓e:[i↓@.] ((rahisevalla, matalalla äänellä))
10
Sari:
[╦LAS]TE╦LLÄÄKÄRI oli sanonu.
╦nyökkää╦
11
(0,3)
12
Paavo: metri ↑kaks[(ky-).
13
Sari:
[NII.
14
(0,3)
15
Niilo: NO NE ON NE? (.) ö ∆kasvukäyrät ihah höpöjä.
Sari:
∆katse Niiloon.
((Litteraatista poistettu 5 riviä, joilla tutkitaan valokuvia.))
21
Paavo: □eik kait ∆se voi olla ma[hol ]∆lista että nii=
□suoristautuu ja kääntää katseen eteen
Sari:
∆nostaa katseen Paavoon
22 → Sari:
[kah.]
∆kääntää katseen
ikkunaan
23
Paavo: =□[pieneksi ihminej jäesi.]□
□kääntäen katseen Sariin--□
24
Sari:
[lastellääkäri oli Ville]lle sanonu.
25
(1,4)
26
Paavo: varsin □°sanonu°
□kääntää katseen eteensä
27
[°eik kai se nyt° voi ↑tuolla,]
28
Sari: [e:i. no ei se kuule lääkäri ] sano °varsin°.

Riveillä 1–3 Sari kertoo, ettei lääkärin mukaan Riikasta tule kuin 120 cm pitkä. Hän on
kuullut tämän tiedon suoraan Riikan isältä Villeltä: ja ↑aattele ku lääkäri sanonu Villelle – –. Tiedonanto on osoitettu erityisesti Paavolle, sillä vuoronsa lopuksi Sari kääntää
katseensa tätä kohti hakien responssia. 0,4 sekunnin tauon jälkeen Paavo tuottaa rivillä 5
TÄ?-korjausaloitteen, jonka Sari kuitenkin tulkitsee enteilevän pikemminkin erilinjaisuutta kuin ongelmaa viestin välittymisessä (ks. Schegloff 2007: 102–103; Haakana
2011: 51–52). Rivillä 7 Sari nimittäin reagoi kuin hänen tiedonantonsa olisi haastettu:
NO EILEN SANO. Hän korottaa painokkaasti ääntään ja toistaa vielä tietojensa tulevan
suoraan lapsen isältä Villeltä. Sarin vuoro vaikuttaa olevan yhtä lailla responssi myös
Niilon erilinjaiseen kannanottoon rivillä 6: no s:- (0,2) tullee. Sari nyökkää responssinsa
aikana Niiloon päin ja kääntää sitten katseensa takaisin Paavoon, joten tulkitsen hänen
kohdistaneen vuoronsa yhtä lailla kummallekin.
Rivillä 9 Paavo asettuu eri linjaan Sarin kanssa: @↓e:[i↓@]. Kieltoverbin lisäksi myös
matala intonaatio osoittaa tässä oman intuitioni mukaan erimielisyyttä (ks. s. 45–46).
Sari vastaa Paavon haasteeseen rivillä 10 päällekkäispuhuntana kohottamalla epistee-
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mistä statustaan viittauksella lääkäriin: [LAS]TELLÄÄKÄRI oli sanonu. Oman vuoronsa
painokkuutta Sari lisää nyökkäämällä.
Riveillä 21 ja 23 Paavo kielentää epäilyksensä Sarin tiedonannon totuudellisuudesta: eik
kait se voi olla ma[hol]lista että nii [pieneksi ihminej jäesi]. Tämä vuoro kyseenalaistaa
siis suoraan Sarin episteemisenä auktoriteettina, sillä tiedonannon esittäjänä hänellä on
oletusarvoisesti suurin oikeus arvioida sitä (ks. Heritage & Raymond 2005). Hakasulkeet havainnollistavat kohdan, jossa Sari tuottaa päällekkäispuhuntana omat responssinsa riveillä 22 ja 24: [kah.] [lastellääkäri oli Ville]lle sanonu. Omaksi vuorokseen hahmottuva kah siis ennakoi tulevaa erilinjaista vuoroa, joka puolustaa Sarin omaa toimintalinjaa ja episteemistä auktoriteettia. Painottamalla oman tietonsa perustuvan Villeltä
kuultuun lääkärin lausuntoon hän osoittaa, että hänellä on suorempi pääsy puheena olevaan tietoon ja näin ollen myös korkeampi episteeminen status.
Esimerkissä 12 itsenäinen kah-vuoro ennakoi siis erilinjaista vuoroa, jolla Sari puolustaa omaa episteemistä auktoriteettiaan. Samalla se kuitenkin vaikuttaa esittävän topiikin
sulkemista: kah-vuoroa seuraava lastellääkäri oli Villelle sanonu toistaa vain sen, mitä
Sari on jo aiemmin sanonut.13 Sari ei tuo keskusteluun enää mitään uutta vaan korostaa
vain omien tietojensa lähdettä. Näin hän viestii, ettei hänellä ole aiheeseen enää mitään
sanottavaa. Sarin vuorojen jälkeen topiikki jatkuukin vain yhden vierusparin ajan. Rivillä 26–27 Paavo toteaa varsin °sanonu° – –, mutta Sari torjuu tämän haasteen rivillä 28:
e:i. no ei se kuule lääkäri sano °varsin°. Katkelman jälkeen Sari ja Niilo jatkavat valokuva-albumin tutkimista.
Esimerkeissä 11 ja 12 ka aloittaa erilinjaisen responssin väitteeseen. Molemmissa tapauksissa ka-vuorolla puolustetaan omaa näkemystä mutta myös episteemistä auktoriteettia. Seuraavaksi käsittelen sitä, miten ka-partikkelia käytetään erilinjaisissa vuoroissa institutionaalisessa kontekstissa.

13 Topiikkia sulkevia ka-partikkeleita esiintyy kaksi kappaletta nauhoittamani arkiaineiston ensimmäisen position vuoroissa (ks. esimerkki 28 s. 98). Aineistohavaintojeni perusteella topiikkia sulkevat kapartikkelit muodostavat itsenäisen vuoron, jonka jälkeen puhuja tuottaa jonkinlaisen loppukiteytyksen.
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5.3. Ka aloitetun toimintalinjan kannalta epäsuotuisissa vastauksissa
Kahden edellisen alaluvun esimerkit havainnollistavat sitä, miten ka-partikkelilla asetutaan eri linjaan aiemman puhujan kanssa. Esimerkissä 9 ka ennakoi odottamatonta vastausta: ka siellähän se on, (.) töessä. Esimerkissä 10 sillä ohitetaan epäolennaisena seikkana pidettävä kysymys ja esimerkeissä 11 ja 12 puolustetaan omaa oikeutta esittää
väitteitä. Lopuksi käsittelen esimerkin 13, joka eroaa aiemmista esimerkeistä kahdesta
syystä. Ensinnäkin katkelma on institutionaalisesta tilanteesta, joten osallistujien tulee
mukautua keskustelussa omaan asiointirooliinsa. Toisekseen tilanteessa erilinjaisuus ei
ilmene keskeytyksenä tai muunlaisena toimintalinjan vastustamisena. Tarkasteltava karesponssi on erilinjainen pikemminkin siksi, että sen tuottava myyjä ei kykene tilanteessa vastaamaan itseensä kohdistuviin sosiaalisiin ja ammatillisiin odotuksiin.
Esimerkki 13 on katkelma asiakkaan ja myyjän keskustelusta rautakaupassa. Siinä asiakas pyytää joitain pitkiä juttuja, joita myyjällä ei ole tarjota. Myyjän kannalta vaikuttaa
olevan ongelmallista, ettei hän voi tarjota asiakkaan pyytämää tuotetta.
(13) [MURSY: M221, Väärä numero].

01
asiakas: >´tä< onko sulla ylleensä, (0,2) muuta, (.) muuten
02
noita pitkiä juttuja.
03
(3.5)
04 → myyjä:
ka ei oom muuta kun nämä: kaks tässä
05
näinik[kääs]ti?
06
asiakas:
[jaa,]
07
(1.0)
08
myyjä:
mutta tuota? (2.0) tästä on näkköö hinta, (.)
09
riittäskö sullet tämä: sitten tämä kahenkymmenem
10
metri.
11
asiakas: riittäs.

Riveillä 1–2 asiakas tiedustelee myyjältä haluamaansa tuotetta: >´tä< onko sulla ylleensä – – noita pitkiä juttuja. Kysymystä seuraa 3,5 sekunnin hiljaisuus, joka enteilee kieltävää vastausta. Myyjän erilinjainen vastaus riveillä 4–5 alkaa ka-partikkelilla: ka ei
oom muuta kun nämä: kaks tässä näinik[kääs]ti? Hakasulkeet ilmaisevat kohdan, jossa
asiakas vastaa päällekkäispuhuntana jaa rivillä 6.
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Asiakas aloittaa tilanteessa toimintalinjan, jonka päämääränä on saada hänen haluamansa tuote. Myyjän ammatillinen tehtävä taas on palvella asiakasta ja pyrkiä tekemään
kaupat. Asiakkaan toiveiden täyttämiseksi myyjällä pitäisi siis olla tarjottavana asiakkaan pyytämä tuote. Koska myyjä ei pysty vastaamaan asiakkaan kysymyksen luomiin
odotuksiin, hän joutuu esittämään kieltävän vastauksen ja selonteon. Aloittamalla responssinsa ka-partikkelilla myyjä ennakoi sitä, ettei vastaus ole asiakkaan aloittamalle
toimintalinjalle suotuisa (ks. no-partikkelin samanlaisesta käytöstä Vepsäläinen & Sorjonen 2016: 259–260). Myyjä pyrkii kuitenkin täyttämään itseensä kohdistuvat ammatilliset odotukset tarjoamalla hiukan vastaavaa tuotetta riveillä 8–10: mutta tuota? – –
riittäskö sullet tämä: sitten tämä kahenkymmenem metri. Esittämällä korvaavan vaihtoehdon hän asettuu asiakkaan aiempaan toimintalinjaan hiukan eri tavalla: hän ei voi
myydä asiakkaan alun perin haluamia pitkiä juttuja, mutta tilanteen lopuksi asiakas kuitenkin voi ostaa tarpeisiinsa sopivan tuotteen. Asiakas asettuukin myyjän muokkaamaan
toimintalinjaan vastauksellaan riittäs rivillä 11.
Olen nyt tarkastellut viittä esimerkkiä, joissa ka aloittaa erilinjaisen vuoron. Niitä kaikkia yhdistää se, että ne vastustavat jollain tavalla edellisen puhujan aloittamaa toimintalinjaa. Lisäksi ne ovat samankaltaisia myös prosodiselta rakenteeltaan. Havainnollistan
yhtäläisyyttä esittämällä kunkin ka-vuoron vielä lyhyesti allekkain.
(9')
(10')
(11')
(12')
(13')

ka ↑siellähän se on, (.) töessä.
ka ↑ei ne ollu sille mittää tehny – –.
ka ↑soapi olla va' ei menel läpi – –.
kah.
ka ei oom muuta kun nämä: kaks tässä – –.

Ka-vuoroja vertaillessa näkee siis nopeasti, että esimerkeissä 9–11 sekä 13 itse kapartikkelia seuraava sana on tuotettu jollain tavalla painokkaasti: niissä on havaittavissa
korostettu painotus ensimmäisellä tavulla sekä useimmiten selvä intonaation nousu. Esimerkissä 12 kah taas muodostaa kokonaisen vuoron yksin ja sen painotus on voimakas
koko partikkelin keston ajan. Erilinjaisissa vuoroissa ka-partikkeliin tai sitä seuraavaan
sanaan liittyy siis huomattava painotus ja usein myös nouseva intonaatio. Vaikka muidenkin kategorioiden ka-vuoroissa on samanlaisia prosodisia piirteitä (vrt. esim. esimerkki 16, s. 67), on erilinjaisissa responsseissa kuitenkin poikkeuksetta jollain tavalla
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tunnusmerkkinen prosodia. Aineistoni perusteella vaikuttaakin siltä, että eri linjaan asettuvissa responsseissa ka-partikkeliin tai sitä seuraavaan sanaan liittyy selkeä painotus
sekä intonaation nousu, jotka yhdessä ennakoivat vuoron erilinjaisuutta.
Tässä pääluvussa olen käsitellyt ka-alkuisia erilinjaisia responsseja, joissa erilinjaisuus
on jollain tavalla suoraa. Katkelmissa osanottajat keskeyttävät toisten aloittamia toimintalinjoja sekä kyseenalaistavat muiden puhujien tietojen luotettavuuden ja episteemisen
auktoriteetin sekä puolustavat omia episteemisiä oikeuksiaan. Erilinjaisuus on näissä tapauksissa sellaista, jota ei yritetä peitellä tai kierrellä. Erilinjaisilla ka-vuoroilla ei aina
kuitenkaan asetuta suoranaisesti aiemman vuoron toimintalinjaa vastaan: ka-partikkelilla voidaan myös ennakoida sitä, ettei alkava vastaus ole aiemman vuoron toimintalinjalle suotuisa. Seuraavassa pääluvussa käsittelen lisää tilanteita, joissa osallistujat eivät
vastusta aiemman puhujan toimintalinjaa mutta eivät myöskään edistä sitä. Niitä voi pitää linjaan asettumattomina vastauksina siitä syystä, etteivät ne asetu suorasti eri linjaan
eivätkä samaan linjaan edellisen vuoron kanssa.
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6. KA TIETÄMÄTTÖMYYDEN JA EPÄVARMUUDEN ENNAKOIJANA
Linjaan asettumattomuus tai sitoutumattomuus (nonalignment) voidaan käsittää tutkimuskirjallisuudessa kahdella tavalla. Ensinnäkin sen voidaan nähdä kuvaavan erilinjaisuutta, jolloin vuoro on joko linjaan asettuva (aligning) tai erilinjainen (nonaligning).
Toisaalta linjaan asettumisessa on myös havaittu eroja siinä, millä tavalla vuoro on linjaan asettumaton. Esimerkiksi ruotsin ja-partikkelia tutkinut Anna Lindström (2009) on
käyttänyt sitoutumattomuuden käsitettä kuvaamaan sitä, että puhuja välttää linjan ottamista responssillaan. Rasismia Italiassa diskursiivisesti ja keskustelunanalyyttisesti tutkinut Valentina Pagliai (2012) on myös havainnut, että rasistisen diskurssin aktivoiviin
kannanottoihin voidaan vastata esimerkiksi tarkentavalla kysymyksellä, jolloin puhuja
välttää vahvistamasta rasistisia esioletuksia eikä näin esitä vastakkaista eikä samanmielistä kannanottoa.
Olen tässä tutkimuksessa soveltanut linjaan asettumisessa kolmijakoa: samanlinjaiset,
erilinjaiset ja linjaan asettumattomat vuorot. Edellisessä luvussa käsitellyillä erilinjaisilla vuoroilla puhujat keskeyttävät toisiaan, vastustavat toistensa toimintalinjoja tai ennakoivat toisen puhujan kannalta epäsuotuisaa vastausta. Erilinjaisille responsseille on
tyypillistä myös se, että niissä erilinjaisuutta ei pyritä selittämään tai peittelemään – se
on jollain tavalla suoraa. Paljon useammin osanottajat kuitenkin välttävät suoraa erilinjaisuutta epäröimällä, esittämällä vastauksissaan epävarmuutta tai viittaamalla episteemisen pääsyn rajoituksiin. Näillä keinoilla puhujat pyrkivät siis selittämään sitä, miksi
he eivät edistä aiemman puhujan toimintalinjaa. Kutsun tällaisia vastauksia linjaan asettumattomiksi vuoroiksi, ja niitä on aineistossani 13. Tähän ryhmään kuuluvat myös sitoutumattomat responssit, joilla osallistujat välttävät asettumasta samaan tai eri linjaan
aiemman puhujan kanssa. Näiden kahden käsitteen välinen ero on hyvin hienovarainen,
ja siksi kirjoitan siitä tarkemmin koko pääluvun lopuksi (ks. s. 75–76).

64

6.1. Ka epäröivissä ja epätarkoissa vastauksissa
Aineistoni ka-vuoroista 8 ilmentää ongelmaa vastauksen antamisessa. Nämä tapaukset
jakautuvat alaryhmiin siten, että 6 tapausta on epäröiviä vastauksia, joissa ka-partikkelilla ja muilla epäröivillä ilmauksilla siirretään tarkan vastauksen antamista. Kahdessa
tapauksessa ka taas ennakoi vastauksen olevan epätarkka tai muuten epävarma. Käsittelen tässä alaluvussa yhden esimerkin kummastakin kategoriasta.
Esimerkissä 14 ka esiintyy osana vastausta viivyttävää ilmausta. Viivyttely ilmentää
epäröintiä responssissa: vastausta kysymykseen pohditaan ja muotoillaan selvästi katkelman aikana. Katkelmassa Anna ja Paavo keskustelevat siitä, miten pitkään Sari ja
Paavo viipyvät Villen ja Annan luona. Paavo on tulossa valamaan uuninpohjaa Villen ja
Annan kotiin, jolloin Annan ja Villen lasten ei tarvitse mennä päiväkotiin näinä päivinä.14 Epäröivä ka-vuoro on rivillä 10.
(14) [ARKI: Uunille pohja]
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Anna: *HEi ↑tuutteko te nyt huomenna että mä soitan sinne
Paavo: *kääntää katseen Annaan kuvan ulkopuolelle
↑päiväkottii' että niitte' ei tarviit
[tulla,
Paavo: [¤joo:? tul[laan.]
¤nyökkää lyhyesti
Anna:
[mihi'] asti te ootte
[°(sit)°.]
Paavo: [
tul]laa tullaan.
Anna: mihi' asti te ootte.
(0,2)
Paavo: .hhhhh [>ka tuota no< var-] (.) varmmaan tota:?=
Anna:
[torstaina mul]
Anna: =mulla on torsttaina viimenen työpäivä
et [mulla on perjantai vap-]
Paavo:
[
<maanantta]e,>
(1,0)
Paavo: .hhhhhhhhhh <tiisttae no,> e:ihän siinä varmmaan mää
ku se, heh (jo)tta tiistaena ehken, (.) v- van
voijjaahan siellä olla tietysti vaikka yks päivä
ylihi'. (.) tae.

Rivillä 1 Anna kiinnittää Paavon huomion kysyäkseen tämän ja Sarin tulosta: HEi
↑tuutteko te nyt huomenna että mä soitan sinne ↑päiväkottii' että niitte' ei tarviit tulla.
Paavo vastaa myöntävästi rivillä 4: joo:? tullaan. Paavon vastauksen jälkeen Anna ky14 Esimerkki 14 on samasta keskustelusta kuin esimerkki 1 (ks. s. 30). Esimerkki 1 on lähes suoraa jat koa tässä käsiteltävälle katkelmalle.
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syy rivillä 5 mihi' asti te ootte ensimmäisen kerran. Paavon toisteltua tullaa tullaan rivillä 7 Anna toistaa kysymyksensä uudelleen rivillä 8. Paavon vastausta edeltää lyhyt
0,2 sekunnin tauko rivillä 9, minkä jälkeen hän tuottaa pitkähkön sisäänhengityksen jälkeen epäröivän vastauksen rivillä 10: >ka tuota no< var- (.) varmmaan tota:? Ka on
osa nopeasti sanottua ka tuota no -elementtiä, jonka tarkoitus on viivästyttää vastauksen
antamista ja näin antaa lisää miettimisaikaa Paavolle (ks. tuota suunnitteluilmauksena,
Lappalainen 2004: 128–132). Riveillä 14–19 Paavo ikään kuin ajattelee ääneen, mikä
selittää sen, ettei vastausta rivien 5 ja 8 mihi asti te ootte -kysymykseen anneta heti:
<maananttae,> (1,0) .hhhhhhhhhh <tiisttae no,> e:ihän siinä varmmaan mää ku se, –
–. Pitkän, taukoja sisältävän ja puntaroivan vastauksen on tarkoitus osoittaa, ettei Paavo
ole vielä aiemmin päättänyt, minne asti he aikovat olla. Epäröivällä ja viivyttelevällä
vastauksella Paavo siis välttää asettumasta eri linjaan kysymyksen tuottamien vastausodotusten kanssa. Epäröivä ka-vastaus ilmaisee vastauksen itse kysymykseen tulevan
myöhemmin, eli puhuja osoittaa aikovansa vastata ja pitävänsä siksi puheenvuoron itsellään (ks. Lappalainen 2004: 130).15
Vastauksissa voidaan osoittaa myös muunlaista epäröintiä kuin vastauksen viivyttely.
Kahdessa aineistoni tapauksessa puhuja ilmaisee ka-vuorossaan vastauksen mahdollista
epätarkkuutta. Epätarkka vastaus on jossain määrin linjaan asettumaton, sillä kysymys
sisältää odotuksen siitä, että vastaaja tietää kysyttävästä asiasta enemmän kuin kysyjä
(Heritage 2012). Havainnollistan tätä esimerkillä 15, jossa ka ennakoi vastauksen epätarkkuutta. Katkelmassa osanottajat keskustelevat Villen ja Annan uudesta uunista.
(15) [ARKI: Uunin hinta]
01
02
03
04
05
06
07

Ville: eihän se oo se uus uuni niin sen veronen mitä tuo
vanaha ol lämmittämmään.
Niilo: aijjaa.
(0,4)
Niilo: paljo se makssaa.
(1,0)
Ville: ╦ai makssaa.
Sari: ╦kävelee huoneen keskelle-->
08
Niilo: mm?
09
(0,6)
10 → Ville: ka <kuus> seittemän tonnie.╦
Sari: -------------------------->╦

15 Paavo antaakin tarkan vastauksen myöhemmin keskustelussa: ks. esimerkki 1 s. 30 rivit 22–29 .
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11

Sari:

12
13
14
15

Niilo:
Paavo:
Ville:
Niilo:

aja+t[tele.
+kääntää katseen Timoon
[jaa? (0,6) niin ku muurattuna vae?
nii:[:.
[no kaikki °muu° °°(vielä [siihe)°°.]
[↑kaikki. ]

Rivillä 5 Niilo kysyy, paljonko uusi uuni maksaa. Sekunnin tauon jälkeen Ville aloittaa
korjaussekvenssin rivillä 7: ai makssaa. Niilon mm?-vuoro rivillä 8 vahvistaa Villen
kuullun tarkistamisen olleen oikea. Rivillä 10 Ville vastaa välisekvenssin jälkeen Niilon
alkuperäiseen kysymykseen: ka <kuus> seittemän tonnie. Vastaus ei ole tarkka, vaan se
on annettu suurin piirtein: uuni maksaa kuudesta seitsemään tuhatta euroa. Vastausvuoroa edeltää rivillä 9 0,6 sekunnin tauko, joka enteilee jonkinlaista ongelmaa vastauksessa. Lisäksi rajakohtailmaus <kuus> seittemän tonnie alkaa muuta ympäristö hitaammin lausutulla <kuus>-muodolla, mikä tekee vastauksesta viivyttelevän. Tässä tapauksessa ka siis ennakoi epätarkkaa, hiukan linjaan asettumatonta vastausta.
Ka toimii esimerkissä 15 nähdäkseni toisessakin tehtävässä: se merkitsee paluuta aiempaan toimintalinjaan. Niilon kysymyksen ja Villen vastauksen välissä on nimittäin välisekvenssi, jossa Ville tarkistaa kuulleensa Niilon kysymyksen oikein. Villen ka-vastaus
rivillä 10 palauttaa keskustelun korjaussekvenssin jälkeen takaisin kysymyksen aloittamaan toimintalinjaan. Vastaavan havainnon ka-partikkelin käytöstä olen tehnyt myös
kandidaatintutkielmassani (Moilanen 2016: 15).16

6.2. Ka rajoitetun episteemisen pääsyn ilmaisuissa
Ka esiintyy aineistossani kolme kertaa sellaisissa linjaan asettumattomissa responsseissa, joissa ilmaistaan tietämättömyyttä, muistamattomuutta tai sitä, että tieto on toisen
käden kautta saatua. Näillä keinoilla osanottajat selittävät esimerkiksi vastauksen puutetta tai keskustelussa aiemmin ilmennyttä erilinjaisuutta. Tässä alaluvussa esittelen
kaikki kolme tapausta, jotka tähän kategoriaan kuuluvat. Esimerkit ovat peräisin
arkitilanneaineistostani.
16 Myös pro graduni ulkopuolelle jääneessä aineistossa esiintyy kaksi ensimmäisen position ka-vuoroa,
joissa ka-partikkelilla ilmaistaan paluuta aiempaan puheenaiheeseen tai toimintalinjaan.
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Episteemisissä asennoitumissa ka voi enteillä vastauksen puuttumista tai muunlaista
epäröintiä (ks. luku 6.1.). Seuraavaksi tarkastelen esimerkkejä 16 ja 17, joissa osanottajat ilmaisevat vastauksissaan sitä, että heillä on korkeintaan rajattu pääsy kysyttyyn tietoon. Esimerkissä 16 vastaus merkitään toisen käden tiedoksi, kun taas esimerkissä 17
jätetään kokonaan vastaamatta vedoten tietämättömyyteen.
Katkelmassa 16 Paavo keskustelee Niilon kanssa Roopesta, joka on Annan ja Villen
nuorin lapsi. Esimerkin alussa Paavo kertoo, että Roope jää kuuleman mukaan perheen
viimeiseksi lapseksi. Myös Sari osallistuu keskusteluun, mutta tarkasteluni kannalta
merkittävimmät vuorot ovat Niilon kysymys riveillä 9–10 ja Paavon ka-vastaus riveillä
11–12.
(16) [ARKI: Viimeinen lapsi]
01
Paavo:
02
03
04
05
Sari:
06
07
Paavo:
08
09
Niilo:
10
11 → Paavo:
12
13
Sari:
14
Paavo:
15
16

niihä ne luulloo että tuota tämä on, (.) viimenen,
(.) viimenen tota? (1,3) mikä? (0,5) tähän, (0,4)
perreesseen lapsi tullooh. (0,4) nii
jo[s eivät sitte ↑muuta mielttä?. ]
[sitä ei voi sannoo mikä on viime]ne?
(1,2)
jos eivät sitte muuta mielt#tää#?
(0,3)
nii että tämä? (0,2) jääpi, (0,7) KAHtteen
[nämä lapset vai.]
[ka ↑niihän tuo ] tuota? ö- ö- ö- ö Anna
jotta se, (.) se ov viimene.
sit se, (.) se ei voi semmosta sannoa.
no e:i voi vaj jos se niin sannoo nii? v- svoipihan se ↑ajatella niij jotta se sitte ov
°viimene°.

Katkelmassa riveillä 1–8 tarkasteluni kannalta tärkeintä on Paavon vuoro riveillä 1–4.
Siinä Paavo kertoo, että ne [Anna ja Ville] luulloo Roopen jäävän perheen viimeiseksi
lapseksi – jos eivät sitte ↑muuta mielttä? Paavo siis asennoituu tietoon evidentiaalisesti
siten, että se on toiselta kuultua. Samalla Paavo esittää myös jossain määrin kyseenalaisena sen, voiko kukaan ylipäänsä päättää, ettei heille tule enempää lapsia: Paavo käyttää
referoinnissaan verbiä luulla eikä esimerkiksi sanoa. Verbivalinta jättää avoimeksi sen,
voiko pariskunta täysin varmasti sanoa jonkin lapsen jäävän viimeiseksi. Sari tarttuukin
juuri tähän aspektiin rivillä 5: sitä ei voi sannoo mikä on viimene?
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Riveillä 9–10 Niilo esittää tarkentavan kysymyksen Paavon kuvaamasta asiaintilasta:
nii että tämä? (0,2) jääpi, (0,7) KAHtteen [nämä lapset vai]. Kun Niilo aloittaa vuoronsa (nii) että-partikkelilla, hän ilmaisee kysymyksen olevan hänen oma tulkintansa Paavon aiempien vuorojen pääajatuksesta (Koivisto, Laury & Seppänen 2011: 82–86). Esittämällä tarkistuskysymyksen Paavon kertomasta tiedosta Niilo asennoituu tähän episteemisenä auktoriteettina. Niilon kysymys luo siis odotuksen siitä, että Paavolla on pääsy puheena olevaan tietoon. Rivien 11–12 ka-vastauksellaan Paavo reagoi näihin episteemisiin oletuksiin: [ka ↑niihän tuo] tuota? ö- ö- ö- ö Anna jotta se, (.) se ov viimene.
Hakasulkeet havainnollistavat päällekkäispuhunnan kestoa. Seuraavaksi tutkin hiukan
tarkemmin Paavon vastausta.
Paavon vastaus ei itsessään vahvista Niilon esittämää tulkintaa. Sen sijaan Paavo selittää, mistä hänen tietonsa on peräisin ja millä perustein hän on väitteensä esittänyt. Samalla hänen vastauksensa osoittaa, ettei hänellä ole suoraa pääsyä kysyttyyn tietoon.
Paavo siis asettuu sitoutumattomaksi väitteen totuudellisuuden suhteen: hänen esittämänsä tieto on vain jotain, mitä hän on Annalta kuullut. 17 Niilon kysymys saa Paavon
siis asettumaan sitoutumattomaksi oman väitteensä todenperäisyyden suhteen. Mistä
tämä johtuu?
Kun Niilon kysymystä tarkastelee tarkemmin, sen voi todellakin huomata merkitsevän
Paavon väitteen jossain määrin kyseenalaiseksi ja lisäselvitystä vaativaksi. Niilo nimittäin päättää kysymyksensä vai-partikkeliin (ks. s. 49–50). Paavo on aloittanut vastauksensa kuitenkin jo ennen kysymyksen loppua, joten hän ei ole voinut ottaa vai-partikkelia huomioon tulkinnassaan. Hän tosin tuottaa suunnitteluilmauksen tuota? sekä epäröiviä ö-äänteitä heti Niilon päätettyä kysymyksensä vai:hin. On siis mahdollista, että Paavo reagoi partikkelin kyseenalaistavaan sävyyn loppuvuorossaan. Pidän kuitenkin todennäköisempänä sitä, että hän on tulkinnut (nii) että -alkuisen ymmärrysehdotuksen
olevan kokonaisuudessaan sävyltään kyseenalaistava. Yhtä kaikki hän välttää esittämästä lisäselvityksiä Niilon kysymykseen osoittamalla ainoastaan referoivansa toiselta henkilöltä kuulemaansa tietoa (ks. luku 6.3.).
17 Forsberg (2006: 84–94) taas on todennut, että X+-hAn tuo -rakenne ilmaisee väitteen perustuvan suoraan evidenssiin – johonkin itse havaittuun tai koettuun. Aineistoni esimerkissä sillä kuitenkin viitataan toiselta henkilöltä kuultuun tietoon.
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Esimerkissä 16 ka ennakoi siis sitä, että puhujan pääsy tietoon on rajoitettu. Esimerkissä
17 ka taas aloittaa tietämättömyyden ilmauksen, jolla selitetään vastauksen puutetta.
Kysymyshän asettaa odotuksen responssista, eli sen avaama toimintalinja keskeytyy, jos
kelvollista vastausta ei anneta. Tämän vuoksi vastauksen puuttuminen pyritään yleensä
selittämään jotenkin. (Ks. esim. Clayman 2002: 246.) Vetoamalla tietämättömyyteen
vastaaja siis osoittaa, että erilinjaisuus on väistämätön seuraus tiedon puutteesta. Näin
osanottaja ei asetu kysymyksen toimintalinjaan, muttei myöskään suorasti eri linjaan.
Ennen katkelman 17 alkua Paula, Petteri ja Niko ovat keskustelleet erään henkilön
hemoglobiiniarvoista. Tällä henkilöllä on todettu vatsahaava, minkä arvellaan johtaneen
raudanpuutokseen ja sitä kautta hemoglobiiniarvojen madaltumiseen. Katkelman alussa
Paula ohjaa keskustelun osanottajien tuntemaan Mariaan, jolla on myös ollut vatsavaivoja.
(17) [ARKI: Veriarvot]
01
02
03
04
05
06
07
08

Paula:

Petteri:
Paula:
Paula:
Petteri:
Niko:
Paula:

Petteri:
09
Niko:
10 → Paula:
Petteri:
11
12

Paula:
Petteri:

13
14

Petteri:

+nii? o- o- ¤↑no ei oo tiettoa, (0,2) °pittääpä=
+kääntää päänsä Nikoon
¤kääntää katseen Paulaan
=rok-° Marialta tuo kyssyö=´ttä, (.) paljoko
↑sillä on +sittä ´tä onko sillä?
+katsoo Petteriin
(0,5) (°°ku°°) sillä oli se maha
kippeä.¤
¤katsoo kahvikuppiin
(1,4)
°että° oisko silläki +↑tippunna vae,
+kääntää katseen Nikoon
¤(0,5)¤
¤katsoo Nikoon¤
[krhm] ((rykii))
¤+[ka ] empä ¤tiijä ku ei oo tullu=
+kääntää katseen Petteriin
¤kääntää katseen Paulaan
¤kääntää katseen Paulasta
seinäkelloon
=puhhei[ksi.]
[ oo]¤hhoh
¤kääntää katseen takaisin eteensä
(0,6)
jaa sieltä *soppaukko kohta.
*kääntää katseen Paulaan

Rivien 1–5 vuorolla Paula nostaa topiikiksi Marian tilanteen: °pittääpä rok-° Marialta
tuo kyssyö=´ttä, (.) paljoko ↑sillä on sittä ´tä onko sillä? (0,5) (°°ku°°) sillä oli se maha
kippeä. Rivin 3 kysymys onko sillä? jää syntaktisesti vajaaksi, mikä saa Nikon tuotta-
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maan korjausaloitteen rivillä 7: °että° oisko silläki ↑tippunna vae. Korjausaloitteeksi tämän vuoron voi tulkita muotonsa puolesta: se alkaa että-partikkelilla (ks. Koivisto ym.
2011: 82–86) ja täydentää syntaktisesti Paulan vuoron. Paulan vastaus kuitenkin kertoo
siitä, että hänen tulkintansa on erilainen.
Rivillä 10–11 Paula vastaa Nikon kysymykseen tietämättömyyden ilmaisulla: ka empä
tiijä ku ei oo tullu puhheiksi. Hän siis tulkitsee Niilon korjausaloitteen hänelle esitetyksi
kysymykseksi, johon hän ei kykene vastaamaan. Näin Paula päätyy selittämään tietämättömyydellä kunnollisen vastauksen puuttumisen. Vuoron aloitus ka empä tiijä on
merkki siitä, ettei vuoro ole samassa linjassa kysymyksen aloittaman toimintalinjan
kanssa mutta ei myöskään asetu eri linjaan (ks. esim. Beach & Metzger 1997; Keevallik
2011; luku 6.3.).
Esimerkki 18 muistuttaa esimerkkiä 17 siten, että myös siinä selityksenä toimii
tietämättömyys. Tällä kertaa selityksen antaja vetoaa tarkemmin sanoen muistamattomuuteen. Tarkasteltava ka-tapaus on osa responssia, jolla osanottaja asettuu erilinjaisten
vuorojen jälkeen samaan linjaan toisen osanottajan kanssa. Katkelmassa Niilo ja Ville
keskustelevat kalastamisesta ja kalastusluvista. Kohdevuoro alkaa rivillä 21, mutta sitä
ennen on tarkasteltava rivillä 11 alkavaa erilinjaisten vuorojen jaksoa.
(18) [ARKI: Kalastuslupa]
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 →

Ville: empä ook käyny kyllä kalallakkaam °monneev
vuotteen tuossa°.
(0,4)
Niilo: #eä[äääää#,] ((narinaa))
Ville:
[sillon ] kaks vuotta sitte käyttiin tuon
↑Panun kanssa tuolla järvellä °nii°. (.) ostettii'
ihal ↑luvatkis °sinne°.
(0,4)
Niilo: ai?
(0,9)
Ville: ei se ollu se ↑päevälupa nii, (0,9) paljokoha se oli
↑seittemä eurroa se °kalastuksehhoitomaksu ja
sitte oli se°?
(0,4)
Niilo: se ov ↑viikoksi se °seittemä° °°euroa°°.
(0,9)
Ville: öö: ↑se oli↑ vuorokauve.
(1,6)
Niilo: ↑viikoksi on ↑kalastuksen, (0,2) hoitomaksu
seittemä euroa.
Ville: a- ↑<aijjaa>, (.) ka ↑en minä tuota, (0,4)
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

Niilo:
Ville:
Niilo:
Ville:

°muistanu et se oisi°.
(0,4)
.jo[o,
[oisko se ↑jottai viistoista euroa maksanu se
vuorokausikalastus.
(0,5)
no eihän se. (0,3) oliko siinä se koskilupahi?
(0,6)
e:i ollu ku ↑pelekkä viehe'uistelulupa.

Riveillä 11–13 Ville kertoo kalastusluvan hinnasta: ei se ollu se ↑päevälupa nii, (0,9)
paljokoha se oli ↑seittemä eurroa se °kalastuksehhoitomaksu ja sitte oli se°? 0,4 sekunnin tauon jälkeen Niilo kuitenkin haastaa Villen tietämyksen rivillä 15: se ov ↑viikoksi
se °seittemä° °°euroa°°. Tuomalla esiin eriävän näkemyksensä kalastuksenhoitomaksun
hinnasta Niilo kyseenalaistaa Villen episteemisenä auktoriteettina tämän omassa tarinassa. Haastetta seuraakin 0,9 sekunnin tauko rivillä 16, mikä enteilee Villen tulkinneen
Niilon vuoron jollain tavalla ongelmalliseksi.
Rivillä 17 Ville puolustaa omaa tietämystään: öö: ↑se oli↑ vuorokauve. Tätäkin vuoroa
seuraa pitkä, 1,6 sekunnin mittainen tauko, jonka jälkeen Niilon toistaa väitteensä painokkaammin riveillä 19–20: ↑viikoksi on ↑kalastuksen, (0,2) hoitomaksu seittemä euroa. Hän nostaa ajanilmauksen ↑viikoksi vuoronsa teemapaikalle, mikä tekee sanajärjestyksestä tunnusmerkkisen. Teeman valinta yhdessä sanapainotuksen kanssa korostaa entisestään Niilon näkemystä oikeasta ajanjaksosta. (Ks. VISK 2008 § 1372–1374.)
Ville vastaa Niilon toistamaan väitteeseen riveillä 21–22: a- ↑<aijjaa>, (.) ka ↑en minä
tuota, (0,4) °muistanu et se oisi°. Vuoron alussa sijaitseva <aijjaa>-partikkeli merkitsee
Niilon esittämän tiedon uudeksi (Koivisto 2015). Tieto ei ole kuitenkaan uutta siinä
mielessä, etteikö Ville olisi ollut siitä aiemmin tietoinen: Niilohan on esittänyt saman
väitteen jo aiemmin rivillä 15. <Aijjaa> ilmaisee siis oikeastaan erilaista tilanmuutosta:
Ville merkitsee tiedon itselleen uudeksi tarkoittaen muuttaneensa omaa asennoitumistaan sen todenperäisyyteen. Vuoro jatkuukin mikrotauon jälkeen ka-alkuisella selonteolla ka ↑en minä – – °muistanu et se oisi°. Osanottajien näkemyseroa siis selitetään muistamattomuudella. Esimerkiksi Tainio (2001 [1997]: 199) on havainnut, että suoraa erilinjaisuutta saatetaan välttää nimenomaan ”verhoamalla erimielisyys 'muistien' erimielisyydeksi”.
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Esimerkissä 18 ka aloittaa kahden aiemman esimerkin tavoin episteemisen asennoituman ilmauksen. Samalla se toimii kuitenkin myös vuoronsisäisenä näkökulmanvaihdoksen merkkinä. Kohdevuorohan jakautuu oikeastaan kahteen osaan: <aijjaa> merkitsee
vuoron alussa edellä sanotun uudeksi tiedoksi, ja ka-alkuinen osa selittää, miksi tieto on
uutta. Vaikka näkökulmanvaihdoksia ei tämän tutkimuksen aineistossa muuten esiinny,
olen havainnut vastaavanlaista ka-partikkelin käyttöä kandidaatintutkielmassani (Moilanen 2016: 16–17).18

6.3. Ka sitoutumattomuuden ilmauksissa
Kahdessa aiemmassa esimerkissä ka on siis aloittanut episteemisen asennoitumisen ilmaisun, jossa vedotaan tietämättömyyteen tai muistamattomuuteen: ka empä tiijä ja ka
↑en minä – – °muistanu. Näin osanottajat antavat ymmärtää, että toimintalinjojen eroavaisuus johtuu tietämättömyydestä. Aineistossani on kuitenkin kaksi esimerkkiä, joissa
tietämättömyyteen vetoaminen ei itse asiassa liity episteemisen pääsyn puutteeseen. Pikemminkin niissä vältetään ottamasta minkäänlaista kantaa juuri esitettyyn asiaan. Kutsun näitä vuoroja sitoutumattomiksi, koska ne eivät ole selityksiä puuttuvasta vastauksesta vaan niiden tarkoitus on kiertää puhujan kannalta ongelmallinen tilanne keskustelussa. Käsittelen seuraavaksi toista näistä esimerkeistä.
Esimerkissä 19 Sari kertoo tarinaa lokista, joka on löytynyt siipirikkona eräältä
lammelta. Ennen katkelman alkua Sari on kuvaillut loukkaantunutta lokkia ja koko tilannetta. Hänen mukaansa eräs paikalla olijoista oli soittanut hätänumeroon, josta oli
käsketty tappaa kyseinen lokki. Sarin esittämän arvion mukaan soittaja ei kuitenkaan
varmasti tappaisi lokkia. Katkelmassa esitetään tarinan loppu.
(19) [ARKI: Lokki]
01
02
03
04

Sari:

niin ↑käskettynä sieltä yks yks kahesta >että< se
pittää tap°p(h)oa°.
Niilo: no eihän se oo[k ku,]
Sari:
[ joo]hh.

18 Näkökulmanvaihdoksen merkkinä ka esiintyy tosin myös arkitilanneaineistoni ensimmäisen position
vuoroissa, joita en ole voinut tilanpuutteen vuoksi sisällyttää pro graduuni.
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05
Paavo:
Timo:
Anna:
06
Niilo:
07 → Sari:
08
Paavo:
09
10
11

Sari:

¤(0,5)¤+(0,3)
¤kääntyy katsomaan Niiloon kuvan ulkopuolelle¤
¤kääntyy katsomaan Niiloon kuvan ulkopuolelle¤
¤kääntyy katsomaan Niiloon kuvan ulkopuolelle¤
krh ((tekee korahtavan kurkkuäänen))
ka ↑en [tiijä.]
*[↓<nii:][: e::i,>↓
]
*kääntää katseen sivulle
╦[minä ↑etteempäiv] vaan kävelin
╦astelee hitaasti eteenpäin--->
jotta minä en kehttaa aenakkaan tätä hommaa
kahtom°m(h)aan°.╦
--------------->╦

Rivillä 1 Sari toistaa vielä, että hätänumerosta on käsketty tappaa loukkaantunut lokki.
Niilon vuoro rivillä 3 arvioi lopettamisen yksinkertaiseksi toimenpiteeksi: no eihän se
ook ku. Hän mahdollisesti elehtii jotain käsillään kuvan ulkopuolella, koska kuvassa näkyvät osallistujat kääntyvät katsomaan häntä kohti. Rivillä 6 Niilo tekee korahtavan äänen, joka ilmeisesti imitoi niskan katkeamista tai kuolemista ylipäänsä. Sari reagoi ensimmäisenä Niilon esittämään toimintatapaan rivillä 7: ka ↑en tiijä. Riveillä 9–11 hän
kertoo, kuinka hän vain poistui paikalta: minä ↑etteenpäiv vaan kävelin jotta minä en
kehttaa aenakkaan tätä hommaa kahtom°m(h)aan°. Ilmaistuaan ensin tietämättömyyttään hän siis jatkaa kertomalla, ettei hän halunnut olla osallisena tilanteessa.
Tarkastellaan lähemmin Sarin ka ↑en tiijä -responssia. Tarkalleen ottaen tilanteessa ei
ole mitään sellaista, mistä Sari voisi olla tietämätön. Pikemminkin Sarin responssi vaikuttaa käsittelevän hänen kannaltaan ongelmallista vuoroa, jonka Niilo on aiemmin esittänyt. Tietämättömyyden osoituksilla osanottajat voivat nimittäin asettua sitoutumattomiksi tilanteissa, jotka ovat sosiaalisesti heidän kannaltaan ongelmallisia. Esimerkiksi
viron mai tea 'en tiedä' voi toimia vastauksena, jolla osanottaja välttää asettumasta samaan tai eri linjaan aiemman vuoron kanssa. Mai tea -vastauksella voi esimerkiksi jättää suostumasta ongelmalliseen tarjoukseen niin, ettei toisaalta myöskään kieltäydy suoraan. (Keevallik 2011: 201–205.) Myös englannin I don't know 'en tiedä' toimii samalla
tavalla: sen avulla voidaan korvata odotettu vastaus, esimerkiksi kutsun hyväksyminen
(Beach & Metzger 1997).
Miksi Sari tekeytyy tietämättömäksi? Niilon vuorot no eihän se ook ku rivillä 3 ja krh
rivillä 6 ilmaisevat lokin tappamisen olevan yksinkertaista. Esittämällä tällaisen arvion
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Sarin tarinan lopuksi Niilo saattaa myös Sarin selontekovelvolliseksi. Vaikka hätänumeroon onkin soittanut joku toinen henkilö, on Sari yhtä lailla ollut tilanteessa mukana.
Niilon vuorot jäävät tulkinnan kannalta kuitenkin avoimiksi: ne eivät suoraan esitä
myös Sarin olleen vastuussa lokin tappamisesta, mutta niiden voi tulkita vihjaavan siihen suuntaan. Sarin responssit viittaavatkin nimenomaan siihen, että hän tulkitsee Niilon vuorot juuri näin. Ensinnäkin Sarin joohh-partikkeli rivillä 4 osoittaa, ettei hän suoranaisesti asetu samaan linjaan Niilon vuoron kanssa. Toisekseen Sarin ka ↑en tiijä
-responssi rivillä 7 välttää asettumasta Niilon kanssa samaan tai eri linjaan.
Rivillä 4 Sari aloittaa [joo]hh-partikkelinsa Niilon rivillä 3 sijaitsevan vuoron kanssa
päällekkäin: no eihän se oo[k ku]. Hakasulkeet havainnollistavat päällekkäispuhunnan
tarkan ajankohdan. Vaikka joohh alkaakin ennen kuin Niilon vuoro on kokonaan tulkittavissa, väitän Sarin tuottaneen vuoronsa responssiksi Niilon kannanottoon. Päällekkäispuhunnan alkaessa Niilon vuorosta on nimittäin kuultu jo sekä subjekti se että kieltomuotoinen predikaatti olla. Niilon lausuma on siis tunnistettavissa kopulalauseeksi, joka
on kannanoton tyypillinen kieliopillinen muoto (VISK 2008 § 1212). Vaikka Niilon
vuoro ei olekaan päättynyt, se on jo tulkittavissa negatiiviseksi kannanotoksi. Lisäksi
ennen katkelman alkua äänessä on ollut vain Sari, joten Niilon tuottama kannanotto on
ainoa vuoro, johon Sari ylipäänsä voisi tuottaa jälkijäsenen. Kannanottoon tuotettu jooresponssi ilmaisee esitetyn arvion tulleen kuulluksi mutta ei asetu tukemaan siinä esitettyä toimintalinjaa muutoin (Sorjonen 2001: 205). Joohh-responssillaan Sari siis rekisteröi Niilon kannanoton, mutta ei ilmaise yhtyvänsä siihen tai olevansa eri linjassa sen
kanssa.
Rivillä 6 Niilo tuottaa korahtavan krh-äänen, joka ilmeisesti imitoi kaulan katkaisemista. Tässä vaiheessa Niilon vuorot riveillä 3 ja 6 muodostavat ikään kuin kahdessa osassa
tuotetun kannanoton: no eihän se ook ku – – krh. Rivillä 7 Sari tuottaa sitoutumattoman
responssin ka ↑en tiijä, jonka avulla hän välttää asettumasta samaan tai eri linjaan Niilon kannanoton kanssa. Sekä samaan että eri linjaan asettuva vastaus olisivat nimittäin
Sarin kannalta pulmallisia. Jos Sari ilmaisisi olevansa Niilon kanssa yhtä mieltä lokin
tappamisen helppoudesta, hänen tulisi selittää, miksi hän ei tarjoutunut lopettamaan sitä.
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Erilinjainen kannanotto taas olisi itsessään ongelmallinen, sillä kannanottoon odotetaan
responssiksi samanlinjaista kannanottoa (Pomerantz 1984).
Joohh- ja ka ↑en tiijä -vuoroista käy ilmi, että Sari on tulkinnut Niilon vuorojen olleen
hänen kannaltaan ongelmallisia. Esittämällä tietämättömyyttä ilmaisevan ka ↑en tiijä
-responssin hän asettuu keskustelussa sitoutumattomaksi. Tämän jälkeen hän kuvaa riveillä 9–11, kuinka hän ei kehdannut jäädä tilanteeseen vaan poistui paikalta. Kehdataverbin merkitys vaihtelee murteittain, mutta itämurteiden alueella se merkitsee 'vaivautua tekemään, saada laiskuudeltaan tai mukavuudenhalultaan tehdyksi' (SMS 2012 s.v.
kehdata). Näin Sari osoittaa, ettei hän aenakkaan halunnut olla mitenkään osallisena lokin lopettamisessa. Asettumalla ensin sitoutumattomaksi Sari siis välttää omalta kannaltaan ongelmallisen kannanoton, minkä jälkeen hän voi kuvata omia ajatuksiaan ilman,
että hän olisi mitenkään velvollinen selittämään toimintaansa.
Olen nyt tarkastellut yhtä esimerkkitapausta siitä, miten ka ennakoi puhujan sitoutumattomuutta. Siinä ka-partikkeli aloittaa vuoron, jolla puhuja välttää asettumasta samaan tai
eri linjaan edellisen puhujan kanssa kiertääkseen omalta kannaltaan ongelmallisen tilanteen. Tässä pääluvussa olen käyttänyt linjaan asettumattomista vuoroista kahta käsitettä:
linjaan asettumattomat ja sitoutumattomat vuorot. Näiden ilmiöiden välinen ero on hienovarainen, ja siksi havainnollistan sitä vertailemalla esimerkkejä 17 ja 19 keskenään.
Olen muotoillut esimerkkejä uudestaan niin, että esitän vain tietämättömyyden ilmaukset sekä niitä edeltävän vuoron tai kokonaisuuden.
(17') [ARKI: Veriarvot]

07
Niko: °että° oisko silläki +↑tippunna vae,
((Litteraatista on poistettu 2 riviä.))
10 → Paula: ka empä tiijä ku ei oo tullu
11
Paula: puhhei[ksi.]

(19') [ARKI: Lokki]

03
Niilo: no eihän se oo[k ku,]
((Litteraatista on poistettu 2 riviä.))
06
Niilo: krh ((tekee korahtavan kurkkuäänen))
07 → Sari: ka ↑en [tiijä.]

Esimerkissä 17 Paulan ka empä tiijä – – on linjaan asettumaton vuoro. Responssillaan
Paula ei edistä Nikon kysymyksen toimintalinjaa ja esittää syyksi sen, ettei tiedä vas-

76

tausta.19 Tietämättömyyden ilmauksella ja selonteolla Paula välttää asettumasta eri linjaan Nikon kanssa. Paulan kannalta ongelma on siis se, ettei hän voi vastata Nikon kysymykseen. Esimerkissä 19 tilanne on kuitenkin erilainen, koska Niilon kaksiosainen
kannanotto on pulmallinen Sarille kahdella tavalla. Sari ei voi esittää samanmielistä
kannanottoa, koska silloin hänen pitäisi selittää, miksi hän ei itse tappanut lokkia. Sari ei
myöskään voi esittää erimielistä kannanottoa, koska se vastustaisi Niilon toimintalinjaa.
Sarin tietämättömyyden ilmaus ka ↑en tiijä välttää siis asettumasta linjaan millään tavalla. Linjaan asettumattomat vastaukset voi jakaa tällä perusteella kahteen tyyppiin: toiset
välttävät asettumasta eri linjaan edellisen vuoron kanssa, kun taas toiset välttävät asettumasta samaan tai eri linjaan aiemman vuoron kanssa. Jälkimmäistä tyyppi kutsun sitoutumattomiksi vuoroiksi.
Tässä pääluvussa olen käsitellyt ka-vuoroja, jotka eivät asetu samaan eivätkä eri linjaan
aiemman vuoron kanssa. Näissä tapauksissa puhujat esimerkiksi viivästyttävät vastaustaan tai esittävät sen olevan epätarkka. Linjaan asettumattomien ka-vuorojen avulla puhujat myös selittävät sitä, miksi he eivät pysty vastaamaan esitettyyn kysymykseen. Kaalkuisilla tietämättömyyden ilmauksilla voi myös asettua sitoutumattomaksi: silloin puhuja kiertää omalta kannaltaan ongelmallisen tilanteen keskustelussa tekeytymällä tietämättömäksi. Seuraavassa pääluvussa käsittelen tapauksia, joissa ka aloittaa myönnyttelevän vuoron.

19 Niilon vuoro on itse asiassa korjausaloite, mutta Paula tulkitsee sen kysymykseksi (ks. s. 70).
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7. KA KONTRASTIA IMPLIKOIVAN MYÖNNYTYKSEN ENNAKOIJANA
Arkitilanneaineistossani on 12 ka-tapausta, jotka esiintyvät myönnyttelevissä vuoroissa.
Suomen kielen myönnytteleviä käytänteitä väitöskirjassaan tutkinut Jarkko Niemi
(2015: 2) määrittelee myönnyttelyksi toiminnon, joka ilmaisee ainakin osittaista samanmielisyyttä edellisen puhujan kanssa enteillen samalla kuitenkin erimielisyyttä. Hänen
mukaansa myönnyttely ei tosin pelkästään enteile kontrastia, vaan itse asiassa molemmat yhdessä muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa myönnytys vaatii jatkokseen
kontrastin (Niemi 2010: 205–206).
Niemi hahmottaa myönnyttelylle kaksi aika erilaista käyttötapaa. Sillä voidaan yhtäältä
neuvotella osanottajien yhteisymmärryksestä, mutta toisaalta myös yrittää saada toinen
puhuja hylkäämään oma näkemyksensä. Myönnyttelevä osio saattaa nimittäin olla sävyltään affektiivinen, jolloin samanmielisyys on vain näennäistä ja mahdollisesti pilkallista. (Niemi 2010: 207–211.) Aineistoni ka-alkuiset myönnytykset eivät ole sävyltään
ironisia, mutta niissä esiintyy tilanteittain vaihtelua sen suhteen, missä määrin niiden voi
nähdä pyrkivän yhteisymmärrykseen.
Myönnytteleviä vuoroja tarkastellessa on eduksi tuntea Couper-Kuhlenin ja Thompsonin (2000) esittämä peruskonsessiivin malli. Esittelen sen lyhyesti ennen varsinaista
analyysia, jossa ensin tarkastelen ka-alkuisia myönnyttelyjä ylipäänsä ja sen jälkeen erityistapausta, ka niin van -partikkeliketjua. Lopuksi kirjoitan myönnyttelykonstruktiosta,
jonka toteutumina kaikkia tämän pääluvun esimerkkejä pidän.

7.1. Peruskonsessiivin malli
Artikkelissaan Concessive patterns in conversation Couper-Kuhlen ja Thompson (2000)
esittävät kolmivaiheisen peruskonsessiivin mallin, jossa puhuja A ensin sanoo jotain,
jonka pätevyyden puhuja B tunnustaa esittääkseen heti tämän jälkeen kontrastiivisen näkemyksen. Niemi on koostanut suomenkielisen version mallista väitöskirjaansa:
1. X: Puhuja A väittää jotakin tai ilmaisee näkemyksensä jostakin.
2. X': Puhuja B myöntää esityksen pätevyyden.
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3. Y: Puhuja B esittää kontrastiiviseksi tulkittavan näkökohdan.
(Niemi 2015: 14.)
Esittelen Couper-Kuhlenin ja Thompsonin mallia konkreettisesti jo aiemmin käsitellyn
esimerkin 5 (ks. s. 36) avulla.
(5') [ARKI: Havukka]

03
Timo: X minä annan sulle nitron kuule ja sen paat
04
lihakimpalleisseen ja sen, (.) syötät nii,
05
(0,2) ei lennä, (.) °pitkästi°.
((Litteraatista poistettu 6 riviä.))
11
Timo: X eiku, (0,2) lintuja jos tuota, (0,5) nitron,
12
(0,2) se kuulluu, (0,2) se vaam ↑pikkusen lenttää
13
ja sitte se °putovvaa°.
14
Paavo: X' ka nii Y va' eppä sä tiijä ↑tässähi nii siinäpä
15
soattaa männä sitten, (.) n- närhiä käypi
16
ja harakoeta ja muuta niin

Kuten olen jo aiemmin tämän esimerkin yhteydessä todennut, Timo esittää riveillä 3–5
sekä 11–13 Paavolle ehdotuksen siitä, että tämä voisi hävittää kanahaukan kotipihaltaan
laittamalla nitron lihakimpalleisseen. Paavo torjuu ehdotuksen myönnyttelyn avulla: ensin hän tuottaa myönnyttelevän ka nii -osan, jonka jälkeen hän esittää va'-partikkelilla
alkavan kontrastin.
Esitetty peruskonsessiivin malli on avoin: kohdat X, X' ja Y voivat olla mitä tahansa rakenteita, eikä niiden järjestyksenkään ole välttämättä oltava juuri esitetty. Jokin vaiheista voi myös puuttua: kontrastiivista Y-osiota ei välttämättä tuoteta sanallisesti ollenkaan,
jos kontrasti ilmenee jo esimerkiksi vahvana ironiana myönnyttelevässä X'-osassa.
(Couper-Kuhlen & Thompson 2000.) Peruskonsessiivin malli ei ole siis mikään tiukka
konstruktio vaan suhteellisen vapaa malli, jonka avulla voidaan kuvata erilinjaisten vuorojen ilmaisua myönnyttelyn keinoin.

7.2. Ka myönnyttelevissä vuoroissa
Tässä alaluvussa tarkastelen ka-vuoroja, jotka alkavat myönnyttelyosalla ja päättyvät
kontrastiin. Ka aloittaa niissä poikkeuksetta peruskonsessiivin mallin X'-osan, eli se ilmaisee myönnytysosan alkua. Kontrastiivinen osa taas alkaa yhtä poikkeusta lukuun ot-
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tamatta van-partikkelilla, joka on oman intuitioni mukaan suurin piirtein samanmerkityksinen yleissuomalaisen mutta-partikkelin kanssa.
Ensin esittelen kaksi esimerkkiä, jotka havainnollistavat myönnyttelevän osan linjaan
asettumista. Ensimmäisessä esimerkissä myönnyttely on samanlinjainen edellisen vuoron kanssa, mutta toisessa esimerkissä myönnyttelevä vuoron osa ilmaisee pikemminkin
sitoutumattomuutta. Niemi (2015: 19) on kuitenkin todennut väitöskirjassaan, että sitoutumattomuuden ilmaiseminen muistuttaa myönnyttelyissä ilmiönä erimielisyyttä enteilevää samanlinjaisuutta.
Esimerkissä 20 ka aloittaa samanlinjaisen myönnyttelyn. Katkelmassa Paavo ja Sari
keskustelevat minkkiloukusta. Sari on ennen katkelman alkua kertonut heidän poikansa
tuoneen heille äkkitappavan minkkiloukun. Tämän jälkeen Paavo on sanonut, että ansaan on päätynyt ainoastaan yksi orava, jonka kuolema on harmittanut sekä häntä että
Saria paljon. Siksi Paavo on kyseenalaistanut ansan tarpeellisuuden juuri ennen katkelman alkua. Myönnyttelevä ka-vuoro alkaa riviltä 8.
(20) [ARKI: Minkkiloukku]

01
Paavo: .hhhh joutasik kyllä purkkoa pois se viritys.
02
(2,1)
03
Paavo: kepillä laokasta.
04
(1,0)
05
Sari: no, (.) ei se tuolla kyllä kel- (.) kelttäär
06
ruokkaakkaak kysy.
07
(0,5)
08 → Paavo: ka ei kysy vaj jos orava männöö tuo ↑ainu' oravahi
09
vielä ni kyllä ne vituttaa °sitte se°.
10
(1,0)
11
Paavo: ihan tarppeeksi.
12
(2,7)
13
Niilo: niin no se ov vähän turhaan tapettu elukka
14
[joo orava.]
15
Paavo: [nii::
] se on.

Paavo huomauttaa rivillä 1, että loukku joutasik kyllä purkkoa pois. Hän käyttää loukusta sanaa viritys, joka tuo huomautukselle negatiivisen sävyn. Vuorossa on oikeastaan
kahden toiminnon piirteitä: se esittää konkreettisen ehdotuksen loukun hävittämisestä ja
toimii samalla negatiivisena kannanottona. Paavon lisäys kepillä laokasta rivillä 3 tekee
purkamisehdotuksesta yhä konkreettisemman. Sarin vuoro riveillä 5–6 asettuu eri lin-
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jaan Paavon ehdotuksen kanssa: no, (.) ei se tuolla kyllä – – kelttäär ruokkaakkaak kysy.
Paavon ehdotus ei ole suoraan kohdistunut Sariin, joten vuoroa ei voi pitää suorana kieltäytymisenä. Se kuitenkin haastaa Paavon ehdotuksen esittämällä neutraalin kannanoton
loukusta: siitä ei ole sinänsä vaivaa. Tässä tapauksessa kyllä-partikkeli pohjustaa erimielistä toista kannanottoa, kuten Hakulinen (2001b: 185–187) on todennut. Monet rakenteelliset piirteet myös viittaavat siihen, että vuoro asettuu eri linjaan Paavon vuoron
kanssa: se esimerkiksi alkaa no-partikkelilla (Vepsäläinen & Sorjonen 2016: 259–265,
Raevaara 1989: 154–160), ja sitä edeltää tauko (Pomerantz 1984: 70).
Paavon ka-vuoro riveillä 8 ja 9 jakautuu kahteen osaan: myönnytykseen ja kontrastiin.
Myönnytys ka ei kysy alkaa ka-partikkelilla ja toistaa edeltävän vuoron predikaattiverbin. Kieltoverbillisen predikaatin toistaminen ilmaisee sitä, että puhuja on samaa mieltä
edellisen osanottajan kanssa muttei hyväksy tämän ajamaa toimintalinjaa (Hakulinen &
Sorjonen 2011: 251). Myönnytysosan tehtävä on siis tunnustaa Sarin vuoron paikkansa
pitävyys siinä mielessä, ettei minkkiloukku tarvitse syöttiä tai muuta sellaista. Vuoron
toinen osa kuitenkin asettuu puolustamaan Paavon omaa ehdotusta: van jos orava männöö tuo ↑ainu' oravahi vielä ni kyllä ne vituttaa °sitte se°. Paavo perustelee omaa ehdotustaan loukun purkamisesta sillä, että loukku saattaa tappaa turhaan muita eläimiä. Tämän jälkeen Sari ei enää haasta Paavon ehdotusta.
Esimerkissä 20 myönnytysosio ilmaisee samanlinjaisuutta, mutta myös sitoutumattomuuden osoittaminen on mahdollista myönnyttelyissä. Tätä havainnollistan esimerkillä
21. Katkelmassa keskustellaan Paavon koirasta Penistä, joka tällä on ollut lapsuudenkodissaan Koivurannassa. Rivillä 23 alkava ka-vuoro haastaa aiemmin esitetyn väitteen
todenperäisyyden.
(21) [ARKI: Peni]

01
Paavo: va' eipä sitä oo sej jälestä ollu hyvvää koerroa
02
kum Peni oli °Koivurannassa°.
((Litteraatista on poistettu 7 riviä, joissa kehutaan Peniä.))
10
Sari: mistä se tuli.
11
(1,4)
12
Paavo: Kaikuko se oli se' ↑äitin nimi.
13
(0,5)
14
Timo: °niin k[u,°
15
Paavo:
[niin se, (.) u (.) ku ö semmonen? (0,4)
16
huoraäiti oli jott(h)a s(h)e kierti a(h)ennaa
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18
Niilo:
19
Paavo:
20
21
Timo:
22
23 → Paavo:
24
25
Timo:
26
27
Timo:
28
29
Timo:
30
Paavo:
31
32
Timo:
33
Paavo:

kärvissä he he.
aij j[(h)aa,]
[ur] nii uros, (.) ↑naaras, nii, (.)
↑aennaap piru kärvissä °oli°,
nii van sehä ↑isä luuli jotta jos se oisik ketun
kansar °risteytyny. (.) se koera°.
↑kam ↑mi:stäpä sen ↑tiettää v- (.)
↑va ei se ei [°se°.]
[se
] oli vähän semmonen kaeno ja,
(1,1)
semmone' oekkeen,
(1,2)
oli vähän niin,
niij jotta se, (.) oisi ↑ketun, (.) kansa ja övv:,
ristteännä ö ä se ö se e↑mä ollu. (.) [joskus.]
[mm:,
]
nii, ↑nii↑, niin, kyllä.

Rivillä 10 Sari nostaa kysymyksellään mistä se tuli topiikiksi Penin alkuperän, minkä
vuoksi Paavo kertoo rivillä 12 emän nimen olleen Kaiku. Riveillä 15–17 Paavo kuvailee
Kaikun olleen huoraäiti, joka oli aina kärvissä 'kiimassa'. Timo osallistuu keskusteluun
esittämällä heidän isänsä arvelun riveillä 21–22: nii van sehä ↑isä luuli jotta jos se oisik
ketun kansar °risteytyny. (.) se koera°.
Tarkastellaan seuraavaksi Paavon ka-vuoroa, joka haastaa Timon tiedonannon. Riveillä
23–24 Paavo nimittäin kiistää Timon esittämän väitteen totuusarvon myönnyttelyn jälkeen: ↑kam ↑mi:stäpä sen ↑tiettää v- (.) ↑va ei se ei °se°. Myönnyttelyssä ei tässä esimerkissä esitetä samanmielisyyttä aiemman vuoron kanssa. ↑Kam ↑mi:stäpä sen ↑tiettää itse asiassa ilmaisee sitä, ettei kenelläkään ole episteemistä pääsyä puheena olevaan
tietoon. Myönnyttelevä toiminto ei siis osoita aiemman vuoron paikkansa pitävyyttä
vaan asettuu sitoutumattomaksi: Timon esittämän tiedon totuusarvoa ei voi kukaan todentaa. Jäljempänä katkelmassa riveillä 30–33 selviää kuitenkin, että osanottajien erilaiset näkemykset johtuvat ymmärrysongelmasta. Paavo on nimittäin tulkinnut Timon
puhuneen Penistä, kun Timo on tarkoittanut Penin emää Kaikua. Tämä ei kuitenkaan
vaikuta Paavon myönnyttelyvuoron tarkasteluun, koska korjaussekvenssi esiintyy
keskustelussa vasta sen jälkeen.
Kun esimerkkien 20 ja 21 myönnytteleviä vuoroja vertaillaan keskenään, voidaan havaita kaksi pääeroavaisuutta. Ensinnäkin esimerkissä 20 omaa toimintalinjaa puolustavassa
vuorossa myönnyttelyosio asettuu samaan linjaan aiemmin vuoron kanssa: ka ei kysy.
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Esimerkissä 21 taas haastetaan toisen puhujan toimintalinja, jolloin myönnyttelyosio
vastaavasti ilmaisee kielellisesti sitoutumattomuutta: ↑kam ↑mi:stäpä sen ↑tiettää.
Myönnyttelyosion piirteet siis riippuvat puhujan toiminnosta: Kun puolustetaan omaa
toimintalinjaa, erilinjaisen vuoron kanssa esitetään samanlinjaisuutta. Kun taas haastetaan toisen puhujan väite ja toimintalinja, asetutaan myönnyttelyssä sitoutumattomaksi.20 Tämä on mielenkiintoinen havainto, sillä aiemmin olen todennut, että eräissä tapauksissa puhuja on tuottanut erilinjaisen toiminnon rakenteellisesti samanlinjaisena nimenomaan silloin, kun hänen episteeminen statuksensa on korkeampi kuin toisten (ks.
s. 38, 46, 50–51). Siksi vaikuttaakin siltä, että esimerkin ↑kam ↑mi:stäpä sen ↑tiettää
toimii kahdella eri tavalla. Ensinnäkin Paavo ilmaisee sillä linjaan asettumattomuutta ja
enteilee samalla erilinjaista kannanottoa. Toisekseen sillä esitetään, ettei kenelläkään ole
pääsyä Timon väitteen totuusarvoon. Se siis laskee Timon episteemistä statusta ennen
kontrastin esittämistä. Näin Paavo voi kaventaa hänen ja Timon episteemisten statusten
välistä eroa ennen tämän näkemyksen haastamista.
Esimerkeissä 20 ja 21 esitetyt myönnyttely–kontrasti-vuorot ovat olleet kokonaisuutena
selvästi erilinjaisia aiemmin esitetyn vuoron kanssa. Aina näin ei kuitenkaan ole, ja tähän näyttäisi vaikuttavan sisällön lisäksi vuoron rakenne. Esimerkki 22 havainnollistaa
erilinjaisuutta, jossa myönnyttelyosio sisältää eräänlaisen ehdon. Ennen tarkasteltavan
katkelman alkua Niilo ja Paavo ovat katselleet uutisia. Niissä on kerrottu miehestä, jonka pihan kaikki puut ovat kaatuneet myrskyssä. Ka-vuoro alkaa rivillä 6.
(22) [ARKI: Uutiset]

01
Niilo: noh? (.) eipähän tarvi metsurille maksoa.
02
(0,6)
03
Niilo: h h h h h h ((hengittää katkonaisesti ulos nauraen))
04
.hhh jos piti päästä niistä puista er°roo°.
05
(0,6)
06 → Paavo: ka nii jos? (0,2) van, (.) tietysti jos ei halunnu
07
nii [kyllä se har]mi(°ttaa°).
08
Niilo:
[heh heh
]
09
(0,9)
10
Niilo: niin se ↑sil°lo°.

20 Aineistossani on kaksi esimerkkiä myönnyttelevistä vuoroista, joilla haastetaan toisen puhujan toimintalinja. Toisessakin tapauksessa myönnyttelyosalla ilmaistaan sitoutumattomuutta ja jonkinlaista
tietämättömyyttä.

83

Rivillä 1 Niilo esittää positiivisena kannanottona, ettei puiden kaatamisesta tarvinnut
maksaa mitään. Niilo siis asennoituu tilanteeseen positiivisen arvion kautta. Rivin 2 hiljaisuus enteilee kuitenkin sitä, ettei kannanotto saa jälkijäsenekseen odotuksenmukaisesti samanmielistä, linjaan asettuvaa kannanottoa (ks. esim. Tainio 1997). Niilo jatkaakin lyhyen naurahtelun jälkeen kannanottoaan rivillä 4: jos piti päästä niistä puista
er°roo°. Lisäys antaa positiiviselle kannanotolle ehdon: puiden kaatuminen on ollut
hyvä asia, jos niistä on pitänyt päästä eroon. Näin Niilo ilmaisee siis empatiaa uutisissa
näytettyä miestä kohtaan. Rivin 3 katkonainen, naurahteleva hengitys ohjaa myös tulkitsemaan Niilon kannanoton humoristiseen sävyyn esitetyksi.
Paavo asettuu rivin 6 myönnytyksellään ka nii jos? samaan linjaan Niilon vuoron kanssa. Myönnytystä seuraa 0,2 sekunnin lyhyt tauko, minkä jälkeen Paavo jatkaa vuoroaan
esittämällä kontrastin: van, (.) tietysti jos ei halunnu nii kyllä se harmi(°ttaa°). Rivillä 8
Niilo naurahtelee Paavon vuoron aikana, ja rivillä 10 hän asettuu samaan linjaan Paavon
kanssa: niin se ↑sil°lo°. Esimerkissä 22 puhujat jakavat siis lopuksi saman näkemyksen
asiasta, eli myönnyttelyllä on saavutettu neuvotellen yhteisymmärrys (ks. Niemi 2010:
207–211).
Tässä esimerkissä myönnyttelevä vuoro sisältää samanmielisyyttä ilmaisevan niinpartikkelin (Sorjonen 2001) sekä toistetun jos-sanan. Siinä siis asetetaan ehdot sille,
mistä asiasta puhujat ovat samaa mieltä. Kontrastiivinen osuus seuraa myönnytystä,
mutta vasta lyhyen tauon jälkeen: van, (.). Van-partikkelin jälkeenkin Paavo pitää mikrotauon, eli vuoro tuotetaan hiukan epäröiden. Kontrasti ei ole Niilon vuoron kanssa erilinjainen, vaan se ennemminkin nostaa puheena olevan miehen selvemmin empatian
kohteeksi kuin Niilon tuottama lisäys rivillä 4. Kun kontrasti ei välittömästi seuraa
myönnytystä, se ei myöskään asetu – ainakaan selvästi – erilinjaiseksi edeltävän vuoron
kanssa.
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7.3. Ka niin van -partikkeliketju erimielisyyden ilmauksissa
Lopuksi tarkastelen vielä myönnyttelyvuoroja, jotka alkavat ka niin van -partikkeliketjulla. Se on aineistossani kaikkein yleisin (6 tapausta 12:sta) tapa aloittaa
myönnyttelytoiminto. Ka niin van -partikkeliketju vaikuttaakin olevan pitkälle
erikoistunut ennakoimaan tulevan vuoron erilinjaisuutta. Kaikki aineistoni tapaukset
asettuvat nimittäin eri linjaan aiemman puhujan kanssa. Pidänkin tätä partikkeliketjua
oikeastaan erimielisyyden merkitsijänä, vaikka se alkaakin myönnytyksellä (BarthWeingarten 2003: 148, termin suomennos Niemi 2015: 34).
Kaikki ka niin van -partikkeliketjut eivät kuitenkaan ilmaise yhtä tiukasti erimielisyyttä.
Jo aiemmin käsitelty esimerkki 22 havainnollistaa sitä, kuinka tauko ennen van-partikkelia ilmaisee erilinjaisuuden vähäisyyttä: ka nii jos? (0,2) van, (.) tietysti – –. Esitän
tässä kaksi ka niin van -esimerkkiä, joista ensimmäisessä niin-partikkeli äännetään pitkänä, kun taas toisessa koko partikkeliketju lausutaan nopeasti yhteen. Esimerkkien 23
ja 24 perusteella on mahdollista, että partikkeliketjun ääntämisellä on vaikutusta siihen,
kuinka erilinjainen myönnyttelevä kontrasti lopulta on. Aineistoni on kuitenkin liian
pieni, että voisin tehdä sen perusteella mitään yleistyksiä.
Esimerkissä 23 keskustellaan Sallista, joka on naimisissa neljännen serkkunsa Jarmon
kanssa (heillä on siis sama isoisä neljän sukupolven takaa). Keskusteluun osallistuvat
Paavo, Timo, Sari ja Niilo, joista Paavo ja Niilo ovat selkeimmin erilinjaisia siitä, kuinka merkittävä avioparin sukulaisuussuhde on. Ka-vuoro alkaa rivillä 18, mutta ennen
sen käsittelemistä on syytä analysoida tarkasti katkelman alku. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota Niilon vuoroon riveillä 15–16, sillä sitä tarkasteltavalla ka-vuorolla nimenomaan myönnytellään.
(23) [ARKI: Neljännet serkut]
01
02
03
04
05
06
07
08

Paavo:

[vähä liial lähhei]nen, (0,2)
suku[lainen,] (0,3)
Timo:
[ºniiº ]
Paavo: ºSallil(h)[leº heh ] heh .hhhhhh
Sari:
[ºnii:::º,]
Sari: EI[PÄ SE OO tienny. ]
Niilo:
[no en tie.=KOLOmos][serkku.]
Paavo:
[TOENE' ] serkku on
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09
10
Sari:
11
Paavo:
12
Sari:
13
14
Paavo:
15
Niilo:
16
17
Sari:
18 → Paavo:
19
Sari:

Jarmon ukille tu[o. ]
[nii]::
Sallin mummo.
EIPÄ NE OO
TIENN[YNNÄ V]AN MINÄ:, MINÄHÄ se sil]
[(-)
]
[toinen serkku.=no mutta eikö se oo sil]lo'
Sallilla neljäs serkku.
[on:::, ]
[ka nii::] van jot- [ai- aika
lähhei]nen kuitenni.
[ei s- ei se? ºniiº.]

Paavo esittää negatiivisen kannanoton Sallin ja Jarmon sukulaisuudesta riveillä 1, 2 ja 4:
mies on vähä liial lähheinen sukulainen. Sari asettuu samaan linjaan Paavon vuoron
kanssa rivillä 5, mutta lieventää näkemystään rivillä 6: ºnii:::º, EIPÄ SE OO tienny. Niilo taas haastaa Paavon kannanoton sisältämän arvion rivillä 7: no en tie.=KOLOmosserkku. Paavo siis arvioi Sallin ja Jarmon olevan liian läheistä sukua keskenään, kun
taas Niilo ei esitä sukulaisuussuhdetta kovin merkittävänä.
Riveillä 8–14 Paavo ja Sari selvittävät tarkemmin Sallin ja Jarmon sukulaisuutta. Käy
ilmi, että Sallin ja Jarmon isovanhemmat ovat keskenään toisia serkkuja. Riveillä 15–16
Niilo nimeää Sallin ja Jarmon sukulaisuussuhteen: toinen serkku.=no mutta eikö se oo
sillo' Sallilla neljäs serkku. Tämä vuoro tulkitaan kahdella hyvin eri tavalla. Sari tulkitsee Niilon vuoron kysymykseksi ja vastaa myöntävästi on::: rivillä 17. Toistamalla pelkän predikaattiverbin Sari ilmaisee olevansa ehdottoman samanlinjainen Niilon kanssa
(Hakulinen & Sorjonen 2009: 127–133). Paavon esittämän arvion kannalta Niilon kysymys eikö se oo sillon – – neljäs serkku on kuitenkin erilinjainen kannanotto. Rivillä 7
Niilo nimittäin vähättelee Sallin ja Jarmon keskinäisen sukulaisuuden merkitystä käyttämällä nimitystä kolomosserkku, joten toteamalla heidän olevan neljänsiä serkkuja hän
vahvistaa omaa, Paavon kanssa erilinjaista arviotaan. Näin Niilo haastaa Paavon jo rivillä 1 esittämän kannanoton uudestaan.
Paavo asettuu puolustamaan omaa linjaansa rivin 18 ka-vuorollaan: ka nii:: van jot- aiaika lähheinen kuitenni. Myönnyttelyosio ka nii:: tunnustaa Niilon neljäs serkku
-tulkinnan oikeaksi, mutta kontrasti van – – aika lähheinen kuitenni tukee Paavon omaa
kannanottoa. Vaikka tämä vuoro on Niilon kannanoton kanssa erilinjainen, Paavo kuitenkin lieventää omaa arviotaan. Aluksihan Paavo kuvaa sukulaisuutta liian läheiseksi,
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mutta myönnyttelyn jälkeen aika läheiseksi. Paavon ja Niilon kannanotot ovat siis erilinjaisia mutta kuitenkin lähentyneet toisiaan. Tätä heijastanee myös pitkänä lausuttu
nii::-partikkeli, kuten voidaan todeta alempana vertailussa esimerkin 24 kanssa.
Esimerkissä 24 ka niin van lausutaan muuta ympäristöä nopeammin omana itsenäisenä
kokonaisuutenaan. Katkelmassa Paavo ja Niilo keskustelevat yleisurheilun MM-kisojen
kävelykilpailuista, joita he seuraavat televisiosta. Topiikiksi nousee se, että naiset ja
miehet vaikuttavat kilpailevan yhtä aikaa.
(24) [ARKI: Naisten kävely]

01
Paavo: mitenkä ne nuo naiset.=onko niillä yhtä pitkä matka
02
sitten [(°kuitenki°).]
03
Sari:
[Riikka?
]
04
(0,6)
05
Niilo: eik kai nillä.=em [minä tiijä. ]
06 → Paavo:
[>ka nii van<] koko aijjanhan
07
nuo on tuolla matkassa (-).
((Litteraatista on poistettu 7 rivin jakso, jossa etsitään Riikkalasta.))
15
Paavo: koko aijjanhan niitä tuolla on näkyny, (0,5)
16
tuon kävely' aijjan nuita naissie. minkälaine (-).
17
(0,7)
18
Niilo: e:n tii.

Riveillä 1 ja 2 Paavo esittää kysymysmuotoisen vuoron: – – naiset.=onko niillä yhtä
pitkä matka sitten (°kuitenki°). Tässä konsessiivinen kuitenkin-partikkeli (VISK 2008 §
1139) ilmaisee Paavon pitävän odotuksenmukaisena sitä, että matkat ovat naisilla ja
miehillä erimittaiset. Positiivinen onko-muoto projisoi myöntävää vastausta, joten Niilon vastaus rivillä 5 asettuu erilinjaiseksi Paavon kysymyksen kanssa: eik kai nillä.=em
[minä tiijä]. Vuoron lopuksi hän kuitenkin korostaa sitä, ettei ole varma vastauksestaan.
Sulkeet osoittavat kohdan, jossa Paavo aloittaa vastausta arvioivan 3. position vuoronsa
päällekkäispuhuntana.
Paavo

aloittaa

vuoronsa

rivillä

6

erimielisyyttä

enteilevällä

ka

niin

van

-partikkeliketjulla: [>ka nii van<] koko aijjanhan nuo on tuolla matkassa (-). Käyttämällä -hAn-liitepartikkelia Paavo esittää tiedon olevan tuttua molemmille osanottajille
(Hakulinen 2001a [1976]: 55, 57). Paavo antaa siis olettaa, että Niilon tulisi päätyä samaan lopputulokseen hänen kanssaan, koska he molemmat voivat nähdä naisten ja
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miesten kävelevän koko ajan yhtä matkaa. Paavon vuoro siis haastaa Niilon antaman
vastauksen. Itse asiassa Paavon koko aijjanhan ohjaa myös tulkitsemaan hänen kysymyksensä riveillä 1–2 pikemminkin tiedonannoksi, väitteeksi tai topikalisoinniksi: kun
osanottajilla on yhtäläinen pääsy tietoon, ei vuoro pyydä informaatiota vaan esittää sitä
(ks. episteeminen status ja vuoron tulkitseminen kysymykseksi, Heritage 2012).
Olen nyt tarkastellut kahta ka niin van -esimerkkiä, joissa partikkeliketjun prosodiset
piirteet vaihtelevat. Esimerkissä 23 partikkeliketju lausutaan siten, että nii:: äännetään
pitkällä vokaalilla: ka nii:: van – – aika lähheinen kuitenni. Siinä on myös havaittavissa
erilinjaisten kannanottojen lähentymistä. Paavo pysyy kyllä edelleen eri linjassa Niilon
kanssa, mutta lieventää omaa näkemystään. Esimerkissä 24 koko partikkeliketju taas
lausutaan muuta ympäristöä nopeammin, jolloin se on selvästi oma kiinteä kokonaisuutensa: >ka nii van< koko aijjanhan nuo on tuolla matkassa (-). Siinä Paavo myös asettaa
vuoronsa selvemmin eri linjaan Niilon vastauksen kanssa korostamalla sitä, että Niilolla
pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet päätyä samaan päätelmään kuin Paavo.
Esimerkkien 23 ja 24 valossa voidaan todeta, että kannanottojen erilinjaisuudessa on
aste-eroja, mikä vastaavasti näkyy myös kontrastiivisen partikkeliketjun prosodisissa
ominaisuuksissa. Vastaavanlaista ja men/aber -konstruktiota tanskassa ja saksassa tutkineet Steensig ja Asmuß (2005) ovat tehneet saman havainnon – tosin toisinpäin. Heidän
tulostensa mukaan yhteen äännetty partikkeliketju on merkki siitä, ettei erimielisyys ole
sosiaalisesti ongelmallista, vaikka vuorot ovatkin erilinjaiset (Steensig & Asmuß 2005:
357, vrt. kuitenkin 362–367). Anna Lindström (2009) taas on tutkinut ruotsin ja-partikkelin prosodisten erojen merkitystä ja todennut, että tietyllä tavalla lausuttava pitkä ja
intonaatioltaan nouseva ja:?-muoto ilmaisee puhujan sitoutumattomuutta. Nämä tulokset tukevat havaintoani siitä, että ääntämistavalla voi olla merkitystä erilinjaisuuden asteen erottamisessa (ks. myös °ka ↓nii:hh↓° esimerkistä 8, s. 44–46).
Ka niin van -partikkeliketjussa nimenomaan niin-partikkelin äänteellinen painokkuus
näyttäisi vaikuttavan siihen, miten erilinjaiseksi vuoro tulkitaan. Esittelen vertailun
vuoksi lyhyesti vielä yhden ka niin van -vuoron, joka on samasta keskustelusta kuin esimerkki 23. Keskustelu on jatkunut edelleen siitä, ovatko neljännet serkut liian läheistä
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sukua keskenään. Paavo on aiemmin kertonut, että hän tuntee eräät keskenään naimisissa olevat toiset serkut, joilla on vammaisia lapsia. Niilo jatkaa edelleen oman linjansa
puolustamista toteamalla, ettei neljänsillä serkuilla ole enää vaaraa saada vammaisia
lapsia.
(25) [ARKI: Neljännet serkut]
01

Niilo: ei se neljännessä serkussa +ennää kyllä.
Paavo:
+kääntää katseen tv:seen
02
(0,3)
03 → Paavo: ka nii va' ei sitä tiijä. (.) sitä ku ei tiijä.

Tarkastelen tätä esimerkkiä pelkästään ka-vuoron piirteiden kannalta. Ka nii va' ei sitä
tiijä tuotetaan lyhyellä nii-variantilla ja kontrastiivisessa osassa esitetään nollapersoonainen väite ei sitä tiijä. Erilinjaisuus liittyy siis osanottajien episteemisiin asennoitumiin: Paavo väittää, ettei kukaan voi tietää sellaista varmaksi, jolloin myös Niilon väite
rivillä 1 ei voi pitää paikkaansa varmasti. Niilon ja Paavon episteemiset asennoitumat
eivät siis kongruoi keskenään (ks. esimerkki 5 s. 36–39), eli vuorot ovat selvästi
erilinjaiset.
Olen tarkastellut kolmea erilaista ka niin van -tapausta. Ne eroavat prosodialtaan siinä,
miten painokkaasti niin-partikkeli äännetään ja kuinka yhtenäinen kokonaisuus partikkeliketju ylipäänsä on. Lyhyt nii-variantti sekä nopeasti äännetty partikkeliketju ovat
yhteydessä selvään erilinjaisuuteen: (25) ka nii va' ei sitä tiijä; (24) >ka nii van< koko
aijjanhan nuo on tuolla matkassa (-). Esimerkissä 23 havaittu pitkä nii::-variantti taas
on yhteydessä linjojen lähentymiseen: ka nii:: van – – aika lähheinen kuitenni. Sorjonen
(2001: 281) on myös todennut, että affiliaatiota ilmaisevat niin-partikkelit tuotetaan
yleensä pitkinä tai intonaatioltaan nousevina. Aineistoni viittaa siis siihen, että niinpartikkelin prosodiset ominaisuudet voivat olla yhteydessä vuorojen erilinjaisuuden asteeseen. Näissä tapauksissa niin onkin myönnyttelyosiossa samanlinjaisuutta ilmaiseva
elementti, joten on luontevaa, että juuri painotukset sen ääntämisessä voisivat vaikuttaa
linjaan asettumisen asteeseen.

89

7.4. Ka-alkuinen myönnyttelykonstruktio
Lopuksi tarkastelen kaikkien myönnyttelevien esimerkkien yhteisiä rakennepiirteitä.
Esimerkit 20–25 asettuvat Couper-Kuhlenin ja Thompsonin (2000) esittämään peruskonsessiivin malliin hyvin tarkasti: puhujan A vuoroa seuraa puhujan B myönnytys ja
sen jälkeen kontrasti. Koska myös aineistossani tämän tyyppiset myönnyttelevät vuorot
ovat melko yleisiä (12 tapausta 48:sta, 25 %) ja ne ovat kokonaisuuksina kiinteitä, esitän ka-partikkelin liittyvän myönnyttelevissä vuoroissa osaksi seuraavanlaista konstruktiota:
ka [samanmielisyys] + van21 [erimielisyys].22
Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että kaikki 12 tapausta ovat saman informantin
tuottamia. Monet seikat kuitenkin puhuvat sen puolesta, ettei esittämäni konstruktio ole
vain yhden ihmisen idiolektiin kuuluva asia. Ensinnäkin se toteuttaa poikkeuksetta tässä
pääluvussa esitettyä peruskonsessiivin mallia. Vaikka esimerkit ovatkin siis vain yhdeltä
informantilta, ne noudattavat rakenteeltaan täsmällisesti aidon keskusteluaineiston perusteella muodostettua abstraktia yleismallia (ks. Couper-Kuhlen & Thompson 2000).
Toisekseen suomessa on muita, yleisempiä myönnyttelykäytänteitä, joissa samanmielisyyttä seuraa van-partikkelin kaltainen kontrastiivinen partikkeli mutta: esimerkiksi joo
mut- ja nii mut -partikkeliketjut (Niemi 2015) ja no niin mutta. Erityisesti ka niin van
-myönnyttelyt on siis helppo liittää suomen muiden myönnyttelykäytänteiden osaksi.
Olen myös itse havainnut muidenkin kainuulaisten käyttävän ka niin van -partikkeliketjua, vaikka aineistossani sitä käyttää vain yksi informantti.
Kolmanneksi on vielä todettava, että tutkimukseni tulosten perusteella on itse asiassa
luontevaa väittää, että ka-alkuiset samanmielisyyden osoitukset voivat enteillä erimielisyyttä. Kuten luvussa 4 olen kirjoittanut, samanlinjaiset ka-vuorot ovat aina jotenkin va21 Yhdessä tapauksessa kontrastiivinen osuus alkaa mutta-partikkelilla, mutten tämän tutkimuksen puitteissa voi tutkia tarkemmin mutta- ja van-partikkelin mahdollisia käyttöeroja.
22 Konstruktiolla viittaan tässä Adele Goldbergin (2006: 3) määritelmään, jonka mukaan konstruktiot
ovat konventionaalistuneita muodon ja merkityksen yhteenliittymiä. Esimerkiksi Niemi (2015) on
hyödyntänyt konstruktiokielioppia keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa laajemminkin, mutta
omassa tutkimuksessani en hyödynnä tätä tutkimusperinnettä tämän tarkemmin.
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rauksellisia. Tässä mielessä on siis täysin odotuksenmukaista, että ka-responsseihin on
alkanut liittyä myös kontrastiivisia osioita. En siis usko, että ka + van -rakenne esiintyisi
vain yhden ihmisen idiolektissä, koska ka-alkuisiin samanlinjaisiin vuoroihin on niiden
varauksellisuuden vuoksi helppo liittää kontrastiivinen osuus.
Tässä pääluvussa olen esittänyt havaintojani ka-partikkelin käytöstä myönnyttelevissä
vuoroissa. Tiivistäen voisi sanoa, että ka-myönnyttelyillä puhuja voi tuottaa erilinjaisia
vuoroja niin, että hän samalla ottaa toistenkin näkemyksen huomioon. Kokonaisuuksina
ne ovat kuitenkin pääsääntöisesti erilinjaisia, vaikka olenkin havainnut aineistossani
myös yhteisymmärrykseen pyrkivää käyttöä. Erityisen erilinjainen on ka-myönnyttelykonstruktion ka niin van -erityistapaus, joka on pikemminkin erimielisyyden merkitsin
kuin aidon myönnytyksen sisältävä partikkeliketju.
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8. KA ABSTRAKTINA HUOMIONKOHDISTAJANA
Tässä tutkimuksessa olen analysoinut ka-alkuisia responsseja linjaan asettumisen näkökulmasta. Pintapuolisesti tarkasteltuna voisi vaikuttaa siltä, että jako samanlinjaisiin,
erilinjaisiin, linjaan asettumattomiin sekä myönnytteleviin responsseihin ei olisi perusteltu. Tämän jaon perusteellahan näyttäisi nimittäin siltä, ettei ka:n käyttö liity mitenkään linjaan asettumiseen: jos sillä voi ilmaista yhtä hyvin saman- kuin erilinjaisuutta,
tällaisen jaon ei pitäisi olla olennaista sen käytön kannalta.
Tämän pääluvun tarkoitus on perehtyä kootusti siihen, mitä ka nähdäkseni todella keskustelussa tekee. Soveltamalla linjaan asettumisen käsitettä olen osoittanut, miten moninaisia ka:n käyttökontekstit oikeastaan ovatkaan. Kaikkia näitä käyttötapoja kuitenkin
yhdistää yksi seikka: ne eivät ole yksinkertaisia, samanlinjaisia responsseja. Erilinjaiset,
linjaan asettumattomat ja myönnyttelevät responsiiviset vuorot ovat keskustelussa aina
jotenkin mutkikkaampia kuin samanlinjaisuuden osoitukset (ks. luku 3.5.). Edes tutkimukseni samanlinjaiset responssit eivät ole ehdottoman samanlinjaisia: ka ilmaisee niissäkin konteksteissa varauksellisuutta – jonkinlaista epäsuoruutta. Itse asiassa Schegloff
ja Lerner (2009: 101) ovat luonnehtineet englannin kielen well-partikkelin ennakoivan
nimenomaan alkavan responssin epäsuoruutta. Tämänsuuntaista havaintoa pidän myös
tärkeimpänä selittävänä tekijänä ka-partikkelin käytössä.
Lähestyn yleistystäni ka-partikkelin tehtävästä responsseissa sen syntyhistorian kautta.
Heti alkuun on huomautettava, etten voi tämän tutkimuksen puitteissa mitenkään esittää
tyydyttävää kuvausta ka:n kieliopillistumisesta katso-muodosta partikkeliksi. On kuitenkin helpompaa ymmärtää ka:n käyttöä jonkinlaisena ennakointina tai varoituksena epäsuoruudesta, jos ensin luo katsauksen katsoa-verbin perussemantiikkaan, kato- ja kaspartikkelien käyttöön sekä eräisiin tämän tutkimuksen aineiston tapauksiin. Aloitan esittelemällä kato- ja kas-partikkelien käyttöä.
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8.1. Käskystä partikkeliksi
Hakulinen ja Seppänen (1992) ovat havainneet, että kato-partikkeli muun muassa kiinnittää huomion alkavaan selitykseen ja toimii tarinan jäsentäjänä. He pitävät nimenomaan huomion kiinnittämisen tehtävää kato-partikkelin ensimmäisenä vaiheena sen
kieliopillistumisprosessissa imperatiivimuodosta partikkeliksi. He myös huomauttavat,
että ennen kato-partikkelin yleistymistä samasta sanasta kehittynyt kas on toiminut samalla tavalla huomion kiinnittäjänä kuin katokin. Kas on voinut esimerkiksi edeltää tarjousta tai kuvastaa sitä, että puhuja on juuri tullut tietoiseksi jostain. (Hakulinen & Seppänen 1992.)
Esittelen seuraavaksi yhden uuden esimerkin omasta aineistostani. En ole tarkastellut
tätä tapausta aiemmin tässä tutkimuksessa, sillä se ei ole selvästi responsiivisena tuotettu vuoro. Tämä tapaus havainnollistaa sitä, miten ka-partikkelia käytetään kiinnittämään
huomio näkyvään esineeseen ympäristössä. Esimerkki on peräisin asiointitilanteesta
kenkäkaupasta. Ennen katkelman alkua asiakas on sovittanut erilaisia kenkiä. Esimerkissä hän keskustelee myyjän kanssa kengistä, jotka ovat parhaillaan hänen jalassaan.
Kohdevuoro sijaitsee rivillä 5.
(26) [MURSY: T1307, Korreet kynnet].
01
02
03
04
05 →
06

asiakas: ja on kyllä kevy:t.
myyjä:
£o(h)on£. ne on nyt ihan, (0,7) uusinta uutta
Sollilta.
asiakas: katottaampas tuossa peilissä vähäse'.
myyjä:
+ka siinä+ ove 'eessä°hän se°.
+osoittaa sormella+
asiakas: tuossa (--).¤
¤menee peilin eteen ja katselee
kenkiä jaloissaan--->

Rivillä 4 asiakas sanoo katottaampas tuossa peilissä vähäse'. Asiakas ei näy juuri sillä
hetkellä videolla, mutta deiktinen pronomini tuo viittaisi siihen, että asiakas on havainnut peilin itsekin (Etelämäki 2006: 98, 102). Näin ollen vuoro ei oikeastaan hae tietoa
peilin olinpaikasta, vaan tulkitsen sen ennemminkin olevan jonkinlainen siirtymä kauppatapahtumassa. Rivillä 1 asiakas on kuvannut kenkien tuntuvan kevyiltä, joten seuraava luonteva vaihe ostotapahtumassa on katsoa, miltä ne näyttävät.
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Myös myyjä orientoituu peilin olinpaikkaan molempien osanottajien jakamana tietona
käyttämällä -hAn-liitepartikkelia (ks. Hakulinen 2001a [1976]: 55, 57): ka siinä ove
'eessä°hän se°. Koska myyjä ilmaisee asiakkaan tuntevan peilin sijainnin, voi tätä vuoroa pitää jonkinlaisena rohkaisuna tai toiminnanjatkamiskehotuksena. Tarkasteluni kannalta merkittävintä on kuitenkin se, että kehotus alkaa ka-partikkelilla, jolla samalla
kohdistetaan huomio tilanteen kannalta olennaiseen peiliin. Myyjä korostaa tätä vielä
osoittamalla sormellaan peilin suuntaan. Esimerkissä 26 ka siis toimii huomionkohdistimena, joka aloittaa eräänlaisen kehotuksen. Tämä käyttötapa on hyvin samankaltainen
kuin Hakulisen ja Seppäsen (1992: 527) kuvaama kas-partikkelin käyttö tarjouksen
aloittajana. Tämä on hyvin luontevaa, sillä sekä ka että kas ovat kehittyneet samasta
katsoa-verbistä, ja myös Suomen murteiden sanakirjassa (s.v. ka) ne rinnastetaan käyttötavoiltaan.
Katsoa-verbistä kehittyneillä partikkeleilla vaikuttaa olevan siis yhteinen piirre: huomion kiinnittäminen abstraktilla tai konkreettisella tavalla. Tämä ominaisuus on tietysti
helposti johdettavissa imperatiivimuotoon katso, joka kirjaimellisesti ohjaa jotakuta
toista kohdistamaan katseensa johonkin osoitettavaan asiaan tai esineeseen. Kun katsomuodon prototyyppistä käyttökontekstia pohtii tarkemmin, on luontevaa väittää, että sen
tuottamiseen liittyy jokin ärsyke. Puhuja havaitsee jotain, johon hän haluaa myös muiden kiinnittävän huomionsa. Voisi siis sanoa, että motivaatio tuottaa katso-muoto kumpuaa alun perin jostain konkreettisesta muutoksesta näköhavaintokentässä.
Jos ajatusta havaintokentässä tapahtuvasta muutoksesta vie hiukan abstraktimpaan suuntaan, päädytään pohtimaan muutoksia ylipäänsä. Nostan tässä vaiheessa tarkasteluun
uudestaan katkelmat tämän tutkimuksen esimerkeistä 4 ja 5 (ks. luku 4.2.). Ne esittelevät ka:n käyttöä tilanmuutoksien merkitsemisessä. Tällä kertaa olen kuitenkin havainnollistuksen vuoksi lihavoinut ka:n sijaan sen sanan, joka seuraa ka-partikkelia.
(4') [ARKI: Uskonnonopetus]

06
Niilo:
[no en tiijä.=SE] ei saa
07
uskontoo ↑opettaa jos se ei oo kirkossa.
08
(0,9)
09 → Sari: ka se.
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(5') [ARKI: Havukka]
11
Timo:
12
13
14
Paavo:
15
16
17 → Timo:

eiku, (0,2) lintuja jos tuota, (0,5) nitron,
(0,2) se kuulluu, (0,2) se vaam ↑pikkusen lenttää
ja sitte se °putovvaa°.
ka nii va' eppä sä tiijä ↑tässähi nii siinäpä
soattaa männä sitten, (.) n- närhiä käypi
[ja harakoe]ta ja muuta [niin ]=
[ka nii:, ]

Esimerkissä 4 Niilo kertoo riveillä 6–7, ettei kirkkoon kuulumaton henkilö saa opettaa
uskontoa. Sari osoittaa Niilon kertoman tiedon olleen tilanteen kannalta merkittävää ka
se -responssillaan. Esimerkissä 5 Timo taas ilmaisee affiliaatiota ja tiedon tuttuutta nii:partikkelilla, jota edeltää ka. (Ks. tarkemmin luku 6.2.) Jos näitä tilanteita pohtii Sarin ja
Timon kognitiivisen tilan ja heidän havaintokenttänsä kannalta, käy heidän responsseistaan ilmi, että aiemman vuoron sisältö on saanut aikaan jonkin tilanmuutoksen. Seuraavaksi erittelen hiukan näiden tilanmuutosten luonnetta sekä sitä, miten ka niihin liittyy.
Kuten jo aiemmin totesin, katso-kehotus liittyy luontevasti tilanteisiin, joissa jokin
konkreettinen havainto näkökentässä saa puhujan ilmaisemaan sen myös muille läsnäolijoille. Myös ka-partikkelia on käytetty tällaisessa tarkoituksessa: ”Tupaan astuu joukko lapsia: kah, sielt tulluo pientä perettä! Sakkola” (SMS 2012 s.v. ka). Esimerkeissä 4
ja 5 havaittava muutos on abstraktimpi mutta yhtä kaikki logiikaltaan samanlainen.
Niissä puhuja kuulee tai tulee keskustelun kautta tietoiseksi jostakin oman toimintalinjansa kannalta merkittävästä tiedosta. Näissä tapauksissa ärsyke ei ole niin konkreettinen kuin esimerkiksi näköhavainto, mutta edelleen siihen voidaan kohdistaa toisen kuulijan huomio ka-partikkelin avulla. Esimerkiksi ka se kohdistaa toisen osanottajan huomion johonkin abstraktiin siihen, joka on juuri saanut aikaan muutoksen puhujan kognitiivisessa tilassa. Ka niin taas korostaa juuri kuullun vuoron sisältävän jotain sellaista,
johon puhuja voi samastua mutta jota hän ei ole vielä ottanut huomioon.
Katsoa-verbistä kehittynyt ka voi viitata siis sekä konkreettiseen näköhavaintoon että
puhujan kokemaan kognitiiviseen muutokseen. Ka-partikkelin kehityksen aikana on
näin ollen tapahtunut semanttinen muutos 'nähdä' > 'tietää'. Samanlaisia merkityksenmuutoksia on tapahtunut muissakin kielissä, sillä näkemisverbien on todettu muuttuneen
tietämisverbeiksi indo-eurooppalaisessa kielikunnassa. Näkökyky liittyykin olennaisesti
tietämykseen, koska näköaisti on ihmislajin pääasiallinen keino havainnoida ympäristöä
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ja saada tietoa maailmasta. Näön ja tiedon yhteys on havaittavissa myös nykykielen metaforissa. (Sweetser 1990: 32–40.) Esimerkiksi englannin ilmaisussa I see 'ymmärrän;
kirjaimellisesti: minä näen' näkeminen on tietämisen metafora.
Olen nyt lyhyesti osoittanut, millä tavalla ka voi kohdistaa kuulijan huomion johonkin
konkreettiseen tai abstraktiin asiaan, esineeseen tai muutokseen. Samoin olen esittänyt,
millä tavalla ka-partikkeliin olennaisesti liittyvät näkeminen ja tietäminen ovat yhteydessä toisiinsa. Tässä tutkimuksessa käsitellyt ka-tapaukset ovat kuitenkin suurilta osin
vielä kognitiivisen tilankin muuttumista abstraktimpia: niillä ennakoidaan keskustelun
toimintalinjan sekä sosiaalisen solidaarisuuden kannalta ongelmallisia toimintoja. Miten
ka on voinut siirtyä myös tällaiseen, hyvin hienovaraiseen tehtävään?
Ka:n tehtäviä kuvattaessa pidän kiintopisteenäni huomion kohdistamisen tehtävää. Tässä tutkimuksessa käsitellyt tapaukset ovat nähdäkseni osa jatkumoa, jossa ka on huomiota hakevana elementtinä alkanut toimia yhä abstraktimpana osana keskustelua. Jotta
siirtymä näkökentän havainnosta linjaan asettumisen osoittamiseen kävisi selvemmäksi,
esittelen tässä vielä yhden uuden esimerkin omasta aineistostani. Se on peräisin niistä
ensimmäisen position vuoroista, jotka eivät mahtuneet tämän tutkimuksen varsinaiseen
fokukseen. Sen avulla on kuitenkin helppo osoittaa, miten ka on voinut alkaa toimia
keskustelun rakenteeseen liittyvänä huomionkohdistimena. Katkelmassa keskustellaan
Sarin ja Paavon lapsenlapsesta Tommista, joka on aloittanut juuri ammattikoulun. Paavo
käyttää ka-partikkelia itsensä puhujaksi valitsemisen keinona rivillä 8.
(27) [ARKI: Kiinteistöhoitaja]
01
Sari:
02
03
Niilo:
04
Sari:
05
06
Ville:
07
Sari:
08 → Paavo:
09
Sari:

nii se ei ↑siihen tieto? (.) siihen ei peässy s- ei oo
peässy suorraan nii ↑se [on ] alottanu tällä=
[nii,]
=vii(h)kolla kuule, tuota, .hhh £kiintteistöhoitaja
talonmieskoulun ja se kesttää kolome vuotta(h)£.
missä.
no siellä.
ka mikä[pä samahan se on ºmissäº. ]
[se käöpi sieltä Kupittaalta] pit°täe°.

Katkelmassa Sari kertoo muille osanottajille hänen pojanpoikansa Tommin aloittaneen
juuri talonmieskoulun. Sekä Niilo että Ville osallistuvat Sarin kerrontaan: Niilo tuottaa
rivillä 3 jatkamiskehotuksen nii (Sorjonen 2001: 217), ja Ville esittää Sarille tarkentavan
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kysymyksen missä rivillä 6. Myös Paavo ottaa osaa keskusteluun esittämällä oman näkemyksensä rivillä 8: ka mikäpä samahan se on ºmissäº. Vuorollaan hän tuntuu puoltavan talonmieskoulua yhtä hyvänä kouluna kuin jotain toista koulua, johon Sari viittaa rivillä 1: ↑siihen tieto? Olennaisinta on kuitenkin se, että Paavo valitsee itsensä seuraavaksi puhujaksi käyttämällä ka-partikkelia. Sillä siis kohdistetaan huomio puhujan vaihtumiseen: näin ka on siirtynyt osaksi vuorottelujäsennystä (ks. vuorottelujäsennyksestä
Sacks ym. 1974). (Ks. myös esimerkki 9, s. 49–51.)
Kun ka on alkanut ennakoida puhujanvaihdosta, se on kohdistanut kuulijoiden huomion
keskustelun rakenteisiin. Itsensä puhujaksi valitsemisen merkkinä se ennakoi puhujan
vaihtumista ja kiinnittää muiden osanottajien huomion uuteen puhujaan. Näin ka on alkanut esiintyä keskustelun nivelkohdissa ennakoimassa jotain vaihdosta. Samalla se lienee merkinnyt muitakin muutoksia keskustelussa: esimerkiksi näkökulman vaihtumista.
Ka-partikkelin muuttuessa yhä abstraktimmaksi huomionkohdistimeksi se on voinut lopulta alkaa ikään kuin varoittamaan kuulijoita myös keskustelun arkaluonteisista nivelkohdista – toisistaan poikkeavista toimintalinjoista.
Olen nyt hahmotellut lyhyesti ka-partikkelin kehityskulun katso-kehotuksesta abstraktiksi huomionkohdistimeksi. Esittelemääni ajatusketjua ei kuitenkaan voi pitää täydellisenä kuvauksena ka:n kieliopillistumisprosessin kulusta. Olennaista kuvaamassani prosessissa ei ole kaikkien vaiheiden keskinäinen järjestys vaan se, miten kaikki havaitsemani ka-partikkelin tehtävät liittyvät toisiinsa. Lopulta ne kaikki voidaan palauttaa
katso-kehotuksen luontevimpaan käyttötapaan: sillä kohdistetaan toisen ihmisen huomio
johonkin konkreettiseen näköhavaintoon. Tämä ajatuskulku auttaa hahmottamaan myös
sitä, miten ka-partikkelin tehtävät nykykielessä ovat yhteydessä toisiinsa. Ka-partikkelia
käytetään eittämättä hyvin monella eri tavalla, mutta lyhyesti sanoen sitä voi pitää abstraktina huomionkohdistimena. Sillä kohdistetaan osanottajien huomio sellaiseen vuoroon, jonka vastaanottaminen tai oikein tulkitseminen vaatii kuulijalta valppautta (ks.
englannin well, Schegloff & Lerner 2009). Seuraavaksi arvioin sitä, mihin kategoriaan
ka asettuu suomen partikkelien jaossa – vai asettuuko se mihinkään niistä.
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8.2. Ka suomen partikkelien joukossa
Suomen partikkelit voidaan jakaa kategorioihin erilaisin perustein. Esimerkiksi partikkelin sijainti vuorossa muodostaa yhden luokitteluperusteen: dialogipartikkelit voivat
muodostaa vuoron yksinään, kun taas pääasiassa vuoron alussa esiintyviä partikkeleita
nimitetään lausumapartikkeleiksi (VISK 2008 § 795). Tämän tutkimuksen tuloksien perusteella ka voi kuulua kumpaankin näistä kategorioista (ks. myös no-partikkelin luokittelu, VISK 2008 § 808). Ka sijaitsee kuitenkin tyypillisesti vuoron alussa tai muodostaa
kokonaisen vuoron jonkin toisen sanan kanssa (esim. se tai niin), sillä itsenäisenä prosodisena kokonaisuutena esiintyy tutkimukseni aineistossa vain yksi ka-tapaus. Koska dialogi- ja lausumapartikkeleita luokitellaan hiukan erilaisin perustein, luon tässä katsauksen kumpaankin kategoriaan.
Sorjonen (1999) nimeää dialogipartikkelien luokittelun kannalta kolme olennaista piirrettä: tiedon uutisarvo, affektin osoittaminen sekä odotus jatkosta tai topiikin sulkemisesta (ks. tarkemmin luku 1.3.). Tämän tutkimuksen ainoa dialogipartikkelitapaus on
esimerkissä 12 (ks. s. 57–58), josta esitän tässä lyhyen katkelman.
(12') [ARKI: Metri kakskytä]
21

Paavo: □eik kait ∆se voi olla ma[hol ]∆lista että nii=
□suoristautuu ja kääntää katseen eteen
Sari:
∆nostaa katseen Paavoon
22 → Sari:
[kah.]
∆kääntää katseen
ikkunaan
23
Paavo: =□[pieneksi ihminej jäesi.]□
□kääntäen katseen Sariin--□
24
Sari:
[lastellääkäri oli Ville]lle sanonu.

Tässä tapauksessa tiedon uutuus ei ole merkityksellistä. Sen sijaan affektin osoittaminen
on jossain määrin olennainen piirre, sillä esimerkissä 12 kah-partikkelia seuraa hetken
kuluttua erilinjainen vuoro. Koska ka on muualla tutkimuksessa esiintynyt myös affiliaation ilmauksissa, tulkitsisin tässä ilmenevän erimielisyyden pohjautuvan itse kahpartikkelin sijaan kuitenkin vuoron muihin piirteisiin: kah on tuotettu erityisen painokkaasti, ja sitä seuraa suorasti erilinjainen vuoro.
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Sorjosen kolmas kriteeri eli topiikin sulkeminen vaikuttaa olevan tämän tapauksen kannalta merkittävin. Kah-partikkeli vaikuttaa nimittäin toimivan tässä topiikin sulkijana
(ks. s. 59). Esitän havaintoni tueksi yhden esimerkin ensimmäisen position vuoroista,
jotka olen rajannut pro graduni ulkopuolelle. Katkelma on jatkoa esimerkkiin 23 (ks. s.
84–85), jossa keskustellaan toisilleen sukua olevasta avioparista.
(28) [ARKI: Neljännet serkut]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 →
39
40

Paavo: [ka nii:] van jot- [ai- aika
lähhei]nen kuitenni.
Sari:
[ei s- ei se? ºniiº.]
(0,5)
Niilo: ↓no::↓,
Sari: ºno::, (0,3) ei
siinäº [(-) ((päällekkäispuh. kestoa ei voi kuulla))
Niilo:
[EIKÖ SE [oo Selma ja Ant]tihi ni.]
Paavo:
[E:IPÄHÄN [SIInä (mit-)
]
Sari:
[(ºei seº)
] eipä se]
ensin tiennynä kus se on Tapanin kanssa rupesi
olemmaa.=se on ollu monta vuottah. .hhhh
ja ↑sitte tuota:, (0,3) tuo sis- ↑Oili rupesi siitä
puhummaa että mitä porukkoa se o' että se on
Raimo Korhosen ja Kalervo Ku- .hh Korhosen. (0,6)
Kalervon poeka. ↑silloha minulla välähti justtiin ku
Raimoha on minun kans saman ikäne myöhä oltiin
jatkokoulussahi ºyhtä aekkoa(h)º.=ni minä silloha
se, (0,5) eihä sitä sil- (0,5) varmmaan kukkaa van
minähän sen heti tiesin.
(1,5)
Sari: kah.
*(1,6)*
Sari: *kääntyy paikallaan*
Sari: *mitä- mikäpäs* siinä.
*kävelee pois kuvasta*

Riveillä 26–36 Sari kertoo muille seikkaperäisesti sen, kuinka hän on tajunnut puheena
olevien aviopuolisoiden olevan neljänsiä serkkuja keskenään (ks. esimerkki 23, s. 84–
85). Hän päättää oman kerrontansa riveillä 38–40: kah. (1,6) mitä- mikäpäs siinä. Tässä
kah ennakoi siis jonkinlaista loppupäätelmää, joka sulkee topiikin Sarin osalta. Hän
myös poistuu fyysisesti paikalta, joten tämä tapaus on todella konkreettinen esimerkki
topiikin sulkemista ennakoivasta ka-dialogipartikkelista.
Dialogipartikkelina ka siis esittää topiikin sulkemista. Se ennakoi jonkinlaista loppupäätelmää tai muunlaista vuoroa, joka ilmaisee puhujan sanoneen sanottavansa. Tässä tutkimuksessa taas on havaittu ka:lla olevan lausumapartikkelina lukuisia erilaisia tehtäviä,
joten sitä on vaikea asettaa vain yhteen alakategoriaan. Ison suomen kieliopin verkko-
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versiossa (2008 § 801) lausumapartikkelit jaetaan kysyviin, lisääviin, selittäviin ja affektisiin. Luokitteluun on lisätty kuitenkin luokaksi myös ”muut lausumapartikkelit”,
joihin esimerkiksi no luetaan (VISK 2008 § 801, 808). Ka luokiteltaisiin no-partikkelin
tavoin muihin lausumapartikkeleihin, koska sen käyttöä ei voi luonnehtia kysyväksi, lisääväksi, selittäväksi tai affektiseksi. Ison suomen kieliopin lausumapartikkelijaottelusta
ei ole siis juuri apua ka-partikkelin luokittelussa.
Erityisinä tapauksina haluan nostaa vielä esiin ka niin- ja ka se -responssit, jotka vastaanottavat juuri esitetyn tiedon puhujan toimintalinjan kannalta merkittävänä (ks. esimerkit 4 ja 5 luvussa 4.2.). Niissä ka ei muodosta vuoroa yksin, mutta on kuitenkin osa
vakiintunutta kokonaisuutta, jota itsessään voidaan pitää dialogipartikkelin kaltaisena
vuorona. Nämä kiteytymät toimivat sekvenssin sulkijoina, jotka ilmaisevat puhujan
kognitiivisen tilan muuttuneen. Ka niin on tämän lisäksi myös affektiivinen, sillä se
osoittaa myötämielisyyttä. Jotta näistä kiteytymistä voisi kuitenkaan tehdä tämän tarkempaa jaottelua, tapauksia tulisi olla paljon enemmän.
Tämän tutkimuksen perusteella ka voidaan siis luokitella monikäyttöisiin lausumapartikkeleihin sekä topiikkia sulkeviin dialogipartikkeleihin. Se esiintyy myös kiteytymissä, joiden kannalta ovat relevantteja kaikki Sorjosen (1999) esittämät dialogipartikkelien
luokittelukriteerit: episteemiset oletukset, affektiivisuus sekä topiikin sulkeminen. Tutkimukseni aineisto on kuitenkin sen verran pieni, että tämän suurempia yleistyksiä ka:n
luokittelemisesta on turha tehdä. Tutkimuksen ulkopuolellekin jääneessä aineistossa on
käyttötapoja, joita tämän tutkimuksen puitteissa ei ole ollut juurikaan mahdollista käsitellä. Ka-partikkelin käyttötavat ja asema suomen partikkelien joukossa ovat siis kaikkea muuta kuin tyhjentävästi tutkittuja.
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9. PÄÄTÄNTÖ
9.1. Tutkimustulokset
Pro gradu -työssäni olen tutkinut ka-partikkelin käyttöä responsiivisissa vuoroissa suomen itämurteissa. Aineistonani olen käyttänyt arkikeskusteluja sekä asiointitilanteita.
Arkikeskustelut on nauhoitettu Kuhmossa elokuussa 2017 ja asiointitilanteet Kainuun ja
Pohjois-Karjalan alueella 2000-luvulla. Tutkimukseni metodina olen käyttänyt keskustelunanalyysia.
Tutkimuksessani olen pyrkinyt vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Mitkä ovat ka:n tehtävät responsiivisissa vuoroissa?
2. Mitä yhteisiä piirteitä ka:n eri tehtävillä on?
3. Miten ka asettuu fennistiseen partikkelijakoon?
Ka esiintyy hyvin moninaisissa tehtävissä responsiivisissa vuoroissa. Samanlinjaisissa
vuoroissa se osoittaa jonkinlaista varauksellisuutta: puhuja esimerkiksi asettuu samaan
linjaan toisen osanottajan kanssa korostaen kuitenkin omaa itsenäistä episteemistä pääsyään. Ka esiintyy myös osana ka niin- ja ka se -kiteytymiä, jotka ilmaisevat samaan
linjaan asettumista mutta myös puhujan kognitiivisen tilan muutosta.
Samanlinjaisuuden lisäksi ka voi osoittaa myös erilinjaisuutta. Näissä tapauksissa puhujat esimerkiksi haastavat toisten puhujien näkemyksiä ja toimintalinjoja omilla ka-vuoroillaan. Vastaavasti puhujat voivat myös puolustaa haasteen kohteeksi joutuneita toimintalinjojaan ka-alkuisilla responsseilla. Lisäksi ka voi ainakin asiointitilanteissa ennakoida vastausta, joka ei ole edellisen puhujan aloittaman toimintalinjan kannalta suotuisa. Näitä tapauksia yhdistää se, että niissä ka-vuoroilla asetutaan aiemman puhujan toimintalinjaa vastaan. Siksi kutsun niitä suorasti erilinjaisiksi vuoroiksi.
Erilinjaisuuden lisäksi ka voi ennakoida sitä, ettei alkava vuoro asetu aiemmin esitettyyn toimintalinjaan muttei myöskään suorasti eri linjaan. Näitä vuoroja olen kutsunut
linjaan asettumattomiksi, ja niihin kuuluvat esimerkiksi epäröivät responssit sekä tietä-
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mättömyyden ilmaukset. Tähän kategoriaan kuuluvia tapauksia yhdistää se, että niissä
erilinjaisuus esitetään jollain tavalla väistämättömäksi ja puhujasta itsestään johtumattomaksi. Ne eroavat suorasti erilinjaisista vuoroista siis sillä perusteella, että niissä
linjaan asettumattomuutta selitetään jotenkin. Linjaan asettumattomiin vuoroihin kuuluvat myös sitoutumattomuuden ilmaukset, joissa puhujat esittävät tietämättömiä kiertääkseen omalta kannaltaan ongelmallisen tilanteen.
Ka voi myös esiintyä myönnyttelevien vuorojen alussa. Myönnyttelyllä tarkoitetaan sellaista samanlinjaisuuden osoitusta, joka enteilee kontrastia (Niemi 2015: 2). Myönnyttelyn avulla osanottajat voivat esimerkiksi käsitellä erilinjaisia mielipiteitä: myönnytysosion avulla puhuja voi osoittaa toisen puhujan näkemyksen pitävän paikkansa mutta
samalla ennakoida oman, eriävän näkemyksensä esittämistä (Niemi 2010: 207). Kaalkuisilla myönnyttelyillä puhujat pyrkivät sekä neuvottelemaan yhteisymmärryksestä
että saamaan vastaanottajan hylkäämään oman näkemyksensä. Myönnyttelyn erityistapaus on ka niin van -kiteytymä, joka toimii pikemminkin erimielisyyden ilmauksena
kuin todellisena myönnyttelynä.
Kaikkia näitä moninaisia tehtäviä yhdistää yksi piirre: niillä ilmaistaan tulevan vuoron
olevan jotenkin odotuksenvastainen. Ka ennakoikin aina sitä, että alkava vuoro ei täytä
aiemman vuoron luomia rakenteellisia ja sosiaalisia odotuksia suorasukaisesti. Se toimii
eräänlaisena epäsuoruuden merkkinä, joka kohdistaa kuulijan huomion juuri alkavaan
vuoroon. Esimerkiksi englannin well-partikkelia on luonnehdittu juuri näin: ”[Well] requires attention to the way(s) in which it is not straightforward to allow a proper understanding” (Schegloff & Lerner 2009: 101). Ka kohdistaa osanottajien huomion keskustelun nivelkohtiin, joissa tapahtuu jotakin mutkikasta. Sillä voidaan kiinnittää toisten
osallistujien huomio myös erilaisiin keskustelussa tapahtuviin vaihdoksiin, kuten näkökulman ja puhujan vaihtumiseen. Olen tutkimuksessani havainnollistanut, kuinka huomionkohdistamistehtävä pohjautuu ka-partikkelin alkuperään eli katso-kehotukseen.
Fennistiikan piirissä partikkelit jaetaan ryhmiin muun muassa sillä perusteella, missä
kohdin vuoroa ne sijaitsevat vai muodostavatko ne oman vuoronsa. Ka-partikkelia voi
tämän jaon mukaan käyttää sekä dialogi- että lausumapartikkelina. Lausumapartikkelien
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joukossa ka lukeutuu niin sanottuihin monikäyttöisiin eli ”muihin” lausumapartikkeleihin, joihin myös no kuuluu (ks. VISK 2008 § 801, 808). Dialogipartikkelina ka ennakoi
topiikin sulkemista, jota Sorjonen (1999) pitää yhtenä merkittävänä piirteenä dialogipartikkelien jaottelussa. Kiteytymät ka niin ja ka se sen sijaan esiintyvät dialogipartikkelien
tapaisina kokonaisuuksina, jotka ilmaisevat juuri kuullun tiedon merkittävyyttä ja sulkevat sekvenssin. Ne lukeutuvat siis osin niihin partikkeleihin, jotka Sorjosen (1999) mukaan vastaanottavat juuri kerrotun informaation tavalla tai toisella uutena tietona. Tutkimukseni aineisto on kuitenkin sen verran pieni, että tätä luokittelua voi pitää vasta suuntaa antavana.

9.2. Tutkimuksen arviointia sekä jatkotutkimusmahdollisuuksia
Tässä alaluvussa pohdin tutkimukseni luotettavuutta sekä sitä, minkälaista uutta tietoa
havaintoni tuovat keskustelunanalyyttiseen tutkimustraditioon ja suomalaiseen variaationtutkimukseen. Samalla esitän myös ajatuksiani työni tarjoamista jatkotutkimusmahdollisuuksista.
Olen käyttänyt työni metodina keskustelunanalyysia. Tutkielmani teoriaosassa olen selostanut alan tärkeimmät tutkimukset sekä pro graduni kannalta olennaisimmat ilmiöt.
Olen sitonut tutkimustulokseni muiden tutkijoiden havaintoihin ja perustellut väitteeni
mahdollisimman monipuolisesti. Tältä osin pidän tutkimustani ja analyysiani luotettavana. Samalla on kuitenkin myönnettävä, että tutkimusaineistoni on perin kapea siihen
nähden, kuinka monikäyttöiseksi partikkeliksi ka on tutkimuksessani osoittautunut. Monissa luokitteluni alaryhmissä on vain yksi tai kaksi tapausta, joten tulosteni perusteella
ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ongelmallista on myös se, että tutkimusaineistoni koostuu pääosin kahden henkilön tuottamista tapauksista. Muiden tutkijoiden havainnot tukevat kuitenkin analyysissa esittämiäni päätelmiä, joten uskoakseni
tämä epäsuhta ei vaikuta liiaksi tutkimukseni luotettavuuteen.
Tämä tutkimus on ensimmäinen pelkästään ka-partikkeliin keskittyvä pro gradu -tasoinen tutkimus. Ilmiöön on aiemmin viitattu yhdessä väitöskirjassa (ks. Kuiri 1984) sekä
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yhdessä kansainvälisessä julkaisussa (ks. Vepsäläinen & Sorjonen 2016). Lisäksi kapartikkelia on tutkittu osana yhtä suomen kielen syventävien opintojen tutkielmaa (ks.
Varis 1986). Vaikka tutkimukseni aineisto onkin pieni enkä ole voinut tutkimuksen suppeuden vuoksi käsitellä muita kuin responsiivisia vuoroja, tuo pro graduni esiin paljon
uutta tietoa ka-partikkelin käytöstä.
Tutkimani ilmiö on murteellinen, ja olen käyttänyt tutkimukseni metodina keskustelunanalyysia. Vaikka variaatiota on aiemminkin tutkittu keskustelunanalyysin menetelmin
(ks. luku 2.1.), on keskustelunanalyysin soveltaminen murretutkimukseen yhä melko
harvinaista. Murrepartikkeleita ei myöskään ole juuri tutkittu aiemmin, joten myös
valitsemani aihe on erikoinen sekä suomalaisen murteentutkimuksen että keskustelunanalyysin piirissä. Partikkelien käyttöä on tarkasteltu keskustelunanalyysin avulla kyllä
paljonkin, mutta vain tietyissä murteissa esiintyvien partikkelien tutkiminen on ollut vähäistä.
Tutkimukseni tekeminen ei olisi ollut mahdollista ilman itse nauhoittamaani arkiaineistoa. Ka-partikkeli on siinä määrin harvinainen, että minkä tahansa keskusteluaineiston
käyttäminen ei onnistu. Tämä lienee myös yksi syy siihen, miksi murteellisia partikkeleita ei ole juurikaan tutkittu: sellaisiin tutkimuksiin on verrattain haastavaa löytää
tarpeeksi sopivaa aineistoa. Tällaisten tutkimusaiheiden kannalta olisikin tärkeä pohtia,
missä määrin vanhaa murrehaastatteluaineistoa voisi käyttää murrepartikkelien tutkimukseen.
Pro graduni on toivon mukaan osoittanut sen, miksi vain tietyissä murteissa esiintyvien
partikkeleiden tutkimus on haasteista huolimatta tärkeää ja kiinnostavaa. Ne ovat nimittäin mielenkiintoinen osoitus siitä, miten eri murteiden välillä voi vallita huomaamaton
kielimuuri. Esimerkiksi ka-partikkelilla voidaan ilmaista samanmielisyyttä, joka kuitenkin on varauksellista ja perustuu puhujan omaan tietämykseen. Jos kuulija ei ole saman
murteen puhuja eikä tunne ka-partikkelin käyttöä, hän ei voi tulkita oikein sillä
välitettäviä hienovaraisia viestejä. Siksi näitä alueellisia vuorovaikutuksen resursseja
olisi syytä tutkia lisää.
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Ennen kuin kerron tarkemmin ka-partikkeliin liittyvistä jatkotutkimusaiheista, nostan
esiin yhden keskustelun rakenteisiin liittyvän havaintoni. Olen tutkimuksessani nimittäin huomannut, että eräissä tapauksissa puhuja voi tuottaa erilinjaisen vuoron rakenteellisesti samanlinjaisten vuorojen tavoin, jos hänen episteeminen statuksensa on tilanteessa korkea. Näissä tapauksissa erilinjaista vuoroa ennakoi ainoastaan ka tai muu kaalkuinen partikkeliketju. Toisaalta aineistossani on myös esimerkkejä erilinjaisista vastauksista, joissa erilinjaisuutta ennakoidaan ka-partikkelin lisäksi myös tauoilla ja muilla
rakenteellisilla piirteillä. (Ks. esimerkit 5 ja 8 luvussa 4.) Kyse ei siis voi olla siitä, että
pelkkä ka riittäisi ilmaisemaan erilinjaisuutta missä tahansa tilanteessa. Havaintoni on
kuitenkin vain ka-partikkeleita tarkastellessani syntynyt sivuhuomio, joten sitä olisi syytä tutkia tarkemmin. Onko ilmiö vain juuri kyseisen perheen keskusteluihin liittyvä, vai
voisiko se olla yleisempi?
Työssäni olen voinut esittää vain pintaraapaisun kaikista niistä seikoista, joita ka-partikkeliin fennistiikan mielenkiinnon kohteena liittyy. Esimerkiksi ka:n käyttöä muissa kuin
responsiivisissa vuoroissa ei ole vielä tutkittu ollenkaan. Myös rinnastus ka:n ja no:n välillä on toistaiseksi avoin. Oman intuitioni sekä muiden tutkijoiden (Vepsäläinen & Sorjonen 2016) mukaan niitä nimittäin käytetään osin samalla tavalla. Millaisia nämä yhtäläisyydet ovat? Käytetäänkö no- ja ka-partikkelia systemaattisesti eri tavalla suomen itämurteissa vai ovatko ne vapaassa vaihtelussa? Tämä kysymys nostaa esiin myös toisen
kiinnostavan näkökulman: käytetäänkö no-partikkelia samalla tavalla joka puolella Suomea?
Ka-partikkeliin liittyy muitakin kiinnostavia seikkoja. Sitä käytetään nimittäin itämurteiden lisäksi myös pohjalaismurteissa sekä lähisukukielessämme karjalassa. Ovatko
nämä partikkelit sama ka-partikkeli kuin itämurteissa vai jonkinlaisia rinnakkaiskehittymiä? Koska ka on kieliopillistunut katso-muodosta, samanhahmoinen mutta hiukan erimerkityksinen partikkeli voisi kehittyä eri kielimuodoissa itsenäisestikin. Jos näissä kielimuodoissa esiintyvä ka on sama partikkeli, voisiko se juontaa juurensa aina suomen
itämurteiden ja karjalan yhteiseen kantamuotoon muinaiskarjalaan?
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Lopuksi haluan vielä palata tutkimukseni pääajatukseen siitä, miten ka ennakoi esimerkiksi varauksellista samanlinjaisuutta, itsenäistä episteemistä pääsyä ja erilinjaisuutta.
Ka:n avulla puhujat tuovat julki omia käsityksiään siitä, mikä on keskustelussa odotuksenmukaista. Samoin osanottajat voivat osoittaa sen avulla, mitä he itse tietävät ja mitä
he ajattelevat toisten tietävän. Ka-partikkelin vertaaminen no-partikkeliin perustunee ainakin osin siihen, että myös no-partikkelia käytetään erilinjaisen jälkijäsenen aloittajana
(Raevaara 1989; Vepsäläinen & Sorjonen 2016). Itämurteissa on siis ainakin kaksi partikkelia, joilla voidaan ennakoida jollain tavalla odotuksenvastaista vastausta. Tämä on
hyvin kiinnostavaa, sillä stereotyyppisesti savolaisten vastauksia pidetään jotenkin mutkikkaina:
Savolaisista esimerkiksi väitetään, ettei vieraspaikkakuntalainen saa heiltä suoraa
vastausta kysymykseen tai vastaus voi olla harhaanjohtava. Viimeaikaisen tutkimuksen valossa syynä voi olla itäsuomalaiseen puhetapaan kuuluva lieventely ja
pohdinta: puhuja ottaa asiassa huomioon eri näkökulmia eikä ilmaise mielipidettään varmana, vaan antaa tilaa myös kuulijan pohdinnalle. (Palander 2000: 441.)
Perin mielenkiintoinen ja laaja jatkotutkimuksen aihe olisikin, voisiko suomen itämurteissa olla muista murteista poikkeava järjestelmä jälkijäsenten linjaan asettumisen merkitsemiseen. Voisiko ka olla osa tällaista järjestelmää yhdessä no-partikkelin ja muiden
kielellisten keinojen kanssa? Tutkimukseni ei missään nimessä anna vastausta näihin
kysymyksiin, mutta ehkä tulevaisuudessa keskusteluntutkijat kykenevät niihin vielä vastaamaan.
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LIITE. Litterointikonventiot.
Keskusteluntutkimuksen litterointimerkit
1. SÄVELKULKU
Prosodisen kokonaisuuden lopussa:
.

laskeva intonaatio

,

tasainen intonaatio

?

nouseva intonaatio

Prosodisen kokonaisuuden sisällä tai alussa:
↑

seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta

↓

seuraava sana lausuttu ympäristöä matalammalta

heti

(alleviivaus) painotus tai sävelkorkeuden nousu muualla kuin sanan lopussa

nii::

kaksihuippuinen prosodia

2. PÄÄLLEKKÄISYYDET JA TAUOT
[

päällekkäispuhunnan alku

]

päällekkäispuhunnan loppu

(.)

mikrotauko: 0,1 sekuntia tai vähemmän

(0,4)

mikrotaukoa pidempi tauko; pituus on ilmoitettu sekunnin kymmenesosina

=

kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta

3. PUHENOPEUS JA ÄÄNEN VOIMAKKUUS
><

(sisäänpäin osoittavat nuolet) nopeutettu jakso

<>

(ulospäin osoittavat nuolet) hidastettu jakso

e::i

(kaksoispisteet) äänteen venytys

°°

ympäristöä vaimeampaa puhetta

AHA (isot kirjaimet) äänen voimistaminen
4. HENGITYS
.hhh

sisäänhengitys; yksi h-kirjain vastaa 0.1 sekuntia

hhh

uloshengitys

.joo

(piste sanan edessä) sana lausuttu sisäänhengittäen

5. NAURU
he he naurua
s(h)ana suluissa oleva h sanan sisällä kuvaa uloshengitystä, useimmiten kyse nauraen
lausutusta sanasta
££

hymyillen sanottu sana tai jakso

6. MUUTA
##

nariseva ääni

@ @ äänen laadun muutos
si-

(tavuviiva) sana jää kesken

s´tä

(aksentti) vokaalin kato

(tai)

sulkeiden sisällä epäselvästi kuultu jakso tai puhuja

(–)

sana, josta ei ole saatu selvää

(---)

pitempi jakso, josta ei ole saatu selvää

(( ))

kaksoissulkeiden sisällä litteroijan kommentteja ja selityksiä tilanteesta

Kehollisen toiminnan merkitseminen Mondadan (2014 [2001]) mukaan
**

Eleet ja kehollisen toiminnan kuvaukset kohdistetaan litteraattiin

++

samanlaisten symbolien avulla (yksi symboli osallistujaa kohti)

∆∆

siihen kohti vuoroa, jossa puhuja ne tuottaa.

*--->

Nuoli kuvaa toiminnan jatkuvan aina seuraavaan nuoleen ja samaan

---->*

symboliin asti.

01 Puh.:

Vain puhetta sisältävät rivit merkitään numeroin.

Puh.:

Puheeseen kohdistettavat eleet ym. kirjoitetaan litteraattiin harmaalla
fontilla sen vuoron alle, johon ne merkkien avulla kohdistetaan. Jos eleen
tekijä on eri kuin puheen tuottaja, myös eleen tekijän nimi kirjoitetaan
harmaalla litteraattiin.

Murrepiirteiden merkitseminen
'

(puolilainausmerkki) loppukahdennus

saonnaan

Kaksi konsonanttia merkitsee mitä tahansa geminaatiota.

koera

Digtonginreduktiossa ei oteta huomioon vokaalien pituuksia,
ainoastaan laatu.

