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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkielman aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Sananparret kuuluvat kielenkäytön perinnelajeihin. Monissa perinnelajeissa edustuu vah-

vasti agraariyhteiskunta, sen elämäntapa, esineistö ja työkulttuuri (Virtanen 1999: 374). 

Kun maailma muuttuu, kieli muuttuu sen mukana. Vanhat esineet ja käsitteet muuttuvat 

vanhanaikaisiksi, joskus tarpeettomiksikin. Elinkeinojen muuttuessa vanhojen elinkeino-

jen piiriin kuuluvat sanat unohtuvat, ellei niitä sitten oteta käyttöön uusissa merkityksissä. 

(Häkkinen 1997: 52–53). Jatkuva muutos onkin olennainen osa kieltä: kielen pitää olla 

elävä ja toimiva, jotta se voi palvella käyttäjiään. Esimerkiksi sanaston pitää muuttua uu-

sien ilmiöiden mukana ja uusiutua jatkuvasti. (Kolehmainen 1991.)  

 

Koska maailma ja kieli sen mukana ovat muuttuneet paljon agraariyhteiskunnan ajoista, 

monen ennen yleisen sananparren merkitys ei enää aukea nykyajan ihmiselle. Esimerkiksi 

sananparsi kirkko on niin täynnä, ettei pappi mahdu ei liity jumalanpalvelukseen vaan on 

lapsille suunnattu kehotus ottaa ruokaa vain sen verran kuin jaksaa syödä. Samoin mikä 

piru sen kirkon pimitti, kun ei evankeliumia eroa on kehotus siirtyä pois valon edestä. 

Toisaalta kuitenkin monet vanhat sanonnat elävät edelleen ihmisten puheessa, esimer-

kiksi joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön; aika parantaa haavat; siitä puhe mistä 

puute; huutaa kuin sika tapettaessa. (Virtanen 1991: 667, 724.)  

 

Väitöskirjassaan Puheesta ihminen tunnetaan: Sananlaskujen funktiot sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa (2004) Outi Lauhakangas puhuu myös siitä, miten nykyisessä kaupunki-

kulttuurissa sananparsien alalajeihin kuuluvien sananlaskujen tunnistaminen sananlas-

kuiksi ei ole enää niin itsestään selvää kuin elämänmuodoltaan yhtenäisemmässä agraa-

rikulttuurissa. Etenkin eri ikäpolvien edustajien välisessä vuorovaikutuksessa saattaa tulla 

esiin tilanteita, joissa sananlaskua ei tunnisteta arkikielen ilmaisusta poikkeavaksi puheen 

lajiksi. Lauhakangas käyttää esimerkkinä Aune Jääskisen kolumnissa (2002: 36) kuvattua 

tilannetta: 

 

Tyylikkäästi pukeutunut seniorikansalainen seisoi edessäni jonossa selittä-

mässä tuntemuksiaan nuorelle naisvirkailijalle. Kontakti tuntui kangertele-

van. Kumartuen lähemmäksi heitä erottavaa läpinäkyvää muovilevyä iäkäs 

daami totesi kuin aiheuttamaansa vaivaa anteeksipyydellen: ”Kaikkihan me 
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täältä lähdemme aikanamme, tavalla tai toisella.” Tyttö muovin takana häm-

mästyi: ”Minne me lähdemme?” (Lauhakangas 2004: 19.) 

 

Myös omien kokemusteni perusteella suurimmaksi osaksi vain vanhat ihmiset käyttävät 

puheessaan erilaisia sananparsia. Nuorten kuulee käyttävän lähinnä edellä mainittuja hy-

vin yleisiä sanontoja sekä ajankohtaisia muotisanoja tai -lausahduksia, joita tällä hetkellä 

ovat esimerkiksi triggeröityä (provosoitua tai raivostua jostakin), kiinnostella, facepalm 

(ele, jossa kasvot peitetään kädellä yleisimmin häpeän, myötähäpeän tai pettymyksen il-

maisemiseksi), yolo (lyhenne englanninkielisestä fraasista you only live once, joka suo-

mennettuna tarkoittaa ’elät vain kerran’) mennä tunteisiin, jätän tämän vain tähän (il-

maus, jota käytetään tilanteissa, joissa jokin asia jättää puhujan sanattomaksi) ja miten 

meni noin niin kuin omasta mielestä.  Haluankin tässä kandidaatintutkielmassa tutkia sitä, 

miten nuoret, tarkemmin lukiolaiset, ymmärtävät sananlaskuja.  Tavoitteenani on kysely-

lomakkeen (ks. liite) avulla selvittää, avautuvatko usein arkaaista sanastoa sisältävien ja 

vahvasti agraariyhteiskuntaan sidoksissa olevien kansanviisauksiemme merkitykset enää 

nuorille. Mikäli jonkin sananlaskun merkitys ei avaudu nuorelle, tarkoituksenani on myös 

selvittää miksi. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

- Kuinka hyvin lukiolaiset ymmärtävät sananlaskuja? 

- Miksi nuoret eivät ymmärrä sananlaskuja? 

 

Hypoteesini on, että nuoret ymmärtävät sananlaskuja hyvin, mikäli ne ovat nuorille en-

tuudestaan tuttuja, sillä yleensä sananlaskun merkityksen ymmärtäminen edellyttää, että 

sananlaskua kuullaan toistuvasti käytettävän tietyissä tilanteissa, joiden kautta merkitys 

sisäistetään. Mikäli sananlaskut ovat nuorille tuntemattomia, arvelisin, että niiden merki-

tysten ymmärtäminen tuottaa vaikeuksia, ellei kyse ole merkitykseltään hyvin läpinäky-

västä sananlaskusta, joka ei vaadi juurikaan tulkintaa. 

 

 

1.2. Aiempi tutkimus 

 

Sananparsia ja sananlaskuja on Suomessa tutkittu ja kerätty jo vuosisatojen ajan 1500-

luvulta lähtien. Varhaisin suomenkielisten sananlaskujen muistiinpanija ja julkaisija oli 

Mikael Agricola. Vanhin ja arvokkain sananlaskukokoelma on vuonna 1702 Henrik Flo-

rinuksen julkaisema ja keräämä Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset 
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Sananlascut, Mahdollisuden jälken monialda cootut, ja nyt wastudest ahkeruudella 

enätyt, jonka aineisto on kerätty vuosina 1655–1702 (Kuusi 1990: 454–455). Muita tun-

nettuja sananlaskujen kerääjiä ovat olleet muun muassa Elias Lönnrot, Sakari Topelius, 

August Ahlqvist, K. A. Gottlund, A. V. Koskimies, Christfried Ganander ja D. E. D. Eu-

ropaeus. (Kuusi 1990: VI, 451, 501.) 

 

Akateemikko Matti Kuusi tutki uransa aikana 1900-luvulla sananparsia laajasti. Lukuis-

ten sananparsiaiheisten teosten kirjoittamisen ja toimittamisen lisäksi hän kehitti muun 

muassa kansainvälisen Matti Kuusi -sananlaskutietokannan, joka on yli kolmeensataan 

erikieliseen sananlaskukokoelmaan viittaava suomenkielinen otsikkokortisto liitettynä 

Kuusen kehittelemään sananlaskuaiheiden, -merkitysten sekä -rakenteiden mukaiseen 

luokittelusysteemiin (Lauhakangas 2001).  

 

Nykyään tietokantaa ylläpitää Kuusen tytär Outi Lauhakangas, joka on jatkanut isänsä 

jalanjäljissä sananlaskututkijana. Lauhakangas on kirjoittanut useita sananparsiaiheisia 

tietokirjoja ja tutkinut muun muassa sananlaskuja väitöskirjassaan Puheesta ihminen tun-

netaan. Sananlaskujen funktiot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (2004). 

 

Myös folkloristiikan tutkija Leea Virtasen teokset Suomalainen kansanperinne (1988), 

Kansanviisauden kirja (1991) ja Ellun kana ja Turusen pyssy. Kyllä kansa tietää (1999) 

ovat tutkielmani kannalta olennaisia. Virtanen tutki uransa aikana laajasti suomalaista 

kansanperinnettä, johon myös sananparret kuuluvat osana suomalaista puhekulttuuria ja 

kielenkäyttöä.  

 

Lukiolaisten sananlaskutuntemusta on aiemmin tutkittu ainakin kahdessa pro gradu -tut-

kielmassa: Hilda Koskimäen tutkielmassa Ei haittaa, vaikka vähän valehdellaan. Yliop-

pilaskokelaat sananlaskujen tulkitsijoina (2017) ja Minka Hietasen tutkielmassa Sanan-

parsien monet merkitykset. Helsinkiläiset lukiolaiset sananparsien tulkitsijoina (2013). 

Peruskoululaisten sananlaskutuntemusta taas on tutkittu ainakin kolmessa pro gradu -tut-

kielmassa: Merja Pinolan tutkielmassa Älä heitä kivestä kaivoon. Miten peruskoulun yh-

deksäsluokkalaiset ymmärtävät sananlaskuja? (2007), Riikka Rantalan tutkielmassa Sil-

kosta silikoniin. Miten peruskoulun neljäs-, kuudes- ja kahdeksasluokkalaiset ymmärtä-

vät sananlaskuja? (1998) ja Johanna Karhun tutkielmassa Kuudesluokkalaiset 



4 
 

sananlaskujen ymmärtäjinä. Kielellisen päättelyn havainnointia oppilaiden kirjallisten 

vastausten perusteella (1999). 

 

Vertaan tutkielmani tuloksia Riikka Rantalan (1998) pro gradu -tutkielman tuloksiin, sillä 

Rantalan tutkielmaan valikoituneet kaksitoista sananlaskua ovat suhteellisen yleisiä ei-

vätkä esimerkiksi paikallisia. Esimerkiksi Pinola (2007) on omassa tutkielmassaan tutki-

nut kalajokisia sananlaskuja. Lisäksi suurin osa Rantalan (1998) tutkielmaan valikoitu-

neista sananlaskuista sisältää jonkin metaforan, jolloin sananlasku ei ole merkitykseltään 

liian läpinäkyvä. Merkityksen ymmärtäminen vaatii siis päättelykykyä, ellei sananlasku 

ole entuudestaan tuttu. Haluan myös tutkia nimenomaan arkaaista sanastoa sisältäviä sa-

nanlaskuja, minkä takia myös vertaan tuloksiani nimenomaan Rantalan (1998) tutkiel-

maan. 

 

Haluan verrata tuloksiani Rantalan (1998) tutkielmaan myös siksi, että se on vuodelta 

1998. Rantalan informantit olivat siis tutkielman tekohetkellä noin 9–15-vuotiaita eli noin 

vuosina 1983–1989 syntyneitä. Tuon ikäpolven lapset ja nuoret olivat lähempänä van-

hempaa sukupolvea, jonka puheessa sananlaskujen käyttö oli yleisempää, kuin nykyisen 

ikäpolven lapset ja nuoret. Haluan selvittää, millainen ero Rantalan informanttien ikäpol-

ven ja omien informanttieni ikäpolven välillä on. Koska useimmat sananlaskuista vaativat 

jonkinasteista päättelykykyä esimerkiksi niiden metaforisuuden takia, voidaan olettaa, 

että mitä vanhempi lapsi on, sitä paremmin hän osaa tulkita sananlaskuja, koska hänen 

päättelykykynsä on kehittynyt pidemmälle. Toisaalta jos nuorempi lapsi on kuullut ym-

päristössään enemmän sananlaskujen käyttöä, hän luonnollisesti voi ymmärtää sananlas-

kuja paremmin kuin vanhempi lapsi.  

 

Vertaan tuloksiani Rantalan (1998) tuloksiin vain sananlaskujen osaamisjärjestyksen (jär-

jestys parhaiten osatusta huonoiten osattuun) osalta, sillä Rantalan tutkielman perusteella 

minulle on jäänyt epäselväksi, miten sananlaskukohtaiset osaamisprosentit on laskettu. 

En siis vertaile tuloksia sananlaskukohtaisesti (peruskoululaisten osaamisprosentti ver-

rattuna lukiolaisten osaamisprosenttiin tietyn sananlaskun osalta). Olen käyttänyt omassa 

tutkielmassani kuitenkin samankaltaista kolmiportaista luokittelua kuin Rantala. Rantala 

on luokitellut aineistonsa vastaukset kuvaannollisiin, sananmukaisiin ja virheellisiin vas-

tauksiin. Oman tutkielmani aineiston vastaukset olen vastaavasti luokitellut oikeisiin, 

osittain oikeisiin ja vääriin vastauksiin. Jotta tulosten vertaileminen olisi mahdollisimman 
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helppoa, olen valinnut tutkielmani kyselylomakkeeseen kuusi sananlaskua, joita myös 

Rantala on tutkinut omassa tutkielmassaan. Esittelen sananlaskut luvussa 1.3. 

 

 

1.3. Tutkimusaineisto ja -menetelmä 

 

Keräsin tutkimusaineistoni lokakuussa 2018 kyselylomakkeella (ks. liite) Oulun Suoma-

laisen Yhteiskoulun lukiosta. Lomakkeeseen vastasi yhteensä 37 abiturienttia. Kyselylo-

makkeessa ei kysytty vastaajien taustatietoja, esimerkiksi kielellistä taustaa. Vastausten 

perusteella ei kuitenkaan tullut ilmi, että joukossa olisi ollut muuta kuin suomen kieltä 

äidinkielenään puhuvia. Valitsin tutkimuskohteekseni lukiolaiset, sillä peruskoululaisia 

on tutkittu jo aiemmin ainakin kolmessa sananlaskujen ymmärtämistä kartoittavassa pro 

gradu -tutkielmassa (Pinola 2007, Rantala 1998 ja Karhu 1999).  

 

Lukiolaisten sananlaskutuntemusta taas on aiemmin tutkittu ainakin kahdessa pro gradu 

-tutkielmassa (Koskimäki 2017 ja Hietanen 2013). Näissä näkökulma on kuitenkin ollut 

hieman eri. Koskimäen tutkielmassa on tutkittu kevään 2014 ylioppilaskokeessa olleita 

sananlaskuja, jotka jollain tavalla edustavat suomalaista puhekulttuuria (puhuminen on 

hopeaa, vaikeneminen kultaa; ei suuret sanat suuta halkaise; hyvä kello kauas kuuluu, 

paha vielä kauemmaksi; siitä puhe, mistä puute; puhumatta paras; sanasta miestä, sar-

vesta härkää; joka paljon puhuu, se vähän tietää). Hietasen tutkielmassa taas on tutkittu 

sananlaskujen monitulkintaisuutta (Koskimäki 2017: 11) Tarkoituksenani on siis tuoda 

jotakin uutta sananlaskujen tutkimuskentälle tutkimalla, miten lukiolaiset ymmärtävät ar-

kaaista sanastoa sisältäviä sananlaskuja.  

 

Vertaan tutkielmani tuloksia Riikka Rantalan (1998) pro gradu -tutkielman tutkimustu-

loksiin (ks. luku 1.2.). Jotta tulosten vertaileminen olisi mahdollisimman helppoa, olen 

valinnut tutkielmani kyselylomakkeeseen (ks.liite) kuusi sananlaskua, joita myös Rantala 

on tutkinut omassa tutkielmassaan: 

 

1) Rumat ne vaatteilla koreilee 

2) Rohkea rokan syö 

3) Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin 

4) Kyllä vakka kantensa valitsee 

5) Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla 
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6) Moni kakku päältä kaunis, vaikka on silkkoa sisältä 

 

Kyselylomakkeessa vastaajien tehtävänä oli selittää, mitä mikäkin sananlasku tarkoittaa. 

Olen havainnollistanut sananlaskujen selittämistä opiskelijoille esimerkillä: ”Esimerkiksi 

sananlasku ennen virsta väärää kuin vaaksa vaaraa tarkoittaa, että kannattaa pelata var-

man päälle.” Siltä varalta, että jonkin sananlaskun merkitystä ei osata selittää, tehtävänan-

nossa on ohjeistettu kuitenkin arvaamaan, mitä sananlasku voisi tarkoittaa. Näin tyhjiä 

vastauksia tulee mahdollisimman vähän. Lisäksi tehtävänä oli määritellä, miksi sananlas-

kun merkitys ei aukea, rastittamalla yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista:  

 

- sananlasku sisältää tuntemattoman sanan, joka on _______________. 

- en ole kuullut sananlaskua aiemmin. 

- Muu syy: _______________________________________________. 

 

Tulkintojen määrittely oikeisiin ja vääriin tulkintoihin ei ole yksinkertaista eikä välttä-

mättä edes mahdollista, sillä sananlaskujen tulkinta liittyy vahvasti niiden käyttötilantee-

seen. Konteksti on siis hyvin keskeinen osa sananlaskun tulkintaa, ja esimerkiksi puheti-

lanteessa myös sanomisen sävy voi vaikuttaa sananlaskun tulkintaan (Koskimäki 2017: 

16). Lisäksi tulkintojen oikeellisuuden määrittelyä vaikeuttaa se, että sananlaskuja voi-

daan tulkita eri tasoilla. Vaikka useat sananlaskuista sisältävät jonkin metaforan, jonka 

kuvallisen tulkinnan kautta sananlaskun varsinainen merkitys vasta avautuu, sananlaskut 

voidaan silti tulkita myös kirjaimellisesti. Esimerkiksi sananlaskun moni kakku päältä 

kaunis, vaikka on silkkoa sisältä kirjaimellinen tulkinta olisi, että kakku saattaa näyttää 

herkulliselta, mutta voi maistua silti pahalta. Mikäli sananlasku tulkitaan kirjaimellisesti, 

sananlaskun varsinainen merkitys jää yleensä ymmärtämättä ainakin jossain määrin.  To-

sin jotkut sananlaskuista ovat kirjaimellisemmin ymmärrettävissä ja merkitykseltään lä-

pinäkyvämpiä kuin toiset. Esimerkiksi sananlasku rumat ne vaatteilla koreilee voidaan 

ymmärtää paljon kirjaimellisemmin kuin esimerkiksi sananlasku pata kattilaa soimaa, 

musta kylki kummallakin.  

 

Sananlaskuilla voidaan kuitenkin nähdä olevan jossain määrin tietty, vakiintunut merki-

tys ja tulkinta, joka perustuu muun muassa aiemmin tehtyihin päätelmiin ja yleiseen tie-

toon sekä sananlaskun kuulijan omiin kulttuurisiin käsityksiin ja ennakko-oletuksiin 

(Koskimäki 2017: 17; Granbom-Herranen 2008: 172–173). Kuitenkin myös vakiintu-

neista tulkinnoista voi olla erilaisia variaatioita, joten nekään eivät ole yksiselitteisiä 
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(Koskimäki 2017: 17). Lisäksi sananlaskun merkitys voi myös muuttua ja eriytyä. Ylei-

sen tulkinnan rinnalle voi kehittyä paikallisia tai yhteisöllisiä, esimerkiksi suvun tai muun 

ryhmän sisäisiä, muuttuneita merkityksiä, jotka poikkeavat tyypillisestä tulkinnasta (Lau-

hakangas 2004: 28). 

 

Koska tulkintojen luokittelu puhtaasti oikeisiin ja vääriin ei ole yksiselitteistä eikä kovin 

luontevaakaan, luokittelen aineistoni vastaukset oikeisiin, osittain oikeisiin ja vääriin. Oi-

kealla tulkinnalla tarkoitan tulkintaa, joka on vakiintuneen tulkinnan mukainen. Oikeiksi 

luokittelemissani vastauksissa sananlaskun sisältämä metafora on ymmärretty ja selitetty, 

kun taas osittain oikeaksi luokitellussa vastauksessa keskitytään esimerkiksi yksittäisten 

sanojen ja ilmausten merkityksiin eikä varsinaista tulkintaa välttämättä tehdä (Koskimäki 

2017: 17). Osittain oikeissa vastauksissa sananlaskun sisältämä metafora ei välttämättä 

ole auennut ainakaan täysin. Selitys saattaa olla ajatukseltaan oikea, mutta jää esimerkiksi 

hyvin konkreettiselle tasolle (Rantala 1998: 58). Vastaukset, joissa sananlaskun merkitys 

ei ole auennut millään tasolla, määrittelen vääriksi.  

 

Seuraavaksi määrittelen sananlaskujen vakiintuneet tulkinnat, joiden perusteella jaottelen 

aineistoni vastaukset oikeisiin, osittain oikeisiin ja vääriin tulkintoihin. Sananlaskujen se-

lityksiin olen käyttänyt apunani Karin Nykysuomen idiomisanakirjaa (1993) ja Kuusen 

Vanhan kansan sananlaskuviisautta (1990). 

 

1) Rumat ne vaatteilla koreilee on melko kirjaimellisesti ymmärrettävissä oleva sa-

nanlasku: Kauniin tai komean ihmisen ei tarvitse koreilla vaatteilla, koska hän 

näyttää muutenkin viehättävältä. Sananlaskuun sisältyy myös ajatus sisäisestä 

kauneudesta; monet muut ominaisuudet ovat ihmisessä tärkeämpiä kuin hieno ul-

komuoto. Ihmisiä ei siis kannata tuomita ulkokuoren perusteella, sillä vaatteet ei-

vät tee ihmistä.  

2) Rohkea rokan syö tarkoittaa, että rohkea ihminen uskaltaa tarttua haasteisiin ja 

näin menestyy. Erilaisiin haasteisiin ja tilaisuuksiin kannattaa ja pitää tarttua, jos-

kus jopa keinoja kaihtamatta, jos haluaa saavuttaa tavoitteensa, sillä ihminen me-

nestyy harvoin kainoudella ja vaatimattomuudella. Tämä ajatus näkyy selvemmin 

sananlaskun pidemmissä muodoissa: Rohkea rokan syö, ujo nälkään kuolee; roh-

kea rokan(kin) särpää, kaino ei saa kaaliakaan. 

3) Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin opettaa, ettei pitäisi arvostella tai 

mustamaalata muita, sillä meissä kaikissa on vikoja ja syyllistymme itse usein 

samaan kuin mistä toisia arvostelemme.  

4) Kyllä vakka kantensa valitsee tarkoittaa, että ihminen valitsee tai päätyy yhteen 

kaltaisensa, itselleen sopivan kumppanin kanssa.  
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5) Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla tarkoittaa, että yksi varma vaihtoehto 

tai saavutus on parempi kuin monta epävarmaa. Varmuus on arvokas elämän pe-

rusta; liika haaveilu siitä, mitä voisi olla, ei kannata.  

6) Moni kakku päältä kaunis, vaikka on silkkoa sisältä tarkoittaa, että ulkokuori voi 

pettää; kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. 
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2. TEORIA 

 

2.1. Sananparret 

 

Sananparsi on laaja yleisnimitys, jonka yhtenä alalajina ovat sananlaskut. Toisin kuin 

muut sananparret, sananlaskut sisältävät itsenäisen ajatuskokonaisuuden, eivätkä ne 

yleensä mukaudu lauseyhteyteensä (Kuusi 1984: 1). Tässä tutkielmassa käytän tätä Matti 

Kuusen määritelmää sananlaskuista. Sananlaskut sisältävät usein voimakkaita, tarttuvia 

ja humoristisia mielikuvia ja ajatuskulkuja, jotka tekevät sananlaskuista kielellisesti vai-

kuttavia. Sananlaskujen sosiaalinen vaikuttavuus ei perustu kuitenkaan pelkästään kielel-

lisiin tehokeinoihin, vaan lisäksi tarvitaan aina jonkinasteista yhteisymmärrystä sananlas-

kun sopivuudesta puhetilanteeseen. (Lauhakangas 2004: 18.) Eroa sananlaskujen ja mui-

den sananparsien välille on usein vaikea tehdä, samoin esimerkiksi sutkautuksien ja fraa-

sien välille. Siksi kaikissa kielissä näiden välille ei tehdäkään eroa, mutta suomalaisessa 

folkloristiikassa ne kuitenkin on eroteltu. (Virtanen 1988: 224.)  

 

Sananparsien alalajeihin sananlaskujen lisäksi kuuluvat fraasit eli puheenparret (vähin-

tään kahden sanan muodostama, kielenkäytössä toistuva ja tietyn merkityssisällön 

omaava sanaliitto, esim. tulla kreivin aikaan), sutkautukset eli kiinteämuotoiset tilanne-

repliikit, joihin luetaan myös sanoi-puheenparret eli wellerismit (esim. niin näkyy, sanoi 

sokea). (Virtanen 1988: 224, 1991: 975.) Teoksessaan Parempi pyy. Sananparsiopas 

(2014) Outi Lauhakangas erottelee edellisten lisäksi vielä köllit (naapuripitäjäläisten 

pilkkanimet ja -hokemat (esim. Härmän että, Kauhavan jotta, Lapuan notta, Kuortane-

hen nokiotta), idiomit (fraasi, jonka merkitys ei aukea ilman selitystä, esim. teki tijasen 

[tiaisen] valan, eikä sielussa liikkunut ketään [väärä vala]), matalapropismit eli nurin-

kurin puhuminen, esim. huomenna on sontiaanen, koska pouta lenti (sanojen sontiainen 

ja pouta paikat on vaihdettu) sekä värikkäät tervehdykset ja puheen aloitukset eli 

alunhöysteet (esim. voi jeissuksen peltokanat). (Lauhakangas 2014: 10–13.)  

 

Sananparsi on kielenkäyttäjille yhteinen, suhteellisen pitkään elänyt, käyttökelpoinen ja 

muuttuviin tilanteisiin osuva ilmaus (Lauhakangas 2014: 10). Sananparsien käyttö voi-

daan nähdä epäsuoran puheen strategiana, jonka avulla esimerkiksi toista loukkaava huo-

mautus voidaan tehdä epäpersoonalliseksi. Esimerkiksi sen sijaan, että suoraan huo-

mautettaisiin jollekulle, ettei hänellä ole varaa arvostella muita, voitaisiin tokaista pata 
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kattilaa soimaa (musta kylki kummallakin). Sananparsisto kuitenkin yleisesti edustaa 

ujostelematonta, karkeaa ja suoraa puheilmaisua, mikä voidaan nähdä esimerkiksi seu-

raavista sananparsista: kierosa ja vääräsä ku esivallan persesuoli, pyörii kun ryssä antti-

lassa, tulee aika pitkäksi kuin mustalaisella kirkossa, päästää kylmä pieru (’kuolla’), hau-

kata/syödä hilsettä (’tanssia lähekkäin’). Sananparsien käyttö onkin kuulunut ennen kaik-

kea kansanomaiseen puhekieleen. (Virtanen 1988: 224, 1991: 667; Lauhakangas 2014: 

29; Kari 1993: 114, 82, 37.) 

 

Sananparsia on pidetty kansanviisauden lajina, minkä takia sanaparsistoa on myös haluttu 

kerätä talteen. Ne edustavat eräänlaista jokamiehen järkeä, mutta monitahoisuudessaan 

tarjoavat kuitenkin monenlaisia näkökulmia ja ratkaisumalleja. Sananparret käsittelevät 

ihmisen ja yhteisön ongelmia, yleisiin arvoihin liittyviä kysymyksiä ja esimerkiksi sosi-

aalista vuorovaikutusta. Suurimmassa osassa sananparsista annetaankin erilaisia käyttäy-

tymisohjeita. (Virtanen 1988: 226, 1991: 667.) Yleisimpiä suomalaisissa sananlaskuissa 

ja puheenparsissa toistuvia teemoja ovat muun muassa selviytyminen, työ, laiskuus ja 

ahkeruus, nuukuus, köyhyys ja rikkaus, kateus, onni ja tietenkin elämä itsessään (Lauha-

kangas 2014: 102–143).   

 

 

2.2. Metaforisuus 

 

Metaforan käsitteestä on olemassa useita teorioita, ja käsitettä on tutkittu paljon kielitie-

teen lisäksi myös esimerkiksi kirjallisuuden alalla. Tässä tutkielmassa kuitenkin lähestyn 

käsitettä kielitieteen näkökulmasta ja määrittelen käsitteen sen puitteissa.  

 

Kielitieteessä metaforan käsitettä on tutkittu paljon kognitiivisen semantiikan alalla. Kiin-

nostus metaforaan ja kuvalliseen kielenkäyttöön alkoi nousta 1980-luvulla. Todellinen 

alkusysäys metaforan tutkimukselle oli kuitenkin George Lakoffin ja Mark Johnsonin 

teos Metaphors we live by (2003 [1980]). Teoksessa esitellystä metaforateoriasta on sit-

temmin tullut keskeisin teoria kognitiivisen semantiikan alalla. (Geeraets 2010: 204.) 

 

Lakoffin ja Johnsonin teoriassa metafora nähdään ensinnäkin kognitiivisena ilmiönä eikä 

vain leksikaalisena, puhtaasti kieleen ja yksittäisiin sanoihin liittyvänä. Teorian mukaan 

metaforisuus on ihmiselle luontainen tapa hahmottaa maailmaa, ja se ylettyy kieltä 
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syvemmälle tasolle. (Geeraets 2010: 204; Lakoff & Johnson 2003: 3.) Tätä Lakoff ja 

Johnson ovat perustelleet esittämällä, että metaforat ovat muodoltaan malleja, jotka ylit-

tävät yksittäisten sanojen tason (Geeraets 2010: 205; Lakoff & Johnson 2003). Näitä mal-

leja Lakoff ja Johnson nimittävät käsitemetaforiksi, joita ovat esimerkiksi IDEAT OVAT 

IHMISIÄ ja AIKA ON RAHAA. Näitä käsitemetaforia, siis ihmisen tapoja hahmottaa maail-

maa, ilmentävät ilmaukset kuten teoria synnytti valtavan määrän uusia ideoita, hän on 

idean isä, idea on kuollut, hänen ideansa elävät ikuisesti, älä tuhlaa aikaa, kuinka paljon 

aikaa on jäljellä, aika kuluu, käytä aikasi hyödyksi ja kiitos ajastasi. (Lakoff & Johnson 

2003: 7–8, 47.)   

 

Käsitemetaforia analysoidaan määrittämällä niiden lähde- ja kohdealueet. Esimerkiksi 

käsitemetaforan AIKA ON RAHAA lähdealue on rahan käsite, jonka kautta ymmärretään 

ajan käsitettä, joka on metaforan kohdealue. Ajan käsitteen ymmärtäminen rahan käsit-

teen avulla perustuu käsitteiden samankaltaisuuteen: molempia on yleensä rajallisesti, 

eikä niitä haluta tuhlata. (Lakoff & Johnson 2003: 7–9.) Käsitteiden välillä on siis analo-

gia, johon metafora perustuu. Samalla tavalla metaforan sisältävät sananlaskut perustuvat 

kahden käsitteen väliseen analogiaan. Lakoffin ja Mark Turnerin teoksessa More than 

Cool reason. A Field Guide to Poetic Metaphor (1989) sananlaskuja tarkastellaankin yh-

tenä metaforan lajina. (Lauhakangas 2004: 29; Lakoff & Turner 1989: 160–193.) 

 

Lakoffin ja Johnsonin mukaan metaforat ylittävät pelkän kielen ja yksittäisten sanojen 

tason myös siinä mielessä, että metaforisia ilmauksia voidaan soveltaa ja käyttää luovasti 

erilaisissa ilmauksissa lähes rajattomasti. Vakiintuneiden metaforisten ilmausten kautta 

syntyy siis uusia, metaforisia ilmauksia. Esimerkiksi käsitemetaforan VÄITTELY ON 

MATKA soveltaminen näkyisi ilmauksessa väittelymme on ajautumassa väärään suun-

taan. (Geeraets 2010: 205.) Lisäksi metaforiset mallit ylettyvät myös kielen ulkopuolelle. 

Tästä esimerkkinä on muun muassa peukalon näyttäminen ylös tai alaspäin. Eleeseen si-

sältyy ajattelumalli, jonka mukaan hyvä on ylhäällä ja huono alhaalla. Tämä ajattelumalli 

näkyy myös kielessä käsitemetaforina HYVÄ ON YLHÄÄLLÄ ja HUONO ON ALHAALLA, joita 

ilmentävät esimerkiksi ilmaukset olla huipulla tai olla pohjalla. (Geeraets 2010: 206, La-

koff & Johnson 2003: 14–16.) 

 

Lakoffin ja Johnsonin teorian mukaan metaforat perustuvat ihmisen kokemusmaailmaan 

ja kehollisuuteen. Sen lisäksi, että ihminen siis ymmärtää käsitteitä toisten käsitteiden 
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avulla, ihminen hahmottaa vähemmän konkreettisia käsitteitä ja asioita konkreettisem-

pien avulla, esimerkiksi juuri kehon ja aistien kautta. (Geeraets 2010: 207; Lakoff & 

Johnson 2003: 112.) Esimerkiksi käsitemetafora ELÄMÄ ON SÄILIÖ, jota voisivat ilmentää 

esimerkiksi ilmaukset kuten elän täyttä elämää, elämässäni ei ole sisältöä, elämäni on 

tyhjää, perustuu kehollisuuteen ja aistihavaintoihin (Lakoff & Johnson 2003: 51). Meta-

fora ilmentää sitä, miten ihminen hahmottaa itsensä itsenäiseksi entiteetiksi aistiensa 

avulla samalla tavalla kuin minkä tahansa säiliön, jolla on ulko- ja sisäpinnat, jotka erot-

tavat sen muusta maailmasta omaksi entiteetikseen. Ihminen käsittää muodostuvansa jos-

takin, muun muassa lihaksista ja luista. Samalla tavalla kaikki esineet on tehty tai raken-

nettu jostain materiaalista, esimerkiksi puusta tai metallista. (Lakoff & Johnson 2003: 

58.) 
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3. ANALYYSI 

 

Tässä luvussa analysoin sananlaskun kerrallaan kahdessa vaiheessa. Jokaisen sananlas-

kun kohdalla analysoin ensin, kuinka hyvin sananlasku on ymmärretty. Jaan informant-

tieni antamat sananlaskujen selitykset oikeisiin, osittain oikeisiin ja vääriin vastauksiin, 

ja havainnollistan tätä jakaumaa kaavioiden avulla (kaaviot 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, ja 6a). Tä-

män jälkeen analysoin, miksi sananlaskuja ei ole ymmärretty kyselylomakkeen rastitus-

tehtävässä (ks. liite) annetuiden vastausten perusteella. Havainnollistan myös nämä tiedot 

kaavioiden avulla (kaaviot 1b, 2b, 3b, 4b ja 5b). Selkeyden vuoksi olen koodannut vas-

taajat (V) numeroin 1–37 (V1, V2, V3 ja niin edelleen). 

 

3.1. Rumat ne vaatteilla koreilee 

 

Kuten kaaviosta 1a käy ilmi, aavistuksen yli puolet (19 vastausta) vastauksista on oikeiksi 

luokittelemiani. Koska sananlasku rumat ne vaatteilla koreilee on hyvin kirjaimellisesti 

ymmärrettävissä, olen laskenut myös täysin kirjaimellisesti tulkitut vastaukset oikeiksi. 

 

 

KAAVIO 1a. Vastausten jakautuminen sananlaskussa rumat ne vaatteilla koreilee. 

 

Kirjaimelliset tulkinnat (1) ja hieman syvällisemmät, sisäiseen kauneuteen liittyvät tul-

kinnat (2) jakautuivat suunnilleen tasan. Muutamissa vastauksissa jää mielestäni hieman 

epäselväksi, onko kauneus tai rumuus tulkittu sisäiseksi vai ulkoiseksi ominaisuudeksi 

(3). 

19

10

8

Oikein Osittain oikein Väärin



14 
 

 

(1) ”Rumat” yrittävät näyttää hyvältä vaatteiden avulla, kun valmiiksi kauniiden ei 

tarvitse yrittää hienostella vaatteiden kanssa. (V37) 

(2) Sananlaskulla tarkoitetaan, että kaunis on kaunis (jopa ilman kalliita/merkkituot-

teita) erityistä vaatetusta. Tärkeää on siis nöyryys jne. (V11) 

(3) Sananlasku tarkoittaa sitä, että on ns. ylimielistä ylpeillä vaatteillaan koska vaat-

teet eivät kerro ”oikeasta” kauneudesta. (V9) 

 

Loput vastauksista jakautuvat melkein tasan osittain oikeisiin (10 vastausta) ja vääriin 

vastauksiin (8 vastausta). Osittain oikeiksi luokittelemissani vastauksissa ollaan mieles-

täni oikeilla jäljillä, mutta selitykset jäävät hieman epämääräisiksi (4) (5), jolloin sanan-

laskun perusidea eli se, ettei kauniin tai komean ihmisen tarvitse koreilla vaatteilla, koska 

hän näyttää muutenkin viehättävältä, jää puuttumaan jossain määrin: 

 

(4) Jos henkilö kokee itsensä riittämättömäksi, hän yrittää sivuuttaa sen asioilla ja 

esineillä (V8) 

(5) Jotain vastaavaa kuin ”moni kakku päältä kaunis” (V22) 

 

Vääriksi luokittelemissani vastauksissa rumuus liitettiin muun muassa osaamattomuuteen 

(6) ja ylimielisyyteen (7). 

 

(6) Osaamaton tms. kehuskelee kyvyillään; lahjakas antaa tekojensa puhua puoles-

taan (V31) 

(7) Jotain ylimielisyydestä (V36) 

 

12 vastaajaa on rastittamalla määritellyt, miksei ymmärrä sananlaskun rumat ne vaatteilla 

koreilee merkitystä. Kuitenkin 12 vastaajasta 7 on osannut selittää sananlaskun oikein ja 

yksi osittain oikein. Näitä oikean tai osittain oikean vastauksen antaneita en siis laske 

siihen joukkoon, jotka eivät ole ymmärtäneet sananlaskua, sillä heidän epäilyksestään 

huolimatta sananlasku on ymmärretty ja osattu selittää. Lasken mukaan siis vain ne vas-

taukset, joissa sananlaskua todella ei ole ymmärretty, eli vastaukset, jotka olen määritellyt 

vääriksi.  
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KAAVIO 1b. Miksi sananlaskua rumat ne vaatteilla koreilee ei ymmärretty. 

 

Kuten kaaviosta 1b voidaan huomata, jäljelle jää 5 vastaajaa, joista 4 on valinnut ensim-

mäisen vaihtoehdon ”en ole kuullut sananlaskua aiemmin”. Myös kaikki 7 oikein tai osit-

tain oikein vastannutta ovat valinneet tämän vaihtoehdon. Yhteensä siis ainakin 12 vas-

taajalle sananlasku oli entuudestaan tuntematon.  

 

Lisäksi yksi vastaaja (V34) on valinnut kolmannen vaihtoehdon ”muu syy”, joksi hän on 

määritellyt ”olen kuullut usein mutta en muista merkitystä”. Vastauksesta käy mielestäni 

ilmi sananlaskujen kontekstisidonnaisuus. Tietyt sananlaskut sopivat tietynlaisiin tilan-

teeseen, ja sananlasku ymmärretään ikään kuin tilanteen kautta ja itse tilanteessa. Esimer-

kiksi kyseessä olevaa sananlaskua voitaisiin käyttää tilanteessa, jossa jotakuta halutaan 

muistuttaa siitä, ettei kannata olla liian arka tai vaatimaton. Vastaaja on siis saattanut 

kuulla sananlaskun useita kertoja, mutta ei osaa yhdistää sananlaskua tilanteisiin, joissa 

sitä on käytetty, eikä näin ollen ymmärrä sen merkitystä.  

 

 

3.2. Rohkea rokan syö  

 

Kuten kaaviosta 2a käy ilmi, jälleen oikeita vastauksia kaikista vastauksista on noin puo-

let (18 vastausta), ja loput vastauksista jakautuvat suunnilleen tasan osittain oikeisiin (9 

vastausta) ja vääriin (10 vastausta). Oikeiksi luokittelin vastaukset, joissa tulee esille se, 

miten rohkeus kannattaa: 

4

1

Sananlasku sisältää tuntemattoman sanan

En ole kuullut sananlaskua aiemmin

Muu syy
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(8) Kannattaa olla rohkea, se kyllä palkitaan. (V26) 

(9) Se joka uskaltaa, tulee pärjäämään. (V20) 

 

 

KAAVIO 2a. Vastausten jakautuminen sananlaskussa rohkea rokan syö. 

 

Erityisen kiinnostava oli vastaus, jossa rokan ajateltiin tarkoittavan uskaltamatonta (10). 

Sana rokka ja sen merkitys on siis ollut vastaajalle tuntematon, mutta silti sananlasku on 

tulkittu ja osattu selittää oikein. Toki voi myös olla, että vastaaja on tulkinnut sananlaskun 

niin, että rokalla eli hernekeitolla tarkoitetaan ’arkaa ihmistä’ eli ”uskaltamatonta”. Roh-

kea ihminen siis syö hernekeiton, mikä tarkoittaisi sitä, että rohkea voittaa aran.  

 

(10) Kannattaa mieluummin olla rohkea kuin ns. rokka, eli uskaltamaton. Roh-

keudella voi saavuttaa enemmän (V15) 

 

Suurimmassa osassa osittain oikeiksi luokittelemistani vastauksista ei tule varsinaisesti 

ilmi se, miten rohkeus kannattaa ja on avain menestykseen (11) (12) (13). Vastauksissa 

sananlasku on tulkittu melko kirjaimellisesti selittämällä, millaisia rohkeat ihmiset ovat: 

 

(11) Rohkeat tekevät rohkeita tekoja (V3) 

(12) Rohkeat menee ja tekee (V33) 

(13) Rohkea henkilö uskaltaa kokeilla isoja haasteita. (V18) 

 

Melko iso osa vääriksi luokittelemistani vastauksista on tyhjiä: 10 vastauksesta 6:ssa sa-

nanlaskua ei oltu yritetty edes arvata. Lopuissa vastauksissa sananlasku liitettiin muun 

18

9

10

Oikein Osittain oikein Väärin
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muassa henkilökohtaisten ongelmien kohtaamiseen ja selvittämiseen (14) (15). Olen luo-

kitellut vastaukset vääriksi, koska sananlasku on liitetty hyvin selkeästi nimenomaan on-

gelmien ratkaisemiseen, jolloin ajatus erilaisiin haasteisiin tarttumisesta ja sen kautta me-

nestymisestä jää puuttumaan. 

 

(14) kohtaa omat ongelmat (V35) 

(15) Jos on rohkea niin ei jää turhia valittamaan vaan kohtaa ongelmat (V22) 

 

15 vastaajaa on rastittamalla määritellyt, miksei ymmärrä sananlaskun rohkea rokan syö 

merkitystä. Näistä kuitenkin 7 vastaajaa on osannut selittää sananlaskun oikein tai osittain 

oikein. Kuten kaaviosta 2b voidaan nähdä, jäljelle jää 8 vastaajaa, joista 3 on valinnut 

ensimmäisen vaihtoehdon ”sananlasku sisältää tuntemattoman sanan”. Myös 4 oikean tai 

osittain oikean vastauksen antanutta oli valinnut tämän vaihtoehdon, joten yhteensä aina-

kin 7 vastaajalle sana rokka on ollut tuntematon (kaikissa vastauksissa sanaksi oli määri-

telty rokka).  

 

 

KAAVIO 2b. Miksi sananlaskua rohkea rokan syö ei ymmärretty. 

 

Myös toisen vaihtoehdon ”en ole kuullut sananlaskua aiemmin” on valinnut 3 vastaajaa. 

Myös 2 oikean tai osittain oikean vastauksen antanutta oli valinnut tämän vaihtoehdon, 

joten yhteensä ainakaan 5 vastaajaa ei ollut aiemmin kuullut sananlaskua.  

 

3

3

2

Sananlasku sisältää tuntemattoman sanan

En ole kuullut sananlaskua aiemmin

Muu syy
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2 vastaajaa on valinnut kolmannen vaihtoehdon ”muu syy”. Toisessa vastauksessa (V7) 

syyksi on määritelty ”olen kuullut, en ole varma tarkoituksesta”, ja toisessa vastauksessa 

(V1) on vain todettu ”ei mitään ideaa”.  Ilmeisesti toinen vastaaja (V1) ei siis vain ole 

osannut tulkita sananlaskua, vaikka on sen ehkä aiemmin kuullutkin ja ymmärtää sen si-

sältämien sanojen merkitykset.  

 

 

3.3. Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin 

 

Kaaviosta 3a voidaan huomata, että jälleen puolet (19 vastausta) kaikista vastauksista on 

oikein. Suurimmassa osassa oikeiksi luokittelemistani vastauksista sananlasku ja sen si-

sältämä metafora on osattu selittää hyvin selkeästi: 

 

(16) Pata ja kattila on samanlaisia eli miksi pata pilkkaa kattilaa -> kannattaa 

tehdä vähän itsetutkiskelua ennen kuin pilkkaa tai kritisoi muita jostain (V33)  

(17) Joku kritisoi toista sellaisesta, mihin itsekin syyllistyy (V31) 

 

Ensimmäinen vastaus (16) ilmentää erityisen hyvin Lakoffin ja Johnsonin (2003 [1980]) 

teoriassa kuvattua ihmisen tapaa hahmottaa maailmaa erilaisten käsitemetaforien avulla. 

Sananlaskussa pata ja kattila ovat ihmisen metaforia. Metaforan lähdealue on astian kä-

site, jonka kautta ymmärretään ihmisen käsitettä, joka on metaforan kohdealue. Ihmisen 

käsitteen ymmärtäminen astian käsitteen avulla perustuu käsitteiden samankaltaisuuteen 

eli analogiaan ja siihen, miten metaforat perustuvat ihmisen kokemusmaailmaan ja ke-

hollisuuteen: ihminen hahmottaa itsensä itsenäiseksi entiteetiksi aistiensa avulla samalla 

tavalla kuin minkä tahansa säiliön, jolla on ulko- ja sisäpinnat, jotka erottavat sen muusta 

maailmasta omaksi entiteetikseen. Sananlasku opettaa, ettei muita kannattaisi arvostella 

tai mustamaalata, sillä syyllistymme itse usein samaan kuin mistä toisia arvostelemme, 

koska lopulta me kaikki olemme vain ihmisiä. Samalla tavalla astioita on monenlaisia, 

mutta jossain määrin ne ovat kuitenkin kaikki samanlaisia, sillä ne kaikki voidaan luoki-

tella astioiksi. Metafora ilmentää myös sitä, miten ihminen hahmottaa vähemmän konk-

reettisia tai monimutkaisempia käsitteitä (tässä tapauksessa ihmisen käsitettä), konkreet-

tisempien avulla (tässä tapauksessa astian käsite). 
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KAAVIO 3a. Vastausten jakautuminen sananlaskussa pata kattilaa soimaa, musta kylki 

kummallakin. 

 

Edellisiin sananlaskuihin verrattuna vääriä vastauksia on enemmän (14 vastausta), ja osit-

tain oikeita vastauksia on vain noin kolmasosa (5 vastausta) väärien vastausten lukumää-

rästä. Vastaukset jakaantuvat siis edellisiin sananlaskuihin verrattuna selkeämmin oikei-

siin ja vääriin vastauksiin. 9:ssä 14 väärästä vastauksesta sananlasku on jätetty kokonaan 

selittämättä tai arvaamatta, mikä johtunee siitä, että aineiston perusteella sananlasku ei 

ole nuorille tuttu: 16 vastaajaa oli rastittamalla määritellyt, miksei ymmärrä sananlaskun 

merkitystä. 16:sta 10 oli valinnut vaihtoehdon ”en ole kuullut sananlaskua aiemmin”.  

 

Osittain oikeiksi luokittelemissani vastauksissa sananlasku on toistuvasti tulkittu niin, 

ettei syyttely ja toisen haukkuminen riitatilanteessa kannata (18) (19). Olen luokitellut 

vastaukset osittain oikeiksi, sillä sananlaskua kuulee käytettävän usein nimenomaan rii-

tatilanteissa, mutta silti sananlaskun perusidea (syyllistymme itse usein samaan kuin 

mistä toisia arvostelemme) jää hieman puuttumaan.  

 

(18) Riidassa kumpikaan osapuoli ei halua tehdä sovintoa ja sen vuoksi sovintoa    

ei löydy, kun toisia vaan syytellään. (V24) 

(19) Inttäminen on turhaa, koska se tuottaa molemmille osapuolille pahan mielen 

(V23) 

 

 

16 vastaajaa oli rastittamalla määritellyt, miksei ymmärrä sananlaskun pata kattilaa soi-

maa, musta kylki kummallakin merkitystä. Tällä kertaa kuitenkin niistä vain 3 oli oikean 
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tai osittain oikean vastauksen antaneita. Vain yksi vastaaja on valinnut ensimmäisen vaih-

toehdon ”sanalasku sisältää tuntemattoman sanan”. Vastauksessa tuntemattomaksi sa-

naksi on määritelty verbi soimata.  

 

 

KAAVIO 3b. Miksi sananlaskua pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin ei ym-

märretty. 

 

Kuten kaaviosta 3b voidaan nähdä, 8 vastaajaa eli suurin osa on valinnut toisen vaihtoeh-

don ”en ole kuullut sananlaskua aiemmin”. Myös 2 oikein tai osittain oikein vastannutta 

oli valinnut tämän vaihtoehdon, joten yhteensä ainakaan 10 vastaajaa ei ollut aiemmin 

kuullut sananlaskua.  

 

Kolmannen vaihtoehdon ”muu syy” on valinnut 4 vastaajaa. Näistä kahdessa todetaan, 

että sananlasku on tuttu, mutta sen merkitystä ei kuitenkaan ymmärretä tai muisteta. Myös 

yksi oikein vastannut on määritellyt syyksi ”en muista”. Tämän tyyppiset vastaukset tuo-

vat jälleen mielestäni esiin sananlaskujen kontekstisidonnaisuuden. Yleensä sananlaskun 

merkityksen sisäistäminen edellyttää, että sitä kuullaan toistuvasti käytettävän tietyissä 

tilanteissa. Siksi sananlaskulla ajatellaan olevan jokin tietty merkitys tai selitys, minkä 

takia sananlaskun käyttö rajoittuu vain tiettyihin tilanteisiin. Sananlaskut eivät siis sovi 

mihin tahansa tilanteisiin, vaan sananlaskujen tietty, tilannekontekstiin sidoksissa oleva 

merkitys täytyy muistaa.  
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Sananlaskun ymmärtämistä on vaikeuttanut myös se, että sananlaskun loppuosa musta 

kylki kummallakin ei ole tuttu, vaan sananlasku on kuultu pelkästään muodossa pata kat-

tilaa soimaa. Vastaaja (V15) on siis kaiketi ajatellut, että kyseessä on jokin toinen sanan-

lasku tai että loppuosa muuttaa sananlaskun merkitystä. Lisäksi yhdessä vastauksessa to-

detaan vain ”ei mitään ideaa” (V1). 

 

 

3.4. Kyllä vakka kantensa valitsee 

 

Kaaviosta 4a voidaan huomata, että sananlasku kyllä vakka kantensa valitsee on tunnettu 

melko huonosti: vääriä vastauksia kaikista vastauksista on yli puolet (22 vastausta), ja 

suurin osa vääristä vastauksista on tyhjiä, eli sananlasku on jätetty kokonaan selittämättä 

tai arvaamatta. Vastauksissa, joissa sananlaskun merkitystä on kuitenkin yritetty arvata 

(20) (21), sananlasku on toistuvasti tulkittu niin, että asioilla on tapana järjestyä. Vaikka 

vastauksissa ollaankin tietyllä tavalla oikeilla jäljillä, luokittelin vastaukset vääriksi, 

koska sananlasku tässä tutkielmassa käyttämäni määritelmän mukaan viittaa nimen-

omaan kumppanin valintaan eikä vastauksista selviä, tarkoitetaanko asioilla kumppanin 

valintaa vai muita asioita.  

 

(20) Asiat sutviutuu kyllä itsekseen (V32) 

(21) Asiat hoituu loppupeleissä (V26) 

 

 

KAAVIO 4a. Vastausten jakautuminen sananlaskussa kyllä vakka kantensa valitsee. 
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Oikeiksi luokittelemissani vastauksissa sananlasku ja sen sisältämä metafora on jälleen 

osattu selittää hyvin selkeästi: 

 

(22) Ihmisille sopii tietynlainen ihminen, kuten astialle tietty kansi (V29) 

(23) Vakkaan sopii tietynlainen kansi. Jos vakka ”ei itse valitse” kanttaan, voi 

kansi olla epäsopiva. Tätä voisi verrata esim. ihmissuhteisiin. (V11) 

 

Suurimmassa osassa osittain oikeiksi luokittelemistani vastauksista puhutaan jonkin vaih-

toehdon valitsemisesta eikä selkeästi kumppanin valitsemisesta: 

 

(24) Tietävä valitsee itselleen sopivan vaihtoehdon. (V30) 

(25) Joku valitsee parhaiten itselleen sopivan vaihtoehdon (V37) 

 

31 vastaajaa oli määritellyt rastittamalla, miksei ymmärrä sananlaskua kyllä vakka kan-

tensa valitsee. 31:stä 10 oli oikean tai osittain oikean vastauksen antaneita, jotka poisluet-

tuna vastaajia oli 21, kuten kaaviosta 4b voidaan huomata. 21:stä 13 on valinnut ensim-

mäisen vaihtoehdon ”sananlasku sisältää tuntemattoman sanan”. Myös 6 oikein tai osit-

tain oikein vastannutta oli valinnut tämän vaihtoehdon, joten yhteensä ainakin 19 vastaa-

jalle sana vakka on ollut tuntematon (kaikissa vastauksissa tuntemattomaksi sanaksi oli 

määritelty vakka).  

 

 

KAAVIO 4b. Miksi sananlaskua kyllä vakka kantensa valitsee ei ymmärretty. 
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Toisen vaihtoehdon ”en ole kuullut sananlaskua aiemmin” on valinnut 17 vastaajaa (vas-

taajien lukumäärä (21) on pienempi kuin vastausten lukumäärä (31), sillä moni vastaaja 

on valinnut useamman vastausvaihtoehdon). Myös 6 oikein tai osittain oikein vastannutta 

oli valinnut tämän vaihtoehdon, eli yhteensä ainakaan 23 vastaajaa ei ollut kuullut sanan-

laskua aiemmin. 

 

Kolmannen vaihtoehdon ”muu syy” on valinnut yksi vastaaja. Syyksi on määritelty ”vai-

kea selittää” (V14). Lisäksi kuitenkin kaksi oikein tai osittain oikein vastannutta oli va-

linnut kolmannen vaihtoehdon. Näissä vastauksissa syyksi on määritelty ”kontekstin 

puute” (V31) ja ”en muista vaikka olen kuullut” (V37). Sananlaskujen kontekstisidonnai-

suus tulee jälleen esille ensimmäisessä vastauksessa (V31). Vastauksessa kontekstin 

puutteella voitaisiin tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten sananlasku olisi ehkä helpompi ym-

märtää osana jotakin tekstiä, jossa sananlasku esiintyy jossakin tilanneyhteydessä. Toi-

sessa vastauksessa (V37) tulee esille se, miten ajatuksia voi olla myös hankala pukea sa-

noiksi. Se, ettei osaa selittää, ei siis välttämättä tarkoita, ettei ymmärtäisi.  

 

 

3.5. Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla 

 

Kuten kaaviosta 5a käy ilmi, vastaukset jakautuvat täsmälleen samalla tavalla kuin edel-

lisessä sananlaskussa (kyllä vakka kantensa valitsee). Jälleen yli puolet (22 vastausta) 

vastauksista on siis vääriksi luokittelemiani. Vääristä vastauksista puolet on tyhjiä, mutta 

seassa on myös muutamia mielestäni kiinnostavia tulkintoja (26) (27) (28). Muutamassa 

vastauksessa sananlaskun parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla on tulkittu liitty-

vän piilottamiseen: 

 

(26) ei kannata paljastaa kaikkia kortteja tms. puolia itsestään jne. (V21) 

(27) on parempi elää turvattua elämää pitämällä ”pyyt” eli omaisuuttaan tms. 

tärkeää tallessa, kuin kehuskella sillä? (V15) 

(28) Parempi jos näkee uhan kuin että ei tietäisi sitä ja se olisi ns. piilossa (V28) 

 

Sananlasku on toistuvasti tulkittu myös niin, että yksi tai vähän jotakin on parempi kuin 

ei ollenkaan: 

 

(29) Yksikin hyvä juttu on parempi kuin ei yhtään (V24) 
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(30) Vähän/huono on parempi kuin ei ollenkaan. (V14) 

 

 

KAAVIO 5a. Vastausten jakautuminen sananlaskussa parempi pyy pivossa kuin kymme-

nen oksalla.  

 

Oikeissa vastauksissa on jälleen selkeästi ymmärretty sananlaskun sisältämä metafora, ja 

sananlaskun merkitys on osattu selittää hyvin selkeästi (31) (32). Myös kannattaa pelata 

varman päälle -määritelmä (32) toistui vastauksissa (5 vastausta). Olen luokitellut myös 

nämä vastaukset oikeiksi, sillä niissä mielestäni tiivistyy koko sananlaskun perusidea.  

 

(31) Parempi tyytyä yhteen varmaan vaihtoehtoon kuin kymmeneen epävar-

maan/olemattomaan. (V33) 

(32) Parempi luottaa siihen mitä on, kuin siihen mitä voisi olla. Ei ne kymmenen 

pyytä siellä oksalla auta, jos niitä ei saa kiinni. Kannattaa pelata varman päälle. 

(V20) 

 

Osittain oikeiksi luokittelemissani vastauksissa toistuvat laatu korvaa määrän -tyyppiset 

selitykset (33) (34). Sananlasku on siinä mielessä ymmärretty oikein, että yksi on parempi 

kuin kymmenen, koska se on laadullisesti parempi. Se, miten tai miksi yksi on laadulli-

sesti parempi (varmempi vaihtoehto on parempi), ei näistä vastauksista kuitenkaan tule 

ilmi, joten olen luokitellut nämä vastaukset osittain oikeiksi.  

 

(33) Laatu korvaa määrän (?) (V26) 

(34) Laatu ennen määrää (V12) 
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Osittain oikeiksi olen luokitellut myös vastaukset, joissa sananlasku on tulkittu niin, että 

kannattaa tyytyä vähään ja olla vaatimaton eikä ahne (35) (36). Vastauksissa ollaan mie-

lestäni siten oikeilla jäljillä, että sananlasku kehottaa tietyllä tavalla tyytymään tai ole-

maan onnellinen siitä, mitä on, eikä tavoittelemaan kaikkea mahdollista, mitä ehkä voisi 

olla. Silti vastauksista jää puuttumaan se, miksi tai minkä takia kannattaa tyytyä siihen, 

mitä on. Puuttumaan jää siis ajatus siitä, että varma on parempi kuin epävarma. 

 

(35) Kannattaa tyytyä vähempään jos se riittää, ei kannatta ahnehtia turhaan 

(V32) 

(36) Parempi omistaa vähän kuin tavoitella paljoa (V29) 

 

25 vastaajaa on määritellyt rastittamalla, miksei ymmärrä sananlaskua parempi pyy pi-

vossa kuin kymmenen oksalla. 25:stä 7 on oikean tai osittain oikean vastauksen antaneita, 

jotka poisluettuna vastaajia on 18, kuten kaaviosta 5b käy ilmi. 18:sta 13 on valinnut 

ensimmäisen vaihtoehdon ”sananlasku sisältää tuntemattoman sanan”. Myös 2 oikein tai 

osittain oikein vastannutta oli valinnut tämän vaihtoehdon, joten yhteensä ainakin 15 vas-

taajalle sanat pyy ja/tai pivo olivat tuntemattomia (kahdessa vastauksessa tuntematto-

maksi sanaksi oli määritelty pyy, yhdessä sekä pyy että pivo ja lopuissa eli suurimmassa 

osassa vain pivo). 

 

 

KAAVIO 5b. Miksi sananlaskua parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla ei ymmär-

retty. 
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Toisen vaihtoehdon ”en ole kuullut sananlaskua aiemmin” on valinnut 4 vastaajaa. Myös 

2 oikein vastannutta oli valinnut tämän vaihtoehdon, eli yhteensä ainakaan 6 vastaajaa ei 

ollut kuullut sananlaskua aiemmin. Kolmannen vaihtoehdon ”muu syy” on valinnut 5 

vastaajaa. Syyt ovat hyvin samanlaisia kuin aiemmissakin vastauksissa. Kolmessa vas-

tauksessa (V36, V37 ja V17) todetaan, että sananlasku on tuttu, mutta sen merkitystä ei 

muisteta tai ymmärretä. Yksi vastaaja toteaa, ettei osaa pukea sananlaskun merkitystä sa-

noiksi (V21), ja yhdessä vastauksessa todetaan vain ”lyö tyhjää” (V1). 

 

Myös kolme oikean tai osittain oikean vastauksen antanutta oli valinnut kolmannen vaih-

toehdon. Myös kahdessa näistä (V7 ja V27) syyksi on jälleen määritelty ”en muista/ym-

märrä, vaikka olen kuullut”. Lisäksi yhdessä vastauksessa (V23) todetaan ”sitä ei ole 

ikinä selitetty minulle”. 

 

 

3.6. Moni kakku päältä kaunis, vaikka on silkkoa sisältä 

 

Kaaviosta 6a voidaan huomata, että sananlasku moni kakku päältä kaunis, vaikka on silk-

koa sisältä on osattu selittää parhaiten kaikista sananlaskuista. Kaikki vastaajat ovat tul-

kinneet ja selittäneet sananlaskun oikein (34 vastausta) tai osittain oikein (3 vastausta). 

Sananlasku ei siis kerännyt yhtään väärää vastausta.  

 

 

KAAVIO 6a. Vastausten jakautuminen sananlaskussa moni kakku päältä kaunis, vaikka 

on silkkoa sisältä. 
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Iso osa oikeiksi luokittelemistani vastauksista on keskenään melko samankaltaisia. 4:ssä 

vastauksessa sananlasku on kiteytetty muotoon ”kaikki/asiat eivät ole (aina) sitä, miltä 

näyttää”.  9:ssä vastauksessa sananlaskun merkitys on kiteytetty muotoon ”ulkonäkö/-

kuori voi pettää/johtaa harhaan”. Näissä vastauksissa sananlasku on tulkittu nimenomaan 

ihmisen luonteen ja ulkonäön petollisuudeksi (37) (38) (39). 

 

(37) Vaikka joku näyttäisi ulkoa päin kauniilta tai komealta niin luonne silti saat-

taa olla töykeä tai muuten huono. (V4) 

(38) Moni voi olla ulkoisesti kaunis, mutta sisäisesti onkin ruma esim. ilkeä 

(V19) 

(39) Moni ihminen, joka vaikuttaa hyvälle tyypille, voi olla oikeasti täysin eri-

lainen, kun hänet oppii tuntemaan. (V24) 

 

Vaikka sananlaskulla voidaan viitata myös muihin asioihin kuin ihmiseen, olen luokitel-

lut sellaiset vastaukset oikeiksi, joissa kakku tulkittiin nimenomaan ihmisen metaforaksi, 

sillä useimmiten sananlaskua kuulee käytettävän nimenomaan ihmisistä puhuttaessa. 

Myös Kuusen teoksessa Vanhan kansan sananlaskuviisaus (1990) sananlaskun katsotaan 

viittaavan ennen kaikkea ihmisen ulkonäön petollisuuteen. Sananlasku kuuluu teoksen 

Perheonnen perusteista -osion alalukuun 169 (Kuusi 1990: 377), joihin kuuluvia sanan-

laskuja luonnehditaan seuraavasti: ”Kaikissa toimissasi mutta varsinkin puolisoa valites-

sasi varo, ettet anna korean ulkokuoren pettää itseäsi.”  

 

Osittain oikeiksi olen luokitellut vastaukset, joissa ollaan jälleen oikeilla jäljillä (40) (41) 

(42), mutta selitys on jäänyt jollain tapaa liian epäselväksi eikä sananlaskun perusidea eli 

se, että ulkonäkö voi pettää, tule mielestäni tarpeeksi selkeästi esiin.  

 

(40) Sisäinen kauneus on tärkeää. (V6)  

(41) Henkilö yrittää peittää pahan sisimpänsä kauniilla ulkokuorella (V5) 

(42) Kaunis ulkokuori, ruma sisältö (V8) 

 

Vain kaksi oikean vastauksen antanutta oli rastittamalla määritellyt, miksei ymmärrä sa-

nanlaskun merkitystä. Toisessa vastauksessa on valittu ensimmäinen vaihtoehto ”sanan-

lasku sisältää tuntemattoman sanan”, ja sanaksi on määritelty silkko. Uskoisin, että sana 

on ollut myös monelle muulle, jopa suurimmalle osalle, tuntematon, mutta koska 
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sananlasku on ollut vastaajille hyvin tuttu ja merkitykseltään selkeä, yksittäisen sanan 

vieraus ei ole hankaloittanut sananlaskun tulkintaa. 

 

 

3.7. Yhteenveto 

 

Kaaviosta 7a voidaan huomata, että kun lasketaan yhteen oikeat ja osittain oikeat vas-

taukset, parhaiten sananlaskuista on osattu selittää moni kakku päältä kaunis, vaikka on 

silkkoa sisältä. Kaikki 37 vastaajaa ovat osanneet selittää sananlaskun joko oikein (33 

vastaajaa) tai osittain oikein (4 vastaajaa).  Myös Rantalan (1998) pro gradu -tutkielman 

12 sananlaskusta tämä sananlasku on osattu selittää parhaiten sekä neljännellä että kah-

deksannella luokalla. Myös kuudennella luokalla sananlasku on osattu selittää toiseksi 

parhaiten. Sananlasku ei ole merkitykseltään läpinäkyvä, vaan merkitys kätkeytyy sanan-

laskun sisältämään metaforaan, jonka tulkinnan kautta sananlaskun merkitys vasta avau-

tuu. Siksi arvelisin, että sananlaskua ei ole osattu selittää hyvin siksi, että se olisi ollut 

muita sananlaskuja helpommin tulkittavissa, vaan siksi, että se on ollut vastaajille sanan-

laskuista tutuin. 

 

 

KAAVIO 7a. Yhteenveto sananlaskujen osaamisesta. 

 

Toiseksi parhaiten on osattu selittää sananlasku rumat ne vaatteilla koreilee, joka keräsi 

19 oikeaa ja 10 osittain oikeaa vastausta. Rantalan (1998) tutkielmassa sananlasku on taas 
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sijoittunut osaamisjärjestyksessä melko häntäpäähän. Kuudennella ja kahdeksannella 

luokalla sananlasku on sijoittunut vasta kahdeksanneksi ja neljännellä luokalla seitsemän-

neksi.  

 

Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin keräsi 19 oikeaa vastausta, mutta osittain 

oikeita se keräsi vain 5. Rohkea rokan syö keräsi 18 oikeaa vastausta, mutta lisäksi 9 

osittain oikeaa, joten se on osattu selittää kolmanneksi parhaiten, ja pata kattilaa soimaa, 

musta kylki kummallakin on osattu selittää neljänneksi parhaiten. Myös Rantalan (1998) 

tutkielmassa rohkea rokan syö sijoittuu kahdeksannella luokalla kärkipäähän toiseksi. 

Myös neljännellä sananlasku sijoittuu kärjen tuntumaan neljänneksi, ja kuudennella se 

sijoittuu puoliväliin kuudenneksi. Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin sijoittuu 

Rantalan tutkielmassa kahdeksannella puoliväliin kuudenneksi, kuudennella seitsemän-

neksi ja neljännellä vasta kymmenenneksi. 

 

Kyllä vakka kantensa valitsee ja parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla on osattu 

selittää huonoiten. Molemmat keräsivät yhteensä vain 15 oikeaa tai osittain oikeaa vas-

tausta. Myös Rantalan (1998) tutkielmassa kaikilla luokilla kyllä vakka kantensa valitsee 

on osattu selittää huonoiten ja parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla toiseksi huo-

noiten.  

 

Mielestäni tutkielmien tulosten yhtenevyys parhaiten osatun ja huonoiten osattujen sa-

nanlaskujen osalta kertoo näiden sananlaskujen yleisyydestä: moni kakku päältä kaunis, 

vaikka on silkkoa sisältä on Rantalan tutkielman (1998) tulosten perusteella kuulunut 

vuonna 1998 yleisimpiin ja tunnetuimpiin sananlaskuihin, sillä se on osattu selittää par-

haiten. Myös omassa tutkielmassani vuonna 2018 sananlasku tunnettiin ja osattiin selittää 

parhaiten. Kyllä vakka kantensa valitsee ja parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla 

taas on tunnettu ja osattu selittää huonoiten sekä Rantalan tutkielmassa vuonna 1998 että 

vuonna 2018 omassa tutkielmassani, mistä voidaan päätellä, eivät kyseiset sananlaskut 

ole olleet niin yleisiä eivätkä ole edelleenkään. Sananlaskun tuttuus siis vaikuttaa eniten 

siihen, kuinka hyvin sananlasku osataan selittää. Myös seuraavaan kaavioon 7b tehty yh-

teenveto siitä, miksei sananlaskuja ymmärretty, tukee tätä päätelmää: 
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KAAVIO 7b. Yhteenveto siitä, miksi sananlaskuja ei ymmärretty. 

 

Kaikki vastaukset yhteenlaskettuna sananlaskun ymmärtämistä ja tulkintaa on vaikeutta-

nut eniten (36 vastausta) se, jos sananlasku on ollut vastaajalle entuudestaan tuntematon. 

Toiseksi eniten (32 vastausta) ymmärtämistä ja tulkintaa on vaikeuttanut sananlaskujen 

sisältämät tuntemattomat sanat. Kuten vastaajien määrittelemistä muista syistä on käynyt 

ilmi, kuitenkin myös muut seikat, esimerkiksi kontekstin puute, sananlaskujen muodon 

eri variaatiot tai se, ettei osaa pukea ajatuksiaan sanoiksi, voivat vaikeuttaa sananlaskun 

ymmärtämistä ja tulkintaa.  

 

Tutkielmani tulosten perusteella metaforisuus ei ole ratkaiseva tekijä sananlaskujen ym-

märtämisessä, sillä kuten sanottu, parhaiten osattu sananlasku moni kakku päältä kaunis, 

vaikka on silkkoa ei ole merkitykseltään läpinäkyvä, vaan sen merkitys kätkeytyy sanan-

laskun sisältämään metaforaan. Kuten kaaviosta 7b voidaan todeta, ratkaisevin tekijä sa-

nanlaskun ymmärtämisessä on se, onko sananlasku entuudestaan tuttu vai ei. Kuitenkin 

toiseksi parhaiten osattu sananlasku rumat ne vaatteilla koreilee on merkitykseltään kai-

kista sananlaskuista läpinäkyvin, mistä voitaisiin ehkä päätellä, että metaforisuus voi kui-

tenkin vaikeuttaa sananlaskun ymmärtämistä, vaikkei se varsinaisesti ratkaiseva tekijä 

olekaan.  
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä tutkielmassa olen kartoittanut sitä, miten lukiolaiset ymmärtävät sananlaskuja. 

Olen kerännyt tutkimusaineistoni lokakuussa 2018 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lu-

kiosta kyselylomakkeella (ks. liite), johon on vastannut yhteensä 37 abiturienttia. Kyse-

lylomakkeessa vastaajien tehtävänä on ensinnäkin ollut selittää, mitä seuraavat kuusi sa-

nanlaskua heidän mielestään tarkoittavat:  

 

1) Rumat ne vaatteilla koreilee 

2) Rohkea rokan syö 

3) Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin 

4) Kyllä vakka kantensa valitsee 

5) Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla 

6) Moni kakku päältä kaunis, vaikka on silkkoa sisältä 

 

Olen luokitellut vastaukset oikeisiin, osittain oikeisiin ja vääriin vastauksiin perustuen 

siihen, missä määrin ne vastaavat luvussa 1.3. määrittelemiäni sananlaskujen vakiintu-

neita tulkintoja. Mikäli jonkin sananlaskun merkitystä ei ole osattu selittää, tehtävänä on 

lisäksi ollut määritellä miksi rastittamalla sopiva vaihtoehto (tai useampi) seuraavista:  

 

- sananlasku sisältää tuntemattoman sanan, joka on _______________. 

- en ole kuullut sananlaskua aiemmin. 

- Muu syy: _______________________________________________. 

 

Oikeat ja osittain oikeat vastaukset yhteenlaskettuna parhaiten sananlaskuista on osattu 

selittää sananlasku moni kakku päältä kaunis, vaikka on silkkoa sisältä. Kaikki 37 vas-

taajaa ovat osanneet selittää sananlaskun joko oikein (33 vastaajaa) tai osittain oikein (4 

vastaajaa). Toiseksi parhaiten on osattu selittää sananlasku rumat ne vaatteilla koreilee, 

joka keräsi 19 oikeaa ja 10 osittain oikeaa vastausta. Kolmanneksi parhaiten on osattu 

selittää rohkea rokan syö, joka keräsi 18 oikeaa vastausta ja 9 osittain oikeaa vastausta. 

Neljänneksi parhaiten on osattu selittää pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin, 

joka keräsi 19 oikeaa ja 5 osittain oikeaa vastausta. Huonoiten on osattu selittää sanan-

laskut kyllä vakka kantensa valitsee ja parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla, jotka 

molemmat keräsivät yhteensä vain 15 oikeaa tai osittain oikeaa vastausta. Aineistoni pe-

rusteella lukiolaiset ymmärtävät siis sananlaskuja vaihtelevasti. 
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Olen myös verrannut tuloksiani Riikka Rantalan pro gradu -tutkielman (1998) tuloksiin. 

Tulokset ovat yhtenevät sekä parhaiten osatun sananlaskun että huonoiten osattujen sa-

nanlaskujen osalta. Sekä omassa tutkielmassani että Rantalan tutkielmassa parhaiten osat-

tiin selittää sananlasku moni kakku päältä kaunis, vaikka on silkkoa sisältä ja huonoiten 

sananlaskut kyllä vakka kantensa valitsee ja parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.   

 

Siltä varalta, että jonkin sananlaskun merkitystä ei osata selittää, vastaajien tehtävänä ky-

selylomakkeessa (ks. liite) oli myös arvata, mitä sananlasku voisi tarkoittaa. Lisäksi teh-

tävänä oli määritellä, miksi sananlaskun merkitys ei aukea, rastittamalla yksi tai useampi 

alla olevista vaihtoehdoista. Näiden vastausten perusteella olen analysoinut sitä, miksi 

sananlaskuja ei ymmärretä. 

 

- sananlasku sisältää tuntemattoman sanan, joka on __________________. 

- en ole kuullut sananlaskua aiemmin. 

- Muu syy: __________________________________________________. 

 

Rastitustehtävän vastausten perusteella sananlaskun ymmärtämistä ja tulkintaa vaikeuttaa 

eniten (36 vastausta 81:stä) se, jos sananlasku ei ole vastaajalle entuudestaan tuttu. 

Toiseksi eniten (32 vastausta) ymmärtämistä ja tulkintaa vaikeuttaa sananlaskun sisältä-

mät tuntemattomat sanat. Vastaajien määrittelemien muiden syiden perusteella kuitenkin 

myös muut seikat voivat vaikeuttaa sananlaskun ymmärtämistä ja tulkintaa, kuten kon-

tekstin puute, sananlaskujen muodon eri variaatiot tai se, ettei osaa pukea ajatuksiaan sa-

noiksi.  

 

Aineistoni rajallisuuden takia tutkimustuloksiani ei voida yleistää koskemaan kaikkia 

Suomen lukiolaisia. Tutkimustulokseni voidaan nähdä enemmänkin suuntaa antavana. 

Vaikka sananlaskujen osaaminen vaihteli riippuen siitä, kuinka tuttuja ne nuorille olivat, 

mielestäni voidaan kuitenkin kaiken kaikkiaan sanoa, että lukiolaiset ymmärtävät sanan-

laskuja melko hyvin, sillä kahta huonoiten osattua sananlaskua lukuun ottamatta oikeita 

vastauksia oli jokaisen sananlaskun kohdalla puolet tai yli puolet. Mielestäni on kiinnos-

tavaa, miten omassa tutkielmassani parhaiten osatut sananlaskut liittyvät (toinen yksise-

litteisemmin kuin toinen) ulkonäköön ja sen petollisuuteen. Tätä tulosta voisikin laajentaa 

tutkimalla sitä, mihin aihepiireihin liittyviä sananlaskuja tunnetaan parhaiten ja käytetään 

eniten ja mitä se voisi kertoa meidän nykykulttuuristamme.  
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LIITE. Kyselylomake. 

 

KYSELY SANANLASKUJEN MERKITYKSISTÄ 

 

 

Selitä jokaisen sananlaskun kohdalla, mitä kyseinen sananlasku mielestäsi tarkoit-

taa. Esimerkiksi sananlasku ennen virsta väärää kuin vaaksa vaaraa tarkoittaa, että 

kannattaa pelata varman päälle.  

 

Mikäli et osaa selittää jonkin sananlaskun merkitystä, koeta arvata, mitä sanan-

lasku voisi tarkoittaa. Määrittele lisäksi, miksi et ymmärrä sananlaskua, rastitta-

malla sopiva vaihtoehto. (Voit rastittaa myös useamman kuin yhden vaihtoehdon.) 

 

 

1) Rumat ne vaatteilla koreilee 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

      En ymmärrä sananlaskun merkitystä, koska… 

- sananlasku sisältää tuntemattoman sanan, joka on _______________. 

- en ole kuullut sananlaskua aiemmin. 

- Muu syy: _______________________________________________. 

 

 

 

 



 

 

2) Rohkea rokan syö 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

      En ymmärrä sananlaskun merkitystä, koska… 

- sananlasku sisältää tuntemattoman sanan, joka on _______________. 

- en ole kuullut sananlaskua aiemmin. 

- Muu syy: _______________________________________________. 

 

 

3) Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

      En ymmärrä sananlaskun merkitystä, koska… 

- sananlasku sisältää tuntemattoman sanan, joka on _______________. 

- en ole kuullut sananlaskua aiemmin. 

- Muu syy: _______________________________________________. 

 

 



 

 

4) Kyllä vakka kantensa valitsee 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

      En ymmärrä sananlaskun merkitystä, koska… 

- sananlasku sisältää tuntemattoman sanan, joka on _______________. 

- en ole kuullut sananlaskua aiemmin. 

- Muu syy: _______________________________________________. 

 

 

5) Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

      En ymmärrä sananlaskun merkitystä, koska… 

- sananlasku sisältää tuntemattoman sanan, joka on _______________. 

- en ole kuullut sananlaskua aiemmin. 

- Muu syy: _______________________________________________. 

 

 



 

 

6) Moni kakku päältä kaunis, vaikka on silkkoa sisältä 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

      En ymmärrä sananlaskun merkitystä, koska… 

- sananlasku sisältää tuntemattoman sanan, joka on _______________. 

- en ole kuullut sananlaskua aiemmin. 

- Muu syy: _______________________________________________. 

 

 

 

 

 

 


