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1. JOHDANTO  

 

1.1. Tutkielman aihe 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani potentiaalin vokaalivartaloiden yleistymistä verbeissä 

tulla, nähdä, tehdä, surra ja purra. Ilmiössä suomen kielen konsonanttivartaloiset muo-

dot saavat vokaalivartaloisen variantin. Tutkimuksessani käytän tästä ilmiöstä sanaa vo-

kaalivartaloistuminen. Suomen kielessä on havaittu vokaalivartaloiden yleistymistä 

konsonanttivartaloiden kustannuksella jo vuosisatoja (Hakulinen 1979: 81). Toiset vo-

kaalivartaloistuneet muodot ovat jo osa yleiskieltä (sunna > sutena) ja toiset esiintyvät 

vielä norminvastaisina innovaatioina (*käteä pro kättä). Potentiaalissa esiintyy sellaisia 

norminvastaisia vokaalivartaloistuneita muotoja kuin *tulenee pro tullee. Keräsin aineis-

toni Ylilaudan ja Suomi24:n keskustelupalstoilta. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

- Esiintyykö vokaalivartaloa enemmän aineistoni yleisemmissä perussanoissa 

(tulla, tehdä, nähdä) vai harvinaisemmissa perussanoissa (purra, surra)? 

- Miten vokaalivartaloistuneet potentiaalit jakautuvat muotoryhmiin verbeissä 

tulla, tehdä, nähdä, purra ja surra?  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni liittyy Palviaisen ja Västin (2017, 2018) hypoteesiin 

siitä, että vokaalivartaloistuminen olisi todennäköisintä harvinaisemmissa perussanamai-

sissa sanoissa. Tämän vuoksi tutkin perussanoja, joista toiset ovat käyttöalaltaan yleisem-

piä ja toiset harvinaisempia. Tulla, tehdä ja nähdä edustavat yleisempiä perussanoja. 

Purra ja surra ovat sen sijaan käyttötaajuudeltaan harvinaisempia verbejä. (Saukkonen, 

Haipus, Niemikorpi & Sulkala 1979: 41–42, 117.) Käsittelen tutkimieni verbien taajuuk-

sia tarkemmin luvussa 2.1. Norminmukaiset konsonanttivartaloiset muodot näille ver-

beille ovat tul-le-, teh-ne-, näh-ne-, sur-re- ja pur-re-. Toinen tutkimuskysymykseni liit-

tyy tavoitteeseeni tehdä morfologinen katsaus potentiaalin vokaalivartaloistumiseen. Sel-

vitän muotoryhmät, joissa vokaalivartaloistumista esiintyy kaikista eniten, ja vertailen 

myös eri verbien jakautumista muotoryhmiin.  

 

Valitsin aiheen, koska morfologinen vaihtelu on kiinnostanut minua jo pitkään. Kielen 

ymmärtämisen kannalta on tärkeää tutkia käynnissä olevia morfologisia muutoksia. Koi-

viston (2013: 339) mukaan kielenmuutos lähtee liikkeelle innovaatiosta eli yksilön tuot-

tamasta uudennoksesta. Jos innovaatio saa jalansijaa, muutos voi levitä koko 
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puhujayhteisöön. Tästä vielä lisää levitessään muoto vakiintuu kieleen ja aiheuttaa kie-

lenmuutoksen. Innovaatioiden tutkiminen on siis eräänlaista kielenmuutosten ennakoin-

tia. Vokaalivartaloiden yleistymistä ei ole myöskään tutkittu kovin paljon, vaikka ky-

seessä on laaja ja näkyvä ilmiö. Potentiaalin vokaalivartaloistumista ei ole sen sijaan tut-

kittu juuri ollenkaan, joten täytän tutkielmallani aukon tässä kohdassa kielitieteen tutki-

musta.  

 

 

1.2. Aiempi tutkimus 

 

Tutkielmani liittyy läheisesti Santeri Palviaisen ja Katja Västin (2016, 2017, 2018) tutki-

mukseen, jossa pyritään ymmärtämään vokaalivartaloistumista paremmin ilmiönä. Ai-

heesta ei ole juurikaan aikaisempaa tutkimusta. Vokaalivartaloistumisesta suomen kie-

lessä on kuitenkin tehty kandidaatintutkielmia. Sonja Liukkonen (2018) tutki nuorten 

suhtautumista norminvastaiseen vokaalivartaloon, Salli Kärkkäinen (2018) panna-verbin 

vokaalivartaloistumista ja Maria Sirviö (2018) NUT- ja TU-partisiippien vokaalivarta-

loistumista. Kärkkäisen (2018) aineistosta löytyi myös potentiaalien vokaalivartaloisia 

esiintymiä, kuten *panenee. 

 

Palviaisen ja Västin (2017, 2018) hypoteesi on, että norminvastainen vokaalivartalo on 

todennäköisin yleisemmissä perussanamaiseksi mielletyissä lekseemeissä. Olen ottanut 

tutkimukseeni sekä yleisempiä että harvinaisempia perussanoja peilatakseni tutkimusta 

tähän hypoteesiin. Palviainen ja Västi (2017, 2018) tutkivat vokaalivartaloiden yleisty-

mistä kyselylomakkeilla. He jakoivat kolme kyselylomaketta Oulun yliopiston Linnan-

maan kampuksella. Informantit olivat suurimmaksi osaksi aikuisia ja nuoria aikuisia. 

Kahdessa monivalintalomakkeessa informantit saivat arvioida vokaalivartaloistuneiden 

muotojen luontevuutta asteikolla 1–4. Toisessa monivalintalomakkeessa arvioitiin rin-

nakkaismuotojen luontevuutta eli lauseessa tarjottiin saman sanan vokaalivartaloinen ja 

konsonanttivartaloinen muoto arvioitavaksi (esim. *vanhenea ja vanheta). Toisessa lo-

makkeessa arvioitiin vain yksi muoto. Kolmas lomake oli elisitaatiotehtävä, jossa infor-

mantit saivat täyttää sanan lopun kielitajunsa mukaisesti (esim. Avotul__ ei saa sytyttää 

metsäpalovaaran aikana.) Sonja Liukkonen (2018) teetti samankaltaisen kyselytutki-

muksen peruskoululaisille nuorille. Aineistojen perusteella vokaalivartalot olivat huo-

mattavasti luontevampia nuorille. 
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Maria Sirviö (2018) tutki kandidaatintutkielmassaan NUT- ja TU- partisiippien vokaali-

vartaloistuneita muotoja sanoissa tulla, mennä, surra ja purra. Tulla ja mennä edustavat 

yleisempiä perussanoja, kun taas surra ja purra ovat harvinaisempia perussanoja. Sirviön 

hypoteesi oli se, että vokaalivartaloistuminen on todennäköisempää harvinaisissa perus-

sanamaisissa sanoissa. Tutkielman aineiston perusteella Sirviön hypoteesi osui oikeaan. 

Tutkin suurimmaksi osaksi samoja lekseemejä kuin Sirviö, jotta voin vertailla vokaali-

vartaloistumista potentiaalissa ja NUT- ja TU-partisiipissa.  

 

Potentiaalin lienee-muotoa on tutkinut Hanna-Riikka Hodges (2014) pro gradu -tutkiel-

massaan. Potentiaalin tehtävä yleiskielessä on episteeminen arvelu puhehetkestä tai tule-

vasta. Puhekielessä potentiaalin käyttö on laajentunut myös tämän merkityksen ulkopuo-

lelle. Esimerkiksi lienee on yleiskielessä olla-verbin potentiaalinen vastine. Puhekielessä 

sitä kuitenkin on alettu käyttämään irrallaan tästä merkityksestä (Hodges 2014: 76). Hod-

gesin aineistosta lainatussa esimerkissä (1) on käytetty lie-muotoa kysymyslauseessa, 

jossa odotetaan vastausta kysymykseen (Hodges 2014: 58–59). Potentiaalin harvinaisuus 

näyttäisi siis vaikuttavan morfologian lisäksi myös semantiikkaan ja pragmatiikkaan. 

Tutkimuksesta ilmenee se, kuinka monimutkaista ja monimuotoista potentiaalin käyttö 

nykykielessä on.  

 

(1) "Microsoft volume shadow copy service" mistä lie tuollainen tullut koneeseeni, minkä 

mukana? windows päivityksienkö? (S24: 1677)  

 

Forsberg (1998) on tehnyt laajan tutkimuksen potentiaalin käytöstä suomen kielessä. Tut-

kimuksen kohteena ovat kaikki potentiaalin muodot. Forsbergin aineistoon kuuluu laaja 

nauhoitettu murreaineisto Suomen murrealueilta sekä kirjallinen aineisto (Forsberg 1998: 

102, 108). Oman tutkimukseni kannalta olennaisin on murreaineisto, koska tutkin nor-

minvastaisia muotoja. Forsberg havaitsikin murreaineistossaan potentiaalin vokaalivarta-

loistuneita muotoja kuten *tulenee ja *tullenee. Perehdyn lisää Forsbergin tutkimukseen 

teorialuvuissa 3.2. ja 3.3. Vertailen tutkimustuloksiani Forsbergin tuloksiin, ja käytän hä-

nen tutkimustaan analyysiluvuissa, kun käsittelen potentiaalin erilaisia vokaalivartalois-

tuneita muotoja. 
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Paunonen (2003) käsitteli vokaalivartaloistumista suomen kielessä artikkelissaan Suo-

men kielen morfologisista muutosmekanismeista. Paunonen huomasi, että konsonantti-

vartalot ovat olleet esimerkiksi 1500-luvulla yleisempiä ainakin essiivissä ja partitii-

vissa. Nykyään näiden muotoryhmien vokaalivartaloiset muodot ovat osa yleiskieltä 

(esim. vuonna > vuotena) ja konsonanttivartaloisia muotoja käytetään lähinnä kiteyty-

neissä ilmaisuissa (esim. viime vuonna). (Paunonen 2003: 201–203.) Käsittelen Pauno-

sen artikkelia lisää luvussa 3.1. 
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2. AINEISTO JA METODI 

 

2.1. Tutkittavat lekseemit 

 

Tässä luvussa kerron tutkittavien lekseemien taajuudesta ja perustelen lekseemien valin-

taa. Viimeisessä kappaleessa kerron tarkemmin Korp-haustani ja esittelen käyttämäni ha-

kusanat. Valitsin lekseemit tutkimukseeni Suomen kielen taajuussanaston (Saukkonen 

ym. 1979) ja Sirviön kandidaatintutkielman (2018) perusteella. Aineistoni yleiset perus-

sanat ovat tulla, tehdä ja nähdä. Harvinaiset perussanat ovat purra ja surra. Valitsin käyt-

tötaajuudeltaan erilaisia verbejä selvittääkseni, käyttäytyykö potentiaali Västin ja Palvi-

aisen (2018) hypoteesin mukaisesti eli tapahtuuko vokaalivartaloistumista enemmän har-

vinaisemmissa perussanoissa kuin yleisemmissä. 

 

Suomen kielen taajuussanastoon (Saukkonen ym. 1979) on koottu suomen kielen sanoja 

frekvenssijärjestyksessä. Aineisto on kerätty kaunokirjallisuudesta, radiosta, lehdistä ja 

tietokirjallisuudesta.  Keskustelupalstat puuttuvat aineistosta kokonaan, koska aineisto on 

kerätty 1960-luvulla. Aineisto kattaa 408 301 sanaesiintymää, noin 100 000 sananmuotoa 

ja 43 670 eri sanaa. (Saukkonen ym. 1979: 7.) Tutkimistani lekseemeistä yleisin on tulla-

verbi, joka on taajuussanaston listalla 16. sijalla. Tehdä-verbi on 30. sijalla, ja nähdä-

verbi on 69. sijalla (Saukkonen ym. 1979: 41–42). Purra- ja surra-verbit jakavat yhdessä 

4005. sijan ja ovat täten harvinaisimpia tutkimistani verbeistä (Saukkonen ym. 1979: 

117).  

 

Lekseemini ovat lähes samat kuin Maria Sirviön (2018) kandidaatintutkielmassa, jotta 

tuloksia voi vertailla toisiinsa. Sirviö tutki myös käyttöalaltaan eritasoisia verbejä. Tulla 

ja mennä edustavat hänen tutkimuksessaan yleisempiä perussanoja. Surra ja purra ovat 

sen sijaan ovat harvinaisempia. Otin itse käyttöön samat verbit, mutta korvasin mennä-

verbin nähdä- ja tehdä-verbeillä. Lekseemin mennä vokaalivartaloinen potentiaali on 

*menene-alkuinen. Tällainen muoto voi helposti olla kirjoitusvirhe keskustelupalstojen 

teksteissä, ja usein on mahdotonta päätellä, onko kirjoittaja oikeasti tarkoittanut potenti-

aalia. Siksi jätin mennä-verbin pois tutkimuksestani.  

 

Käytin aineiston keruussa Korpin konkordanssihakua. Valitsin aineistokseni keskustelu-

palstat, tässä tapauksessa Ylilaudan ja Suomi24:n. Suomi24-aineisto on ajalta 1.1.2001–
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24.9.2016 ja Ylilaudan aineisto on ajalta 2012–2014. Aluksi hain verbejä kirjoittamalla 

laajennettuun hakuun esimerkiksi tulla-verbistä hakusanan tulene, ja asetuksista valitsin 

”sana alkaa” -vaihtoehdon. Näin haku kohdistui kaikkiin muotoihin, jotka alkavat tulene. 

Tein saman myös muodoille *tulenne-, *tullene- ja *tullenne-, koska näitä oli jonkin ver-

ran Forsbergin (1998: 152–153, 164, 169) aineistossa. Lisäksi itämurteiden labiaalistu-

minen piti ottaa huomioon hakemalla *tuleno-tyylistä muotoa kaikista aikaisemmin mai-

nitsemistani muodoista. Toimin tällä tavalla kaikissa verbeissä (ks. taulukko 1). Tehdä- 

ja nähdä-lekseemeistä hain myös sellaisia muotoja kuin *teennee. Olen lihavoinut taulu-

kosta 1 ne hakusanat, jotka tuottivat tutkimukselleni olennaisia muotoja. 

 

TAULUKKO 1. Hakusanat jokaisesta lekseemistä. 

Lekseemi Hakusana ”sana alkaa” -toiminnolla 

tulla tulene 

tuleno 

tullene 

tulleno 

tulenne 

tulenno 

tullenne 

tullenno 

nähdä näkene 

näkenö 

näänne 

näännö 

näenne 

näennö 

 

tehdä tekene 

tekenö 

teenne 

teennö 

  

surra surene 

sureno 

surrene 

surreno 

surenne 

surenno 

surrenne 

surrenno 

purra purene 

pureno 

purrene 

purreno 

purenne 

purenno 

purrenne 

purrenno 

 

 

2.2. Aineiston keruu 

 

Keräsin aineistoni Korpin korpuksista. Koska etsin norminvastaisia muotoja, rajasin ai-

neistoni keskustelupalstoihin, tässä tapauksessa Suomi24:ään ja Ylilautaan. Keskustelu-

palstat ovat luonteeltaan rentoja julkaisualustoja, mutta usein keskustelijoilla on edes jon-

kinlainen pyrkimys yleiskieleen (Vierula 2017: 269). Internet-keskustelujen laatua ei val-

vota yhtä huolellisesti kuin esimerkiksi lehtiartikkeleja. Tämä tekee sekä puheenaiheista 

että kielestä vapaampaa. Internetin kieli on puheen lailla enemmän tai vähemmän ajatus-

tenvirtaa. (Crystal 2001: 24, 196.) 

 

Keskustelupalstat ovat juuri rennon kielensä takia hyvä aineisto kielen innovaatioiden 

etsimiselle. Keskustelupalstojen kielessä tarvitaan usein potentiaalin semanttista tehtävää 

eli todennäköisyyden arvioimista. Keskustelijat eivät välttämättä jaksa etsiä lähteitä 



7 

 

väittämilleen faktoille, mutta arvelevat niiden olevan totta. Myös tulevaisuuden spekuloi-

minen on melko yleistä (ks. esimerkki (2)). Keskustelupalsta-aineisto on vuosien varrelta 

kerättyä aineistoa, joten potentiaalin vokaalivartaloistuneita muotoja löytyy enemmän 

kuin vaikkapa reaaliaikaisesta murrenauhoitteesta. 

 

(2) Mitenkähän tulenee onnistumaan tämä systeemi. 

 

Haku tuotti yhteensä 1 080 tutkimukselleni olennaista muotoa. Muodoista 1 078 on 

Suomi24-aineistoa ja 2 Ylilaudan aineistoa. Kaikki tutkielmani esimerkit ovat kuitenkin 

Suomi24-palstoilta. Löytämistäni sananmuodoista erittelin ne, joilla kontekstista päätel-

len on tarkoitettu potentiaalia. Kontekstin löysin alkuperäiseltä sivustolta, johon Korp 

tarjoaa linkin osuman yhteydessä. Ylilaudan kohdalla linkkiä ei tarjota, joten konteksti 

oli pääteltävä ilman alkuperäistä keskustelua. Tämä ei kuitenkaan tuottanut vaikeuksia 

omassa aineistossani. Muodon käyttötarkoituksen selvitin semanttisella arvioinnilla ja in-

tuitiolla: Käytetäänkö muotoa arveluun tai todennäköisyyden arviointiin? Ilmeneekö kon-

tekstista kirjoittajan epävarmuus väittämästään? Arviointi oli ajoittain hankalaa, koska 

potentiaalin semanttinen käyttö on laajentunut myös episteemisyyden ulkopuolelle (Hod-

ges 2014: 76). Tällaisissa epäselvissä tapauksissa täytyi kysyä: Voisiko tämä olla joku 

muu kuin potentiaali? Voiko tämä olla kirjoitusvirhe tai toinen sana? 

 

Rajasin pois polyseemiset tapaukset ja selkeät kirjoitusvirheet. Esimerkiksi tulenne voi 

tulla myös substantiivista tuli. Se voi olla yksikön tai monikon 2. persoonan nominatiivi 

tai yksikön genetiivi possessiivisuffiksilla. Hankalia rajatapauksia ovat sellaiset muodot 

kuten *tekeneminen tai *olla näkenevinään (ks. esimerkit (3) ja (4)). Kirjoitus- tai ajatus-

virhe on hyvinkin mahdollinen tällaisessa monitavuisessa muodossa, jossa on paljon eri 

taivutustunnuksia ja muita morfeemeja. Toisaalta on myös mahdollista, että näissä muo-

doissa on jonkinlainen potentiaalin funktio. Vaikka muodoilla olisi haettu potentiaalia, ne 

eivät olisi silti finiittiverbejä. Tämä tekee muodoista innovatiivisia, koska modukset on 

tarkoitettu finiittiverbeille (VISK 2008 § 105). Olen kuitenkin jättänyt nämä pois tutki-

muksestani, jotta aihe pysyisi rajattuna. Esittelen lisää tutkimuksen ulkopuolelle rajattuja 

muotoja luvussa 4.4.  

 

(3) Olen jopa näkenevinäni jonkiliaista "kaituutta" jopa ateismissa 

(4) ehkä samojen virheiden tekeneminen toisten ihmisten kanssa?  
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Tavoitteenani oli tehdä morfologinen katsaus potentiaalin vokaalivartaloistumiseen, joten 

rajasin syntaktis-semanttiset seikat tutkimukseni ulkopuolelle. Olen luokitellut kaikki 

verbit muotoryhmiin, jotka ovat tässä tapauksessa kaikki persoonat ja kieltomuoto. En 

ottanut kysymysmuotoja osaksi muotoryhmiä, vaan lajittelin jokaisen liitepartikkelin si-

sältävän muodon muotoryhmään persoonan mukaan. Sen jälkeen laskin, montako muotoa 

on missäkin muotoryhmässä eniten ja mitkä verbit ovat todennäköisimpiä vokaalivarta-

loistumaan. Yhdistän myös laadullista tutkimusta määrälliseen analysoidessani verbien 

erilaisten innovaatiomuotojen morfologista rakennetta (*tulene-, *tullene-, *tulenne-, 

*tullenne-, *tekene, *teenne-, *näkene-, *näenne-). 
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3. TEORIA 

 

3.1. Vokaalivartaloistuminen ilmiönä 

 

Sanavartalo on se, mitä jää jäljelle, kun kaikki taivutustunnukset ja mahdolliset liitepar-

tikkelit jätetään pois. Kaikilla suomen kielen taipuvilla lekseemeillä on vokaaliin päättyvä 

vokaalivartalo (ks. esimerkki (5)). Joillakin sanoilla on lisäksi konsonanttivartalo eli kon-

sonanttiin päättyvä vartalo (ks. esimerkki (6)). Yksivartaloisiksi kutsutaan lekseemejä, 

joilla on ainoastaan vokaalivartalo, vaikka niillä olisikin useita erilaisia vokaalivartaloita. 

Konsonanttivartalon sisältäviä sanoja kutsutaan kaksivartaloisiksi. (Koivisto 2013: 98.) 

Tutkimukseni kohdistuu kaksivartaloisiin verbeihin. Astevaihteluun osallistuvilla sa-

noilla voi olla myös heikkoja ja vahvoja vokaalivartaloita. Aineistoni tehdä- ja nähdä-

verbit osallistuvat astevaihteluun, ja niiden heikkoja vokaalivartaloita tee- ja näe- käyte 

tään potentiaalin innovaatiomuodoissa *teenne- ja *näenne-.  

 

(5) tule-n, tee-n, näe-n, sure-n, pure-n 

(6) tul-la, teh-dä, näh-dä, sur-ra, pur-ra   

 

Verbien konsonanttivartalon saa selville muun muassa imperatiivin kolmannesta persoo-

nasta (ks. esimerkki (7)) ja monikon toisesta persoonasta (ks. esimerkki (8)). Konsonant-

tivartaloita käytetään aktiivin potentiaalin preesensissä (ks. esimerkki (9)), NUT- ja TU-

partisiipin muodoissa (ks. esimerkki (10)), passiivimuodoissa (sur-ta-ne-en) sekä A- ja 

E-infinitiivin muodoissa (ks. esimerkki (11)). Konsonanttivartaloiden muotoryhmät ovat 

supistumaverbit ja e-vartaloiset verbit (ks. taulukko 2) Verbien konsonanttivartaloisilla 

muodoilla ei ole yleiskielistä vokaalivartalovarianttia. (Koivisto 2013: 110–112.) 

 

(7) tul-koot, teh-kööt, näh-kööt, pur-koot, sur-koot 

(8) tul-kaa, teh-kää, näh-kää, pur-kaa, sur-kaa 

(9) tul-le-e, teh-ne-e, näh-ne-e, sur-re-e, pur-re-e  

(10) tul-lut, teh-nyt, näh-nyt, sur-rut, pur-rut 

(11) tul-le-n, teh-de-n, näh-de-n, sur-re-n, pur-re-n  

 

TAULUKKO 2. Konsonanttivartaloiden muotoryhmät verbeissä. 

Muotoryhmä Verbi Konsonanttivartalo Vokaalivartalo 

supistumaverbi pelät-ä ~ 

pelä-tä  

pelät-köön pelkää-n 

e-vartaloinen verbi tul-la tul-koon tule-n 
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Vokaalivartaloistuminen on ollut käynnissä suomen kielessä jo pitkään. Tällaiset morfo-

logiset muutokset ovat hyvin hitaita ja saattavat tapahtua jopa sana kerrallaan. Vielä 

1800-luvulla kielitieteilijät näkivät muutokset hetkellisinä epäjärjestyksen tiloina, mutta 

nykyään muutosta pidetään osana kieltä. Jokin osa kielestä on aina muutoksen alaisena, 

ja muuttumattomia kieliä ovat ainoastaan kuolleet kielet. (Paunonen 2003: 187–188.) 

Paunonen (2003) esittelee artikkelissaan Suomen kielen morfologisista muutosmekanis-

meista essiivin ja partitiivin vokaalivartaloistumista. 1500-luvulla konsonanttivartalot 

olivat näissä muotoryhmissä yleisempiä kuin nykypäivänä. 1800-luvulla vokaalivartalot 

alkoivat korvata konsonanttivartaloita ja konsonanttivartalot katosivat tietyistä leksee-

meistä kokonaan (ks. esimerkki (12)). Konsonanttivartaloisia essiivejä on nykyään lä-

hinnä kiteytyneissä muodoissa, kuten toissa päivänä ja viime vuonna. (Paunonen 2003: 

201–203.) Ei siis ole kaukaa haettua sanoa, että vokaalivartaloiset muodot todennäköi-

sesti yleistyvät tulevaisuudessa.  

 

(12) nuorra, nuorna > nuorena 

 

Konsonanttivartalot ovat johtaneet morfologisen säännöstön mutkistumiseen, minkä ta-

kia vokaalivartalot ovat pyrkineet valtaamaan alaa niiltä (Paunonen 2003: 203). Esimer-

kiksi potentiaalin konsonanttivartaloinen muoto pur-re-e aiheuttaa hämmennystä jo yleis-

geminaation vuoksi samanasuisessa indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonassa. Muo-

dossa on myös enemmän morfologista vaihtelua verrattuna taivutusparadigman muihin 

muotoihin. Norminvastaisessa vokaalivartaloisessa variantissa *pure-ne-e ei ole niin pal-

jon vaihtelua. Vokaalivartalon ja yleisimmän -ne-taivutustunnuksen yhdistelmä on mor-

fologisesti läpinäkyvämpi kuin konsonanttivartalon ja harvinaisemman assimiloituneen -

re-tunnuksen yhdistelmä. 

 

Paunonen esittää strukturaalisen keskus-reuna-aluehypoteesin, jonka mukaan muu-

tokset tapahtuvat ensimmäisenä kielen reuna-alueilla. Alueen sanat ovat käyttöfrekvens-

siltään harvinaisia, ja niillä on paljon morfologista vaihtelua. (Paunonen 2003: 207–208.) 

Hypoteesi liittyy tutkimukseeni, koska potentiaali on harvinainen modus ja potentiaalin 

konsonanttivartaloissa on runsaasti morfologista vaihtelua. Paunosen hypoteesin mukaan 

tutkimani potentiaalin konsonanttivartaloiset muodot ovat siis erityisen alttiita muutok-

selle, tässä tapauksessa vokaalivartaloistumiselle.  
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3.2. Analogia kielessä 

 

Vokaalivartaloiden yleistyminen on esimerkki siitä, miten analogiset yleistykset vaikut-

tavat kielessä. David Fertigin (2013: 12) mukaan analogiassa on kyse puhujien tavasta 

kehittää kielellistä ainesta muiden kieliopillisten sääntöjen mallin mukaisesti. Analoginen 

innovaatio on vallalla olevan normin vastainen tuotos. Esimerkiksi potentiaalin vokaali-

vartaloistunut muoto *tulenee on analoginen innovaatio, joka on ottanut mallinsa normin-

mukaisilta vokaalivartaloisilta potentiaaleilta (esim. kerto-ne-).  

 

Klaus Laalo tutki lasten kielenoppimista teoksessaan Lapsen varhaiskielioppi ja minipa-

radigmat (2011). Lapset ovat kielen oppimisen kannalta kiinnostavassa vaiheessa, koska 

heidän varhaisesta kielenoppimisestaan puuttuu normitetun kielen opettelun vaikutus. 

Analogiat tapahtuvat siinä vaiheessa, kun lapsi alkaa itse jäsennellä kielenaineksia mi-

niparadigmojen avulla eikä kielenoppiminen enää perustu pelkkään kuullun toistamiseen 

(Laalo 2011: 23). Tässä vaiheessa lapsi hahmottaa kielen säännönmukaisuuksia ja tekee 

niistä itse johtopäätöksiä. Laalo kutsuu tätä vaihetta varhaiskieliopiksi. Lapsenkieleen 

liittyvät havainnot ovat mielenkiintoisia tutkimukseni kannalta, koska ne paljastavat suo-

men kielen jännitteitä, jotka vaikuttavat myös aikuisten puhekieleen. Lapsenkielelle tyy-

pillisiä analogioita tapaa myös aikuisten kielessä lipsahduksina ja murteiden analogia-

muotoina. (Laalo 2011: 187.) Nämä lipsahdukset saattavat johtaa analogisiin innovaati-

oihin, jotka puolestaan johtavat kielen muutoksiin. Lapsenkielen tutkimuksella voi siis 

ennakoida mahdollisia morfologisia muutoksia.  

 

Kun lapsi ei vielä tunne kaikkia taivutustyyppejä, hän mukauttaa uusia sanoja tuttuihin 

eli yleisempiin taivutustyyppeihin (Laalo 2011: 204). Lapset oppivat siis ensin tuttuja 

muotoja, jotka ovat morfologisesti läpinäkyviä. Tämän vuoksi lapselle on mielekkääm-

pää yhdistää yleisempi tunnus tutuimpaan vartalovarianttiin, joka usein on vokaalivartalo. 

(Laalo 2011: 226.) Vaikka potentiaali tuskin on lapsenkielessä kovin yleinen, niin tällä 

mallilla verbin tulla konsonanttivartaloinen potentiaali tulle- muokkautuisi muotoon *tu-

lene-, jossa yleisempi potentiaalin tunnus -ne- liittyy vokaalivartaloon. Näin muoto pysyy 

morfologisesti läpinäkyvänä. Sen sijaan yleisemmät konsonanttivartalot säilyvät jopa 
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lasten puheessa juotta (juosta), joten läpinäkyvien muotojen suosiminen näyttäisi koske-

van lähinnä harvinaisempia sananmuotoja (Laalo 2011: 236).  

 

Kun lapsi oppii yleiskielen, suurin osa norminvastaisista vokaalivartalomuodoista väis-

tyy. Toisaalta, kuten jo aikaisemmin mainitsin, norminvastaiset vokaalivartalot ovat läsnä 

myös aikuisten puhekielessä. Vokaalivartalot ovat esimerkiksi vieneet konsonanttivarta-

loilta alaa jopa normitetussa kielessä ainakin essiivissä ja partitiivissa (Paunonen 2003: 

201–203). Vokaalivartaloistuminen suomen kielessä näyttäisi tapahtuvan lapsenkielen 

sääntöjen mukaisesti: läpinäkyvämpi muoto yleistyy käyttötaajuudeltaan harvinaisem-

missa sanoissa ja muodoissa. Siksi Laalon tutkimus on olennainen myös potentiaalin kan-

nalta, vaikka potentiaali opitaankin useimmiten myöhemmällä iällä kirjakielestä (Fors-

berg 1998: 19). 

 

 

3.3. Potentiaali 

 

Potentiaali on suomen kielen modus eli tapaluokka, jolla ilmaistaan lähinnä todennäköi-

syyttä. Se ilmaisee puhehetken aikaista arviota puhehetkestä tai tulevasta. Potentiaali on 

yleisesti merkitykseltään episteeminen modus, eli sillä ilmaistaan puhujan asennetta lau-

sumansa todenperäisyyttä kohtaan. Potentiaaliin liittyy aina jonkinlainen epävarmuus tai 

arvailu asian todennäköisyydestä. (Forsberg 1998: 16–17.)  

 

Potentiaalin tunnukset ovat -ne-, -le-, -se- ja -re-. Yksivartaloisissa sanoissa potentiaalin 

tunnus -ne- liittyy (vahvaan) vokaalivartaloon eikä aiheuta vaihtelua (ks. esimerkki (13)). 

-ne-tunnus liittyy myös h-konsonanttivartaloihin (ks. esimerkki (14)). Kaksivartaloisilla 

sanoilla on potentiaalissa konsonanttivartalo. Liittyessään konsonanttivartaloon tunnus 

muodostaa geminaatan vartalon viimeisen konsonantin kanssa (ks. esimerkki (15)). 

(VISK 2008 § 115.) Tutkimukseni kohteena ovat kaksivartaloisten sanojen potentiaali-

muodot kirjoitettuna norminvastaisesti vokaalivartaloiseen muotoon (ks. esimerkki (16)). 

Toisinaan tapaa myös innovatiivisia muotoja heikossa vokaalivartalossa, kuten *näennee, 

pro nähnee, *näkenee. Potentiaali taipuu aktiivissa, passiivissa, preesensissä ja perfek-

tissä. Tutkimukseni kannalta olennaisia ovat ainoastaan aktiivin preesensin muodot.  

 

(13) kerto-ne- 
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(14) teh-ne- 

(15) tul-le-, pur-re- 

(16) *tule-ne- 

 

Potentiaalin käyttö on harvinaista, joten kielenkäyttäjät eivät välttämättä osaa hahmottaa 

sen käyttöyhteyksiä. Hankaluuksia tuottaa myös joidenkin konsonanttivartaloisten muo-

tojen sekoittuminen murteiden yleis- ja erikoisgeminaatioissa indikatiivin preesensin yk-

sikön 3. persoonaan, esimerkiksi tulee : tullee (Forsberg 1998: 132–134). Nämä seikat 

yhdistettynä konsonanttivartaloiden aiheuttaman morfologisen vaihtelun monimutkai-

suuteen ovat johtaneet analogisiin muutoksiin (Paunonen 2003: 203). 

 

Hannele Forsberg (1998) on tutkinut potentiaalin käyttöä ja levikkiä suomen puhekielessä 

laajasti väitöskirjassaan Suomen murteiden potentiaali. Potentiaali on monille suomalai-

sille vieras modus, joka opitaan vasta kirjakielestä. Sitä pidetään tyylillisesti vanhahta-

vana ja suositaan ennemmin kaunokirjallisessa kielessä kuin puhekielessä. Erityisen vai-

keita kielenkäyttäjille ovat runsasta vaihtelua sisältävät konsonanttivartalomuodot (näh-

ne-e, teh-ne-e) sekä olla-verbin lie-vartaloinen muoto. (Forsberg 1998: 19.) Potentiaalin 

käyttö vaihtelee murteittain. Itäisissä murteissa sitä tapaa enemmän, kun taas länsimur-

teissa potentiaalin käyttö on vähentynyt (Forsberg 1998: 131).  

 

Potentiaali mukautuu myös murteisiin, muun muassa labiaalistumiseen (*syönnöö pro 

syönee) ja niin yleis- kuin erikoisgeminaatioonkin (lienee : *liennee). Forsberg (1998: 

164) havaitsi murteissa myös vokaalivartaloisia muotoja (*tulenee, *tulenoo). Niitä tapaa 

eniten sydänsavolaisissa murteissa ja kaakkoismurteissa sekä yleisgeminaation murrealu-

eilla. Aineistoa kerätessäni huomasinkin suuren osan tulevan Suomi24-sivuston Itä-

Suomi- ja savolaispalstoilta. Jos kielenkäyttäjä puhui murretta, se oli usein itämurretta.  
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4. ANALYYSI 

 

4.1. Yleisiä havaintoja 

 

Tässä luvussa esittelen koko aineistoa koskevat tilastot ja lukumäärät. Hain vokaalivarta-

loistuneita muotoja verbeistä tulla, tehdä, nähdä, surra ja purra (ks. taulukko 1, luku 2.1.) 

Korp-hakuni tuotti yhteensä 1 080 vokaalivartaloistunutta potentiaalimuotoa, kun olin 

karsinut tutkimukseni kannalta epäolennaiset muodot. Suomi24-keskustelupalstalta ai-

neistosta löysin 1 078 muotoa ja Ylilaudan aineistoista 2. Epäolennaisia muotoja ovat 

muun muassa kirjoitusvirheet tai sanat, joilla ei ole tarkoitettu potentiaalia. Esimerkiksi 

surene-haulla löytyi vain kirjoitusvirhe muodosta suurenee. Rajasin pois myös monitul-

kintaiset potentiaalit eli sellaiset, joita ei voi varmuudella sanoa potentiaaleiksi.  

 

TAULUKKO 3. Eri lekseemien osuus aineistosta. 

Lekseemi % f 

Tulla 92,6 1 000 

Tehdä 6 64 

Nähdä 1,4 15 

Purra 0,1 1 

Surra 0 0 

Yhteensä 100 1080 

 

Olen eritellyt jokaisen tutkimani lekseemin suuruusjärjestyksessä taulukkoon 3. Vasem-

massa sarakkeessa on jokaisen lekseemin prosenttiosuus aineistossani. Oikeanpuo-

limmaisessa sarakkeessa on kyseisen lekseemin frekvenssi eli tarkka lukumäärä aineis-

tossani. Yleisemmät perussanat eli tulla, tehdä ja nähdä kattavat 99,9 % aineistostani. 

Tämä luku vastaa jo ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Vokaalivartaloistumista on 

huomattavasti enemmän aineistoni yleisemmissä perussanoissa kuin harvinaisemmissa. 

Aineistostani 92,6 % on tulla-verbin eri muotoja. Verbin analogiset muodot ovat *tulene-, 

*tullene-, *tulenne-, *tullene-, ja kaikista näistä muodoista on muutama labiaalistunut 

esimerkki yksikön 3. persoonassa. Analysoin tarkemmin näitä analogiamuotoja ja tulla-

verbin jakautumista muotoryhmiin luvussa 4.2. Seuraavaksi eniten on tehdä-verbiä, joka 

kattaa 6 % aineistostani. 6 % kuulostaa vähältä, mutta aineistossani on silti 1 080 poten-

tiaalia, joten tehdä-verbillä on 64 muodon aineisto. Nähdä-verbiä on aineistossani vähiten 

yleisistä perussanoista. Lekseemien järjestys on odotuksenmukainen, koska verbini ovat 
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samassa järjestyksessä myös Suomen kielen taajuussanastossa (Saukkonen ym. 1979). 

Sanojen taajuudet esittelin luvussa 2.1. 

 

Aineistossani on vain yksi harvinaisten perussanojen vokaalivartaloistunut potentiaali, 

joka on purra-verbin muoto (ks. esimerkki (17)). Muoto on odotuksenmukaisesti aineis-

toni yleisimmässä muotoryhmässä, yksikön 3. persoonassa. Myös Forsbergin (1998: 123) 

aineistossa yksikön 3. persoona oli yleisin. Surra-verbi ei tuottanut yhtään vokaalivarta-

loistunutta potentiaalimuotoa, vaikka kokeilin kaikkia taulukossa 1 esiintyviä muotoja 

hakusanoina.  

 

(17) – – muut argumentit purenee vastapuoleen paremmin. 

  

Potentiaalin vokaalivartaloistuneet muodot taipuvat jokaisessa persoonassa. Alla olevaan 

taulukkoon 4 olen koonnut muotoryhmät samalla tavalla kuin taulukon 3 lekseemit. Muo-

toryhmät ovat taulukossa suuruusjärjestyksessä. Jokainen persoonamuotoryhmä sisältää 

kyseisen persoonan kieltomuodot, mutta kieltomuodot kaikkine persoonineen näkyvät 

taulukossa kohdassa ”Kieltomuoto”. Tein näin siksi, koska halusin tarkastella kieltomuo-

toja kokonaisuutena enkä persoonamuodoittain.  

 

TAULUKKO 4. Muotoryhmien osuus 1 080 potentiaalista.  

Muotoryhmä % f 

Yksikön 3. persoona   84,3 910 

Monikon 3. persoona 12,6 134 

Kieltomuoto 8,1 86 

Yksikön 2. persoona 1,4 15 

Yksikön 1. persoona 1 10 

Monikon 1. persoona 0,6 6 

Monikon 2. persoona 0,5 5 

 

Muotoryhmistä suurin on odotuksenmukaisesti yksikön 3. persoona, joka kattaa 84,3 % 

aineistostani. Toisiksi suurin muotoryhmä on monikon 3. persoona, joka kuitenkin kattaa 

vain 12,6 % aineistostani 134 muodolla. Kieltomuoto on kolmanneksi suurin kattaen 8,1 

% aineistostani. Yksikön 2. persoonan muotoja on aineistossani 15 kappaletta eli 1,4 %. 

Marginaalisimmat muodot ovat yksikön ja monikon 1. persoona ja monikon 2. persoona. 

Yksikön 1. persoonaa löytyy aineistostani vain 10 muotoa. Monikon 1. persoonaa on 6 

muodon verran. Harvinaisin muotoryhmä aineistossani on monikon 2. persoona, josta 
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löysin 5 vokaalivartaloistunutta potentiaalia. Aineistostani puuttuvat kokonaan monikon 

1. ja 2. persoonan kieltomuodot. 

 

Yksikön 3. persoonalla on paljon erilaisia tehtäviä, kuten vaikkapa nollapersoona ja pu-

hekielinen käyttö monikon 3. persoonan sijasta. Tästä huolimatta tavanomaista yksikön 

3. persoonan käyttöä on noin 97 % kaikista muotoryhmän muodoista, joten pelkästään 

monilla käyttömahdollisuuksilla ei voi selittää muotoryhmän suuruutta. Forsbergin tutki-

muksessa yksikön 3. persoona on vielä yleisempi kattaen 94 % koko murreaineistosta 

(Forsberg 1998: 123). Forsbergin aineistosta puuttuu monikon 1. persoona kokonaan ja 

monikon 3. persoonaa on vain noin 2 % niin murre- kuin runoaineistossakin (Forsberg 

1998: 124). Aineistoni siis on jakautunut muotoryhmiin hieman tasaisemmin kuin Fors-

bergilla. Tässä on tosin otettava huomioon, että Forsberg ei käyttänyt aineistonaan kes-

kustelupalstoja ja hänen tutkimuskohteenaan olivat kaikki informanttien tuottamat poten-

tiaalit, eivätkä vain tietyt valitut lekseemit. 

 

 

4.2. Tulla-verbi 

 

Tulla-verbi kattaa 92,6 % aineistostani. Sillä on myös kaikista eniten eri analogiamuotoja. 

Löytämäni muodot ovat *tulene-, *tullene-, *tulenne- ja *tullenne-. Lisäksi verbeillä on 

murteiden vaikutuksesta tulleita labiaalistuneita muotoja (*tuleno-, *tulleno-) sekä ana-

logisia n-loppuisia potentiaalimuotoja (ks. esimerkki (18)). Nämä muodot lasken kuiten-

kin samaan ryhmään kuin niiden labiaalistumattomat ja n:ttömät muodot. Tässä luvussa 

tarkastelen ensin tulla-verbin erilaisia muotoja. Tutkin aluksi analogiamuotojen osuutta 

aineistostani, ja sitten siirryn tarkastelemaan verbin kaikkien muotojen jakautumista 

muotoryhmiin. Sen jälkeen analysoin analogisten muotojen rakennetta, ja lopuksi tarkas-

telen lyhyesti vielä n-loppuisia muotoja. Analogisten muotojen rakenteen analysointi ja 

segmentointi on haastavaa, koska muodot eivät ole vielä tarpeeksi vakiintuneita. Segmen-

toinnilla pyrinkin vain hahmottamaan analogisen muodon alkuperää.  

 

(18) Se oppi tulleneen sisällissota valehtelijoiden goottilaisuuden herroilta 

 

Kuvio 1 näyttää alivartaloiden osuuden tuhannen tulla-verbin vokaalivartaloistuneen po-

tentiaalimuodon aineistosta. Kuviosta 1 huomaa, että *tullene- ja *tulene- ovat 
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yleisimmät analogiamuodot, joista *tullene-muoto on hieman yleisempi kattaen 55,5 % 

aineistostani. Läpinäkyvin *tulene- muoto kattaa 39,5 % aineistostani. Harvinaisemmat 

analogiset muodot ovat *tulenne- ja *tullenne-, joista *tulenne- on hieman yleisempi. 

*Tulenne- kattaa 3,3 % ja *tullenne- 1,6 % aineistostani.  Analysoin näitä muotoja tar-

kemmin myöhemmissä kappaleissa. 

 

 

 KUVIO 1. Tulla-verbin muotojen osuus aineistostani.  

 

Tulla-verbin vokaalivartaloistuneet potentiaalimuodot taipuvat aineistossani jokaisessa 

persoonassa lukuun ottamatta monikon 1. ja 2. persoonan kieltomuotoja. Olen koonnut 

taulukkoon 5 tiedot tulla-verbin jakautumisesta muotoryhmiin. Jokainen persoonamuo-

toryhmä sisältää kyseisen persoonan kaikki kieltomuodot, mutta taulukossa käsittelen 

kieltomuotoja omana ryhmänään samalla tavalla kuten taulukossa 4. Esittelen muotoryh-

mät suuruusjärjestyksessä. Tarjoan taulukossa prosenttimäärän lisäksi muotoryhmän osu-

mien tarkan määrän, koska tulla-verbin tuhannen muodon aineisto on suuri. Suurin muo-

toryhmä on odotuksenmukaisesti yksikön 3. persoona, joka kattaa 86,8 % aineistostani. 

Toisiksi suurimman muotoryhmän eli monikon 3. persoonan 10,5 % saattaa kuulostaa 

pieneltä luvulta, mutta todellisuudessa se sisältää 105 kyseisen muotoryhmän muotoa. 

Kieltomuotoja on tulla-verbin aineistosta 8,5 %. Yksikön 2. persoonaa on aineistossa 10 

kappaletta. Monikon 1. ja 2. persoonaa sekä yksikön 1. persoona kattavat kukin myös 

tulla-verbin aineistosta alle prosentin. 

 

 

39,5 %

55,5 %

1,6 %3,3 %

Tulla-verbin analogiset muodot

*tulene- *tullene- *tullenne- *tullenne-



18 

 

TAULUKKO 5. Tulla-verbin muotoryhmien osuus 1000 potentiaalin aineistosta. 

Muotoryhmä % f 

Yksikön 3. persoona 86,8  868 

Monikon 3. persoona 10,5 105 

Kieltomuodot 8,5 85 

Yksikön 2. persoona 1 10 

Yksikön 1. persoona 0,9 9 

Monikon 2. persoona 0,5 5 

Monikon 1. persoona 0,3 3 

 

*Tulene-muoto on kaikista läpinäkyvin analogiamuoto (ks. esimerkit (19) ja (20)).  Se 

on myös toisiksi yleisin kattaen 39,5 % löytämistäni analogisista muodoista (ks. kuvio 1). 

*Tulene- on saanut mallinsa vokaalivartaloisista potentiaalimuodoista sellaisenaan 

(kerto-ne-, usko-ne-). Se muodostetaan vokaalivartalosta tule-, johon liitetään potentiaa-

lin tunnus -ne-. Muoto on norminmukaiseen konsonanttivartaloiseen vastineeseensa ver-

rattuna mutkaton ja läpinäkyvä, mikä osittain selittää muodon yleistymistä (Paunonen 

2003: 203). Konsonanttivartaloisessa tulle-muodossa on sen sijaan enemmän morfolo-

gista vaihtelua, kun verbi saa konsonanttivartalon, johon liitetään assimiloitunut -le-tun-

nus.  

 

(19) Lapualla tulenee sitten virkamiehiksi henkilöitä, jotka eivät osaa edes kirjoit-

taa sanan vaali monikon genetiiviä oikein – – 

(20) Tossa alkuperäis akku, 5 v, tulenee tiensä päähä.  

 

*Tullene- on kaikista suurin tulla-verbin vokaalivartaloistunut potentiaalin analogia-

muoto aineistossani. Muoto kattaa 55,5 % tulla-verbin aineistosta (ks. kuvio 1). Siinä 

yhdistyvät yleiskielinen tulle- sekä analoginen *tulene- (ks. esimerkit (21) ja (22)). Ky-

seessä on voi olla konsonanttivartalo tul- johon on yhdistetty molemmat potentiaalin tun-

nukset -le- ja -ne- (*tul-le-ne-). Muoto on voinut syntyä myös siitä, että norminmukainen 

alivartalo *tulle- on hahmotettu sanan vartaloksi, ja siihen on vielä yhdistetty -ne-tunnus 

(*tulle-ne-). Kummassakin tulkinnassa on kuitenkin potentiaalin piirteiden toistoa. 

Muoto ei siis ole samalla tavalla läpinäkyvä kuin *tulene-, mutta on silti kyseistä muotoa 

yleisempi.   

 

(21) Dogmatismi tullenee ihmisen tarpeesta pysyä tutussa ja turvallisessa. 

(22) Mutta jos reessun lähtenet niin hyhvöö matkaa ja kai sinä tullenet takasii. 
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Harvinaisempaa *tulenne-muotoa on aineistossani 33 kappaletta (ks. esimerkki (23)). 

Muoto on voinut saada mallinsa supistumaverbien vokaalivartaloisilta potentiaaleilta. Tä-

män kaltaiset muodot segmentoidaan hypän-ne-, joten muodon voisi segmentoida tämän 

säännön mukaan *tulen-ne-. Maallikot ovat tosin voineet hahmottaa muotojen nn-gemi-

naatan osaksi potentiaalin tunnusta, jonka seurauksena on syntynyt potentiaalin analogi-

nen tunnus *-nne- (*tule-nne-). 

 

(23) Muutoin kvinoa on mielyttävä tuote ja tulennee olemaan aktiivisesti ruokava-

liossa. 

 

Jotkut potentiaalien *-nne-tunnukset ovat lähtöisin erikoisgeminaatiosta. Forsberg (1998: 

141) esittää, että tunnuksen n voi geminoitua pitkän vokaaliaineksen edellä itämurteiden 

erikoisgeminaation vaikutuksesta. Tällainen on ainakin lie-vartalosta lähtöisin oleva 

*liennee. Ilmiö on voinut myös vaikuttaa aineistoni *näenne- ja *teenne-muotoihin, joita 

analysoin luvuissa 4.3. ja 4.4. Yleisgeminaation vaikutuksesta n on voinut geminoitua 

myös lyhyen sivupainollisen tavun jäljessä, kuten Forsbergin aineiston *viheltännöökö. 

Potentiaalissa esiintyy myös sellaista geminaatiota, joka ei kuulu yleis- tai erikoisgemi-

naation piiriin, Forsbergin aineistossa tällainen tapaus on esimerkiksi *sanonnee ja minun 

aineistossani tällaisia ovat *tulenne- ja *tullenne-muodot (Forsberg 1998: 152–153, 164).  

 

Melko marginaalista *tullenne-muotoa on aineistossani 15 muotoa (ks. esimerkit (24) ja 

(25)). Se on saanut *-nne-tunnuksen lisäksi konsonanttivartalon mallin mukaisen *tulle-

vartalon tai vaihtoehtoisesti assimiloituneen -le-tunnuksen riippuen tulkinnasta. Tämän-

kin voi segmentoida usealla tavalla: *tul-le-nne-, *tul-len-ne tai *tulle-nne-. Segmentointi 

on haastavaa, koska *tullenne- on saattanut saanut mallinsa kahdesta analogisesta muo-

dosta (*tulenne- ja *tullene-). Myös *tullenne- sisältää ainakin kaksi potentiaalin tunnus-

piirrettä. Forsbergin (1998: 169) aineistosta löytyy kyseistä muotoa ainakin Ilomantsilta 

labiaalistuneessa muodossa *tullennoo. 

 

(24) Nimiä siihen adressiin tullennee ainakin paljon. 

(25) Ja kesänmaakko tästt tullennee, ku luntt ei tuu? 

 

n-loppuisia yksikön 3. persoonan potentiaaleja on aineistossani 6 kappaletta. Muotojen 

*tulene- ja *tullene- aineistoissa on kussakin kolme n-loppuista potentiaalia (ks. esimerkit 
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(26) ja (27)). Forsberg (1998) löysi n-loppuisia vokaalivartaloistuneita potentiaalimuotoja 

lähinnä itäsavolaisista ja pohjoissavolaisista murteista. Muoto on Forsbergin (1998: 160–

162) mukaan syntynyt kyseisten murteiden aktiivin ja passiivin potentiaalimuodon kon-

taminaationa (tultaneen + *tulenee). Mallin on voinut antaa myös yksikön 3. persoonan 

imperatiivin loppu-n (tulkoon).  

 

(26) En sitten tiijä, et mitä hänestä tulenoon vai mittään.  

(27) vaan kun tääkin ilmi tulleneen, johan malli muuttunee,,, 

 

 

4.3. Tehdä- ja nähdä-verbit 

 

Tässä luvussa analysoin tehdä- ja nähdä-verbien aineistoa. Näiden verbien muotoja on 

aineistossani huomattavasti vähemmän kuin tulla-verbiä. Ensin vertailen tulla-, tehdä- ja 

nähdä-verbien jakautumista muotoryhmiin, ja sitten analysoin tehdä- ja nähdä-verbien 

vokaalivartaloistuneita potentiaalimuotoja *tekene-, *näkene-, ja *näenne-. Aineistossani 

on myös kaksi *teenne-muotoa, mutta olen rajannut ne tutkimukseni ulkopuolelle. Lisää 

tutkimuksen ulkopuolelle rajatuista muodoista kerron luvussa 4.4. 

 

Kuvioissa 2 näkyy tehdä- ja nähdä-verbien ero muotoryhmiin jakautumisessa. Vasem-

manpuolimmaisessa sarjassa on nähdä-verbin 15 muodon aineisto ja oikeanpuolimmai-

sessa on tehdä-verbin 64 muodon aineisto. Muotoryhmät olen laittanut samoihin väreihin 

molempiin sarjoihin. Tässä kuviossa en ole laskenut kieltomuotoja mukaan persoona-

muotoihin, vaan ainut kieltomuoto näkyy omana solunaan yksikön 3. persoonan kielto-

muotona nähdä-verbin pylväässä. Tehdä-verbin suurempi aineisto jakautuu suhteellisen 

odotuksenmukaisesti samankaltaisesti kuin tulla-verbi (ks. taulukko 5). Taajin muoto on 

yksikön 3. persoona, jota seuraa monikon 3. persoona. Nämä kaksi jakautuvat kuitenkin 

tasaisemmin kuin tulla-verbin aineistossa. Muut muotoryhmät ovat hyvin marginaalisia. 

Yksikön 2. persoona on tässäkin suurin pienistä muotoryhmistä, ja sitä seuraa monikon 

1. persoona.  
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KUVIO 2. Tehdä- ja nähdä-verbien jakautuminen muotoryhmiin.  

 

Erikoista on kuitenkin kieltomuodon edustus. Kieltomuotoa on vain yksi kappale nähdä-

verbissä, joten se on harvinaisin muotoryhmä. Tehdä-verbistä kieltomuodot puuttuvat ko-

konaan. Koko tulla-verbin aineistossa (ks. taulukko 5) kieltomuoto on kolmanneksi suu-

rin muotoryhmä 85:llä muodollaan kattaen 8,5 % verbin aineistosta. Jostakin syystä se ei 

ole samassa asemassa tehdä- ja nähdä-verbeissä.  

 

Nähdä-verbi on yleisistä perussanoista taajuudeltaan harvinaisin. Myös aineistossani sen 

vokaalivartaloistuneet potentiaalimuodot ovat harvinaisimpia (ks. taulukko 3). 15 vokaa-

livartaloistuneella muodollaan verbi kattaa vain 1,4 % aineistostani. Nähdä-verbi jakau-

tuu tasaisemmin kuin mikään muu tutkimistani verbeistä. Yksikön 3. ja 2. persoonat ovat 

suurimmat muotoryhmät. Molempia on aineistossa 4 kappaletta, ja ne kattavat täten 

26,7 % aineistosta. Yksikön 2. persoonaa on kaikkien muiden lekseemien aineistossa hy-

vin vähän, joten nähdä-verbin aineisto on poikkeus tässä asiassa. Monikon 3. persoonaa 

on 3 muotoa, ja se on toisiksi suurin muotoryhmä kattaen 20 % aineistosta. Monikon 1. 

persoonaa on aineistossani 2 kappaletta eli 13,3 %. Aineistossani yksikön 1. persoonaa ja 

kieltomuotoa on vain yksi kappale eli 6,7 %. 

 

Nähdä-verbin yleisin vokaalivartalomuoto *näkene- muodostetaan vahvasta vokaali-

vartalosta näke-, johon liitetään potentiaalin produktiivisin tunnus -ne- (ks. esimerkki 
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(28)). Muoto on saanut mallinsa vokaalivartaloisilta potentiaaleilta kuten kerto-ne-. Tämä 

muoto on samalla tavalla läpinäkyvä kuin *tulene-muoto. Läpinäkyvyys on yksi asia, 

mikä edistää muodon yleistymistä. *Näkene-muodon lisäksi verbillä on analogiamuoto 

*näe-nne- (ks. esimerkki (29)). Siinä heikkoon vokaalivartaloon yhdistyy *-nne-tunnus. 

Tätä *-nne-tunnusta kävin läpi *tulenne-muodon yhteydessä luvussa 4.2. 

 

(28) Mutta nyt toivotan oikein hyvää yötä ja makoisia unia ja näkenemme taas.  

(29) Kunhan täällä Suomessakin saadaan kansalaispalkkakokeilu liikkeelle 

näennemme selviä tuloksia.   

 

Tehdä-verbi on toisiksi yleisin aineistoni sanoista (Saukkonen ym. 1979: 41). Myös 

tehdä-verbin yleisin innovatiivinen potentiaali *tekene- muodostetaan vahvasta vokaali-

vartalosta teke-, johon liitetään -ne-tunnus (ks. esimerkki (30)). Muoto on saanut mallinsa 

norminmukaisilta vokaalivartalon sisältäviltä potentiaaleilta kuten *näkene-muotokin. 

Tämäkin muoto on läpinäkyvä samalla tavalla kuten *tulene ja *näkene, joten muodon 

yleisyys on odotuksenmukaista. 

 

(30) Ja kapakasta tullessa alkoholi tekenee näölle tepposet. 

 

 

4.4. Tutkimuksen ulkopuolelle rajatut muodot 

 

Tässä luvussa käsittelen muotoja, joita en voinut sisällyttää tutkimukseeni. Ensin käsitte-

len muotoja, jotka eivät ole tarpeeksi selviä potentiaaleja. Sen jälkeen esittelen tehdä-ver-

bin aineiston heikon vokaalivartalon sisältävän muodon teenne-. Lopuksi käsittelen yk-

sittäistapauksia, jotka ovat morfologisesti infiniittisten verbien kaltaisesti käyttäytyviä 

potentiaaleja. Olen jo käsitellyt yksittäisiä epäselviä muotoja luvussa 2.2. Kuten mainitsin 

luvussa 1.2., potentiaalin käyttö on monimuotoista niin morfologisesti kuin semanttises-

tikin. Joskus muoto saattaa näyttää morfologisesti potentiaalilta, mutta lauseyhteydestä ei 

löydy selvää potentiaalin episteemistä funktiota. Esimerkeissä (31)–(34) esittelen muuta-

mia epäselviä muotoja ja perustelen alempana, miksi en ottanut niitä mukaan varsinaiseen 

analyysiin. 

 

(31) :) :) :) toivottavasti purenen laittaa viestilöitä 

(32) Tämä näennen portugalin tukipaketin vastustaminen oli vain silmänkääntö-

temppu. 
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(33) Mistä muusta tulene tänne kunnan ulkopuolista tuohta? 

(34) Viesti: Rantaneuvoksen sukupuussa taitaa olla paljon kainuulaisia sukuja. 

Onko tutkittu millä vuosisadalla suvut menevät eurooppalaisiin sukuihin. Vastaus: 

tulenoo 

 

Esimerkeissä (31) ja (32) on luultavasti kyse jonkinlaisista murresanoista tai kirjoittajan 

keksimistä ilmaisuista. Muodolla (32) saatetaan myös hakea esimerkiksi E-infinitiivin 

instruktiivia sanasta nähdä (nähden) tai näennäinen-sanaa. Esimerkki (33) on melkeinpä 

varmasti kirjoitusvirheen sisältävä potentiaali yksikön 3. persoonassa. En kuitenkaan voi 

olla varma, että kyseessä ei ole kirjoitusvirhe, joten jätin muodon pois analyysista. Esi-

merkissä (34) potentiaalin vokaalivartaloistunut muoto on vastaus aikaisempaan viestiin, 

mutta ei vaikuta kuitenkaan kommentoivan viestiä. Viestissä käytettiin Suomi24:n lai-

naustoimintoa, joten vastauksen kuuluisi olla kommentti kyseiseen viestiin. Voi tietenkin 

olla, että kirjoittaja on vahingossa lainannut väärän viestin. Muoto näyttää potentiaalilta, 

mutta merkitystä on mahdoton selvittää kontekstin perusteella.  

 

Jätin pois myös metapuheen ja kielen korjaukset, koska metapuhe ei ole olennaista tutki-

mukseni kannalta (ks. esimerkki (35)). Yhdessä Suomi24-keskustelussa oli kirjoittaja, 

joka käytti paljon *tullene-tyylisiä potentiaaleja. Muut keskustelijat pilkkasivat hänen 

kieltään imitoimalla sitä (ks. esimerkki (36)). Lasken tämänkin metapuheeksi, joten jätin 

nämä muodot ihan kokonaan pois tutkimuksestani, myös epäselvistä muodoista. Otin 

vain muutaman muodon talteen, jotta voisin antaa esimerkit niistä tutkielmassani.  

 

(35) Sinä käyttäisit varmaan sanaa tullenee, kun et kirjakielestäkään mitään ym-

märrä, keputollo  

(36) Mutta ollee on varmaan vielä ollenee ja tulle tullenee;))  

 

Aineistossani on kaksi *teenne-muotoista potentiaalia, mutta ne ovat molemmat mer-

kitykseltään epäselviä. Pidän muotoja hyvin todennäköisinä potentiaaleina, koska en usko 

niillä olevan muita tehtäviä. *Teenne- on hyvin todennäköisesti samanlainen analoginen 

heikon vokaalivartalon sisältävä potentiaali kuin *näenne- (ks. luku  4.3.) Molemmat esi-

merkit (37) ja (38) lienevät saman kirjoittajan tuotoksia kieliasun perusteella. Lisäksi esi-

merkissä (37) nimimerkki on Saddamisti ;-) ja esimerkissä (38) Saddu ;-), joka on toden-

näköisesti lempinimi ensimmäisestä nimimerkistä. Näissä olisi myös kieltomuoto ainakin 

esimerkissä (38) ja mahdollisesti esimerkissä (37), mutta jätin epäselvyyden takia muodot 

tilastojen ulkopuolelle. 
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(37) tunnustaminen inehmoa paremmaksi teenne,kö ?!? 

(38) Eli tyhjän puhuminen ei tyhjästä todellisuutta teenne,kö ?!?  

 

Alla olevat esimerkit (39) ja (40) ovat mahdollisesti innovatiivisia potentiaaleja, jotka 

taipuvat infiniittiverbien tavoin. Infiniittiset verbit eivät yleiskielessä taivu finiittiverbien 

tavoin moduksissa, mikä tekee muodoista innovatiivisia (VISK 2008 § 521). Esimerkki 

(39) on hyvin todennäköisesti VA-partisiipin yksikön genetiivi taivutettuna finiittiverbin 

tavoin potentiaaliin. Kyseessä ei siis ole epäselvä muoto. Rajasin sen kuitenkin pois, 

koska nämä infiniittiset potentiaalit ovat aineistossani niin yksittäistapauksia. Esimerkki 

(40) voi myös olla samanlainen VA-partisiipin ja potentiaalin sisältävä muoto, mutta se 

voi olla myös kirjoitus- tai ajatusvirhe. Muodolla on todennäköisesti haettu kvasiraken-

netta eli olla tekevinään : ole tekevinäsi. Näin monitavuisessa ja -morfeemisessa muo-

dossa kirjoittajalla voi mennä tavut sekaisin, mutta tätä on mahdoton sanoa varmasti.  

 

(39) Kirja on jo varauslistalla, mutta virkailijatar lupasi vasta noin ehkä puolen 

vuoden päähän minun vuoroni tullenevan. 

(40) Ole siinä sitten työtä tekeneväsi. "huh huh kun on kiire".  

 

Esimerkki (41) on mahdollisesti puhekielisen loppuheiton sisältävä eventiivi eli potenti-

aalin ja konditionaalin yhdistelmä (Forsberg 1998: 203–204). Tällaiset kahden moduksen 

yhdistelmät eivät kuulu normitettuun yleiskieleen, joten kyseessä on mahdollisesti inno-

vaatio. Muodon ee on mahdollisesti kirjoitusvirhe. Jos ee on jokin tunnus, tästä esimer-

kistä sitä on hankala erottaa. Eventiivit eivät kuitenkaan ole uusi havainto, vaan niitä on 

esiintynyt satunnaisina innovaatioina suomen kielessä jo pitkään (Anhava 2003: 40). Ai-

nakin Palviaisen ja Västin (2017, 2018) esitelmässä sekä Forsbergin väitöskirjassa (1998: 

203) mainittiin eventiivistä. 

 

(41) niinojoo, mutta kämäkiläisistä miehistä tulleneeis sitte kaljuja   

 

Tehdä-verbin aineistosta löytyi paljon esimerkkien (42) ja (40) kaltaisia muotoja, joista 

on hankala sanoa, että onko kyseessä oikea innovaatio vai kirjoitusvirhe. Esimerkki (42) 

voi siis olla samankaltaisten lyhyiden tavujen yhdistelmän vuoksi kirjoitus- tai ajatus-

virhe. Jos näin ei ole, kyseessä on erikoinen johdoksen muodostus. Tässä potentiaalin 

tunnus -ne- yhdistyisi suoraan kantavartaloon ennen -minen-johdinta, kun 
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norminmukaisesti taivutustunnukset kuuluisivat johtimen perään. Pidän kuitenkin muo-

toa todennäköisemmin kirjoitusvirheenä. 

 

(42) ehkä samojen virheiden tekeneminen toisten ihmisten kanssa? 

 

 

4.5. Kokoavia ajatuksia 

 

Keräsin aineistoni Suomi24:n ja Ylilaudan keskustelupalstoilta Korp-konkordanssiha-

kuohjelman avulla. Hakuni kerrytti 1 080 tutkimukselleni olennaista muotoa. Aikaisem-

missa analyysiluvuissa olen esitellyt muotojen jakautumista muotoryhmiin ja analysoin 

muotojen morfologista rakennetta. Tässä luvussa kerään aikaisempien analyysilukujen 

asian kokonaisuudeksi. Analysoin aineistoa kokonaisuutena ja vertaan tutkimustuloksiani 

aikaisempaan tutkimukseen. Käyn myös läpi tutkimuskysymykseni ja vastaan niihin.  

 

Ensimmäisellä tutkimuskysymykselläni selvitin, tapahtuuko vokaalivartaloistumista 

enemmän yleisissä perussanoissa (tulla, tehdä, nähdä) vai harvinaisemmissa perussa-

noissa (purra, surra). Tutkimuskysymykseni perustuu Palviaisen ja Västin (2017, 2018) 

hypoteesiin, jonka perusteella vokaalivartaloistuminen on todennäköisempää harvinai-

semmissa perussanoissa. Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni on aineistoni pe-

rusteella selkeä: norminvastaiset vokaalivartaloiset potentiaalit ovat huomattavasti ylei-

sempiä aineistoni yleisissä perussanoissa verrattuna harvinaisempiin perussanoihin. Tä-

män perusteella Palviaisen ja Västin (2017, 2018) hypoteesi ei päde minun aineistooni. 

Sirviön kandidaatintutkielman (2018) tulos oli sen sijaan tämän hypoteesin mukainen eli 

päinvastainen oman tulokseni kanssa. Vokaalivartaloistuminen NUT- ja TU-partisii-

peissa on Sirviön aineiston perusteella yleisempää harvinaisissa perussanoissa (purra, 

surra) kuin yleisemmissä (tulla, mennä).  

 

Tulla-verbin vokaalivartaloistuminen on kaikista laajinta aineistossani. Tälle on useita 

mahdollisia syitä. Tulla-verbi on tutkimistani lekseemeistä taajuudeltaan yleisin (Sauk-

konen ym. 1979: 41). Sirviön (2018) aineistossa (tulla, mennä, surra, purra) tulla-verbi 

oli kuitenkin huomattavasti marginaalisempi kuin minun aineistossani. Sirviön 194 vo-

kaalivartaloistuneen NUT- ja TU-partisiipin aineistossa tulla-verbiä oli vain 5 kappaletta. 

Tämä ero voi johtua siitä, että tulla-verbillä on useita semanttisia tehtäviä, jotka sopivat 
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hyvin yhteen potentiaalin merkityksen kanssa. Forsberg (1998: 120) esimerkiksi huomasi 

potentiaalin kuvaavan vain harvoin progressiivista, puhehetken aikana käynnissä olevaa 

toimintaa. Esimerkiksi futuurisuus (ks. esimerkki (43)) on hyvin yleistä potentiaalin käy-

tössä, ja sitä pidetäänkin mahdollisesti yhtenä potentiaalin alkuperäisistä funktioista 

(Forsberg 1998: 362). Futuuria ilmaistaan tulla-verbillä paljon esimerkiksi tulee olemaan 

-tyylisissä ilmaisuissa. 

 

(43) Mutta työtön  tulenen varmaan olemaan lopun ikäni  

 

Tehdä- ja nähdä-verbit ovat myös Suomen kielen taajuussanaston perusteella yleisiä pe-

russanoja, mutta paljon tulla-verbiä harvinaisempia (Saukkonen ym. 1979: 41–42). 

Tehdä- ja nähdä-verbin aineistossa esiintyy huomattavasti vähemmän vokaalivartalois-

tuneita potentiaaleja kuin tulla-verbin aineistossa. Yksi syy tähän lienee se, että näillä 

verbeillä ei ole potentiaalin kanssa identtistä yleisgeminaatiomuotoa. Forsberg huomasi 

(1998: 169) yleisgeminaatioon sekoittumisen vaikuttavan tiettyjen konsonanttivartalois-

ten potentiaalimuotojen vokaalivartaloistumiseen. Hän havaitsi vokaalivartaloistuneita 

muotoja lähinnä sellaisissa verbeissä, joissa on vaarana yleisgeminaation ja potentiaalin 

sekoittuminen toisiinsa. Tulla, purra ja surra -verbit indikatiivin preesensin yksikön 3. 

persoonan yleisgeminaatiossa ovat identtisiä yksikön 3. persoonan potentiaalin kanssa 

(tullee, purree, surree). Tämä selittänee ainakin sen, miksi aineistoni tulla-verbissä ja 

yksikön 3. persoonassa on ylivoimaisesti eniten vokaalivartaloistuneita muotoja.  

 

Yleisgeminaatioon sekoittumisen vaara ei näytä vaikuttavan harvinaisiin perussanoihin 

purra ja surra. Sanasta purra löysin yhden vokaalivartaloistuneen muodon yksikön 3. 

persoonassa ja surra-verbistä en löytänyt yhtään. Uskon kuitenkin, että tämä liittyy en-

simmäisen tutkimuskysymykseni vastaukseen eli potentiaalin tendenssiin vokaalivarta-

loistua lähinnä yleisissä perussanoissa.  

 

Verbien polyseemisuus näyttäisi vaikuttavan siihen, miten ne edustuvat aineistossani. 

Kielitoimiston sanakirjassa (2018 s.v. tulla, tehdä, nähdä, purra, surra) on tulla-verbille 

24 merkitystä. Tehdä-verbille on sen sijaan 12 merkitystä ja nähdä-verbille 7. Purra-

verbillä on 4 merkitystä ja surra-verbillä vain 2. Nämä verbit ovat samassa taajuusjärjes-

tyksessä Suomen kielen taajuussanastossa (1979) ja myös aineistossani (ks. taulukko 3). 

Polyseemisyydellä on tietenkin vahva korrelaatio sanan taajuuden kanssa: mitä 
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polyseemisempi sana, sitä suurempi taajuus. On kuitenkin mielenkiintoista, miten vah-

vasti polyseemisuus vaikuttaa verbien esiintymiseen aineistossani. 

 

Toisella tutkimuskysymykselläni selvitin, miten potentiaalin vokaalivartaloistuneet muo-

dot jakautuvat muotoryhmiin. Aineistoni näyttää, että vokaalivartaloistumista tapahtuu 

kaikissa persoonamuodoissa lukuun ottamatta monikon 1. ja 2. persoonan kieltomuotoja. 

Koska taivutusmuotoja on niin paljon, en ole voinut tarjota lause-esimerkkiä jokaisesta 

persoonamuodosta. Siksi olen kehitellyt aineistoni perusteella alustavaa taivutusparadig-

maa erilaisille innovaatiomuodoille taulukkoihin 6 ja 7. Taulukot sisältävät ainoastaan 

aineistossani esiintyvät taivutusmuodot.  Tulla-verbi vaati oman taulukkonsa useiden in-

novaatiomuotojen takia (ks. taulukko 6). Tulla-verbin taulukossa jokaisella muodolla on 

useita vaihtoehtoja yksikön 3. persoonan ilmaisulle, joten olen laittanut ne samaan so-

luun. 

 

TAULUKKO 6. Tulla-verbin vokaalivartaloistuneiden muotojen taivutus aineistos-

sani. 

Muotoryhmä *tulene- *tullene- *tulenne- *tullenne- 

y. 3. p. *tulenee,  

*tulenoo, 

*tuleneen, 

*tulenoon 

*tullenee, 

*tullenoo, 

*tulleneen 

*tulennee, 

*tulennoo 

*tullennee, 

*tullennoo 

y. 3. p. kielto *ei tulene *ei tullene *ei tulenne *ei tullenne 

y. 2. p.  *tulenet *tullenet    

y. 2. p. kielto *et tulene    

y. 1. p. *tulenen *tullenen *tulennen  

y. 1. p. kielto *en tulene    

m. 3. p. *tulenevat *tullenevat *tulennevat  

m. 3. p. kielto *eivät tulene *eivät tullene   

m. 2. p. *tulenette *tullenette *tulennette  

m. 1. p. *tulenemme *tullenemme   

 

 

TAULUKKO 7. Tehdä-, nähdä- ja purra-verbien taivutusmuodot aineistossani. 

Muotoryhmä *tekene- *näkene- *näenne- *purene- 

y. 3. p. *tekenee *näkenee  *purenee 

y. 3. p. kielto  *ei näkene   

y. 2. p. *tekenet *näkenet *näennet  

y. 1. p. *tekenen *näkenen   

m. 3. p. *tekenevät *näkenevät   

m. 1. p. *tekenemme *näkenemme *näennemme  
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Huomasin, että aineistoni verbit jakautuvat muotoryhmiin eri tavoin. Mitä enemmän ver-

billä on aineistoa sitä epätasaisemmin verbit jakautuvat muotoryhmiin. Tulla-verbin 1000 

muodon aineistossa yksikön 3. persoonaa on 86,5 % (ks. luku 4.2., taulukko 5). Tehdä-

verbin 64 muodon aineistosta 56,2 % on yksikön 3. persoonassa, kun taas nähdä-verbin 

15 muodon aineistosta yksikön 3. persoona kattaa 26,7 % (ks. luku 4.3, kuvio 2). Yksikön 

3. persoonan vähäisyys tehdä- ja nähdä-verbeissä johtunee myös siitä, että näissä ver-

beissä ei ole yleisgeminaatioon sekoittumisen vaaraa yksikön 3. persoonassa. Aineistos-

tani kuitenkin huomaa, että muotoryhmät jakautuvat tasaisemmin sellaisissa verbeissä, 

joissa aineistoa on vähemmän. 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani potentiaalin vokaalivartaloistumista lekseemeissä tulla, 

tehdä, nähdä, purra ja surra. Aineistoni koostuu 1 080 potentiaalin vokaalivartaloistu-

neesta muodosta. Keräsin aineistoni Suomi24:n ja Ylilaudan keskustelupalstoilta Korpin 

konkordanssihakuohjelman avulla. Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat: 

- Esiintyykö vokaalivartaloa enemmän yleisemmissä perussanoissa (tulla, tehdä, 

nähdä) vai harvinaisemmissa perussanoissa (purra, surra)? 

- Miten vokaalivartaloistuneet potentiaalimuodot jakautuvat muotoryhmiin ver-

beissä tulla, tehdä, nähdä, purra ja surra?  

 

Varsinaista aikaisempaan tutkimukseen perustuvaa hypoteesia minulla ei ollut, koska po-

tentiaalin vokaalivartaloistumisesta ei ole juurikaan aikaisempaa tutkimusta. Potentiaalin 

vokaalivartaloistuminen osoittautui yllättävän laajaksi ilmiöksi. Ensinnäkin sain kerättyä 

melko suuren aineiston, joka sisältää useita erilaisia analogisia innovaatioita valitsemis-

tani lekseemeistä. Tämän lisäksi potentiaalin vokaalivartaloistuneet muodot taipuvat ai-

neistossani kaikissa persoonamuodoissa lukuun ottamatta monikon 1. ja 2. persoonan 

kieltomuotoja. 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni pohjalla on Palviaisen ja Västin (2017, 2018) hypo-

teesi, jonka perusteella vokaalivartaloistuminen yleisesti olisi todennäköisempää harvi-

naisemmissa perussanoissa. Hypoteesi ei päde aineistooni, koska sen perusteella vokaa-

livartaloistuminen on todennäköisempää yleisemmissä perussanoissa (tulla, tehdä, 

nähdä) kuin harvinaisemmissa (purra, surra). Ero yleisten ja harvinaisempien perussa-

nojen välillä on suuri. 1 080 vokaalivartaloistuneen potentiaalin aineistossa on vain yksi 

harvinaisemman perussanan (purra) vokaalivartaloistunut potentiaali.  

 

Ne verbit, joista olen löytänyt aineistoa, ovat myös kaikki polyseemisia (KS 2018 s.v. 

tulla, tehdä, nähdä, surra, purra); (ks. s. 25). Tulla-verbillä on lukuisia eri merkityksiä, 

ja se onkin taajin lekseemeistäni. Tehdä- ja nähdä-verbit ovat myös melko polyseemisia, 

ja purra-verbilläkin on jonkin verran polysemiaa. Surra-verbi on tutkimistani leksee-

meistä ainut, joka ei ole yhtä polyseeminen ja sen vokaalivartaloistunutta potentiaalia ei 

löytynytkään ollenkaan. 
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Toisen tutkimuskysymykseni tavoitteena oli kartoittaa vokaalivartaloistuneiden potenti-

aalien muotoryhmiä. Erottelin muotoryhmiksi kaikki persoonamuodot ja kieltomuodon. 

Suurin muotoryhmä on yksikön 3. persoona, joka kattaa 84,3 % aineistostani. Erityisesti 

tulla-verbin aineistosta suurin osa (86,8 %) on yksikön 3. persoonassa. Myös tehdä- ja 

nähdä-verbeissä se on kaikista suurin muotoryhmä, mutta ei aivan yhtä dominoiva kuin 

tulla-verbissä (ks. taulukko 5 ja kuvio 2). Tämä johtunee siitä, että tulla-verbin indikatii-

vin preesensin yksikön 3. persoona on yleisgeminaatiomuodossaan identtinen norminmu-

kaisen konsonanttivartaloisen potentiaalin 3. persoonan tullee kanssa (Forsberg 1998: 

169). 

 

Yleisgeminaatio on todennäköisesti myös yksi syy sille, miksi tulla-verbin vokaalivarta-

loistuneita potentiaaleja on aineistossani eniten. Tulla-verbi on myös Suomen kielen taa-

juussanaston mukaan yleisin tutkimistani lekseemeistä (Saukkonen ym. 1979: 41) ja sa-

malla kaikista polyseemisin. Verbillä on myös odotuksenmukaisen *tulene-muodon li-

säksi analogisia muotoja, jotka ovat konsonantti- ja vokaalivartalomuodon sekoituksia. 

*Tulene- ja *tullene- ovat yleisimmät analogiamuodot aineistossani. Näistä *tullene on 

aavistuksen yleisempi kattaen 55,5 % tulla-verbin aineistosta (ks. kuvio 1). Tämä muoto 

toistaa konsonanttivartalon ja vokaalivartalon piirteitä. *Tulenne- ja *tullenne- ovat mah-

dollisesti saaneet mallinsa näiltä kahdelta muodolta. *Tulenne- on voinut saada mallinsa 

myös supistumaverbien potentiaaleilta (hypänne-) tai erikoisgeminaatiosta (Forsberg 

1998: 152–153). Aineistoni analogiset vokaalivartaloistuneet potentiaalit ovat siis seu-

raavat: 

- tulla-verbi: *tulene-, *tullene-, *tulenne-, *tullenne-   

- tehdä-verbi: *tekene- 

- nähdä-verbi: *näkene-, *näenne- 

- purra-verbi: *purene- 

 

Aineistoni perusteella voisi sanoa, että potentiaalin vokaalivartaloistuminen on todennä-

köisintä yleisissä perussanoissa yksikön 3. persoonassa. Vokaalivartaloistuminen on eri-

tyisen todennäköistä, jos näiden sanojen yksikön 3. persoonan indikatiivi yleisgeminaa-

tiossa on identtinen konsonanttivartaloisen potentiaalin kanssa. Tätä voisi tutkia vielä li-

sää. Aineistoon voisi ottaa sellaisia verbejä, joissa yleisgeminaatio on identtinen potenti-

aalin kanssa ja sellaisia, joissa näin ei ole. Minun aineistossani tämä olisi toteutunut, jos 
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olisin ottanut mukaan mennä-verbin, jonka jouduin karsimaan monien kirjoitusvirheiden 

takia. 

 

Potentiaalilla on paljon innovatiivista käyttöä, jota voi nähdä aikaisemmassa tutkimuk-

sessa (mm. Hodges 2014, Forsberg 1998) ja minunkin aineistossani. En voinut ottaa tut-

kimukseeni mukaan ihan kaikkea poikkeavaa potentiaalin käyttöä, jotta aiheeni pysyisi 

kandidaatintutkielmalle sopivana. Jatkotutkimus on siis tarpeen. Esimerkiksi vokaalivar-

taloistuneiden potentiaalimuotojen syntaktis-semanttisien seikkojen tutkiminen voisi olla 

mielenkiintoista erityisesti tulla-verbissä. Potentiaalia yhdistetään aineistossani paljon 

muihin arvelusanoihin kuten *eiköhän se tulene, ja tietynlaiset lauserakenteet toistuvat 

aineistossani, erityisesti futuurirakenne *tulenee olemaan. Myös aikaisemmin mainitse-

mani polyseemisuuden vaikutus vokaalivartaloistumiseen voisi olla mielenkiintoinen tut-

kimuskohde. Vokaalivartaloistumisen tutkiminen muissakin muotoryhmissä on tärkeää 

jatkossakin, jotta oppisimme hahmottamaan paremmin tätä kielemme kannalta merkittä-

vää morfologista muutosta.  
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