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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe ja -kysymykset 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani suomea äidinkielenään puhuvan henkilön käyttämiä 

kopulalauseita hänen keskustellessaan ei-natiivin puhujan kanssa. Kiinnitän kopulalau-

seissa huomioni siihen, onko puhuja käyttänyt kopulaa vai ei. Tämän lisäksi tarkastelen 

suominatiivin ei-kielellistä kommunikointia, erityisesti kopulan kohdalla. Tutkimusase-

telma on mielenkiintoinen sen vuoksi, että ei-natiivi, jolle suominatiivi puhuu, on arabi-

ankielinen. Arabian kielessä ei kopulaa käytetä preesensissä olevissa lauseissa, ja tutkit-

tava suominatiivi osaa puhua arabian kieltä. Tämän perusteella pidän mahdollisena, että 

arabian kielen kopulattomuus vaikuttaa suominatiivin kopulan käyttöön eri kielissä. Tut-

kielmani sijoittuu kielikontaktitutkimuksen kentälle. Arabian ja suomen välistä kontaktia 

on tutkittu verrattain vähän, mutta esimerkiksi Heini Lehtonen käsittelee väitöskirjassaan 

arabian kielestä tullutta sanaa wallahi suomenkielisessä puheessa (Lehtonen 2015: 172). 

 

Tarkastelen kandidaatintutkielmassani kielioppia keskusteluissa. Näin ollen tutkimusnä-

kökulmani on vuorovaikutuslingvistinen. Vuorovaikutuslingvistiikka voidaan määritellä 

väljästi kielitieteen osa-alueeksi, joka ammentaa useista funktionaalisista suuntauksista 

mutta jonka keskeisenä teoreettis-metodologisena taustana on keskustelunanalyysi (Koi-

visto 2009: 267). Käytän kandidaatintutkielmassani hyväksi keskustelunanalyysille tyy-

pillisiä tutkimusmetodeja, mutta yhdistän niihin lauseopin ja lausekonstruktioiden tutki-

mista puhutussa kielessä. Tieteen termipankki määrittelee, että konstruktio on ”moniosai-

sen kielellisen ilmauksen rakennemalli. Konstruktion peruspiirre on tietyn merkityksen 

sisältyminen vakiintuneeseen rakenteelliseen muotoon.” (TT.) Kopulalause on yksi suo-

men kielen syntaktisista lausetyypeistä ja se on vakiintunut lausekonstruktio (TT). Kan-

didaatintutkielmani tutkimuskysymykseni ovat: 

-Milloin natiivi käyttää kopulaa ja milloin ei? 

-Milloin kopulalauseisiin liittyy ei-kielellisiä piirteitä? 
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Tutkimuskohteekseni on valikoitunut monikielinen kommunikointi, tarkemmin ottaen 

suomen-, englannin- ja arabiankielinen kommunikointi. Vieraskielisten eli muun kuin 

suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten lukumäärät kasvavat Suomessa vuosittain, ja esi-

merkiksi arabian puhujat ovat kolmanneksi suurin vieraskielisten ryhmä Suomessa 

vuonna 2017 (TK). Eri kielten puhujien välisen kommunikoinnin tutkiminen on näin ol-

len ajankohtainen ja tärkeä aihe kandidaatintutkielmalleni. 

 

Aineistostani rajasin kandidaatintutkielmaani tutkittavakseni vain suomen puhujan kopu-

lalauseet, sillä muu tutkittava ei olisi mahtunut kandidaatintutkielmani pituuteen. Lisäksi 

videoaineistossani tutkittavat käyttävät pääkielenään englantia, joten pyrin valitsemaan 

kandidaatintutkielmaani näkökulman, joka palvelee parhaiten suomen kielen tutkimuk-

sen kenttää. Kandidaatintutkielmani kopulalauseaineistosta suurin osa on englanninkieli-

siä kopulalauseita. Käsittelen niitä kandidaatintutkielmassani suomenkielisten kopulalau-

seiden kanssa rinnakkain, sillä englannin kielen kopulalauseet vastaavat suomen kielen 

kopulalauseita sillä tasolla kuin niitä kandidaatintutkielmassani käsittelen (ks. Mikkelsen 

2012: 1805). Esittelen suomen, englannin ja arabian kopulalauseet tarkemmin luvussa 2. 

 

Teorialuvussa 2 esittelen kopulalauseiden lisäksi tutkielmani tutkimusmetodeja sekä 

määrittelen tutkielmani kannalta keskeisimmät käsitteet. Sen jälkeen on aineistoni ana-

lyysi luvussa 3. Kyseisessä luvussa käsittelen kaikki tutkielmani neljä eri kopulalause-

tyyppiä järjestyksessä. Jokaisessa analyysini alaluvussa teen yhteenvedon kyseisestä ko-

pulalauseryhmästä. Tämän jälkeen tulee päätäntöluku 4, jossa olen tehnyt yhteenvedon 

koko tutkielmastani ja analyysistani. Lopuksi esittelen vielä päätännössä mahdollisia jat-

kotutkimuskysymyksiä. 

 

 

1.2. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

Hankin itse kandidaatintutkielmani tutkimusaineiston. Aineisto on videoitu keväällä 2017 

Oulun yliopiston LeaF-tutkimusinfrastruktuurissa, jonne suomen puhuja ja arabian 
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puhuja saapuivat nauhoitusta varten. Tutkittavat ovat yhdessä asuva pariskunta. Kommu-

nikoinnissaan he käyttävät kaikkia kolmea kieltä, enimmäkseen kuitenkin englantia ja 

arabiaa. Tutkittavat eivät tienneet tutkimukseni aihetta vaan he saivat täysin vapaasti kes-

kustella tutkimushuoneessa. Tutkittavia ei ohjattu mitenkään käyttämään mitään tiettyä 

kieltä vaan he saivat itse kommunikoida haluamallaan tavalla. Tutkittavat päätyivät luo-

maan opetustilanteen, jossa suomen puhuja opettaa arabian puhujalle suomen kieltä. Ai-

neistossa korostuu siis suominatiivin opettajan rooli ja arabinatiivin oppilasrooli. Aineis-

ton pääkieli on englanti, jota tukevat suomi ja arabia. Suominatiivi käyttää kommunikoin-

nissaan eniten englantia, johon sekoittuu arabiaa ja suomea, kun taas arabinatiivi käyttää 

eniten arabiaa, johon sekoittuu englantia sekä vähän suomea. Puhujat istuvat molemmissa 

videoissa koko ajan toistensa vieressä pöydän ääressä. Käytössään heillä on kyniä ja pa-

pereita, joihin he kirjoittavat. 

 

Aineisto on arkistoitu osaksi Oulun yliopiston kikosa-kokoelmaa nimillä Suomi language 

3 ja Suomi language 4. Aineistoni koostuu kahdesta eri kerralla kuvatusta videosta, ku-

vaamiskertojen välissä on kulunut reilu kaksi viikkoa aikaa. Olen rajannut aineistoni niin, 

että lyhyemmän videon olen ottanut mukaan kokonaan ja toiselta, pidemmältä videolta 

olen ottanut aineistoksi mukaan vain ensimmäiset 16 minuuttia. Yhteensä tutkimusaineis-

toa on 44 minuuttia. Aineistosta löytyi yhteensä 85 kopulalausetta, joita tutkin tarkemmin. 

Rajasin aineistoni koskemaan pelkästään preesensissä olevia kopulalauseita, jolloin ai-

neistosta rajautui pois yksi imperfektissä oleva kopulalause. Videoaineistossa oli myös 

13 lausetta, jotka alkoivat kopulalauseen kaltaisesti, mutta koska lauseesta puuttui predi-

katiivi ja adverbiaali, en ottanut kyseisiä lauseita mukaan analyysiini.  

 

Olen litteroinut videoaineistoni keskustelunanalyyttisin litterointimerkein (ks. liite) sekä 

kirjoittanut huomioita ei-kielellisestä kommunikoinnista harmaiden kaksoissulkeiden si-

sään. Olen tehnyt litteroinnit vain tarvittavin osin, joten olen litteroinut kaikki kopulalau-

seet lähiympäristöineen. Olen nimennyt litteraatit ajankohdan alun sekä kyseisen videon 

mukaan. Olen myös tehnyt kopulalauseista konstruktiolaatikot, joissa näkyy lauseenjäse-

net omilla sarakkeillaan ja niiden aikana aloitettu mahdollinen ei-kielellinen toiminto 

omilla sarakkeillaan. Konstruktiolaatikot olen nimennyt videon ja ajankohdan mukaan, 

jolloin lauseen löytäminen videoaineistosta on helppoa. 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

2.1. Kopulalause suomen, englannin ja arabian kielessä 

 

Ison suomen kieliopin verkkoversion (VISK 2008 § 891, 1502) mukaan kopulalause on 

monikäyttöinen lausetyyppi, jossa on olla-verbi. Kopulalauseessa on subjektin ja olla-

verbin lisäksi predikatiivi (esimerkiksi Sinä olet kiva) tai adverbiaali (Tämä on sinulle), 

joka yhdessä olla-verbin kanssa muodostaa lauseen predikaatin. Aspektiltaan kopulalau-

seet kuvaavat tiloja eli yhtäjaksoisia tilanteita, joilla ei ole päätepistettä. Kandidaatintut-

kielmassani käytän Ison suomen kieliopin mukaista kopulalausemääritelmää, joka poik-

keaa aiemmasta kopulalauseen määritelmästä. Esimerkiksi Nykysuomen lauseoppia kä-

sittää lauseen, jossa on subjektin ja olla-verbin lisäksi adverbiaali, intransitiivilauseeksi 

(Hakulinen & Karlsson 1979: 93). 

 

Englannin kielen kopulalauseissa be-verbin kanssa voi toimia niin predikatiivi kuin ad-

verbiaalikin, esimerkiksi englannin kielen lauseessa Sylvia is [an architect] on be-verbin 

kanssa predikatiivi ja lauseessa Sylvia is [from Seattle] on adverbiaali (Mikkelsen 2012: 

1809). Englannin kielen kopulalauseet vastaavat suomen kielen kopulalauseita sillä ta-

solla kuin niitä kandidaatintutkielmassani käsittelen. En tarkastele englannin kielen ko-

pulalauseiden kielioppia tai variaatiota tarkemmin, sillä kandidaatintutkielmani tutkimus-

näkökulma on suomen kielessä. 

 

Arabian kielessä ei käytetä kopulaa lauseessa, joka kieliopillisesti vastaa suomen pree-

senslausetta, esimerkiksi arabian kielen lause al-madinatu kabira-tun (Kaupunki on 

suuri). Subjektin täytyy tällöin olla määräinen (al-morfeemi alussa) ja predikatiivin epä-

määräinen (-tun-morfeemi lopussa). (Hallenberg 1991: 17-24.) Menneen ajan ja futuurin 

ilmauksissa arabian kielessä käytetään kopulaa (Hallenberg 1991: 82 ja 118). Käsittelen 

kuitenkin kandidaatintutkielmassani vain preesensissä olevia kopulalauseita, joissa ei ara-

bian kielioppisääntöjen mukaan ole kopulaa.  
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2.2. Teoriatausta 

 

Kandidaatintutkielmani on osa käyttöpohjaista kielentutkimusta. Olen käyttänyt tut-

kielmassani hyväksi keskustelunanalyyttiselle tutkimukselle tyypillisiä tutkimusmenetel-

miä ja keräystapoja. Tutkin kielellisen tuotoksen lisäksi myös puhujien kehollista vuoro-

vaikutusta ja sen yhteyttä kopulalauseisiin. Haddingtonin, Keisasen ja Rauniomaan mu-

kaan esimerkiksi osallistujien pään ja käsien tai koko kehon liikkeet toimivat eri tavoin 

resursseina vuorovaikutuksessa. Joskus voimme tuottaa koko toiminnon pelkästään ke-

hollisesti, esimerkiksi tervehtiessämme pelkällä käden heilautuksella. (Haddington, Kei-

sanen & Rauniomaa 2016: 167-168.) Sekä kieli että eleet voivat merkitä tai selittää tai 

niitä voi kohdella merkityksettömänä itsenäisenä kokonaisuutena osallistujien ympärillä 

(Goodwin 1998: 1489). 

 

Keskustelunanalyysin tavoitteena on, ettei nauhoituksiin osallistujat tule paikalle vain 

nauhoitusta varten vaan vuorovaikutustilanne olisi olemassa myös ilman nauhoitusta (Va-

tanen 2016:314). Määrittelen kuitenkin aineistoni ja tutkimusnäkökulmani keskustelun-

analyyttiseksi, sillä en tutkijana puuttunut vuorovaikutustilanteeseen, joka oli spontaani 

ja itsestään tapahtuva. Kandidaatintutkielmani tutkimustapa on myös vahvasti aineisto-

vetoinen eli aineisto määrittää tutkittavan kohteen, mikä myös osaltaan tukee tutkielmani 

keskustelunanalyyttista näkökulmaa. (ks. Vatanen 2016: 313-314.) Keskustelunanalyyt-

tisesta tutkimusmenetelmästä käytän tutkielmassani hyväksi myös multimodaalisuuden 

näkökulmaa. Haddington ja Kääntä määrittelevät multimodaalisen vuorovaikutuksen 

niin, että se on viestintää, jossa ihmiset hyödyntävät muun muassa omaa fysiikkaansa, 

kuten puhetta, eleitä ja prosodiaa sekä sen hetkistä ympäristöään (Haddinton & Kääntä 

2011: 11). 

 

Kandidaatintutkielmani tutkimusnäkökulma on osa vuorovaikutuslingvistiikkaa.   Sel-

ting ja Couper-Kuhlen (2001: 1) määrittelevät vuorovaikutuslingvistiikan seuraavasti: ”a 

perspective on language structure and use informed by language’s natural habitat in the 

interaction order”. Menetelmä yhdistää siis keskustelunanalyysin metodeihin esimerkiksi 

kieliopin tutkimuksen. Tutkin kandidaatintutkielmassani kopulalauseen käyttöä aidossa 
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vuorovaikutustilanteessa, joten tutkielmani sijoittuu vuorovaikutuslingvistiikan tutki-

muskentälle. 

 

 

2.3. Ei-kielellinen kommunikaatio  

 

Ei-kielellisellä kommunikaatiolla tarkoitan kaikkea muuta kuin kielellistä kommuni-

kointia, kuten vaikkapa eleitä ja paralingvistisiä piirteitä. Määrittelen kandidaatintutkiel-

massani paralingvistiikan samalla tavoin kuin Hanna Lappalainen: ”Tarkoitan sillä kaik-

kia äänellä tuotettuja ei-kielellisiä piirteitä, myös prosodiaa.” (Lappalainen 2009: 156.). 

Eleitä on esimerkiksi ikonisia ja konventionaalisia eleitä: ikoniset eleet jäljittelevät ku-

vallisesti elehtijän tarkoittamaa asiaa ja konventionaaliset eleet ovat sopimuksenvarai-

sia, esimerkiksi peukalon nostaminen pystyyn jonkun asian hyvänä pitämisen merkiksi 

(Peräkylä 2016: 73). Esimerkiksi aineistossani suominatiivi tekee liikettä kuvaavan iko-

nisen eleen aineiston esimerkissä 15 ja konventionaalisen eleen analyysiluvun esimer-

kissä 6, kun hän näyttää arabinatiiville peukkua ja sanoo samalla good. 

 

 

2.4. Puheen mukauttaminen ja koodinvaihto 

 

Puheen mukauttamiselle voi olla monia eri syitä. Puhuja voi pyrkiä mukauttamaan pu-

hettaan vastaanottajan mukaan esimerkiksi saavuttaakseen yhteenkuuluvuuden tunteen 

(Giles, J. Coupland & N. Coupland 1991: 2). Tätä oletusta tukee tutkittavieni välinen 

suhde, sillä he ovat pariskunta. Puhuja voi yksinkertaistaa puhettaan vastaanottajalle olet-

taessaan, ettei hän välttämättä ymmärrä normaalia puhetta. Esimerkiksi maahanmuutta-

jalle puhuessaan natiivipuhuja saattaa muuttaa kieltään yksinkertaisemmaksi (Ferguson 

1971:5). Tutkimukseni suominatiivi saattaa tietoisesti tai tiedostamattaan muokata puhet-

taan, sillä vastaanottaja on ei-natiivi puhuja. Puheen mukauttamiseen voi vaikuttaa myös 

opetustilanne. Tyypillisesti opettajat alentavat puhetasoaan, kun he opettavat vieraan 
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kielen opiskelijoita (Ellis 1990:75). Tutkimusaineistossani on menneillään tällainen ope-

tustilanne puhujien välillä, mikä osaltaan voi vaikuttaa suominatiivin käyttämään kieleen. 

 

Koodinvaihto tarkoittaa kahden tai useamman kielen/koodin esiintymistä saman keskus-

telun aikana. Koodinvaihto jakaantuu kolmeen eri tyyppiin: lauseiden väliseen, lau-

seenulkoiseen ja lauseensisäiseen koodinvaihtoon. (Kovács 2009: 24-27). Jos aineistos-

sani ilmenevä kopulan poisjättäminen määritellään koodinvaihdoksi, kuuluu se lauseen-

sisäisen koodinvaihdon kategoriaan. Sakel ja Matras (2008: 65) ovat määritelleet koodin-

vaihtoon liittyvän kahtiajaon, jossa koodinvaihtoaines on joko sanastoon liittyvä matter 

tai kielen sääntöihin ja lausemalleihin liittyvä pattern. Aineistossani sanastoon liittyvää 

koodinvaihtoa on esimerkissä 10, kun suominatiivi sanoo englanninkielisessä lauseessa 

yhden arabiankielisen sanan, this one kalima. Kopulalauseen kopulallisuus tai kopulatto-

muus lukeutuu tämän kahtiajaon mukaan jälkimmäiseen ryhmään, sillä kopulalause on 

yksi lausekonstruktio.  
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3. ANALYYSI 

 

Olen poiminut aineistostani kaikki kopulalauseet, joita on yhteensä 85 kappaletta. Rajasin 

analyysini koskemaan vain preesensissä olevia kopulalauseita, jolloin pois jäi yksi imper-

fektissä ollut kopulalause. Olen jakanut aineistoni neljään pääryhmään sen mukaan, onko 

puhujan kopulalauseissa kopula vai ei sekä onko puhujan kopulalauseissa kopulan yhtey-

dessä ei-kielellisiä piirteitä vai ei. Tutkin aineistostani erityisesti lauseiden kopulan ai-

kana ilmeneviä ei-kielellisiä piirteitä, mutta otan huomioon myös mahdolliset ei-kielelli-

set piirteet subjektin ja predikatiivin/adverbiaalin kohdalla. Teorialuvussa 2 määrittelen, 

mitä kandidaatintutkielmassani tarkoitan ei-kielellisillä piirteillä. Olen analyysissani huo-

mioinut ei-kielellisiksi piirteiksi sellaiset toiminnot, jotka alkavat jossain kohden lausetta. 

Olen analysoinut puhujan englanninkieliset ja suomenkieliset kopulalauseet yhdessä. Ko-

pulalauseita, joissa puhuja käyttää kopulaa, on yhteensä 59 kappaletta. Näiden lauseiden 

kopuloista 89,8 % eli 53 on englanninkielisiä ja 10,2 % eli 6 on suomenkielisiä. 

 

Olen jakanut aineistoni neljään ryhmään, sillä analysoin kandidaatintutkielmassani sitä, 

milloin puhuja käyttää kopulaa ja milloin ei-kielellisiä piirteitä ilmenee kopulan kohdalla. 

Tämä nelijako mahdollistaa eri ryhmien vertailun tutkimuskysymysteni näkökulmasta. 

Käsittelen aineistoryhmäni tässä analyysiluvussa suuruusjärjestyksessä aloittaen aineis-

toni suurimmasta ryhmästä. Käytän analyysissäni apuna niin litteroituja tekstikohtia kuin 

kopulalauseista tekemiäni konstruktiolaatikoita, joihin olen merkinnyt eri lauseenjäsenet 

sekä niiden kohdalla alkavat ei-kielelliset toiminnot omiin sarakkeisiinsa.   
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KUVIO 1. Kopulan sekä ei-kielellisten piirteiden esiintyminen kopulalauseissa. 

 

Kuten kuviosta 1 näkee, aineistoni kopulalauseista 64 % eli 54 kappaletta, on sellaisia, 

joissa puhuja sanoo kopulan eikä mitään ei-kielellisiä piirteitä esiinny. Sellaisia kopula-

lauseita, joissa puhuja sanoo kopulan sekä lauseesta löytyy kopulan paikalla jotain ei-

kielellisiä piirteitä, on aineistoluokituksessa vähiten, 6 prosenttia eli viisi kappaletta. Ko-

pulattomia lauseita, joissa ei ole mukana ei-kielellisiä piirteitä, on aineistossani 15 pro-

senttia 13 kappaletta. Sellaisia lauseita, joissa ei ole kopulaa mutta ei-kielellisiä piirteitä 

kopulan paikalla löytyy, on yhteensä 15 % eli 13 kappaletta aineistostani.  

 

Aineistoni kopulalauseista 59 kappaletta eli 69 % on sellaisia, joissa on kopula ja 26 kap-

paletta eli 30,5 % sellaisia, jotka ovat kopulattomia. Suomen puhuja käyttää siis enemmän 

lauseita, joissa on kopula. Suominatiivin kopulalauseissa on useammin mukana ei-kielel-

lisiä piirteitä, jos kopulaa ei ole verrattuna siihen, että kopula löytyy lauseesta. Lauseita, 

joissa ei-kielellisiä piirteitä ilmenee, on yhteensä 21 % aineistostani eli 18 kappaletta. 

Sanoessaan kopulan suominatiivin lauseissa on ei-kielellisiä piirteitä vain viidessä lau-

seessa eli 6 %:ssa, kun taas kopulattomissa lauseissa ei-kielellisiä piirteitä on 13 kappa-

leessa eli 15 %:ssa.  

 

 

 

kopulallinen, ei  ei-
kielellisiä piirteitä

64 %
kopulallinen, ei-

kielellisiä piirteitä
6 %

kopulaton, ei ei-
kielellisiä piirteitä

15 %

kopulaton, ei-
kielellisiä piirteitä

15 %

KOPULALAUSEET
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3.1. Kopulalliset lauseet ilman ei-kielellisiä piirteitä 

 

Aineistoni kopulalauseista 63,5 % eli 54 kappaletta on sellaisia, joissa puhuja sanoo ko-

pulan eikä kopulalauseen aikana ilmene mitään ei-kielellisiä piirteitä. Tämä malli on suo-

men kopulalauseen kaltainen eivätkä englannin kielen kopulalausesäännöt ole ristirii-

dassa tämänkaltaisten kopulalauseiden kanssa. Arabian kielessä preesensissä ei kopulaa 

ole, eikä aineistoesimerkeissä ole yhtäkään arabiankielistä lausetta, jossa puhuja selvästi 

sanoisi välissä kopulan esimerkiksi englannin tai suomen kielellä. Lauseista 20 kappaletta 

eli 37 % on täysin englanninkielisiä.  Täysin suomenkielisiä lauseita on kuusi kappaletta 

eli 11 % tämän ryhmän kopulalauseista. Kolmessa lauseessa eli kuudessa prosentissa lau-

seista on englannin tai suomen kanssa mukana arabiaa, loput lauseet ovat englanti–suomi-

sekakielisiä. Lauseista kuudessa on käytetty kopulana suomen kielen olla-verbiä ja lo-

puissa 48 lauseessa on käytetty englannin kielen be-verbiä. Tämä ryhmä on aineistossani 

suomen puhujan eniten käyttämä kopulalauseryhmä. 

 

Esimerkissä 1 Mirja selittää Ahmedille, miten kirjoitetaan ja lausutaan suomen y-vokaali. 

Ahmed kysyy paperilla näkyvästä u-kirjaimesta, mikä se sitten on ja Mirja vastaa sen 

olevan u-vokaali.  

 

Esimerkki 1 

Kohta 15:10 SL3 

00 Mirja: before you speak (0.4) this is ((osoit-

taa kohtaa paperilla)) y:: but this is 

not y:: 

01 Mirja: this is y:: ((kirjoittaa y:n pape-

rille)) y:: ((Katsoo Ahmedia)) 

02 Ahmed: (1.7) [ لعد هذا ]شنو ((Osoittaa pape-

rille)) lad hädhä shinu 

        mikä tämä sitten on 

03 Mirja:        [sa- ] this is (.) u:: ((osoittaa 

kohtaa paperilla)) 

 

Rivillä 00 Mirja osoittaa paperille ja sanoo Ahmedin ennen sanoneen, että tämä on y-

kirjain. Hän jatkaa, että tämä ei ole y-kirjain. Rivillä 01 Mirja sanoo, että tämä on y ja 
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kirjoittaa paperille y-kirjaimen. Mirja sanoo kaikissa kolmessa englanninkielisessä lau-

seessa kopulan eikä lauseiden yhteydessä ilmene ei-kielellisiä piirteitä. Mirjan äänen-

paino pysyy tasaisena eikä hänen puheessaan ole taukoja kopuloiden läheisyydessä. Pu-

heessa ei näin ollen ole havaittavissa paralingvistisiä piirteitä. Mirja ei myöskään elehdi 

muuta kuin osoittaa Ahmedille kirjaimia paperilla sekä kirjoittaa y-kirjaimen. En laske 

kyseisiä eleitä kopulaan liittyviksi ei-kielellisiksi piirteiksi, sillä Mirja käyttää lauseissaan 

this-sanaa, jolla viittaa hänen näyttämiin sekä kirjoittamiin kirjaimiin. Näin ollen kysei-

sen kohdan ei-kielellinen kommunikaatio tukee deiktistä this-sanaa, jolla siis viitataan 

johonkin puhujan välittömässä läheisyydessä olevaan seikkaan tai asiantilaan (ks, Hieta-

ranta 1984: 444).  

 

Tämän ryhmän kopulalauseet ovat keskenään samankaltaisia. Puhuja saattaa tehdä esi-

merkiksi deiktisiä eleitä subjektin tai predikatiivin ja adverbiaalin kohdalla, mutta kopu-

lan aikana hän ei aloita mitään ei-kielellistä toimintoa. Suominatiivi ei äänellään korosta 

kopulaa eikä myöskään eleillään painota kopulan kohtaa. Kopulan aikana ei ole havaitta-

vissa paralingvistisiä piirteitä eikä eleitä. Ei-kielellinen kommunikointi, joka lauseiden 

aikana ilmenee, ei tarkennu kopulan aikana alkavaksi tai tapahtuvaksi. Ei-kielelliset piir-

teet viittaavat tämän ryhmän kopulalauseissa joko suoraan subjektiin kuten esimerkissä 1 

tai predikatiiviin ja adverbiaaliin.  

 

 

3.2. Kopulattomat lauseet, joissa ilmenee ei-kielellisiä piirteitä 

 

Aineistossani on yhteensä 15,3 % eli 13 kappaletta sellaisia kopulalauseita, jossa puhuja 

ei sano kopulaa, mutta kopulan paikalla on jotain ei-kielellistä. Lauseista kolme eli 16 % 

on täysin englanninkielisiä. Täysin suomenkielisiä lauseita ei ole tässä ryhmässä yhtään. 

Yksi täysin arabiankielinen lause esiintyy. Kolmessa lauseessa on englannin tai suomen 

kanssa käytetty arabiaa. Loput lauseet eli 6 kappaletta, 46 %, ovat englanti–suomi-seka-

kielisiä. Fergusonin (1971: 10) mukaan myös niissä kielissä, joissa kopula kuuluu kie-

lioppiin, on kopulaton lause yksinkertaisempi ja helpompi kuin kopulallinen lause. Ai-

neistoni tämän ryhmän 13 kopulalauseesta 12 on sellaisia, joissa puhuja pitää puuttuvan 
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kopulan kohdalla tauon. Näiden lisäksi lasken yhden muun kopulalauseen myös kuulu-

vaksi tähän samaan ryhmään, esittelen tapauksen tämän kappaleen lopussa. 

 

Esimerkissä 2 Mirja ja Ahmed istuvat vierekkäin pöydän ääressä. Mirja opettaa Ahme-

dille suomeksi lausetta Minä meen keskustaan. Ahmed sanoo samassa lauseessa peräk-

käin sekä minän että mään yhtenäisenä intonaatioyksikkönä. Mirja korjaa häntä ja sanoo 

minä- ja mää-sanan olevan sama asia.  

 

Esimerkki 2 

Kohta 6:08 SL3 

00 Ahmed:  speak this 

01 Mirja:  mää meen 

02 Ahmed:  mi[nä mä   ]ä meen 

03 Mirja:    [mää meen] 

04 Mirja:  yes minä 

05 Ahmed:  minä mää meen  

06 Mirja:  [or  ] ((koskettaa Ahmedin kättä)) 

07 Ahmed:  [kesk]ustaa 

08 Mirja:  or (.) minä meen. ((Heilauttaa kättään leveyssuun-

nassa)) 

09 Ahmed:  mi  [nä meen]? 

10 Mirja:  .hh [minä an]d mää,(.) ((viittoo kädellään pysty-

suunnassa)) same ((kääntää viittilöivän kätensä 

kämmenen sisäpuolen ylöspäin)) 

11 Ahmed:    mmm. 

 

Rivillä 10 Mirja jättää lauseesta kopulan pois sanoen ainoastaan minä and mää same. 

Mirja pitää puheessaan pienen tauon kopulan paikalla.  Mirja myös rytmittää puhettaan 

kädellään niin, että sanoessaan minä ja mää hän heiluttaa kättään kuin tervehtien ja sano-

essaan same hän kääntää kämmenensä vaakatasoon kämmenpuoli ylöspäin. Myös Mirjan 

pää heiluu puheen tahdissa niin, että sanoessaan mää-sanan hän kallistaa päätään toiselle 

puolelle ja same-sanan sanoessaan hän nyökäyttää päätään melko voimakkaasti toiselle 

puolelle.  
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Lasken seuraavan esimerkkikohdan samaan kopulattomien kopulalauseiden ryhmään, 

sillä puhuja ei selvästi sano minkään kielistä kopulaa lauseessa loppuun saakka. Tämä on 

esimerkki, jossa Mirja kertoo Ahmedille, miksi suomen kielessä jalkapallo-sana on pitkä 

sana. Esimerkkilause on arabiankielinen. Kyseinen esimerkkikohta poikkeaa muista tä-

män ryhmän kopulalauseista sillä tavoin, ettei kopulan paikalla ole taukoa puheessa vaan 

puhuja empii ja siirtää käsiään lähemmäs toisiaan.  

 

Esimerkki 3 

Kohta 12:53 SL4 

05 Mirja:  (0.3) we always put them together 

((laittaa kämmenensä vastakkain)) 

06 Mirja:   that’s why this  كلمة (aa-) ö (.) طويل 

    sana kalima tauil pitkä 

((levittää kämmenensä, tuo ne takaisin 

yhteen kahden arabiankielisen sanan 

välissä, levittää uudelleen))  

this kalima ’sana’ 

subjekti 

aa- ö 

olla-verbi 

tauiil ’pitkä’ 

predikatiivi/adverbiaali 

levittää sormensa haral-

leen 

laittaa kätensä lähemmäs 

toisiaan 

levittää taas kätensä 

kohta 12:53 SL4 

 

Rivillä 05 ja 06 Mirja sanoo Ahmedille, että suomalaiset laittavat sanat yhteen, siksi sana 

on pitkä. Rivillä 06 Mirja puhuu ensin englanniksi, mutta vaihtaa arabiaan sanoessaan 

kalima tauiil. Arabian kielessä ei ole kopulaa preesensissä. Mirja kuitenkin sanoo sana- 

ja pitkä-sanojen välissä ensin pitkän a-vokaalin, joka voisi mahdollisesti olla englannin 

kielen olla-verbin monikon are alku. Yleinen ei-leksikaalinen keino itsekorjauksen aloi-

tuksessa on sanan kesken jättäminen (Sorjonen & Laakso 2015: 245). Heti sen jälkeen 

Mirja sanoo pitkän ö-vokaalin, minkä jälkeen pitkä-sanan arabiaksi. Sanoessaan arabiaksi 

sana pitkä Mirja aukaisee sormensa haralleen ja levittää kämmeniään sivuille. Eleen voisi 

laskea ikoniseksi, sillä Mirja havainnollistaa käsillään sanan pituutta. Sana- ja pitkä-sa-

nojen välissä sanoessaan pitkän a- ja ö-vokaalin Mirja vetää kätensä takaisin yhteen ja 

levittää ne samalla tavoin taas sivuille entistä leveämmälle sanoessaan pitkä-sanan. Ky-

seinen esimerkkilause on arabiankielinen, joten kopulattomuus on odotuksenmukaista 
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arabian kielioppisääntöjen perusteella. Puhuja kuitenkin sanoo jotain lauseessa paikalla, 

jossa englannin- ja suomen kielessä on kopula.  

 

Aineistoni tämän ryhmän 13 kopulalauseesta kymmenen ovat edellä kuvatun esimerkki 

3:n kaltaisia predikatiivin kanssa ilmenevien ei-kielellisten piirteiden suhteen. Näissä ta-

pauksissa puhuja aloittaa jonkin ei-kielellisen toiminnon predikatiivin kohdalla. Näistä 

ei-kielellisistä piirteistä kahdeksan ovat käden liikkeitä, yksi katseen kääntäminen vas-

taanottajaan ja yksi ilme, kulmien kurtistaminen. Puuttuvan kopulan paikalla puhuja pitää 

puheessaan tauon 11 lauseessa. Kyseessä on siis puheen paralingvistinen piirre. Niiden 

lisäksi yhdessä lauseessa puhuja sanoo englanniksi not ja nostaa kulmakarvojaan ja toi-

sessa lauseessa hän luultavasti aloittaa englanninkielisen are-verbin mutta lopettaa sanan 

kesken ja liikuttaa käsiään takaisin lähemmäs toisiaan samanaikaisesti kopulan kohdalla. 

Tämä kopulalauseryhmä on esiintyvyydeltään yhtä yleinen kuin seuraavassa alaluvussa 

esittelemäni kopulalauseryhmä. Molemmissa ryhmissä on 13 kappaletta kopulalauseita. 

Lauseryhmät eroavat toisistaan ei-kielellisten piirteiden esiintymisen suhteen. 

 

 

3.3. Kopulattomat lauseet ilman ei-kielellisiä piirteitä 

 

Aineistostani 15,3 % eli 13 kappaletta on kopulalauseita, joissa puhuja ei sano kopulaa 

eikä kopulalauseen kohdalla ilmene mitään ei-kielellisiä piirteitä. Lasken nämä tapaukset 

aineistoni kopulalauseiksi, sillä niihin voisi lisätä kopulan eikä lauseiden merkitys muut-

tuisi. Fergusonin (1971: 4) mukaan myös kielissä, joissa on kopula, käytetään lauseita 

ilman kopulaa yksinkertaistamaan puhetta esimerkiksi lapselle tai ulkomaalaiselle. Ai-

neistossani suominatiivi puhuu vastaanottajalle, jonka äidinkieli on arabia, joten määrit-

telen kopulattomat lauseet kopulalauseiksi, joita puhuja on yksinkertaistanut vastaanotta-

jan vaikutuksesta. Tämän ryhmän kopulalauseista neljä on täysin englanninkielisiä, yksi 

täysin suomenkielinen ja kolmessa on arabian kieltä englannin tai suomen kanssa. Loput 

viisi lausetta ovat englanti–suomi-sekakielisiä. 
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Esimerkissä 4 Mirja selittää Ahmedille, mitä hän tarkoittaa domino-sanalla. Mirja kertoo 

sen olevan peli, jonka Ahmed muistaa. Lopulta Mirja piirtää paperille jotain ja sanoo sen 

olevan domino.  

 

Esimerkki 4 

Kohta 3:29 SL4 

00 Mirja:  same domino. ((katsoo Ahmedia)) 

01 Mirja:  this also do[mino d-    ]((kirjoittaa paperille)) 

02 Ahmed:    [domino what] 

03 Mirja:  play ähää this p- 

04 Mirja:  this game  

05 Mirja:  this game you remember (.) this game 

06 Ahmed:  ä:: 

07 Mirja: (0.8) and (.) here same this ((piirtää paperille)) 

08 Mirja:  you know this game 

09 Ahmed:  #m m#  

10 Mirja:  هذا tomin- domino ((osoittaa paperille piirtä-

määnsä kuviota)) 

tämä hädhä 

11 Ahmed:  domino e: dom[ino] 

 

Rivillä 01 Mirja sanoo englanniksi, että tämä on myös domino. Hän jättää lauseesta ko-

pulan sanomatta: ”This also domino”. Kyseiseen kopulalauseeseen ei liity ei-kielellisiä 

piirteitä. Puhuja ei aloita eleitä kopulan paikalla. Mirja ei myöskään pidä taukoja missään 

kohti lausettaan ja hänen äänenpainonsa pysyy tasaisena. Hän ei myöskään venytä mitään 

sanaa lauseessa. Lauseessa ei ole havaittavissa mitään eleitä, jotka alkaisivat kopulan 

kohdalla. Rivillä 10 Mirja sanoo ensin arabiaksi tämä ja sitten domino-sanan, jonka hän 

ensin lausuu t-äänteellä aloittaen, mutta korjaa domino-sanaksi. Mirjan tekemä itsekor-

jaus on fonologinen, hän korjaa sanan ensimmäisen äänteen haluamakseen äänteeksi. Ky-

seisessä lauseessa ei ole mukana ei-kielellisiä piirteitä, sillä Mirja sanoo lauseensa tasai-

sesti ilman taukoja, tosin hän korjaa itseään sanomalla domino heti kesken jääneen tomin-

sanan jälkeen. Puheessa ei siis ilmene paralingvistisiä piirteitä. Koska lauseen subjekti on 

arabiankielinen, kopulan pois jääminen on odotuksenmukaista arabian kielioppisääntöjen 
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perusteella. Rivillä 02 Ahmed sanoo englanniksi domino what eli hänkään ei käytä kopu-

laa. Myös Ahmedin käyttämä kopulaton englannin kieli voi olla mallina Mirjan puhu-

malle kopulattomalle kielelle.  

 

Esimerkissä 5 rivillä 04 Mirja kysyy Ahmedilta englanniksi mikä tämä. Hän ei käytä lau-

seessaan olla-verbiä. Hän pitää puheessaan noin puolen sekunnin tauon ja sanoo rivillä 

05 englanniksi what is this. Tässä lauseessa puhuja käyttää kopulaa. Tässä tilanteessa 

kopulaton lause esiintyy ensin, jonka jälkeen puhuja melkein välittömästi jatkaa sano-

malla saman lauseen, mutta kopulan kanssa. Voi olla, että jälkimmäinen lause, jossa ko-

pulaa on käytetty, on puhujan itsekorjausta. Lauseiden välillä on vain 0,6 sekuntia taukoa, 

joten voi olla, että Mirja kokee kopulattoman lauseen jollain tavalla ongelmalliseksi ja 

korjaa puhettaan.  

 

Esimerkki 5 

Kohta 4:48 SL3 

04 Mirja:  (0.7) like (.) you know, (.) what this. (0.6) 

05 Mirja:  what is this, 

06 Ahmed:  kotona  

 

Esimerkissä 6 Mirja selittää Ahmedille suomeksi, että meen keskustaan -lause on oikein 

sanottu. Tätä ennen hän on opettanut Ahmedille, miten suomen kielen i- ja e-vokaalit 

kuuluu ääntää oikein.   

 

Esimerkki 6 

Kohta 9:39 SL3 

05 Mirja:  tämä (.) mee::n ((vilkaisee Ahmedia, Ahmed vil-

kaisee takaisin) 

06 Ahmed:  me- 

07 Mirja:  ke::skusta=tämä oikei. ((Vilkaisee Ahmedia, 

siirtää sormeaan paperilla lähemmäs 

tekstiä))  

08         (.) 
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09 Mirja:  good, ((näyttää peukkua)) 

10  (.) 

11 Mirja:  this right, 

 

Rivillä 07 Mirja sanoo suomeksi tämä oikei. Mirja ei käytä lauseessaan olla-verbiä. Tämä 

esimerkkikohta on aineistoni ainoa kokonaan suomenkielinen lause, jossa Mirja jättää 

kopulan pois. Sitten hän jatkaa riveillä 09 ja 11 englanniksi sanoen goog, this right. Myös 

tässä lauseessa Mirja jättää kopulan sanomatta. Mirja ei pidä puheessaan taukoa kopulan 

paikalla kummassakaan esimerkkilauseessa. Puhuja ei myöskään aloita mitään elettä tai 

ilmettä kopulan kohdalla. Kyseinen esimerkkikohta on ainoa suomenkielinen kopula-

lause, jossa puhuja ei käytä kopulaa.  

 

Näissä kuudessa alla olevassa esimerkissä 7-12 Mirja ei sano kopulaa eikä puhuja aloita 

kopulan paikalla mitään ei-kielellistä toimintoa. Esimerkkikohtia yhdistää se, että lau-

seissa on enemmän kuin kaksi sanaa, joiden välistä kopula puuttuisi. Kahdessa esimerk-

kikohdassa predikatiivia ennen on englanninkielinen sana same. Yhden kohdan predika-

tiivisanan edessä on englanninkielinen ajanilmaus always, ja toisessa kohtaa predikatii-

visanan edessä on englanninkielinen numeroilmaus one. Kahdessa viimeisessä kohdassa 

adverbiaalina toimii englannin kielinen for somebody -rakenne. 

 

Esimerkki 7 

this 

subjekti 

- 

olla-verbi 

same kanammuna 

predikatiivi/adverbiaali 

kääntyy katsomaan Ahmedia 

kohta 11:47 SL3 

Esimerkki 8  

haluat 

subjekti 

- 

olla-verbi 

same turiid ’haluat’ 

predikatiivi/adverbiaali 

painottaa sanaa - tarttuu Ahmedia olkavar-

resta 

kohta 27:29 SL3  
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Esimerkki 9 

this ko 

subjekti 

- 

olla-verbi 

(always) for asking 

predikatiivi/adverbiaali 

viivaa kohdan paperilla - laittaa etusormen ja peuka-

lon päät yhteen 

kohta 27:36 SL3 

 

Esimerkki 10 

this 

subjekti 

- 

olla-verbi 

one kalima (’sana’) 

predikatiivi/adverbiaali 

osoittaa etusormillaan Ahmedia 

kohta 13:06 SL4  

 

Esimerkki 11 

this haluat t 

subjekti 

- 

olla-verbi 

for you 

predikatiivi/adverbiaali 

laittaa etusormen ja peu-

kalon päät yhteen 

- painottaa sinä-sanaa sekä 

viittilöi poispäin itsestään 

kohta 25:39 SL3 

 

Esimerkki 12 

t 

subjekti 

- 

olla-verbi 

for (.) who 

predikatiivi/adverbiaali 

osoittaa kynällä paperille - pitää tauon sanojen välissä 

ja heiluttaa kättään 

kohta 32:08 SL3 

 

Tämän kopulalauseryhmän 13 kopulalauseesta yhdeksässä puhuja aloittaa jonkun ei-kie-

lellisen toiminnon predikatiivin tai adverbiaalin kohdalla. Viisi lauseista on sellaisia, 

joissa lauseessa on vain kaksi sanaa, joiden välistä kopula puuttuu eikä ei-kielellisiä 
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piirteitä ilmene kopulan kohdalla. Lauseissa on siis vain yksisanainen subjekti ja yksisa-

nainen predikatiivi tai adverbiaali, ja niiden välistä puuttuu kopula. Näistä viidestä kah-

den sanan lauseesta kaksi ovat sellaisia, joissa ei-kielellisiä piirteitä ei ilmene myöskään 

predikatiivin tai adverbiaalin kohdalla. Kahdessa lauseessa siis ei ole mitään muuta ha-

vaittavissa kuin subjekti ja predikatiivi tai adverbiaali kielellisesti ilmaistuna. Tässä ryh-

mässä kopulalauseet eroavat toisistaan niin lauseessa käytettyjen sanojen määrän kuin ei-

kielellisen toiminnan moninaisuuden suhteen sen verran paljon, joten olen siksi käsitellyt 

monta ryhmän kopulalauseita tarkkaan. 

 

 

3.4. Kopulalliset lauseet, joissa ilmenee ei-kielellisiä piirteitä 

 

Aineistostani kopulallisia lauseita, joissa on kopulan kanssa ei-kielellisiä piirteitä, on 5,9 

% eli viisi kappaletta kaikista kopulalauseista. Kyseinen ryhmä on aineistoni kopulalau-

seryhmistä hajanaisin, vaikka onkin määrällisesti pienin. Esittelen tässä luvussa kaikki 

aineistoni tähän ryhmään kuuluvat kopulalauseet, sillä ne ovat laadullisesti erilaisia.  

 

Kaksi aineistoni tähän ryhmään kuuluvaa kopulalausetta ovat sellaisia, joissa kopula on 

kielteinen. Toisessa esimerkkikohdassa puhuja pudistaa päätään kielteisen kopulan koh-

dalla ja toisessa esimerkkikohdassa puhuja tekee pois pyyhkivän eleen kädellään kieltei-

sen kopulan kohdalla. Peräkylän (2016: 73) mukaan eleet ilmaisevat usein asenteita ja 

affekteja. Kieltävillä eleillä Mirja vahvistaa viestiään kielteisestä kopulasta. Esittelen 

nämä kaksi kielteisen kopulan lausetta ensimmäisenä. 

 

Esimerkissä 13 Ahmed kysyy Mirjalta, mikä on illatiivin ja allatiivin pääte suomessa. 

Mirja vastaa, ettei ole yhtä ainoaa sanaa näille sijapäätteille. Rivillä 02 Mirja sanoo eng-

lanniksi, että this is not just one. Sanoessaan kieltävän kopulan Mirja pudistaa päätään. 

Subjektin ja predikatiivin tai adverbiaalin kohdalla Mirja ei tee mitään ei-kielellisiä toi-

mintoja.  
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Esimerkki 13 

Kohta 25:01 SL4 

00 Ahmed:   ألى((kirjoittaa paperille)) 

  -AAn ila 

01 Ahmed:   (2.9) in suomilanguage? ((kääntyy katsomaan 

Mirjaa)) 

02 Mirja:    but this is not just one ((puistaa päätään)) 

this 

subjekti 

is not 

olla-verbi 

(just) one 

predikatiivi/adverbiaali 

- puistaa päätään - 

kohta 25:01 SL3 

 

Esimerkissä 14 Ahmed kysyy rivillä 00 Mirjalta englanniksi, what this now. Mirja vastaa 

rivillä 01 vokaalin ä, ja jatkaa rivillä 02 englanniksi, että it’s not same this. Samalla Mirja 

osoittaa kohtaa paperilla. Sanoessaan englanniksi is not Mirja tekee kädellään pois pyyh-

kivän eleen. Subjektin kohdalla Mirja ei tee mitään ei-kielellistä, mutta predikatiivin koh-

dalla hän tekee deiktisen eleen osoittaessaan sormellaan pöydällä olevalle paperille. 

 

Esimerkki 14 

Kohta 10:40 SL4 

00 Ahmed:  what? this (.) now 

01 Mirja:  (0.8) ä:: (0.4) ä:: 

02 Mirja:  ä (it’s) not same this ((osoittaa paperille)) 

 

it 

subjekti 

is not 

olla-verbi 

same this 

predikatiivi/adverbiaali 

- tekee kädellään pois pyyh-

kivän liikkeen 

osoittaa sormella paperille 

kohta 10:40 SL4 

 

Esimerkissä 15 Mirja sanoo rivillä 06 englanniksi, että -sta is in arabic min ’-stA’. Sano-

essaan suomeksi sta Mirja laittaa etusormen ja peukalon päät yhteen ja tekee kädellään 
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terävän heilautusliikkeen eteenpäin. Kopulan kohdalla Mirja aukaisee peukalon ja etusor-

men päät pois toisistaan. Arabiaksi -sta sanoessaan Mirja laittaa etusormen ja peukalon 

päät takaisin yhteen ja tekee kädellään koukkumaisen liikkeen. Ikoniset eleet jäljittelevät 

kuvallisesti sitä, mitä elehtijä tarkoittaa (Peräkylä 2016: 73). Mirjan käyttämän alhaalta 

ylös suuntautuvan eleen voisi laskea ikoniseksi eleeksi sillä perusteella, että Mirja ha-

vainnollistaa käden liikkeen muutoksella jostain jonnekin kulkevaa liikettä. 

 

Esimerkki 15 

Kohta 18:58 SL3 

06 Mirja:  sta (0.8) is in arabic  من((liikuttaa kättään 

peukalon ja etusormen päät yhdessä, 

is-sanan kohdalla aukaisee peukalon ja 

etusormen pois toisistaan)) 

 -sta min 

07 Ahmed:  [من ).( اي] 

joo    -sta 

sta 

subjekti 

is 

olla-verbi 

(in arabic) min ’-stA’ 

predikatiivi/adverbiaali 

laittaa etusormen ja peu-

kalon päät yhteen 

erottaa etusormen ja peu-

kalon päät  

laittaa etusormen ja peuka-

lon päät takaisin yhteen ja 

tekee koukkumaisen liik-

keen 

kohta 18:58 SL3 

 

Esimerkkissä 16 rivillä 03 Mirja sanoo ensin suomeksi gepardi-sanan ja jatkaa englan-

niksi sanoen kopulan. Kopulan jälkeen Mirja pitää puheessaan tauon, jonka jälkeen hän 

sanoo englanniksi ei ja arabiaksi leijona mutta. En ole huomioinut englannin kielteistä 

not-sanaa kuuluvaksi osaksi kopulaa, sillä prosodisesti se jäsentyy Mirjan puheessa pre-

dikatiivin määritteeksi. Tätä näkökulmaa tukee myös Mirjan rivillä 05 sanoma englan-

ninkielinen lause, kaltainen, sekä se, että loppukeskustelussa Mirja pyrkii selittämään ge-

pardi-sanaa arabiaksi muilla tavoin kuin suoraan kääntämällä sanan. Sanoessaan kopulan 

Mirja venyttää puhettaan sekä kääntyy katsomaan Ahmedia.  
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Esimerkki 16 

Kohta 5:27 SL4 

01 Mirja:  a:: you do[n’t know  ] what (h)is gepardi 

02 Ahmed:   [°gepardi°] 

03 Mirja:  gepardi i::s (.) not اسد بس ((nostaa 

kämmentään ylöspäin, heilauttaa pää-

tään kallelleen)) äsäd bes 

04 Ahmed:  aaa          leijona mutta 

05 Mirja:  one kind of  

gepardi 

subjekti 

i::s  

olla-verbi 

not äsäd ’leijoja’ 

predikatiivi/adverbiaali 

- kääntyy katsomaan Ahme-

dia, venyttää sanaa 

nostaa kämmeniään  

kohta 5:27 SL4 

 

Esimerkissä 17 Mirja sanoo rivillä 00 englanniksi, että suomi ja arabia ovat samanlaisia. 

Mirja sanoo ensin englanniksi kopulan yksikön kolmannessa persoonassa mutta pitää pu-

heessaan lyhyen tauon ja korjaa itseään sanoen englanniksi monikon kolmannen persoo-

nan mukaisen kopulan, joka on kieliopillisesti oikea valinta lauseeseen.  Sanottuaan ensin 

is Mirja siirtää kämmeniään lähemmäs toisiaan. Tämän jälkeen Mirja korjaa itseään sa-

noen are.  

 

Esimerkki 17 

Kohta 8:38 

00 Mirja: suomi and arabic (.) ((nostaa kämmeniään pöy-

dältä)) is (.) are same ((siirtää käm-

meniään lähemmäksi toisiaan)) 

01 Ahmed:  aa[a] 

 

suomi and arabic 

subjekti 

is (.) are 

olla-verbi 

same 

predikatiivi/adverbiaali 

kääntyy katsomaan Ahme-

dia, nostaa käsiään 

siirtää kämmeniään lähem-

mäs toisiaan 

- 

kohta 8:38 SL4 
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Tämän ryhmän kopulalauseista kahdessa kopula on kielteinen. Puhuja tekee kopulan ai-

kana eleitä, jotka voidaan tulkita kielteisen viestin osoittamiseksi. Puhuja siis näissä lau-

seissa vahvistaa eleillään kielteistä kopulaa. Toisissa kahdessa esimerkkilauseessa puhuja 

selittää vastaanottajalle sanastoa suomesta arabiaksi. Kopulan kohdalla ilmenevät ei-kie-

lelliset piirteet voisi johtua tilanteen selittävästä luonteesta. Viimeisessä esimerkkilau-

seessa puhuja taas korjaa itseään kopulan kohdalla, ja ei-kielellinen toiminto alkaa ensiksi 

kopulan kohdalla sanotun is-sanan jälkeen. Voi olla, että kyseinen käsien lähentäminen 

olisi ilmennyt predikatiivin kohdalla, jos puhuja ei olisi korjannut itseään sanoen kopulan 

uudelleen, monikkomuodossa.  
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

4.1. Analyysin yhteenveto 

 

Kandidaatintutkielmani analyysiluvussa tutkin, milloin suomen kielen natiivipuhuja 

käyttää lauseissaan kopulaa ja milloin ei sekä millaisia ei-kielellisiä piirteitä kopulalau-

seissa esiintyy erityisesti kopuloiden kohdalla. Otin analyysissani huomioon niin puhujan 

käyttämät kolme eri kieltä kuin myös ei-kielellisen kommunikoinnin eri ulottuvuudet. 

Käyn tässä alaluvussa läpi tutkimukseni tulokset jaotellen ne kopulan käytön ja ei-kielel-

listen piirteiden mukaan.  

 

Puhuja käyttää kopulaa 69 %:ssa eli 59 kappaleessa kopulalauseitaan. Puhuja käyttää ko-

pulaa niin englannin- kuin suomenkielisissä lauseissa. Englanti–suomi-sekakielisiä ko-

pulallisia lauseita on aineistossa yhteensä 26. Kopulallisista lauseista 22 on täysin eng-

lanninkielisiä ja kuusi täysin suomenkielisiä. Viidessä lauseessa on käytetty arabiaa eng-

lannin tai suomen kanssa.  Täysin arabian kielisessä lauseessa puhuja ei kopulaa käytä, 

mikä olisikin kyseisen kielen kielioppisääntöjen vastaista. Tosin esimerkistä 3 voi nähdä, 

kuinka suominatiivi luultavasti aloittaa sanomaan englanninkielistä kopulaa kesken ara-

biankielisen lauseen. Hän ei kuitenkaan sano sanaa loppuun, joten lause jää kopulatto-

maksi. Kopulan käyttäminen on odotuksenmukaista puhujan kielessä, sillä hänen äidin-

kielessään kopula ilmenee ja se harvoin jää sujuvassa kielessä pois. Toisaalta taas vas-

taanottajan vaikutus ja puheen mukauttaminen ei-natiivin vastaanottajan mukaan tukee 

suominatiivin kopulan pois jättämistä puheessa. Vaikka suominatiivi sanoo kopulan suu-

rimmassa osassa kopulalauseitaan, jää se kuitenkin pois noin kolmasosassa aineiston lau-

seita, vaikka aineistossa esiintyi vai yksi täysin arabiankielinen lause. 

 

Puhuja ei käytä kopulaa 31 %:ssa eli 26 kappaleessa kopulalauseitaan. Näiden kopulalau-

seiden subjektit ja predikatiivit tai adverbiaalit ovat niin suomen, englannin kuin arabian 

kielisiä. Kopulattomista lauseista 7 on täysin englanninkielisiä, yksi täysin suomenkieli-

nen, yksi täysin arabiankielinen ja kuudessa on käytetty arabiaa englannin tai suomen 

kanssa. Loput 11 lausetta ovat englanti–suomi-sekakielisiä. Kopuloiden pois jättämistä 
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tukee ei-natiivin vastaanottajan vaikutus ja suomen puhujan oman kielensä yksinkertais-

taminen. Vastaanottaja on ei-natiivi eikä osaa osaa opetettavaa kieltä hyvin. Toisaalta ei-

natiivi vastaanottaja myös itse käyttää kopulatonta englannin kieltä, kuten esimerkeistä 4 

ja 14 voi nähdä. Voi olla, että pariskunnan yhteinen kieli on muotoutunut sellaiseksi, jossa 

suositaan kopulatonta lauserakennetta.  

 

Ei-kielellisiä piirteitä ilmenee kopulan kohdalla 21 %:ssa eli 18 kappaleessa aineiston 

kopulalauseista. Ei-kielellisiä piirteitä ilmenee siis noin viidesosassa aineistoni kopula-

lauseita. Piirteitä ilmenee enemmän silloin, kun lauseessa ei ole kopulaa. Näitä kopulat-

tomia lauseita on aineistossa yhteensä 15 % eli 13 kappaletta. Sellaisia lauseita, joissa ei-

kielellisiä piirteitä ilmenee kopulan kanssa, on yhteensä 6 % eli viisi kappaletta aineisto-

lauseistani. Aineistoni kopulalauseista, joissa kopulan kohdalla ilmenee ei-kielellisiä piir-

teitä, 12 kopulalauseessa on kopulan kohdalla puheessa tauko. Suomen puhuja jättää ko-

pulan sanomatta, mutta pitää puheessaan tauon ennen kuin jatkaa predikatiivin tai adver-

biaalin sanomiseen. Näissä lauseissa ei-kielellinen toiminta on siis paralingvististä. Nel-

jässä muussa lauseessa ei-kielellinen piirre on puhujan käsillään tekemä ele, yhdessä pään 

puistaminen ja yhdessä katseen kääntäminen vastaanottajaan.  

 

Kandidaatintutkielmani yhdistelee monen eri tutkimusmenetelmän keinoja, mikä on toi-

saalta tutkielmani vahvuus mutta myös haaste. Eri menetelmiä yhdistelemällä pystyin 

kandidaatintutkielmassani tarkastelemaan kopulan käyttöä uudesta näkökulmasta. Tämä 

tuotti uutta ja poikkeavaa tietoa kyseisestä aihealueesta. Toisaalta tutkimusmenetelmien 

yhteensovittaminen oli tutkielmassani haastavaa. Esimerkiksi kopulan kohdan määritte-

leminen kopulattomissa lauseissa oli vaikeaa, kuten myös ei-kielellisen toiminnan tietyn-

lainen rajaaminen, jotta analyysiluokittelu olisi luontevaa. Ei-kielellisen toiminnan tar-

kasteleminen yhdessä kielioppisäännön kanssa olisi sujunut luultavasti helpommin, jos 

tukena olisi käyttänyt jotain valmista teoriaa ei-kielellisestä toiminnasta. Eri tutkimusme-

netelmien yhteensovittaminen oli hankalaa myös kandidaatintutkielman suppeuden 

vuoksi.  
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4.2. Jatkotutkimus 

 

Kandidaatintutkielmani aineisto sopii erityisesti keskustelunanalyyttisiin tutkimuksiin, 

sillä aineisto on kerätty keskustelunanalyyttisin periaattein. Aineistoa olisi mahdollista 

lähestyä keskustelunanalyyttisin menetelmin useasta eri näkökulmasta, sillä aineisto on 

monikielinen ja käsittää sekä video- että puhenauhat. Aineistoa voi tutkia esimerkiksi niin 

ei-natiivin kuin natiivin suomen puhujan näkökulmasta kiinnittäen huomiota vain toisen 

käyttämään kieleen tai sitten voisi tutkia puhujien välistä vuorovaikutusta.  

 

Kandidaatintutkielmaani tehdessä aineistosta nousi esiin kysymyksiä, jotka erityisesti 

kiinnostavat minua. Kiinnitin huomiota aineistossani suominatiivin käyttämiin eleisiin ja 

ilmeisiin, joita hän teki keskustelun aikana. Olisi mielenkiintoista tutkia keskustelunana-

lyysin menetelmin, millaisia eri eleitä ja ilmeitä suominatiivi käyttää ja missä tilanteissa. 

Aineistossa esiintyviä eleitä ja ilmeitä voisi tutkia myös siitä näkökulmasta, kuinka pu-

hujat toistavat eleitä ja ilmeitä keskustelukumppanin jälkeen. Kolmas kiinnostava aineis-

tosta esiin noussut kysymys on, missä tilanteissa puhujat koskettavat tai kääntyvät katso-

maan toisiaan. Itseäni kiinnostaisi siis erityisesti aineiston selkeämpi keskustelunanalyyt-

tinen tutkiminen, sillä tässä kandidaatintutkielmassani käytin hyväkseni myös vuorovai-

kutuslingvistiikan keinoja ja keskustelunanalyyttinen näkökulma jäi tutkielmassani hei-

koksi.  
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LIITE  

 

 

KESKUSTELUNANALYYSIN LITTEROINTIMERKIT 

.  laskeva intonaatio 

, tasainen intonaatio 

? nouseva intonaatio 

↑ seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta 

heti (alleviivaus) painotus tai sävelkorkeuden nousu muualla kuin sanan lopussa 

[ päällekkäispuhunnan alku 

] päällekkäispuhunnan loppu 

( . ) mikrotauko: 0,2 sekuntia tai vähemmän 

(0.4) mikrotaukoa pidempi tauko; sekunnin kymmenesosina 

= kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 

〉〈  nopeutettu jakso 

〈    〉 hidastettu jakso 

e::1 äänteen venytys 

' palatalisaatio 

°        ° ympäristöä vaimeampaa puhetta 

AHA äänen voimistaminen 

.hhh sisäänhengitys 

hhh. uloshengitys 

.joo (piste sanan edessä) sana lausuttu sisään hengittäen 

he he naurua 

s (h) ana (h) kuvaa uloshengitystä, useimmiten nauraen lausuttu 
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£        £ hymyillen lausuttu sana tai jakso 

@      @ äänen laadun muutos 

#        # nariseva ääni 

↓ matalammalta lausuttu jakso 

mi- sana jää kesken 

(tai) epäselvästi kuultu jakso 

(- -) sana, josta ei ole saatu selvää 

(- - -) pitempi jakso, josta ei ole saatu selvää 

((      ))((      )) litteroijan kommentteja 

 


