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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkielman aihe ja tavoitteet 

 

Käsittelen kandidaatintutkielmassani -s-liitepartikkelin merkitystä interrogatiivipronomi-

neissa mitäs ja mikäs. Liitepartikkelin semantiikkaa selvittäessäni vertaan pronomineja 

mitäs ja mikäs niiden liitepartikkelittomiin muotoihin mitä ja mikä, jotta saisin selville  

-s-liitepartikkelin mahdollisimman tarkan merkityksen erilaisissa käyttökonteksteissa. 

 

-s-liitepartikkelia ei ole tutkittu vertailevasta näkökulmasta aiemmin, minkä vuoksi ha-

luan tarkastella -s-liitepartikkelia juuri siitä näkökulmasta. Ne tutkimukset, joissa partik-

kelia on käsitelty, ovat olleet eri näkökulmista kuin oma rajaukseni. Aiheeseen liittyvät 

aiemmat tutkimukset ovat käsitelleet esimerkiksi liitepartikkelin käyttökonteksteja ja 

merkityksiä keskustelunanalyysin näkökulmasta (Halonen 2002; Raevaara 2004). Lisäksi 

on tutkittu joitakin konstruktioita, joissa -s esiintyy (Kotilainen 2007). Aiemmin tehtyjä 

tutkimuksia esittelen tarkemmin luvussa 1.2. 

 

Koska -s-liitepartikkeli on sävypartikkeli (VISK 2008 § 126), sen pohjalta on mahdollista 

tehdä oletus, että -s tuo jonkinlaisen lisämerkityksen käyttökontekstiinsa. Mielestäni on-

kin mielenkiintoista selvittää, minkä merkityseron kysymyssanaan kiinnittyessään -s voi 

tuoda koko kysymykseen verrattuna samanlaiseen kysymyksen ilman -s-liitepartikkelia. 

Koska -s-liitepartikkelia ei ole aiemmin tutkittu fennistiikassa vertailevasta näkökul-

masta, koen, että tutkimuksestani voi saada uutta tietoa siitä, miten partikkelin tuoma 

merkitys käsitetään erilaisissa käyttökonteksteissa. 

 

Koska -s-liitepartikkelin on mahdollista kiinnittyä erityyppisiin sanoihin, on aihetta syytä 

rajata koskemaan vain joitakin tiettyjä sanoja. Rajaan aiheen siis koskemaan vain kysy-

myssanoja ja vielä tarkemmin interrogatiivipronomineja mitä ~ mitäs ja mikä ~ mikäs. En 

myöskään ota kandidaatintutkielmassani huomioon kiteytyneitä konstruktioita, joissa mi-

täs ja mikäs esiintyvät, sillä näissä konstruktioissa kyseiset sanat eivät ole yleensä kysy-

myssanan varsinaisessa tehtävässä. Tällainen kiteytynyt konstruktio on esimerkiksi mitä 

kuuluu -kysymyksen yleinen vastaus mitäs tässä (*mitä tässä) (VISK 2008 § 837). 
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Käsitystä -s-liitepartikkelin merkityksestä interrogatiivipronomineissa mitäs ja mikäs sel-

vitän kyselylomakkeen avulla. Aineistoa kandidaatintutkielmaani kerään Facebookissa 

jakamalla kyselomakkeen Yhdyssana on yhdyssana -ryhmään sekä omalle Facebook-sei-

nälleni. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

− Millaiseksi informantit hahmottavat interrogatiivipronominien mikä ja mikäs sekä 

mitä ja mitäs merkityserot? 

− Millaiseen tilannekontekstiin informantit yhdistävät -s-liitepartikkelin käytön? 

− Millainen vaikutus -s-liitepartikkelilla on kysymyksen sävyyn? 

 

Luvussa 2 esittelen kandidaatintutkielmani teoriataustaa eli esimerkiksi sitä, minkälaisia 

käyttöyhteyksiä -s-liitepartikkelilla on aiemman tutkimuksen perusteella sekä sitä, mil-

laisia syntaktisia esiintymisehtoja partikkelilla on. Tutkimusmenetelmää ja -aineistoa kä-

sittelen luvussa 3. Luvussa 4 käyn läpi aineiston analyysin sekä teen yhteenvedon ana-

lyysin tuloksista. Lopuksi vielä tiivistän kandidaatintutkielmani keskeisimmän sisällön 

luvussa 5 sekä esittelen jatkotutkimusideoita. 

 

 

1.2. Aiemmat tutkimukset 

 

Aiempaa tutkimusta -s-liitepartikkelin semantiikasta on niukasti. Kyseiseen liitepartikke-

liin liittyvä aiempi tutkimus on useimmiten tehty keskustelunanalyysin näkökulmasta. 

Liisa Raevaara (2004) on tutkinut -s-liitepartikkelin sisältäviä hakukysymyksiä arkikes-

kusteluista. Keskustelujen perusteella Raevaara on jakanut käyttökontekstit viiteen eri 

luokkaan: muistelukysymykset, kantaa ottavat kysymykset, kuulumisia tiedustelevat ky-

symykset, puheenaiheen esittelevät kysymykset sekä ehdotusta hakevat ja käsittelevät ky-

symykset (Raevaara 2004: 533). Raevaara ei ole tutkimuksessaan verrannut liitepartikke-

lillisia ja liitepartikkelittomia kysymyssanoja toisiinsa vaan on käsitellyt vain liitepartik-

kelin sisältäviä kysymyksiä. Hän toteaakin tutkimuksessaan, että analysoimalla rinnak-

kaistapauksia olisi mahdollista saada lisätietoa -s-liitepartikkelin merkityksestä. (Rae-

vaara 2004: 552.) 

 

Mia Halonen (2002) on tutkinut väitöskirjassaan kertomista terapian välineenä. Halosen 

väitöskirjassa tulee ilmi, että terapeutilla on mielessään jo valmiina vastaus, kun hän lisää 
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kysymykseen -s-liitepartikkelin. Puhejakson alussa terapeutti hakee aiheeksi liitepartik-

kelillisella hakukysymyksellä sekä ongelmat että ratkaisut ongelmiin. Sitä, että tera-

peutilla on mielessä jo valmiina vastaus kysymykseen, konkretisoi se, että hän kirjaa aina 

oikeat vastaukset taululle. (Halonen 2002: 184.)  Halonen kirjoittaakin, että -s-liitepartik-

kelin merkityksen voisi kirjoittaa auki muotoon ’Tiedät kyllä miten asia todellisuudessa 

on’ (Halonen 2002: 182). Tutkimuksen kohteena on institutionaalinen vuorovaikutus 

(Halonen 2002: 26), joten tutkimuksen tarkoituksena ei olekaan ollut -s-liitepartikkelin 

merkityksen selvittäminen, vaan huomio on tullut ikään kuin sivutuotteena kerätyn ai-

neiston kautta. 

 

-s esiintyy myös kiteytyneissä konstruktioissa. -s-liitepartikkelin sisältäväksi kiteyty-

neeksi konstruktioksi ajatellaan esimerkiksi mikäs x:n on ollessa. (VISK 2008 § 837.) 

Tätä konstruktiota Lari Kotilainen (2007) on tutkinut lähikonstruktioita käsittelevässä 

väitöskirjassaan. Mikäs on ollessa -konstruktion lisäksi Kotilainen on tutkinut myös kon-

struktioita mikäs on olla ja mikäs on ollakseen. Kotilaisen tutkimuskohteina ovat olleet 

siis erilaiset konstruktiot, ei yksittäinen -s-partikkeli. 

 

-s-liitepartikkelin lisäksi myös muita liitepartikkeleita on tutkittu fennistiikassa eri näkö-

kulmista. Pirkko Forsman Svensson (1994, 2003 [1998]) on tutkinut 1600- ja 1700-luvun 

teksteissä esiintyviä liitepartikkeleita sekä sitä, miten niiden käyttötarkoitukset eroavat 

kyseisten vuosisatojen teksteissä. Oulun yliopistossa esimerkiksi Henna Vanninen (2021) 

on tutkinut kandidaatintutkielmassaan -kin-partikkelin esiintymistiheyksiä erilaisissa 

syntaktisissa ympäristöissä. -kin-liitepartikkelia on tutkittu myös paljon murteiden tutki-

muksessa. Pauliina Karppinen (2016) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan sitä, miten 

Vuolijoen murteessa -kin-liitteen variaatio on 50 vuoden aikana muuttunut ja millaista 

muutos on. 
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2. TEORIA 

 

Tiivistettynä -s-liitepartikkelin merkityksen kysymyssanojen yhteydessä voi ilmaista sa-

noilla ’oikeastaan’ tai ’oikein’. Sitä käytetään usein myös retorisissa ja muistelukysymyk-

sissä, kuten millos se nyt oli tai mites se menikään. (VISK 2008 § 837.) Muita partikkelin 

käyttökonteksteja ovat muun muassa kantaa ottavat kysymykset (1), kuulumisia tieduste-

levat kysymykset (2), puheenaiheen esittelevät kysymykset (3) sekä ehdotusta hakevat ja 

ehdotusta käsittelevät kysymykset (4) (Raevaara 2004: 533). Kielitoimiston ohjepankin 

(KO) mukaan kysymyssanan yhteyteen lisätty -s-liitepartikkeli tekee kysymykseen tutta-

vallisen sävyn (5). 

 

(1) mitäs vikaa siinä 

(2) mitäs sulle kuuluu 

(3) minkäslainen sää teillä nyt on 

(4) mitäs me sovittais 

(5) minkäs hintainen vakionopeudensäädin on jälkiasennettuna? 

 

Muistelukysymyksissä -s-liitepartikkelin tehtävänä on osoittaa, että kysyjällä on ollut tai 

on jonkinlaista tietoa kysytystä asiasta (Raevaara 2004: 534). Kantaa ottavissa kysymyk-

sissä -s voi implikoida sitä, että kysyjällä on jo jonkinlainen ennakkokäsitys asiasta, mikä 

ohjaa puolestaan tulkitsemaan, että kysyjä tulee arvioimaan vastausta omaa ennakkokä-

sitystään vasten tai että vastausta ei oikeastaan edes tarvita (Raevaara 2004: 537–538). 

Puheenaiheen esittelevissä kysymyksissä puhuja ottaa -s-liitepartikkelin sisältävällä ky-

symyksellä esille uuden puheenaiheen (Raevaara 2004: 545). 

 

Ehdotuksia hakevat ja käsittelevät kysymykset kuuluvat Raevaaran luokittelussa samaan 

luokkaan, vaikka niillä onkin eri käyttötarkoitukset (Raevaara 2004: 548–550). Ehdotusta 

hakevissa kysymyksissä puhuja ei välttämättä oleta, että keskustelukumppanilla olisi val-

mista vastausta kysymykseen, sillä puhuja jatkaa keskustelua esittäen itse ehdotuksen. 

Puhuja kysyy siis ensin -s-liitepartikkelillisen ehdotusta hakevan kysymyksen, minkä jäl-

keen hän jatkaa keskustelua itse ehdotuksella. (Raevaara 2004: 548.) Sen sijaan ehdotusta 

käsittelevillä kysymyksillä pyydetään lisätietoa keskustelukumppanin aiemmin teke-

mästä pyynnöstä tai ehdotuksesta. Näissä kysymyksissä -s vaikuttaa implikoivan varauk-

sellisuutta ja epäröintiä. (Raevaara 2004: 549–550.) 
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Lisäksi -s esiintyy myös kuulumisia tiedustelevissa kysymyksissä. Yleensä kuulumisia 

tiedustelevat kysymykset sijoittuvat keskustelun alkuun tai sen rajakohtiin. (Raevaara 

2004: 541.) Näissä kysymyksissä partikkelin tehtävänä voi olla vastaukseen liittyvien 

odotusten väljentäminen sekä sen ilmaiseminen, ettei kysyjä odota kuulevansa erityisiä 

uutisia (Raevaara 2004: 543). Partikkelin käyttö sarjakysymyksissä tulee ilmi esimerkiksi 

kuulumisia tiedustelevissa kysymyksissä. Sarjakysymyksissä -s-partikkelin sisältävä 

konnektiivi, esimerkiksi entäs, sitoo esitetyn kysymyksen aiemmin esitettyjen kysymys-

ten sarjaan. Kuulumisia tiedustelevien kysymysten lisäksi -s-liitepartikkelin sisältävät 

sarjakysymykset ovat yleisiä institutionaalisissa keskusteluissa, kuten lääkärin vastaan-

otolla. (Raevaara 2004: 544.) 

 

Halosen (2002: 183) mukaan -s luo kysymyssanaan liittyessään tunnistettavuuden impli-

kaation sekä kuulijaan vetoavan sävyn. Sävyn voidaan ajatella johtuvan liitepartikkelin 

taustasta (Halonen 2002: 183): -s on syntynyt sekä se-pronominista että sinä-pronomi-

nista (Penttilä 1963 [1957]: 119). Esimerkiksi vanhan suomen kirjakielen teksteissä 1600-

luvulla käytetään hyvin paljon -s-liitepartikkelia sinä-pronominin vastineena (Forsman 

Svensson 1994: 392). Halosen aineistossa oleva kysymys mitäs te ootte tehny onkin mah-

dollista purkaa partikkelin alkuperä huomioon ottaen muotoon mitä s(e on mitä) te ootte 

tehny. Tämä tukee ajatusta siitä, että kysyjä saattaa käyttää partikkelia myös sellaisissa 

tilanteissa, joissa hän tietää vastauksen jo valmiiksi. (Halonen 2002: 183.) 1700-luvun 

teksteistä on huomattavissa, että -s-liitepartikkelin eriytyminen yksikön 2. persoonasta on 

jo alkanut (Forsman Svensson 2003 [1998]: 57). 1700-luvun teksteissä -s-liitepartikkelin 

käyttökontekstit ovat laajentuneet edelliseen vuosisataan verrattuna. Esimerkiksi 1600-

luvun teksteissä -s ei esiinny vielä lainkaan interrogatiivipronomineissa, mutta 1700-lu-

vulla partikkelia esiintyy interrogatiivipronomineissa kukas ja mikäs. (Forsman Svensson 

2003 [1998]: 59.) 

 

-s-liitepartikkeli antaa usein sanotulle asialle lievemmän ja tuttavallisen sävyn (Penttilä 

1963 [1957]: 121). Lieventävä merkitys tulee ilmi esimerkiksi kehotuslauseissa sekä käs-

kevissä passiivilauseissa, sillä näissä lauseissa -s lievittää käskevyyden jyrkkyyttä (Mati-

haldi 1979: 141). Lampinen (1990: 87) on kuvannut yleisesti ottaen liitepartikkeleiden 

tehtäväksi käskyn pehmentämisen. Liitepartikkeli voi muuttaa käskyn tuttavalliseksi tai 

lempeäksi kehotukseksi, jolloin imperatiivista tulee kohteliaampi. Lisäksi liitepartikke-

leilla on pehmentävä vaikutus kysymyksiin. (Lampinen 1990: 87.) 
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Liitepartikkelit on mahdollista jakaa pääryhmiin niiden syntaktisten esiintymisehtojen 

mukaan. Koska -s kiinnittyy aina ensimmäiseen lausekkeeseen lauseessa, se kuuluu en-

simmäisen jäsenen liitteiden pääryhmään. Tämän ryhmän liitepartikkelit kiinnittyvät 

lauseenalkuiseen finiittiverbiin tai lauseen ensimmäiseen lausekkeeseen. Lauseen ensim-

mäisessä lausekkeessa partikkelit yleensä kiinnittyvät sen loppuun. Kun ensimmäisen jä-

senen liitteiden pääryhmän sisällä liitepartikkelit jaetaan vielä alaluokkiin, -s-liitepartik-

keli sijoittuu sävypartikkeleiden alaluokkaan. (VISK 2008 § 126.) Sävypartikkeli tuo aina 

jonkinlaisen merkityslisän käyttökontekstiinsa. Jokaisella sävypartikkelilla on kuitenkin 

väljähkö oma merkityksensä. Lopulliseen tulkintaan merkityksestä vaikuttaa se, missä 

kontekstissa liitepartikkeli esiintyy. (VISK 2008 § 821.) 

 

Myös sävypartikkelit on mahdollista jakaa kahteen alaryhmään: itsenäisiin sävypartikke-

leihin, joita ovat muun muassa oikeastaan, nyt ja ihan, sekä kliittisiin sävypartikkeleihin, 

joihin -s-liitepartikkelikin kuuluu. Muita kliittisiä sävypartikkeleita ovat esimerkiksi -hAn 

ja -pA. Kliittiset sävypartikkelit ovat siis niitä sävypartikkeleita, jotka liittyvät lausuman 

alussa olevaan lausekkeeseen. Oli sävypartikkeli sitten itsenäinen tai kliittinen, se ei voi 

muodostaa vuoroa tai lausumaa yksin. Sävypartikkeleiden luokka on avoin, joten siihen 

voi siirtyä sanoja muista sanaluokista ja partikkeliryhmistä. Tämän vuoksi useilla itsenäi-

sillä sävypartikkeleilla on rinnakkaismuotona variantti, joka on jonkin toisen sanaluokan 

sana. (VISK 2008 § 821.) Esimerkiksi nyt on sekä sävypartikkeli että temporaalinen ad-

verbi (VISK 2008 § 823). 

 

Liitepartikkeleihin liittyvät läheisesti käsitteet isäntäsana ja isäntälauseke. Isäntäsanalla 

tarkoitetaan sellaista sanaa, johon partikkeli liittyy. Isäntälauseke puolestaan tarkoittaa 

sitä lauseketta, jonka johonkin sanaan liitepartikkeli kiinnittyy. -s-liitepartikkelin esiinty-

minen on rajatumpaa kuin monien muiden liitepartikkeleiden, sillä se voi liittyä vain tie-

tyntyyppisiin isäntäsanoihin. -s voi liittyä imperatiivimuotoihin, kuten tulkaas ja tules 

sekä moniin kysymyssanoihin, esimerkiksi missäs ja mitäs. (VISK 2008 § 126.) Useissa 

kielissä liitepartikkelit voivat liittyä myös toisiinsa (Luís & Spencer 2012: 2), ja näin on 

myös suomen kielessä. -s-liitepartikkelin on mahdollista liittyä -kO- ja -pA-liitepartikke-

leihin, esimerkiksi vieläkös ja sanopas. Kysymyssanat, joihin -s ei voi liittyä itsenäisesti, 

ovat translatiivisijaisia (*keneksis, *miksis). Kuitenkin translatiivisijaisiin kysymyssanoi-

hin -s-liitepartikkelin on mahdollista kiinnittyä muiden liitepartikkeleiden kautta, esimer-

kiksi miksikäs ja moneksipas. (VISK 2008 § 126.) 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

 

3.1. Kyselylomake 

 

Olen käyttänyt aineistonkeruuseen kyselylomaketta. Kyselylomaketta tehdessäni olen 

järjestänyt kysymykset niin, että aiemmat kysymykset eivät anna informanteille tausta-

tietoa aiheesta, minkä vuoksi ne eivät siis voi vaikuttaa myöhempien kysymysten vas-

tauksiin. Koska kyselyn alkuvaiheessa informantit jaksavat todennäköisesti vastata par-

haiten, olen laittanut avoimia kysymyksiä sisältävän tehtävän (liite, tehtävä 1) heti ensim-

mäiseksi kyselylomakkeessa. Helpommin vastattavat suljetut kysymykset olen sijoittanut 

kyselyssä avoimia kysymyksiä sisältävän tehtävän jälkeen. Jotta informantit jaksavat vas-

tata kaikkiin kysymyksiin, kyselylomakkeesta ei kannata tehdä liian pitkää (Vanhatalo & 

Vehkalahti 2020: 254). Kyselylomakkeessani on kolme tehtävää alakohtineen. Kahteen 

viimeiseen tehtävään informantit ovat voineet halutessaan vastata nopeastikin, sillä infor-

manttien ei ole ollut pakko perustella valintojaan. Vapaaehtoisia perusteluita varten olen 

kuitenkin antanut informanteille mahdollisuuden jokaisessa tehtävässä. 

 

Kohderyhmän rajaaminen on tärkeää kyselytutkimusta tehdessä. Tähän on olemassa 

kaksi päätapaa: harkinnanvarainen näyte ja satunnaisotanta. Satunnaisotannassa kaikilla, 

jotka kuuluvat perusjoukkoon, on yhtäläiset mahdollisuudet vastaajaksi päätymiseen. 

(Vanhatalo & Vehkalahti 2020: 258.) Itse olen käyttänyt satunnaisotantaa vastaajaryhmän 

rajaamiseen, sillä minulla ei ole tarkoituskaan selvittää minkään tietyn ryhmän käsitystä 

-s-liitepartikkelin käyttökontekstista ja merkityksestä mitäs ja mikäs -interrogatiiviprono-

mineissa, vaan olen halunnut saada yleistettävämmän tuloksen. Aineistonkeruussani sa-

tunnaisotanta siis näkyy siten, että kenellä tahansa reilun 40 000 jäsenen Yhdyssana on 

yhdyssana -Facebook-ryhmästä on ollut mahdollisuus vastata kyselyyni sen aukioloajan 

aikana. Lisäksi olen jakanut kyselyn julkisena omalla Facebook-seinälläni. Periaatteessa 

kuka tahansa on siis voinut sen sieltä löytää. Siinä vaiheessa, kun olen sulkenut kyselyn, 

en ole voinut tietää ketkä ovat vastanneet ja ketkä eivät. 

 

Kyselylomake on tehokas tapa kerätä aineistoa, sillä se mahdollistaa tutkijalle laajan ha-

vaintoaineiston keräämisen suhteellisen vähällä vaivalla (Alanen 2011: 160). Lisäksi ky-

selylomakkeella on mahdollista tavoittaa informanttien kielitaju tai ainakin informanttien 

käsitys kielitajustaan. Kyselyllä voidaan siis selvittää informanttien tietoisia käsityksiä 
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sekä tiedostamattomia asioita, kuten esimerkiksi kielen käyttöä ja asenteita. (Vanhatalo 

& Vehkalahti 2020: 245.) Näistä syistä itsekin olen päätynyt keräämään aineistoni kyse-

lylomakkeella (liite). Toisaalta kyselytutkimuksessa on omat huonot puolensa: vastaajat 

saattavat olla esimerkiksi epäluotettavia tai he saattavat jättää täyttämättä joitakin kohtia 

kyselystä (Alanen 2011: 160). Jotta informantit vastaisivat kaikkiin tehtäviin, olen mer-

kinnyt ne pakollisiksi. Kyselylomakkeessa ei siis ole mahdollisuutta edetä, ennen kuin on 

vastannut pakollisiksi merkittyihin tehtäviin. Ainoastaan vapaaehtoisiin perusteluihin in-

formanttien on mahdollista jättää vastaamatta. 

 

Kyselylomakkeessani (liite) on kolme erilaista tehtävää. Tehtävä 1 (liite) alakohtineen on 

avoin tehtävä. Tehtävässä olen pyytänyt informantteja selittämään omin sanoin, mitä mer-

kityseroa on tehtävässä annetuilla mitä ~ mitäs ja mikä ~ mikäs -alkuisilla kysymyksillä. 

Esimerkkinä olen kertonut, että informantit voivat kuvailla esimerkiksi millainen sävy 

kysymyksistä välittyy, missä tilanteessa kysymykset on kysytty sekä keitä tai millaisia 

tilanteen osapuolet ovat. Tällä tehtävällä minun on ollut tarkoitus selvittää, mikä intuitii-

vinen käsitys informantilla on mitä ~ mitäs ja mikä ~ mikäs -sanojen merkityseroista. 

 

Osa tehtävän 1 (liite) kysymyksistä pohjautuu Raevaaran (2004: 533) tekemään jaotte-

luun -s-liitepartikkelin tehtävistä. Tehtävässä on edustettuna seuraavat Raevaaran luokat: 

kuulumisia tiedustelevat kysymykset (liite, tehtävä 1a), kantaa ottavat kysymykset (liite, 

tehtävä 1b) ja ehdotusta hakevat kysymykset (liite, tehtävä 1c). Lisäksi tehtävä 1e perus-

tuu Halosen (2002: 182) havaintoon siitä, että partikkelilla voidaan hakea jotain tiettyä 

vastausta. Tehtävän 1d (liite) tarkoituksena on selvittää, voisiko partikkelin yksi käyttö-

konteksteista olla se, kun puhuttelee asemaltaan alempana olevaa henkilöä. -s voi saada 

tilanteesta riippuen erilaisia sävyjä. Näitä sävyjä pyrin saamaan selville tehtävässä 1f 

(liite), sillä intuitioni mukaan -s voi joko pehmentää sanomaa tai tehdä kysymyksestä 

haastavamman. 

 

Tehtävä 2 (liite) on suljettu vaihtoehtokysymys. Tehtävässä kuvaillaan erilaisia tilanteita, 

joita seuraa joko mitä ~ mitäs tai mikä ~ mikäs -alkuinen kysymys. Olen pyytänyt infor-

mantteja valitsemaan jokaiseen tilanteeseen omasta mielestään parhaiten sopivan interro-

gatiivipronominin. Tällä tehtävällä olen pyrkinyt selvittämään, mihin käyttökonteksteihin 

informantit liittävät -s-liitepartikkelin. Jokaisen alakohdan jälkeen olen antanut informan-

teille mahdollisuuden perustella vastauksiaan. Vaikka perusteleminen ei ole ollut 
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pakollista, mahdollisuus perusteluille on kuitenkin hyvä olla sen vuoksi, että niistä voi 

saada arvokasta lisätietoa informanttien ajatuksista. Tehtävän 2 kysymyksiä laatiessani 

olen ottanut huomioon sekä Raevaaran (2004: 533) luokittelut -s-liitepartikkelin tehtä-

vistä että Halosen (2002: 182) huomiot. Lisäksi joidenkin kysymysten (liite, tehtävät 2g, 

2k, 2n) osalta hypoteesini liittyy partikkelin mahdollisesti tuomaan sävyyn. Myös puhu-

teltavan aseman vaikutusta liitepartikkelin käyttöön olen halunnut selvittää muutamalla 

kysymyksellä (liite, tehtävät 2j, 2l, 2m). 

 

Tehtävä 3 (liite) on suljettu tehtävä, jossa olen pyytänyt informantteja arvioimaan -s-lii-

tepartikkelillisen interrogatiivipronominin sävyä eri kysymyksissä. Tehtävässä on an-

nettu kuusi erilaista adjektiiviparia. Parien avulla informantti on arvioinut -s-liitepartik-

kelin tuomaa sävyä jokaisen kysymyksen osalta erikseen. Lisäksi jokaisessa kohdassa on 

annettu mahdollisuudeksi vastata neutraali. Adjektiivipareja miettiessäni olen ottanut 

huomioon partikkelin sävyn kuvaukset erilaisista tutkimuksista ja kielioppiteoksista. Läh-

teissä on esimerkiksi tullut esille -s-liitepartikkelin tuttavallinen (ks. esim. Penttilä 1963 

[1957]) sävy, joten yksi kyselylomakkeen adjektiivipareista on tuttavallinen ~ muodolli-

nen. Lisäksi osa adjektiivipareista on oman intuitioni mukaan valikoitunut kyselylomak-

keeseen. Tällainen pari on esimerkiksi ystävällinen ~ epäystävällinen. Myös tehtävässä 3 

olen antanut mahdollisuuden perusteluille jokaisen alakohdan jälkeen. 

 

 

3.2. Aineistonkeruu 

 

Olen kerännyt aineiston kandidaatintutkielmaani sähköisellä Webropol-kyselylomak-

keella (ks. liite). Kyselylomaketta olen jakanut Facebookissa omalla seinälläni sekä Yh-

dyssana on yhdyssana -ryhmässä. Kyselylomake oli auki 26.–27.10.2021 reilun vuoro-

kauden, jonka aikana vastauksia tuli 124. Päädyin sulkemaan kyselylomakkeen suhteel-

lisen lyhyen ajan jälkeen, sillä informantit olivat aktiivisesti vastanneet myös vapaaeh-

toisten perusteluiden kohdalle, minkä vuoksi aineistoa tuli runsaasti. 

 

Kyselyn (liite) alussa olen kerännyt taustatietoja informanteista. Tietojen mukaan vastaa-

jista 103 (83,1 %) on naisia, 17 (13,7 %) miehiä ja 4 (3,2 %) ei halunnut kertoa sukupuol-

taan. Kaikkien informanttien äidinkieli on suomi. Iältään informantit ovat 18–72-vuoti-

aita. Tältä ikäjakaumalta eniten vastaajia on 26–30-vuotiaiden ikäluokassa, johon kuuluu 
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21 (17 %) informanteista. Vähiten informantteja on alle 20-vuotiaiden ikäluokassa, sillä 

tähän ikäluokkaan kuuluu vain 3 (2,5 %) informanttia. Taustatietojen keräämisestä huo-

limatta informantit eivät ole tunnistettavissa vastauksistaan, sillä kyselyyn on vastattu 

anonyymisti. Olen yksilöinyt vastaukset siten, että olen voinut kirjoittaa analyysilukuun 

jokaisen aineistoesimerkin jälkeen, mistä aineiston vastauksesta on kyse. Esimerkiksi 

koodaus 58I2D on purettavissa osiin niin, että kyseessä on 58. informantin vastaus tehtä-

vässä 2D.  
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4. ANALYYSI 

 

Käsittelen analyysiluvussa 4.1. kyselyn (ks. liite) vastauksia kahden kysymysryhmän 

kautta. Olen jakanut tehtävän 2 (liite) kysymykset ryhmiin hypoteesien perusteella. Teh-

tävässä 2 on erilaisia tilanteita, joita seuraa joko mitä ~ mitäs tai mikä ~ mikäs -alkuinen 

kysymys. Olen pyytänyt informantteja valitsemaan kunkin kysymyksen kohdalla omasta 

mielestään paremmin sopivan interrogatiivipronominin. Analyysissa toisessa ryhmässä 

ovat ne tehtävän 2 kysymykset, joihin hypoteesini mukaan tulee -s-liitepartikkeli. Kysy-

mysten vastauksia käsittelen luvussa 4.1.1. Toisessa ryhmässä ovat ne kysymykset, joihin 

ei hypoteesini mukaan tule -s-liitepartikkelia. Tuon ryhmän kysymyksiä käsittelen lu-

vussa 4.1.2. 

 

Jo tehtävän 2 (liite) vastauksissa tulee ilmi -s-liitepartikkelin tuoma sävy, mutta pääosin 

käsittelen -s-liitepartikkelin tuomaa sävyä analyysiluvussa 4.2. Tämän luvun vastaukset 

perustuvat tehtävästä 3 (liite) saatuihin vastauksiin. Tehtävässä 3 olen pyytänyt infor-

mantteja arvioimaan -s-liitepartikkelin sisältävän kysymyksen sävyä adjektiiviparien 

avulla. Tehtävästä 1 (liite) saatuja vastauksia hyödynnän sekä analyysiluvussa 4.1. että 

4.2. Kyseisessä tehtävässä olen pyytänyt informantteja kertomaan omin sanoin, mitä eroa 

on erilaisilla mitä ~ mitäs ja mikä ~ mikäs -alkuisilla kysymyksillä.  Tehtävän 1 vastausten 

perusteluilla tuen tehtävissä 2 ja 3 ilmi tulleita havaintoja.  

 

 

4.1. Kysymysryhmien analyysi 

 

4.1.1. Hypoteesi: -s-liitepartikkeli 

 

Kyselyssä on yhdeksän kysymystä, joihin hypoteesini mukaan tulisi todennäköisemmin 

liitepartikkelillinen interrogatiivipronomini kuin liitepartikkeliton interrogatiivipro-

nomini. Taulukossa 1 on nämä kysymykset esiteltynä siinä järjestyksessä, jossa ne ovat 

kyselylomakkeessa (liite, tehtävä 2). Ensimmäiseen sarakkeeseen olen kirjoittanut sen 

kysymyksen, jota luvut koskevat. Toinen sarake ilmentää sitä, kuinka moni informan-

teista on valinnut -s-liitepartikkelin sisältävän interrogatiivipronominin. Kolmas ilmentää 

sitä, kuinka moni on valinnut liitepartikkelittoman interrogatiivipronominin. Kaksi vii-

meistä ilmentää vastausten jakaantumista prosenteissa. 
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TAULUKKO 1. Hypoteesi: -s-liitepartikkeli. 

Hypoteesi: liitepartikkeli -s-liitepar-

tikkeli 

ei liitepar-

tikkelia 

-s-liite-

partikkeli 

ei liitepar-

tikkelia 

2a) Ravintolakysymys 76 48 61,3 % 38,7 % 

2c) Konserttikysymys 80 44 64,5 % 35,5 % 

2d) Elokuvailtakysymys 53 71 42,7 % 57,3 % 

2g) Puolisokysymys 58 66 46,8 % 53,2 % 

2i) Ihmisjoukkokysymys 75 49 60,5 % 39,5 % 

2k) Koiranpentukysymys 46 78 37,1 % 62,9 % 

2m) Lapsikysymys 96 28 77,4 % 22,6 % 

2n) Lautapelikysymys 63 61 50,8 % 49,2 % 

2o) Kuntosalikysymys 70 54 56,5 % 43,5 % 

 

Taulukosta 1 huomaa, että useimpien kysymysten kohdalla hypoteesini on osoittautunut 

oikeaksi. Kuitenkaan elokuvailta-, puoliso- ja koiranpentukysymyksissä (liite, tehtävät 

2d, 2g, 2k) hypoteesini ei ole toteutunut. Lautapelikysymyksen (liite, tehtävä 2n) kohdalla 

vastaukset ovat menneet melkein tasan, sillä -s-liitepartikkelillisen interrogatiivipronomi-

nin on valinnut vain kaksi informanttia enemmän kuin liitepartikkelittoman interrogatii-

vipronominin. 

 

Hypoteesini vastaisesti elokuvailtakysymykseen (liite, tehtävä 2d) yli puolet (57,3 %) in-

formanteista on valinnut liitepartikkelittoman sanan (taulukko 1). Liitepartikkelittoman 

mitä-sanan valintaa informantit perustelevat sillä, että he esittävät suoran kysymyksen, 

johon haluavat suoran vastauksen, kuten esimerkissä (6) tulee ilmi. Esimerkissä (7) on 

nähtävissä, että liitepartikkelittoman kysymyksen ajatellaan olevan myös aidompi, sillä 

kysyjällä ei ole ennakkotietoa ystävän suunnitelmista. Vastausten perusteella on siis mah-

dollista olettaa, että -s-liitepartikkelia käyttämällä kysymys ei olisi yhtä suora tai että ky-

syjällä olisi jo mahdollisesti ennakkotietoa toisen suunnitelmista. 

 

(6) Minulla on suunnitelma, joten kysyn suoraan mitä teet, koska haluan tietää 

suoraan kainostelematta mitä suunnitelmia on, tai onko niitä. (58I2D) 

(7) Kysyjällä ei ole aavistusta toisen vkl-suunnitelmista. (37I2D) 
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Elokuvailtakysymyksen (liite, tehtävä 2d) lisäksi puolisokysymykseen (liite, tehtävä 2g) 

yli puolet (53,2 %) informanteista on valinnut käyttävänsä tilanteessa mieluummin mikä-

interrogatiivipronominia (taulukko 1). Lisäksi lautapelikysymyksessä (liite, tehtävä 2n) 

lähes puolet (49,2 %) informanteista on valinnut mitä-interrogatiivipronominin (taulukko 

1). Hypoteesini näissä kysymyksissä liittyy liitepartikkeleiden pehmentävään sävyyn, 

josta esimerkiksi Lampinen (1990: 87) on kirjoittanut. Osa informanteista onkin perus-

tellut partikkelin käyttöä sen keventävällä sävyllä, kuten esimerkissä (8) tulee ilmi. Toi-

saalta hypoteesini vastaiset vastaukset liittyvät myös sävyyn. Sen sijaan, että informantit 

kokisivat liitepartikkelin pehmentävän kysymystä, useat ovat mieltäneet sen sävyn juuri 

päinvastaiseksi: liitepartikkelin voidaan nähdä tuovan sekä puoliso- että lautapelikysy-

mykseen jopa konfliktinhakuisuutta (9) ja vähättelevää sävyä (10). Vähättelevyyttä ja 

konfliktinhakuisuutta informantit ovat halunneet välttää, minkä vuoksi he ovat valinneet 

käyttävänsä mieluummin liitepartikkelitonta interrogatiivipronominia. 

 

(8) Liitepartikkeli jälleen keventää sanomaa ja vähentää tietynlaista hyökkää-

vyyden tunnetta. (46I2G) 

(9) "Mikä sinua vaivaa?" on mielestäni neutraalimpi ja ymmärtäväisempi, toi-

saalta suorempi kysymys. – – "Mikäs sinua vaivaa?" voitaisiin tulkita ylimie-

lisemmäksi ja konfliktihakuiseksi kysymykseksi – –. (08I2G) 

(10) Mikäs on ehkä provosoivampi ja vähättelevämpi (21I2G) 

 

Myös koiranpentukysymyksessä (liite, tehtävä 2k) vastaukset ovat selkeästi hypoteesini 

vastaisia, sillä 62,9 % informanteista on valinnut vastauksekseen liitepartikkelittoman 

mikä-pronominin (taulukko 1). Informanttien mukaan partikkelin käytön nähdään pitävän 

sisällään jonkinlaisen oletuksen vastauksesta, kun taas liitepartikkeliton interrogatiivipro-

nomini nähdään neutraalimpana tiedusteluna. Esimerkissä (11) informantti kertoo, että 

liitepartikkelillisessa kysymyksessä on taustalla ajatus siitä, että kaverin muut koirat ovat 

tyhmästi nimettyjä, minkä vuoksi informantti olettaa, että uusinkin koira on tyhmästi ni-

metty. Kuten esimerkistä (12) huomaa, mikä-sanan valintaa perustellaan lisäksi sillä, että 

koiranpennun nimestä ei ole ollut aiemmin puhetta, eli kysymyksellä ei ole tarkoitus il-

maista sitä, että kysyjä olisi esimerkiksi unohtanut jo kertaalleen kerrotun koiranpennun 

nimen. 

 

(11) Mikä on neutraali tiedustelu. Mikäs kysyisin silloin, jos minusta lähtökohtai-

sesti kaikki kaverin koirat on tyhmästi nimetty ja tässä on taas yksi uusi tyh-

myys tulossa korviini (33I2K) 
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(12) En ole vielä kuullut nimeä, joten "mikä". Jos olisin kuullut sen mutten muis-

taisi, kysyisin "mikäs" (02I2K) 

 

Muissa kysymyksissä hypoteesini osuu selkeämmin oikeaan (taulukko 1). Ravintola- ja 

konserttikysymykset (liite, tehtävät 2a, 2c) ovat muistelukysymyksiä, joissa -s-liitepar-

tikkelin käytöllä voidaan viestiä, että asiasta on puhuttu jo aiemmin, mutta kysyjä ei vain 

muista, mitä on puhuttu. Tällöin mikä viittaisi siihen, ettei asiasta ole ollut aiemmin pu-

hetta. Tämä tulee ilmi myös informanttien perusteluissa -s-liitepartikkelin valinnalle (13). 

Partikkelilla halutaan myös varmistella, että itse muistaa asian oikein ja että suunnitelmat 

ovat edelleen voimassa (14). -s-liitepartikkelin käyttö muistelukysymyksissä tulee ilmi 

myös Raevaaran (2004: 534–537) artikkelissa. Muistelukysymyksissä kysyjä osoittaa 

partikkelin käyttämisellä, että hänellä on tai on ollut tietoa kysytystä asiasta (Raevaara 

2004: 534).  

 

(13) Sanassa "mikäs" on tässä tapauksessa mielestäni mukana viesti, joka kertoo, 

että olen jo kuullut ravintolan nimen, mutta en vain muista sitä. Jos sanoisin 

että "mikä se ravintola olikaan", niin kuulostaa enemmän siltä, ettei ravintolan 

nimestä ole ollut aiemmin puhetta. (21I2A) 

(14) Sävy on keveämpi ja kertoo siitä, että haluan varmistaa että olen menossa 

oikeaan paikkaan ja ehkä myös kaipaan varmistusta, ettei suunnitelmiin ole 

tullut muutosta. (47I2A) 

 

-s-liitepartikkelin käytöllä voidaan implikoida kysymyksen jälkeen tulevaa ehdotusta, ja 

tällä osa informanteista perusteleekin elokuvailtakysymyksessä (liite, tehtävä 2d) partik-

kelin käyttöä, kuten esimerkistä (15) huomaa. Sama perustelu tulee ilmi muidenkin teh-

tävien vastauksissa. Esimerkiksi tehtävän 1c (liite) vastauksissa -s-liitepartikkelin näh-

dään ennakoivan tulevaa ehdotusta (16). Useat informantit ajattelevat, että kysymyksen 

mitäs teet tänään jälkeen voisi seurata ehdotus yhteisestä tekemisestä. Raevaaran (2004: 

548) mukaan yksi -s-liitepartikkelin käyttötarkoituksista kysymyksissä onkin ehdotuksen 

hakeminen. Puhuja siis kysyy ensin ikään kuin johdattelevan kysymyksen, esimerkiksi 

mitäs teet tänään, minkä jälkeen seuraa varsinainen ehdotus yhteisestä tekemisestä. 

 

(15) Tässä "Mitäs"-muoto kertoo heti toiselle, että jos hällä ei ole mitään suunni-

telmia, niin minulla olisi ehdottaa jotakin, todennäköisesti ystävä saattaisi 

kysyä heti vastakysymyksen että "oliko sulla jotain mielessä"? (21I2D) 

(16) "Mitäs teet tänään?" kuulostaa vihjailevammalta, että kenties kysyjällä olisi 

jotain tekemistä mielessä. – – (40I1C) 
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Raevaaran (2004) mukaan -s-liitepartikkelia esiintyy myös kantaa ottavissa kysymyk-

sissä. Näissä kysymyksissä -s implikoi sitä, että puhujalla on asiasta ennakkokäsitys, joka 

ohjaa tulkitsemaan kysymystä joko siten, että vastausta tullaan arvioimaan tätä ennakko-

käsitystä vasten tai siten, että vastausta ei oikeastaan edes tarvita. (Raevaara 2004: 537–

538.) Puoliso- ja lautapelikysymyksissä (liite, tehtävät 2g, 2n) tämä tulee myös ilmi, sillä 

useiden informanttien mukaan -s implikoisi juuri sitä, että kysyjällä on jo ennakkokäsitys 

asiasta (17–18). Informantit tuovat muidenkin tehtävien perusteluissa esille -s-liitepartik-

kelin tehtävän kantaa ottavissa kysymyksissä. Esimerkiksi tehtävän 1b (liite) vastauksissa 

useat informantit kertovat partikkelin viestivän kysymyksessä mitäs vikaa siinä on siitä, 

että kysyjä on asennoitunut siihen, että hän ei ole keskustelukumppanin kanssa samaa 

mieltä asiasta (19). 

 

(17) ”Mikä" silloin kun haluan oikeasti tietää, että mikä vaivaa, enkä tiedä. "Mi-

käs" voisi olla, että on jo olettamus pahan tuulen syystä tai en oikeastaan 

halua tietää, mutta tulipahan kysyttyä. (26I2G) 

(18) Mitäs-muoto tässä tapauksessa viittaa mielestäni siihen, että haluan toisen 

varmistavan säännöistä minun olevan oikeassa. Mitä-muoto olisi neutraa-

limpi ilmaisu, jolla viestisin, että kumpi vain voi olla oikeassa, tarkistetaan se 

säännöistä. (14I2N) 

(19) S-liitepartikkeli viittaa puolustuskannalla olemiseen. Kysyjä ei oikeastaan 

halua tietää tai ei tunne tarpeelliseksi saada vastausta ja vesittää siksi kysy-

myksen s-liitepartikkelia käyttämällä. (110I1B) 

 

Ihmisjoukkokysymyksen (liite, tehtävä 2i) vastauksissa tulee ilmi se, että -s-liitepartikke-

lilla voidaan viestiä kysymyksen olevan mahdollisesti retorinen. Kysyjä ei siis oleta ys-

tävänkään tietävän sen paremmin, miksi ihmisjoukko on kerääntynyt kadulle, kuten esi-

merkki (20) osoittaa. Liitepartikkelillisen kysymyksen retorisuus tulee esiin myös muiden 

tehtävien vastauksissa. Esimerkiksi tehtävän 1e (liite) vastauksissa useat informantit ker-

tovat, että heidän mielestään kysymys mikäs päivä tänään on on mahdollista ajatella par-

tikkelin vuoksi myös retorisena itsekseen pohdiskeluna (21). Interrogatiivipronominilla 

alkavat kysymykset voivat olla retorisia sellaisenaankin, mutta jotkin interrogatiivipro-

nomineihin liittyvät leksikaaliset ja morfosyntaktiset keinot voivat merkitä kysymyksen 

yksiselitteisemmin retoriseksi (VISK 2008 § 1705). Esimerkiksi useat sävypartikkelit toi-

mivat retorisuuden viestimisessä (VISK 2008 § 1705), ja vastausten perusteella myös -s-

liitepartikkelia käytetään tähän tarkoitukseen. 
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(20) Ihmettelevämpi, en odota ystävältä oikeaa vastausta vaan uteliaisuutta 

mennä esim katsomaan. (72I2I) 

(21) S-llinen versio on pohtiva, sen voisi kysyä retorisesti ääneen mietiskelles-

sään. (56I1E) 

 

Joissakin tilanteissa -s-liitepartikkelia voidaan käyttää suurpiirteisemmän vastauksen ha-

kemiseen. Elokuvailtakysymyksessä (liite, tehtävä 2d) partikkelilla voidaan viestiä sitä, 

ettei ystävän tarvitse luetella tarkasti viikonlopun suunnitelmiaan (22). Samoja peruste-

luja informantit kertovat lapsikysymyksen (liite, tehtävä 2m) vastauksissa. Kuten esimer-

kissä (23) tulee ilmi, mitäs-sanaa käytettäessä ei odoteta lapselta tarkkaa vastausta, vaan 

lähinnä jutustellaan lapsen kanssa tämän saamista lahjoista. Toisaalta esimerkin (23) pe-

rusteella liitepartikkelillinen kysymys voidaan nähdä Raevaaran luokittelun mukaisena 

puheenaiheen esittelevänä kysymyksenä. Puheenaiheen esittelevissä kysymyksissä pu-

huja itse tuo esille uuden keskustelunaiheen käyttäen -s-liitepartikkelia kysymyksessä 

(Raevaara 2004: 545). Esimerkki (24) vahvistaa käsitystä siitä, että partikkelia voidaan 

lapsikysymyksen tilanteessa käyttää myös puheenaiheen esittelyyn. 

 

(22) Kevyempi kysäisy, ei vaadi täydellistä raporttia. – – (53I2D) 

(23) Luonteva lapselle jutellessa. En odota tarkkaa listausta, kunhan jutustelen. 

(53I2M) 

(24) Keskustelua avaava ja rento vaihtoehto, ja tuntuu luontevalta kysyä noin 

lapselta. (32I2M) 

 

Koska -s-liitepartikkelilla voidaan hakea kysymykseen suurpiirteisempää vastausta, par-

tikkelin poisjätöllä on mahdollista hakea selkeää ja tarkkaa vastausta. Selkeän ja tarkan 

vastauksen hakemisella informantit perustelevat usean kysymyksen vastauksissa liitepar-

tikkelittoman interrogatiivipronominin valintaa. Nämä perustelut tulevat esille esimer-

kiksi ravintola-, lautapeli- ja kuntosalikysymysten (liite, tehtävät 2a, 2n, 2o) vastauksissa 

(25–27). 

(25) Haluan tarkan tiedon siitä, mihin tiettyyn ravintolaan olemme menossa. 

(09I2A) 

(26) Haluan saada tarkan vastauksen, mikä löytyy ohjeista. – – (44I2N) 

(27) Selkeä aika, mahdollisesti kalenteriin suoraan, että ei jää vain puheen tasolle. 

(10I2O) 

 

Kuten taulukosta 1 on nähtävissä, kysyjän asemaa alempana olevaa lasta suurin osa in-

formanteista (77,4 %) puhuttelee liitepartikkelillisella mitäs-interrogatiivipronominilla. 



17 

 

Tämä tulee ilmi lapsikysymyksen (liite, tehtävä 2m) vastauksissa. Useat informantit pe-

rustelevat valintaansa sillä, että puhuteltavana on nimenomaan lapsi, jolloin partikkelin 

käyttö on luontevaa ja sopii tilanteeseen (28). Partikkelin käyttöä perustellaan myös sen 

tuomalla sävyllä sekä sillä, että kysyjä asettuu sitä käyttäessään vastaajan tasolle (29). 

Lapsi- ja koiranpentukysymyksissä (liite, tehtävät 2m, 2k) -s-liitepartikkelin käyttöä pe-

rustellaan myös sillä, että sen koetaan sopivan lässytykseen. Tämän vuoksi osa informan-

teista kertoo käyttävänsä partikkelia puhuessaan lapselle tai koiralle (30–31). 

 

(28) Sopii lapselle puhuttaessa. (12I2M) 

(29) Tuttavallinen sävy. Kysyjä menee vastaajan tasolle yhdessä tutkimaan vas-

tausta. (65I2M) 

(30) Koska lapsille lässytetään (72I2M) 

(31) Koska koirille ja lapsille lässytetään. Mikäs on enemmän kysymys koiralle, 

jonka suulla emäntä tai isäntä vastaa. – – (64I2K) 

 

Lapsi- ja koiranpentukysymyksissä (liite, tehtävät 2m, 2k) tulee ilmi samoja perusteluita, 

joita informantit ovat kertoneet tehtävässä 1d (liite). Informanttien mukaan mikäs sinun 

nimesi on -kysymys voidaan kysyä esimerkiksi lapselta tai lemmikiltä (32). Sama kysy-

mys aikuiselta kysyttynä puolestaan kuulostaisi alentuvalta, kuten esimerkki (33) osoit-

taa. Vaikuttaa siis siltä, että joissakin tilanteissa liitepartikkelillisia kysymyksiä käytetään 

puhuttaessa kysyjän asemaa alempana olevalle. Tällaisissa tilanteissa saman kysymyksen 

esittäminen tasavertaiselle aikuiselle ei vaikuta olevan kunnioittavaa. 

 

(32) Jälkimmäinen [mikäs sinun nimesi on?] voi olla lempeämpi versio, näen mie-

lessäni tätä käytettävän kyykistyessä ja lasta tai vaikka lemmikkiä puhutel-

taessa. Esim. ”mikäs sinun nimesi on söpöliini?” (89I1D) 

(33) Jälkimmäinen [mikäs sinun nimesi on?] kysymys esitetään usein lapsille. Jos 

sen esittäisi aikuiselle, se kuulostaisi alentuvalta. (101I1D) 

 

Halonen (2002) kertoo väitöskirjassaan terapeutin käyttävän -s-liitepartikkelia silloin, 

kun terapeutilla on jo kysymykseen valmiina mielessään vastaus, jota hän hakee (Halonen 

2002: 182). Tehtävässä 2 (liite) ei ole tällaisia kysymyksiä, joissa kyseinen -s-liitepartik-

kelin ominaisuus tulisi esille. Sen sijaan tehtävässä 1e (liite) useat informantit kuvailevat 

partikkelin merkitystä juuri sillä, että kysyjä hakee jotain tiettyä vastausta kysymykseen 

lisätessään siihen -s-liitepartikkelin. Informanttien mukaan mikäs päivä tänään on -kysy-

myksessä liitepartikkelin voidaan nähdä viestivän sitä, että kysyjä tietää vastauksen ja 

toivoo toisen vastaavan tietyllä tavalla, kuten esimerkeissä (34–35) tulee ilmi. 
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(34) – – "Mikäs päivä tänään on?" kuulostaa vihjailevalta, eli kysyjä toivoisi toi-

sen osapuolen muistavan mikä päivä on kyseessä (esim. kysyjän oma synty-

mäpäivä, parisuhteen vuosipäivä, hääpäivä). (66I1E) 

(35) – – Päätteellinen vaikuttaa siltä, että kysyjä saattaa tietää vastauksen, mutta 

haluaa herätellä vastapuolen pohtimaan kysymystä. – – (50I1E) 

 

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että informantit mieltävät useissa tilanteissa -s-lii-

tepartikkelin käyttökontekstin Raevaaran (2004) havaintojen mukaisiksi. Yhtymäkohtia 

on huomattavissa myös esimerkiksi Halosen (2002) tutkimustuloksiin. Lisäksi informan-

tit perustelevat partikkelin käyttöä esimerkiksi suurpiirteisemmän vastauksen hakemi-

sella, partikkelin ilmaisemalla retorisuudella sekä partikkelin tuomalla sävyllä. Se, minkä 

sävyn -s antaa kysymykselle vaikuttaa riippuvan esimerkiksi siitä, miten informantti on 

kysymyksen mieltänyt. Tarkastelen -s-liitepartikkelin tuomaa sävyä tarkemmin luvussa 

4.2. 

 

 

4.1.2. Hypoteesi: ei -s-liitepartikkelia 

 

Kyselyn kuuteen kysymykseen (liite, tehtävä 2) hypoteesini mukaan informantit toden-

näköisemmin valitsevat liitepartikkelittoman interrogatiivipronominin. Kysymykset olen 

esitellyt taulukossa 2. Olen kirjoittanut taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen kysymyk-

sen, jonka tuloksia rivillä käsittelen. Toinen sarake ilmentää liitepartikkelillisen interro-

gatiivipronominin valinneiden informanttien määrää ja kolmas ilmentää liitepartikkelit-

toman interrogatiivipronominin valinneiden määrää. Kaksi viimeistä ilmaisee vastausten 

jakaantumista prosenteissa. Kysymykset ovat taulukossa siinä järjestyksessä, missä ne 

ovat myös kyselylomakkeessa. 
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TAULUKKO 2. Hypoteesi: ei -s-liitepartikkelia. 

Hypoteesi: ei -s-liitepartik-

kelia 

-s-liitepar-

tikkeli 

ei liitepar-

tikkelia 

-s-liite-

partikkeli 

ei liitepar-

tikkelia 

2b) Kalakysymys 33 91 26,6 % 73,4 % 

2e) Kauppakysymys 18 106 14,5 % 85,5 % 

2f) Muuttokysymys 39 85 31,5 % 68,5 % 

2h) Kuulumiskysymys 35 89 28,2 % 71,8 % 

2j) Myyjäkysymys 6 118 4,8 % 95,2 % 

2l) Esihenkilökysymys 9 115 7,3 % 92,7 % 

 

Hypoteesini vaikuttaa osuneen oikeaan kaikissa tämän kysymysryhmän kysymyksissä 

(taulukko 2). Erityisesti myyjä- ja esihenkilökysymyksissä (liite, tehtävät 2j, 2l) ero vas-

tausvalintojen välillä on suuri: vain pieni osa informanteista on valinnut -s-liitepartikkelin 

sisältävän interrogatiivipronominin. Muuttokysymyksen (liite, tehtävä 2f) kohdalla ero 

liitepartikkelillisen ja liitepartikkelittoman interrogatiivipronominin valinneiden välillä 

on pienin mutta kuitenkin selkeä: 31,5 % informanteista on valinnut käyttävänsä tilan-

teessa liitepartikkelia ja 68,5 % on valinnut käyttävänsä liitepartikkelitonta interrogatii-

vipronominia. 

 

Kala- ja kauppakysymyksiin (liite, tehtävät 2b, 2e) informanttien perustelut ovat hyvin 

samankaltaisia. Liitepartikkelittoman interrogatiivipronominin käyttämistä perustellaan 

sillä, ettei kysyjällä ole oikeasti tietoa asiasta (36) ja haluaa oikeasti kuulla vastauksen. 

Tämä perustelu tulee ilmi myös muutto- ja kuulumiskysymysten (liite, tehtävät 2f, 2h; ks. 

(37–38)) vastauksissa. Partikkelin käyttäminen viittaisi siis siihen, että kysyjä tietäisi asi-

asta jotain tai että asiasta on puhuttu jo aiemmin, kuten esimerkissä (39) tulee ilmi. Pe-

rusteluissa nähdään jälleen se, että informantit mieltävät liitepartikkelin käyttötarkoituk-

sen samanlaiseksi kuin Raevaara (2004: 534–537) kuvaa artikkelinsa muistelukysymys-

ten kohdalla. Kala- ja kauppakysymyksissä vaikuttaa siis siltä, että -s viittaa asiaan tut-

tuuteen, kun taas liitepartikkeliton interrogatiivipronomini siihen, että asia on kysyjälle 

tuntematon. 

 

(36) Olen aidosti tietämätön, joten kysyn ilman ässää. Jos tuntisin kalan, mutta 

epäilisin kaverin olevan tietämätön, voisin lisätä ässän. (16I2B) 
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(37) Tämä muoto viestittää, että oikeasti halun korvata palveluksen. Mitäs-muo-

dossa on sävy, että et kai oikeasti nyt odota korvausta, mutta pakko kai kysyä. 

(64I2F) 

(38) Koska se on ystävä, haluan oikeasti kuulla. "Mitäs" olisi kysymys puolitu-

tulle, jonka syvällisemmät kuulumiset eivät niin kiinnosta, kohteliaisuudesta 

kysyn ja haluan kepeän vastauksen (50I2H) 

(39) Kaupasta ei ole keskusteltu aiemmin että menen sinne, joten siksi mitä, koska 

puheenaihe on uusi eikä ole puhuttu aiemmin mitä sieltä ostan (20I2E) 

 

Kala- ja kauppakysymyksiin (liite, tehtävät 2b, 2e) informantit perustelevat liitepartikke-

littoman interrogatiivipronominin valintaa myös sillä, että hakevat kysymyksellä tarkem-

paa vastausta (40), kun taas partikkelia käyttämällä informantit vaikuttavat hakevan suur-

piirteisempää vastausta (41). Vastausten mukaan myös muutto- myyjä- ja esihenkilöky-

symyksissä (liite, tehtävät 2f, 2j, 2l) partikkelin käytöllä vaikuttaa olevan vaikutusta sii-

hen, millaista vastausta kysyjä hakee. -s vaikuttaa antavan keskustelukumppanille mah-

dollisuuden vastata kysymykseen suurpiirteisemmin, kuten esimerkeistä (42–43) on huo-

mattavissa. 

 

(40) Kysyn mitä, koska haluan suoran vastauksen, en ympäripyöreää, jonka 

mielestäni mitäs - sana antaa tässä mahdollisuuden vastata. (26I2E) 

(41) – – Ei ole lopulta olennaista, onko kyseessä ahven vai vasarahai, vaan kysy-

myksen tavoitteena lienee ensisijaisesti ilmaista ihmetystä. (51I2B) 

(42) Mitäs antaa ystävälle mahdollisuuden vastata suurpiirteisemmin kuin raha 

mitä haluaisi vastapalveluksena muuttoavusta. Ja tähän on myös helpompi 

vastata, ettet ole mitään velkaa. (58I2F) 

(43) Mitä, koska oletuksena tai toiveena on saada konkreettisten kirjojen tai 

konkreettisen kirjan nimi. Mitäs on turhan abstrakti mutta ei vaihtoehtona 

täysin mahdoton. – – (09I2J) 

 

Informantit tuovat vastauksissa esille sen, että he käyttäisivät liitepartikkelitonta interro-

gatiivipronominia keskustelun aluksi ja liitepartikkelillista interrogatiivipronominia 

ikään kuin jatkaakseen keskustelua. Tämä tulee ilmi kuulumis- ja myyjäkysymysten (liite, 

tehtävä 2h; ks. (44–45)) vastauksissa. Raevaara (2004: 544) toteaa -s-liitepartikkelin ole-

van yleinen sarjakysymyksissä, ja näin osa informanteistakin mieltää sen käyttökonteks-

tin. -s ikään kuin sitoo kysymyksen edeltävään keskusteluaiheeseen: ensin on itse kerto-

nut kuulumisia, minkä jälkeen liitepartikkelillisella kysymyksellä jatketaan keskustelua 

ja kysytään kaverilta kuulumisia. 

 

(44) Jos aloitan kyselyn, valitsen "mitä". Jos sen sijaan olen itse jo kuulumiseni 

kertonut, valitsen "mitäs" (29I2H) 
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(45) – – Mitäs olisi sopiva, jos vaihtaa aihetta (esim on tiedustellut aiemmin kir-

jaa jollekin muulle) (37I2J) 

 

Kuulumiskysymyksessä (liite, tehtävä 2h) useimmat informantit mieltävät mitä-alkuisen 

kysymyksen olevan se, jolla kysellään kuulumisia, kun halutaan oikeasti tietää, mitä ys-

tävälle kuuluu (46). Tätä informanttien käsitystä -s-liitepartikkelin merkityksestä kuulu-

misia kyseltäessä tukee myös Raevaaran (2004: 543) havainto siitä, että liitepartikkelit-

toman mitä kuuluu -kysymyksen esittäjä olettaa, että keskustelun toisella osapuolella on 

jotain kerrottavaa, kun taas -s-liitepartikkelilla häivytetään oletusta siitä, että jotain ker-

rottavaa olisi. Myös tehtävässä 1a (liite) informantit ovat kertoneet samankaltaisia perus-

teluita kysymysten mitä kuuluu ja mitäs kuuluu eroille, kuten esimerkistä (47) tulee ilmi. 

 

(46) Mitä sopii paremmin, koska viime tapaamiskerrasta on niin monta vuotta. 

Haluan OIKEASTI tietää mitä hänelle kuuluu. (09I2H) 

(47) Itse kysyn ”Mitä sinulle kuuluu?”, kun haluan oikeasti ja aidosti tietää ja 

kuulla kuulumisia. -s-muoto sävyltään tuttavallinen ja toimii small talkia 

tervehdyksen sijaan, ja tuohon muotoon en välttämättä odota edes vastausta. 

(124I1A) 

 

Suurin osa informanteista jättää -s-liitepartikkelin pois siinä tilanteessa, kun puhuttelee 

auktoriteettiasemaltaan ylempänä olevaa henkilöä (taulukko 2). Tämä tulee ilmi myyjä- 

ja esihenkilökysymysten (liite, tehtävät 2j, 2l) vastauksissa. Kun myyjältä pyydetään 

apua, hänen ammattitaitoaan halutaan kunnioittaa käyttämällä liitepartikkelitonta mitä-

interrogatiivipronominia (48). Kunnioitusta halutaan siis osoittaa jättämällä -s pois kysy-

myksestä niin esihenkilöä kuin myös myyjää puhuteltaessa, kuten esimerkeistä (49–50) 

on nähtävissä. Monet informanteista kokevat, että -s tuo kysymykseen vähättelevän sävyn 

silloin, kun kysymys kysytään auktoriteettiasemaltaan ylempänä olevalta henkilöltä (51). 

 

(48)  Jos kysyisin "Mitäs.. ?" kokisin asettavani itseni kysyjän yläpuolelle enkä 

luottaisi hänen ammattitaitoonsa, kysyisin kysymyksen ainoastaan muodon 

vuoksi tai haastaakseni myyjän ammattitaitoa. Kysymällä "Mitä.. ?" haluan 

myyjältä oikeasti apua ja olen sitä myös valmis vastaanottamaan. (08I2J) 

(49)  En käytä epämääräistä puhekielen mitäs-sanaa tuossa tilanteessa koska pu-

hun vieraan kanssa - haluan olla kunnioittavampi ja kohtelias. (30I2J) 

(50)  Osoitan pomolle kunnioitusta ja oletan/uskon, että korjaustarve on todelli-

nen, vaikka en sitä itse huomannut. (45I2L) 

(51) – – Mitäs olisi tässä kontekstissa jopa vähättelevä, ikään kuin ei uskoisi 

pomoaan. (08I2L) 
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Pieni osa informanteista on vastannut käyttävänsä -s-liitepartikkelia puhutellessaan myy-

jää tai esihenkilöä (taulukko 2). Valintaa on perusteltu partikkelin tuomalla sävyllä, kuten 

esimerkeissä (52–53) tulee ilmi. -s-liitepartikkelin käyttöä myyjälle puhuttaessa perustel-

laan esimerkiksi sillä, että kevyempi mitäs sopii tilanteeseen. Esihenkilöä puhuteltaessa 

partikkelin on koettu tuovan esille närkästystä ja hämmästystä, sillä kysyjä ei ole itse ko-

kenut raportissa olevan mitään korjattavaa. 

 

 (52) Tähän tilanteeseen sopisi ehkä kevyempi "mitäs" (72I2J) 

(53) Olen hämmästynyt, ehkä vähän närkästynytkin. Ässällinen kysymys välit-

tää tämän mielestäni paremmin. (11I2L) 

 

Vaikuttaa siis siltä, että liitepartikkeliton sana koetaan virallisempana ja kunnioittavam-

pana, kun puhutellaan kysyjän asemaa ylempänä olevaa. Toisaalta liitepartikkelilla halu-

taan viestiä tilanteessa eri sävyjä: se voidaan kokea esimerkiksi keventävänä tai närkäs-

tystä ilmaisevana. 

 

Vaikka hypoteesini onkin osunut oikeaan tämän kysymysryhmän kysymyksissä, tuovat 

informantit vastauksissaan esille useita mielenkiintoisia perusteluita valinnoilleen. Esi-

merkiksi -s-liitepartikkelia voidaan käyttää sarjakysymyksissä sellaisissakin tilanteissa, 

joissa informantti ei muuten käyttäisi partikkelia. Perustelu tulee ilmi esimerkiksi myyjää 

puhuteltaessa (45). Lisäksi tämänkin kysymysryhmän vastausten perusteluissa tulee esille 

se, että mitä- tai mikä-alkuisella kysymyksellä saatetaan hakea tarkempaa vastausta ky-

symykseen kuin mitäs- tai mikäs-alkuisella kysymyksellä. 

 

 

4.2. Sävy 

 

Koska -s-liitepartikkeli on sävyliitepartikkeli (VISK 2008 § 126), sen voi olettaa tuovan 

jonkinlaista sävyä käyttötilanteeseen. -s-liitepartikkelin sävyä olen pyrkinyt selvittämään 

kyselyssä erityisesti tehtävässä 3 (liite). Tehtävässä 3 olen pyytänyt informantteja arvioi-

maan -s-liitepartikkelin sisältävän kysymyksen sävyä adjektiiviparien avulla vertaamalla 

kysymyksiä liitepartikkelittomaan kysymykseen. Informantit ovat halutessaan saaneet 

valita sävyksi myös neutraalin. Taulukoissa 3–6 adjektiiviparit ovat ilmaistuna vasem-

man- ja oikeanpuoleisissa sarakkeissa. Kolme keskellä olevaa saraketta ilmaisevat infor-

manttien valinnat: keskellä on neutraalin vastauksen valinneiden informanttien määrä 
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prosentteina, ja sen molemmin puolin on adjektiiviparien valinneiden informanttien 

määrä prosentteina. 

 

TAULUKKO 3. Kysymyksen mitäs sinä täällä teet sävy. 

 Kuvaa hyvin 

(%) 

Neutraali (%) Kuvaa hyvin 

(%) 

 

Positiivinen 20,2 17,7 62,1 Negatiivinen 

Pehmeä 30,6 20,2 49,2 Kova 

Asiallinen 3,2 32,3 64,5 Epäasiallinen 

Ystävällinen 24,2 21,0 54,8 Epäystävälli-

nen 

Tuttavallinen 83,1 14,5 2,4 Muodollinen 

Kepeä 54,8 24,2 21,0 Vakava 

 

TAULUKKO 4. Kysymyksen mitäs sinulle kuuluu sävy. 

 Kuvaa hyvin 

(%) 

Neutraali (%) Kuvaa hyvin 

(%) 

 

Positiivinen 67,8 28,2 4,0 Negatiivinen 

Pehmeä 77,4 20,2 2,4 Kova 

Asiallinen 17,0 66,1 16,9 Epäasiallinen 

Ystävällinen 78,2 17,8 4,0 Epäystävälli-

nen 

Tuttavallinen 90,3 7,3 2,4 Muodollinen 

Kepeä 84,7 15,3 0,0 Vakava 
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TAULUKKO 5. Kysymyksen mikäs kiire tässä olisi sävy. 

 Kuvaa hyvin 

(%) 

Neutraali (%) Kuvaa hyvin 

(%) 

 

Positiivinen 69,3 20,2 10,5 Negatiivinen 

Pehmeä 61,3 31,4 7,3 Kova 

Asiallinen 16,1 71,0 12,9 Epäasiallinen 

Ystävällinen 66,9 25,8 7,3 Epäystävälli-

nen 

Tuttavallinen 76,6 21,8 1,6 Muodollinen 

Kepeä 79,9 16,9 3,2 Vakava 

 

TAULUKKO 6. Kysymyksen mitäs mieltä sinä olet tästä asiasta sävy. 

 Kuvaa hyvin 

(%) 

Neutraali (%) Kuvaa hyvin 

(%) 

 

Positiivinen 29,8 50,8 19,4 Negatiivinen 

Pehmeä 38,7 44,4 16,9 Kova 

Asiallinen 21,0 50,0 29,0 Epäasiallinen 

Ystävällinen 46,0 34,7 19,3 Epäystävällinen 

Tuttavallinen 59,7 33,1 7,2 Muodollinen 

Kepeä 37,9 52,4 9,7 Vakava 

 

Vaikka kysymykset onkin esitetty erilaisissa tilanteissa, -s-liitepartikkelin tuomaan sä-

vyyn on mahdollista tehdä yksi yleistys tilanteesta riippumatta. Kaikissa neljässä tilan-

teessa -s-liitepartikkeli koetaan selkeästi tuttavallisemmaksi kuin neutraaliksi tai muodol-

liseksi. mitäs sinulle kuuluu -kysymyksessä (taulukko 4) jopa 90,3 % informanteista ko-

kee sävyn tuttavalliseksi. Vähiten tuttavalliseksi kysymykseksi informantit kokevat mitäs 

mieltä sinä olet tästä asiasta -kysymyksen (taulukko 6). Kuitenkin tässäkin kysymyk-

sessä 59,7 % informanteista pitää kysymystä tuttavallisena, kun taas neutraalina 33,1 % 

ja muodollisena 7,2 %. Vaikka kysymys koetaankin vähiten tuttavalliseksi, on se vastauk-

sien mukaan selkeästi enemmän tuttavallinen kuin muodollinen. -s-liitepartikkelin tutta-

vallisuus ilmenee myös useiden muiden tehtävien vastauksien perusteluissa. Esimerkiksi 

tehtävässä 1a (liite) kysymystä mitäs kuuluu useat informantit kuvailevat 
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tuttavallisemmaksi verrattuna kysymykseen mitä kuuluu (54). Tuttavallinen sävy on siis 

linjassa Penttilän (1963 [1957]: 121) kuvaaman -s-liitepartikkelin tuoman sävyn kanssa. 

 

(54) – – Vieraampi henkilö tuskin käyttää tavatessa mitäs kuuluu -kysymystä, 

koska se on tuttavallisempi. (86I1A) 

 

-s-liitepartikkelin koetaan harvoin tuovan kysymykseen vakavaa sävyä. Vakavimmaksi 

sen sävy koetaan kysymyksessä mitäs sinä täällä teet (taulukko 3). Siinä 21 % informan-

teista on kokenut -s-liitepartikkelin tuovan kysymykseen vakavaa sävyä. Kuitenkaan in-

formantit eivät ole perustelleet kysymyksen vakavaa sävyä, eikä muidenkaan tehtävien 

(liite, tehtävät 1, 2) vastauksissa tule ilmi tilanteita, joissa -s miellettäisiin vakavaksi. Ky-

symyksen mitäs sinä täällä teet vakavaksi mieltäminen voi liittyä siihen, että kysymys 

koetaan muutenkin negatiiviseksi, minkä vuoksi osa informanteista saattaa yhdistää ne-

gatiivisiin tilanteisiin myös ylipäänsä jonkinlaisen vakavamman sävyn. Yksikään infor-

manteista ei koe, että mitäs sinulle kuuluu -kysymykseen (taulukko 4) partikkeli toisi va-

kavaa sävyä. Kaikista neljästä kysymyksestä informantit kokevat -s-liitepartikkelin tuo-

van eniten kepeyttä tähän kysymykseen, sillä jopa 84,7 % informanteista on valinnut ky-

seisen vaihtoehdon. 

 

Selkeästi negatiivisimmaksi -s-liitepartikkeli koetaan mitäs sinä täällä teet -kysymyk-

sessä (taulukko 3), sillä 62,1 % informanteista on valinnut tämän kysymyksen kohdalla 

sävyksi negatiivisen. Positiivisimmaksi se koetaan kysymyksessä mikäs kiire tässä olisi 

(taulukko 5). Tämän kysymyksen kohdalla informanteista 69,3 % on valinnut sävyksi 

positiivisen. Lähes yhtä positiivinen (67,8 %) on kysymys mitäs sinulle kuuluu (taulukko 

4). Kysymys mitäs mieltä sinä olet tästä asiasta (taulukko 6) koetaan tällä mittapuulla 

selkeästi neutraaleimmaksi, sillä 50,8 % informanteista on mieltänyt kysymyksen neut-

raaliksi. 

 

Selkeästi eniten pehmeää sävyä -s-liitepartikkelin koetaan tuovan kysymykseen mitäs si-

nulle kuuluu (taulukko 4), jossa 77,4 % informanteista on valinnut sävyksi pehmeän. 

Myös kysymys mikäs kiire tässä olisi (taulukko 5) koetaan suurimmaksi osin pehmeäksi, 

sillä 61,3 % vastaajista on valinnut tämän sävyn. 44,4 % informanteista on vastannut ky-

symyksen mitäs mieltä sinä olet tästä asiasta (taulukko 6) olevan neutraali pehmeyden ja 

kovuuden kannalta ajateltuna. 

 



26 

 

Kysymyksessä mitäs sinä täällä teet (taulukko 3) -s-liitepartikkelin nähdään tuovan sä-

vyyn enemmän kovuutta kuin muissa kysymyksissä, sillä lähes puolet (49,2 %) informan-

teista on valinnut tämän vastauksekseen. Tämä voi selittyä sillä, että tilanne nähdään 

ikään kuin ikävänä yllätyksenä, jolloin -s-liitepartikkelin koetaan korostavan enemmän 

kysyjän suhtautumista asiaan (55). Partikkelin tuoma kova sävy ei tule lainkaan esille 

muiden tehtävien (liite, tehtävät 1, 2) perusteluissa, sillä usein sen nähdään enemminkin 

lieventävän tai pehmentävän kysymystä. Esimerkiksi tehtävän 1b (liite) vastauksissa tu-

lee ilmi pehmentävä sävy, sillä kysymyksessä mitäs vikaa siinä on -s-liitepartikkelin voi-

daan nähdä pehmentävän kysymyksen sävyä (56). Matihaldin mukaan -s-liitepartikkelilla 

on lieventävä vaikutus esimerkiksi imperatiivimuotoihin (1979: 135), ja informanttien 

vastausten perusteella lieventävä vaikutus näyttäisi pätevän myös useisiin -s-liitepartik-

kelillisiin kysymyksiin. 

  

(55) Kysyjä selvästi yllättyy toisen läsnäolosta. Hän on tullut tilanteeseen, johon 

kysyjä ei ole häntä odottanut ja kysyjä suhtautuu yllätykseen negatiivisesti, 

ikään kuin toinen ei saisi olla paikalla. (03I3A) 

(56) Mitäs- on pehmeämpi, uteliaampi ja "lämpimämpi": "no katsotaanpas mikä 

tässä nyt on :)" – – (38I1B) 

 

Kysymyksissä mitäs sinulle kuuluu (taulukko 4) ja mikäs kiire tässä olisi (taulukko 5) -s-

liitepartikkeli ei vaikuta olevan sävyltään selkeästi asiallinen tai epäasiallinen, vaan 

useimmiten se koetaan neutraaliksi. Neutraaleimmaksi -s koetaan kysymyksessä mikäs 

kiire tässä olisi, sillä 71 % vastaajista on valinnut sävyksi neutraali. Kysymyksessä mitäs 

sinulle kuuluu neutraalin valinneiden osuus on 66,1 %. Mitäs mieltä sinä olet tästä asiasta 

-kysymyksessä (taulukko 6) 50 % on valinnut kysymyksen neutraalinsävyiseksi, mutta 

myös suhteellisen suuri osa (29 %) on valinnut kysymyksen sävyksi epäasiallisen. 

 

Kysymyksessä mitäs sinä täällä teet (taulukko 3) on selkein ero muihin kysymyksiin asi-

allisuuden kannalta tarkasteltuna, sillä yli puolet informanteista (64,5 %) on valinnut -s-

liitepartikkelin tuovan kysymykseen epäasiallisuutta. Perusteluita epäasiallisuudelle ei 

ole vapaaehtoisissa perusteluissa kerrottu. Myöskään tehtävien 1 ja 2 (liite) kysymysten 

vastauksissa informantit eivät juurikaan ole ottaneet kantaa -s-liitepartikkelin asiallisuu-

teen tai epäasiallisuuteen. Sen sijaan liitepartikkelitonta kysymystä on useimmiten ku-

vailtu asiallisen sävyiseksi. Erityisesti tehtävässä 1f (liite) useimmat informantit ovat ker-

toneet mieltävänsä kysymyksen mikä sinun mielipiteesi on asialliseksi (57). Saman 
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kysymyksen vastauksissa -s-liitepartikkelin sisältävää kysymystä kuvaillaan vähemmän 

asialliseksi (58) mutta ei suoraan epäasialliseksi. Useimmissa tilanteissa partikkelia voi-

daan siis pitää asiallisuuden suhteen melko neutraalina. 

 

(57) Ensimmäinen [mikä sinun mielipiteesi on?] on asiallinen kysymys, johon ha-

lutaan vastaukseksi henkilön mielipide. – – (58I1F) 

(58) Jälkimmäinen kysymys [mikäs sinun mielipiteesi on] voi kuulostaa ensim-

mäistä rennommalta tai uhkaavammalta - joka tapauksessa vähemmän asi-

alliselta. (110I1F) 

 

Ystävällisimmäksi -s-liitepartikkelin sävy koetaan kysymyksessä mitäs sinulle kuuluu 

(taulukko 4). Tätä kysymystä 78,2 % informanteista pitää ystävällisenä. Kysymystä mikäs 

kiire tässä olisi (taulukko 5) pidetään myös ystävällisenä, sillä 66,9 % informanteista on 

valinnut sen sävyksi. Kysymyksessä mitäs sinä täällä teet (taulukko 3) -s-liitepartikkelin 

sävy koetaan epäystävällisimmäksi: jopa 54,8 % informanteista on mieltänyt kysymyksen 

sävyltään epäystävälliseksi. Mitäs mieltä sinä olet tästä asiasta -kysymyksessä (taulukko 

6) on muihin kysymyksiin verrattuna eniten hajontaa ystävällisyyden (46 %), neutraaliu-

den (34,7 %) ja epäystävällisyyden (19,3 %) välillä. Vaikuttaa siis siltä, että -s-liitepar-

tikkelin tuoma sävy on hyvin tilanteesta ja äänensävystä riippuvaa, eikä voida yleistää, 

että se aina toisi kysymykseen esimerkiksi ystävällistä sävyä – aivan kuten esimerkki (59) 

sen kiteyttääkin. 

 

(59) Mitäs-kysymys voi olla äänen sävystä riippuen ystävällinen tai epäystävälli-

nen. (15I3B) 

 

Tehtävän 3 (liite) vastausten perusteella selkeää yleistystä -s-liitepartikkelin kysymyk-

seen tuomasta sävystä ei ole mahdollista tehdä. -s vaikuttaa olevan sävyltään tilanteeseen 

mukautuva, ja sitä voidaan käyttää eri tilanteessa korostamaan jopa ääripäitä: joissakin 

tilanteissa se vaikuttaa negatiiviselta ja joissakin positiiviselta. Tilanteen lisäksi sävyyn 

näyttävät vaikuttavan keskustelun osapuolet sekä käytettävä äänensävy ja -paino. Vaikkei 

selkeää yleistystä voikaan tehdä, silti yksi adjektiivi näyttää kuvaavan -s-liitepartikkelia 

muita paremmin: -s koetaan hyvin usein tuttavalliseksi. 
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4.3. Yhteenveto 

 

Informanttien vastauksissa tulee ilmi samoja huomioita, joita Raevaara (2004: 533) on 

artikkelissaan tehnyt -s-liitepartikkelin käytöstä. Mitäs- ja mikäs-alkuisia kysymyksiä 

käytetään erityisesti muistelukysymyksissä. Partikkelia käyttäessään kysyjä tiedostaa, 

että tieto asiasta on hänellä joskus ollut, mutta hän on syystä tai toisesta siitä kysyessään 

epävarma. -s-liitepartikkelin nähdään viittaavan myös aiempiin keskusteluihin useissa 

yhteyksissä. Liitepartikkelillista kysymystä saatetaan käyttää myös ikään kuin varmiste-

luun ja keskustelukumppanin muistutteluun jostakin sovitusta asiasta. -s-liitepartikkelil-

linen kysymys vaikuttaakin viestivän sitä, että asia on jollakin tavalla jo tuttu tai ollut jo 

aiemmin tiedossa. Liitepartikkeliton kysymys puolestaan vaikuttaa viestivän sitä, että asi-

asta ei ole aiemmin puhuttu. 

 

Vastausten mukaan -s-liitepartikkelin käyttämisellä kysyjä voi joissakin tilanteissa vih-

jata keskustelukumppanilleen hakevansa suurpiirteisempää vastausta. Kysyjä ei kaipaa 

siis tarkkaa raporttia keskustelukumppaniltaan käyttäessään kysymyksessä partikkelia. 

Sen sijaan, jos -s-liitepartikkelin jättää pois, kysyjä saattaa haluta kysymykseen tarkem-

man ja yksityiskohtaisemman vastauksen. Toisaalta esimerkiksi silloin, kun kysyjä olet-

taa, ettei keskustelukumppanikaan tiedä kysymykseen vastausta, -s kertoo kysymyksen 

olevan retorinen ja mahdollisesti vain itsekseen ihmettelyä, jolloin vastausta kysymyk-

seen ei odoteta lainkaan. Liitepartikkeliton kysymys vaikuttaa yleensä olevan sellainen 

kysymys, johon kysyjä odottaa vastausta. -s-liitepartikkeli esiintyy toisinaan myös sarja-

kysymyksissä. Ensin on saatettu kysyä esimerkiksi liitepartikkeliton kysymys, jonka jäl-

keen keskustelua jatketaan liitepartikkelillisella kysymyksellä. Tällöin partikkelin tehtävä 

on sitoa kysymys parhaillaan menossa olevan keskustelun aiheeseen. 

 

-s-liitepartikkelia käytetään implikoimaan kysyjän tietämystä tai asennetta asiaa kohtaan. 

Kysyjä saattaa olettaa keskustelukumppanin vastaavan tietyllä tavalla, jolloin hän tuo lii-

tepartikkelilla ilmi omaa suhtautumistaan tulevaan vastaukseen. Kysyjän omaa suhtautu-

mista ilmentävät kysymykset ovat käyttötarkoituksiltaan siis samoja kuin Raevaaran 

(2004: 537–541) aineistossa esiintyvät kantaa ottavat kysymykset. Toisaalta -s voi viestiä 

kysyjän omaa tietämystä asiasta: kysymys on ikään kuin muodon vuoksi kysytty, sillä 

kysyjä tietää jo vastauksen siihen. 
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Kyselyn vastauksien mukaan -s-liitepartikkelia käytetään myös ehdotusta hakevissa ky-

symyksissä. Kysyjä käyttää liitepartikkelia kysymyksessään silloin, kun haluaa vihjata 

keskustelukumppanilleen, että liitepartikkelillista kysymystä saattaa seurata jokin ehdo-

tus. Myös Raevaara (2004: 548–550) on tehnyt saman huomion -s-liitepartikkelin käyt-

tötarkoituksesta. Lisäksi vastauksissa tulee ilmi partikkelin käyttö osana puheenaiheen 

esitteleviä kysymyksiä, joka myös on linjassa Raevaaran (2004: 545–547) havaintojen 

kanssa. 

 

Joissakin tilanteissa suurin osa informanteista ei käyttäisi juuri koskaan -s-liitepartikkelia. 

Tällaisia tilanteita ovat ne, joissa puhutellaan kysyjän asemaa ylempänä olevaa henkilöä. 

Tällöin partikkelin koetaan viestivän epäkunnioitusta, minkä vuoksi liitepartikkeliton ky-

symys nähdään näissä tilanteissa parempana. Sen sijaan osa informanteista mieltää liite-

partikkelin luontevaksi valinnaksi, kun puhuttelee kysyjän asemaa alempana olevaa, ku-

ten esimerkiksi lasta tai lemmikkiä. 

 

-s-liitepartikkelin kysymykseen tuoma sävy riippuu hyvin pitkälti tilanteesta, keskuste-

lussa olevista henkilöistä sekä äänenpainosta ja -sävystä. Selkeästi useimmiten partikke-

lin tuomaa sävyä kuitenkin kuvataan tuttavalliseksi. Tämän lisäksi partikkelin tuoma sävy 

vaihtelee tilanteen mukaan jopa ääripäiden välillä. Joissakin tilanteissa liitepartikkelilla 

pyritään pehmentämään sanomaa, kun taas joissakin tilanteissa sillä pyritään ilmaisemaan 

esimerkiksi provosoivaa tai vähättelevää sävyä. Toisaalta -s voi ilmaista myös hämmäs-

tystä, ihmetystä, närkästystä tai ystävällisyyttä. -s-liitepartikkelin sävy vaikuttaakin ole-

van tilanteeseen mukautuva. 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Kandidaatintutkielmassani käsittelin -s-liitepartikkelin merkitystä interrogatiivipronomi-

neissa mitäs ja mikäs vertaamalla niitä liitepartikkelittomiin muotoihin mitä ja mikä. Tar-

kastelin myös sitä, millaiseen tilannekontekstiin informantit mielsivät interrogatiivipro-

nominien mitäs ja mikäs käytön. Lisäksi halusin selvittää, millainen vaikutus -s-liitepar-

tikkelilla on kysymyksen sävyyn.  -s-liitepartikkeli kuuluu sävyliitepartikkeleiden alaryh-

mään (VISK 2008 § 126). Tämän vuoksi olikin siis mahdollista olettaa, että -s-liitepar-

tikkeli tuo jonkinlaisen merkityseron käyttökontekstiinsa. Merkityseroa selvitin kysely-

lomakkeella (ks. liite) kerätyllä aineistolla. Kyselylomake oli auki lokakuussa 2021 reilun 

vuorokauden ajan. Kyselyyn vastasi 124 henkilöä. 

 

Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat: 

− Millaiseksi informantit hahmottavat interrogatiivipronominien mikä ja mikäs sekä 

mitä ja mitäs merkityserot? 

− Millaiseen tilannekontekstiin informantit yhdistävät -s-liitepartikkelin käytön? 

− Millainen vaikutus -s-liitepartikkelilla on kysymyksen sävyyn? 

 

Ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen sain vastaukset pääosin tehtävien 1 ja 2 

(liite) vastauksista. Nämä kaksi tutkimuskysymystä linkittyivät toisiinsa, sillä usein inter-

rogatiivipronominien mikä ja mikäs sekä mitä ja mitäs merkityserot vaikuttivat muodos-

tuvan käyttökontekstiensa kautta. Vastausten perusteella joihinkin tilanteisiin -s sopi pa-

remmin ja joihinkin liitepartikkeliton interrogatiivipronomini. Useissa tilanteissa -s vai-

kutti implikoivan jotain tai pitävän sisällään jonkin taka-ajatuksen, kun taas liitepartikke-

littomaan kysymykseen informantit eivät liittäneet juurikaan tällaisia käsityksiä. 

 

Informantit liittivät -s-liitepartikkelin käytön useisiin eri tilannekonteksteihin. Monet 

näistä tilannekonteksteista mukailivat Raevaaran (2004: 533) havaintoja -s-liitepartikke-

lin käyttökonteksteista. Informanttien mukaan -s-liitepartikkelia käytettiin muistelukysy-

myksissä, kantaa ottavissa kysymyksissä, ehdotusta hakevissa kysymyksissä, puheenai-

heen esittelevissä kysymyksissä ja toisaalta myös tietyissä tilanteissa kuulumisia tiedus-

televissa kysymyksissä. Informanttien mukaan kuulumisia tiedustellessa -s vaikutti viit-

taavan siihen, että kysyjä ei odottanut keskustelukumppaniltaan kovinkaan pitkää selvi-

tystä kuulumisistaan. Jos kysyjä halusi oikeasti kuulla kuulumiset, hän olisi jättänyt -s-
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liitepartikkelin pois. Kun kysymys sisälsi -s-liitepartikkelin, kysyjä ei välttämättä hakenut 

kysymykselleen kovinkaan tarkkaa vastausta, vaan suurpiirteisempikin kävi. 

 

Vastausten perusteella partikkelia voitiin käyttää myös osoittamaan kysymyksen retori-

suutta. Lisäksi -s-liitepartikkelin käyttäminen yhdistettiin sellaisiin tilanteisiin, joissa ky-

syjä tiesi tai oletti tietävänsä vastauksen jo kysymykseen. -s lisättiin interrogatiivipro-

nominiin myös silloin, kun kysyjä puhutteli itseään alemmassa asemassa olevaa henkilöä, 

kuten lasta tai lemmikkiä. Partikkelia käytettiin myös sarjakysymyksissä. Tällöin -s sitoi 

kysymyksen aiempaan keskusteluaiheeseen. -s-liitepartikkelia oli siis mahdollista käyttää 

eri tilanteissa, jolloin sen tuoma merkitys määräytyi kontekstin perusteella. 

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseeni sain vastaukset pääosin tehtävän 3 (liite) vastauk-

sista. -s-liitepartikkelin kysymykseen tuomasta sävystä ei ollut mahdollista tehdä aineis-

toni perusteella selkeää yleistystä. Sävyyn näyttivät vaikuttavan esimerkiksi tilanne ja 

äänensävy. Kuitenkin selkeimmin -s miellettiin tuttavalliseksi, mikä vastasi myös aiem-

pia kuvauksia partikkelin sävystä (ks. esim. Penttilä 1963 [1957]: 121). Muutoin -s-liite-

partikkeli vaikutti olevan kuin kameleontti, joka otti tilanteeseen tarvittavan sävyn: toisi-

naan -s saattoi pehmentää kysymystä ja tuoda siihen positiivista sävyä, kun taas joissakin 

tilanteissa partikkelilla voitiin tuoda esille esimerkiksi provosoivaa ja negatiivista sävyä. 

 

Kysely (ks. liite) oli melko pitkä, ja juuri kyselyn pituutta jotkut informantit kommentoi-

vatkin Facebookissa. Toisaalta sain vastauksia mielestäni riittävästi suhteellisen lyhyessä 

ajassakin, joten pituus ei ainakaan merkittävästi vaikuttanut vastausten määrään. Pituu-

desta huolimatta useat informantit olivat jaksaneet perustella vastauksiaan jopa sellaisten 

kysymysten kohdalla, joissa perustelut olivat vapaaehtoisia. Aineistoa on siis ollut riittä-

västi ja koen kyselylomakkeen muutenkin onnistuneen hyvin, sillä sain aineistosta vas-

taukset tutkimuskysymyksiini. 

 

-s-liitepartikkeli esiintyy usein keskusteluissa, joten kyselylomakkeella luodut kuvitteel-

liset tilanteet eivät vastanneet täysin autenttisia tilanteita. Vastausten perusteella partik-

kelin sävyyn näyttivät vaikuttavan myös erilaiset prosodiset piirteet, kuten äänensävy. 

Prosodisia piirteitä olikin vaikea ottaa huomioon kyselylomakkeessa. Toisaalta tavoit-

teenani oli selvittää -s-liitepartikkelillisen interrogatiivipronominin merkitystä verrattuna 
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liitepartikkelittomaan interrogatiivipronominiin, ja koen, että kyselylomakkeella merki-

tyksen selvittäminen oli toimiva ratkaisu. 

 

Yleisesti ottaen partikkelit vaikuttaisivat kaipaavan lisää semanttista tutkimusta. Vertai-

levasta näkökulmasta voisi siis tutkia muitakin partikkeleita kuin -s-liitepartikkelia. -s-

liitepartikkelin merkityksen tutkimusta on mahdollista laajentaa myös muihin sanoihin 

kuin tutkimiini interrogatiivipronomineihin. -s on mahdollista liittää myös imperatiivei-

hin (VISK 2008 § 126), joten sen merkitystä voisi tutkia myös imperatiiveissa tai esimer-

kiksi muissa kysymyssanoissa. 
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LIITE. Kyselylomake. 

Kyselylomake -s-liitepartikkelin merkityksestä. 

Hei! 

 

Olen Ira Honkonen, ja opiskelen suomen kieltä Oulun yliopistossa. Teen parhaillani 

kandidaatintutkielmaa -s-liitepartikkelista, ja tarvitsen siinä sinun apuasi. Vastaamalla 

tähän kyselyyn autat minua työssäni. Kyselyyn voi vastata kuka tahansa suomen kieltä 

osaava, eli sinulla ei tarvitse olla esimerkiksi kielitieteellisiä opintoja suoritettuna 

kyselyyn vastataksesi. 

 

Kyselyssä on kolme tehtävää alakohtineen. Ensimmäinen tehtävä on avoin tehtävä. Kaksi 

muuta ovat suljettuja tehtäviä, eli valitset omasta mielestäsi sopivimman vastauksen 

valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. Perustelut ovat kuitenkin erittäin tervetulleita myös 

suljettujen tehtävien kohdalla, ja tätä varten näiden kysymysten alapuolelta löytyykin 

laatikko vapaaehtoisia perusteluita varten. Otathan huomioon, että kyselyyn vastatessa ei 

ole enää mahdollista peruuttaa edelliselle sivulle muokkaamaan vastauksia. Pakolliset 

kohdat on merkitty asteriskilla *. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. 

 

Kyselyn aluksi kerään parin kysymyksen verran taustatietoa. Taustatiedon keräämisestä 

huolimatta kysely on täysin anonyymi, eikä sinua voida yhdistää vastauksiisi. Käytän 

kyselyllä kerättyä aineistoa mahdollisesti myöhemmin pro gradu -tutkielmassani. 

Suuri kiitos vastauksista jo etukäteen! 

 

Äidinkielesi? * 

 

[ ] Suomi 

[ ] Joku muu, mikä? ___________ 

 

Sukupuolesi? * 

 

[ ] Nainen 

[ ] Mies 

[ ] Muu 

[ ] En halua kertoa 

 

Ikäsi? * 

 

______ 



1. Selitä omin sanoin, mitä merkityseroa on seuraavilla lauseilla. Voit kuvailla 

esimerkiksi sitä, millainen sävy kysymyksestä välittyy, missä tilanteessa kysymys 

voidaan kysyä, keitä tai millaisia tilanteen osapuolet ovat jne. 

 

a) Mitä kuuluu? ~ Mitäs kuuluu? * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Mitä vikaa siinä on? ~ Mitäs vikaa siinä on? * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c) Mitä teet tänään? ~ Mitäs teet tänään? * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

d) Mikä sinun nimesi on? ~ Mikäs sinun nimesi on? * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

e) Mikä päivä tänään on? ~ Mikäs päivä tänään on? * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

f) Mikä sinun mielipiteesi on? ~ Mikäs sinun mielipiteesi on? * 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



2. Täydennä mielestäsi sopivin vaihtoehto (mitä, mitäs ~ mikä, mikäs). Voit halutessasi 

perustella valintasi. 

 

 

a) Olet menossa ystäväsi kanssa syömään ja haluat varmistaa, mihin paikkaan olette 

menossa. Lähetät viestin ja kysyt: _____ se ravintola olikaan? * 

 

[ ] Mikä 

[ ] Mikäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

b) Olet kalastamassa ystäväsi kanssa. Ystäväsi on kokenut kalastaja ja pyydystääkin ison 

vonkaleen. Kalalaji ei näytä sinulle tutulta, joten kysyt: 

_____ kala tuo on? * 

 

[ ] Mikä 

[ ] Mikäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

c) Juttelet ystäväsi kanssa, ja keskustelunne ajautuu tulevaan konserttiin, johon olette 

yhdessä menossa. Et muista konsertin päivämäärää, joten kysyt: 

_____ päivä se konsertti olikaan? * 

 

[ ] Mikä 

[ ] Mikäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

d) Haluat ehdottaa ystävällesi elokuvailtaa viikonlopulle, mutta et ole varma, onko 

hänellä jo suunnitelmia, joten soitat ystävällesi ja kysyt: 

_____ teet viikonloppuna? * 

 

[ ] Mitä 

[ ] Mitäs 

 

 



Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

e) Lähdet työvuorosi jälkeen suoraan kauppaan ja mietit, mitä kaikkea pitää ostaa. Päätät 

lähettää puolisollesi viestin: 

_____ kaupasta pitää tuoda? * 

 

[ ] Mitä 

[ ] Mitäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

f) Ystäväsi on tullut sinulle muuttoavuksi. Olet kiitollinen avusta, sillä et mitenkään olisi 

yksin saanut tehtyä muuttoa. Kysyt: 

_____ olen sinulle velkaa? * 

 

[ ] Mitä 

[ ] Mitäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

g) Puolisosi on pahalla tuulella ja tiuskaisee sinulle ikävästi. Kysyt: 

_____ sinua vaivaa? * 

 

[ ] Mikä 

[ ] Mikäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

h) Näette ystäväsi kanssa ensimmäistä kertaa moneen vuoteen, ja tiedustelet hänen 

kuulumisiaan. Kysyt: 

_____ sinulle kuuluu? * 

 

[ ] Mitä 

[ ] Mitäs 



Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

i) Olet ystäväsi kanssa kävelyllä, ja yhtäkkiä näette suuren ihmisjoukon keskellä katua. 

Kysyt ystävältäsi: 

_____ tuolla tapahtuu? * 

 

[ ] Mitä 

[ ] Mitäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

j) Olet kirjakaupassa etsimässä lahjaa tädillesi. Myyjä kysyy sinulta, voiko hän auttaa 

jotenkin. Päätät tarttua tilaisuuteen ja kysyt: 

_____ kirjaa suosittelet dekkareista pitävälle naiselle lahjaksi? * 

 

[ ] Mitä 

[ ] Mitäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

k) Menet ensimmäistä kertaa katsomaan kaverisi uutta koiranpentua, etkä ole vielä 

kuullut pennun nimeä. Kysyt sitä kaveriltasi: 

_____ sen nimi on? * 

 

[ ] Mikä 

[ ] Mikäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

l) Olet töissä, ja pomosi pyytää sinua korjaamaan aiemmin tekemääsi raporttia. Et tiedä, 

mitä korjattavaa siinä on, joten kysyt: 

_____ haluat minun korjaavan tästä? * 

 

[ ] Mitä 



[ ] Mitäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

m) Olet kummilapsesi 4-vuotissyntymäpäivillä. Kysyt kummilapseltasi: 

_____ olet saanut lahjaksi? * 

 

[ ] Mitä 

[ ] Mitäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

n) Pelaatte ystäviesi kanssa lautapeliä, ja teille tulee erimielisyyksiä pelin kulusta. Kun 

ette pääse yhteisymmärrykseen, kysyt: 

_____ säännöissä sanotaan tästä? * 

 

[ ] Mitä 

[ ] Mitäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

o) Juttelet kaverisi kanssa puhelimessa. Olette puhuneet aiemmin, että menisitte joskus 

käymään yhdessä kuntosalilla. Muistutat kaveriasi asiasta ja kysyt: 

_____ päivä sinulle passaisi kuntosalilla käymiseen? * 

 

[ ] Mikä 

[ ] Mikäs 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



3. Arvioi sävyä, joka -s-liitepartikkelillisessa lauseessa on verrattuna lauseeseen, jossa ei 

ole -s-liitepartikkelia. Voit jokaisessa kohdassa myös valita vaihtoehdon "neutraali". 

Halutessasi voit perustella vastauksiasi. Perusteluissa voit kertoa myös sen, jos sinun 

mielestäsi sävyä voisi kuvailla muillakin kuin valmiiksi annetuilla adjektiiveilla. 

 

Ohjeistus mobiililaitteella kyselyä täyttäville: Mobiililaitteen kääntäminen 

vaakasuoraan saattaa selkeyttää näkymää. Mobiilinäkymässä lomake toistaa saman 

kysymyksen niin monta kertaa, että olet arvioinut kysymystä jokaisen annetun adjektiivin 

kannalta. Adjektiivit siis vaihtuvat, vaikka sama kysymys toistuukin. Uusi kysymys tulee 

vasta sitten, kun siirryt seuraavalle sivulle. 

 

 

a) Olet työpaikan kokouksessa. Työkaverisi kysyy sinulta: 

Mitäs sinä täällä teet? (Vrt. Mitä sinä täällä teet?) * 

 

 Kuvaa hyvin Neutraali Kuvaa hyvin  

Positiivinen    Negatiivinen 

Pehmeä    Kova 

Asiallinen    Epäasiallinen 

Ystävällinen    Epäystävällinen 

Tuttavallinen    Muodollinen 

Kepeä    Vakava 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

b) Törmäät kaupassa tuttuusi. Hän kysyy sinulta: 

Mitäs sinulle kuuluu? (Vrt. Mitä sinulle kuuluu?) * 

 

 Kuvaa hyvin Neutraali Kuvaa hyvin  

Positiivinen    Negatiivinen 

Pehmeä    Kova 

Asiallinen    Epäasiallinen 

Ystävällinen    Epäystävällinen 

Tuttavallinen    Muodollinen 

Kepeä    Vakava 

 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



c) Olette ystäväsi kanssa matkalla toiselle puolelle Suomea. Olette autolla liikenteessä, ja 

ehdotat pysähdystaukoa. Ystäväsi vastaa sinulle: 

Mikäs kiire tässä olisi! (Vrt. Mikä kiire tässä olisi!) * 

 

 Kuvaa hyvin Neutraali Kuvaa hyvin  

Positiivinen    Negatiivinen 

Pehmeä    Kova 

Asiallinen    Epäasiallinen 

Ystävällinen    Epäystävällinen 

Tuttavallinen    Muodollinen 

Kepeä    Vakava 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

d) Olet taloyhtiön kokouksessa. Kokouksessa käydään läpi tulevaa kattoremonttia ja sen 

budjettia. Et ole sanonut omaa mielipidettäsi asiaan liittyen, joten puheenjohtaja kysyy: 

Mitäs mieltä sinä olet tästä asiasta? (Vrt. Mitä mieltä sinä olet tästä asiasta?) * 

 

 Kuvaa hyvin Neutraali Kuvaa hyvin  

Positiivinen    Negatiivinen 

Pehmeä    Kova 

Asiallinen    Epäasiallinen 

Ystävällinen    Epäystävällinen 

Tuttavallinen    Muodollinen 

Kepeä    Vakava 

 

Perustelut: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 


