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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet
Tarkastelen tässä pro gradu -tutkielmassani kipua kuvaavien verbien kolottaa, jomottaa,
kivistää ja pakottaa semanttisia eroja ja yhtäläisyyksiä kognitiivisen semantiikan näkökulmasta. Lisäksi tutkin, millaisissa syntaktisissa lausetyypeissä verbit esiintyvät. Käytän
tutkimistani verbeistä yhteisnimitystä kipuverbit. Kielessä kipua kuvaavia verbejä on paljon enemmänkin kuin tutkimani neljä verbiä, mutta tässä tutkimuksessa tarkoitan kipuverbeillä ainoastaan tutkimiani verbejä kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa.
Olen tutkinut verbien kolottaa, jomottaa ja kivistää semantiikkaa myös kandidaatintutkielmassani (Kangas 2021), jonka toteutin kyselytutkimuksena. Jo kandidaatintutkielmani (Kangas 2021) aikaan kävi ilmi, että kielitieteellisessä tutkimuskentässä on aukko
kipua kuvaavien verbien tutkimuksessa. Kivun kielentämisestä on tehty joitakin tutkimuksia, joista kerron tarkemmin luvussa 1.2., mutta varsinaisesti kipua kuvaavien verbien
merkitystä tarkastelevia tutkimuksia ei ole tehty.
Kielitoimiston sanakirjan (KS 2021 s. v. kolottaa, jomottaa, kivistää, pakottaa) mukaan
verbit kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa ovat hyvin lähimerkityksisiä keskenään,
minkä vuoksi valitsin tutkimusaiheekseni juuri nämä kipua kuvaavat verbit. Käytän tässä
pro gradu -tutkielmassani Kielipankin Korp-konkordanssihakuohjelmalla1 kerättyä korpusaineistoa, joka sisältää Suomi24-keskustelupalstan sisältöä. Esimerkissä (1) näkyy
yksi aineistosta poimimani lause, joka sisältää jomottaa-verbin. Aineistostani analysoin
lausetyyppejä sekä verbien aktivoimia aktiivisia vyöhykkeitä (ks. esim. Langacker 1987:
271). Esimerkki (1) on prototyyppinen tunnekausatiivilause, sillä lauseessa on tunnekausatiiviverbi ja teemapaikalla on kokijaobjekti päätä, joka on jomottaa-verbin aktivoima aktiivinen vyöhyke.
(1) Päätä jomottaa jo nyt.

1

Korp-konkordanssihakuohjelma on vapaasti saatavilla internetissä osoitteessa https://korp.csc.fi.
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Tutkimuksessani selvitän, millaisia merkityseroja tutkimieni verbien välillä on. Erityisesti syvennyn tarkastelemaan, aktivoivatko verbit erilaisia aktiivisia vyöhykkeitä, mutta
analyysissani otan esiin myös muita aineistosta esiin nousseita merkityseroja. Kandidaatintutkielmani (Kangas 2021) pohjalta hypoteesini on, että verbeillä jomottaa ja kivistää
kuvataan useimmiten pääkipua toisin kuin kolottaa-verbillä. Arvelen, että kolottaa-verbin
kuvaama kipu viittaa useisiin eri ruumiinosiin ja että yksi ruumiinosa ei nouse yhtä selkeästi esiin kuin verbien jomottaa ja kivistää kohdalla.
Tutkimukseni kohteena on semantiikan lisäksi myös verbien esiintyminen erilaisissa lausetyypeissä. Tutkin, millaisissa syntaktisissa lausetyypeissä verbit esiintyvät ja ovatko
lauseissa mahdollisesti esiintyvät subjektit semanttiselta rooliltaan kokijoita vai ärsykkeitä. Koska tutkimani verbit ovat tunnekausatiiviverbejä, hypoteesinani on, että suurin
osa aineistoni lauseista on tunnekausatiivilauseita, mutta luulen, että lisäksi ainakin transitiivilauseita esiintyy jonkin verran. Hypoteesini perustuu Isoon suomen kielioppiin,
jonka mukaan tunnekausatiiviverbeistä osa esiintyy tunnekausatiivilauseissa ja osa lisäksi
transitiivilauseissa (VISK 2008 § 467).
Tutkimuskysymykseni olen muotoillut seuraavasti:
1. Millaisia merkityksiä tutkimani verbit sisältävät?
2. Millaisia merkityseroja tutkimillani verbeillä on?
3. Millaisissa syntaktisissa lausetyypeissä verbit esiintyvät?

1.2. Aiempi tutkimus
Kivun kielentämistä on aiemmin tutkittu jonkin verran opinnäytetöissä. Maarit Lamminen (2018) on analysoinut pro gradu -tutkielmassaan kipua kuvaavia adjektiiveja, joita
hän keräsi informanteilta sähköisellä kyselylomakkeella. Vastauksiksi hän sai yhteensä
331 lekseemiä, joita hän vertaili Ketovuoren ja Pöntisen (1981: 247–253) luomaan Suomalaiseen kipusanastoon. Lammisen keräämistä kipuadjektiiveista löytyi paljon yhtäläisyyksiä Suomalaisen kipusanaston kanssa. Ne adjektiivit, jotka nousivat useimmiten esiin
Lammisen aineistossa, olivat saaneet runsaasti esiintymiskertoja myös Suomalaisessa kipusanastossa. Niin Lammisen tutkimuksessa kuin Suomalaisessa kipusanastossakin
useat verbien partisiippimuodot on määritelty adjektiiveiksi. Esimerkiksi partisiippimuodot jomottava ja vihlova luetaan adjektiiveihin kuuluviksi.
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Kielitieteellisestä näkökulmasta kipua on tutkinut Lammisen (2018) lisäksi Riina Klemettinen (2007), joka on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut yleisesti kivun kielentämistä ja käsitteellistämistä suomen kielessä. Klemettinen on käyttänyt tutkimuksensa teoriapohjana kognitiivista kielentutkimusta ja tarkastellut sitä, miten suomen kielessä ilmaistaan kipua ja millaiseksi kipu hahmottuu kielen kautta. Tutkimus on toteutettu analysoimalla 23:a erilaista kipukertomusta, joista on analysoitu kivun ontologista statusta.
Oman tutkimukseni kannalta mielenkiintoisinta Klemettisen pro gradu -tutkielmassa on
se, millaisia verbejä hän on kipukertomuksista löytänyt. Yleisimmät kipua kuvaavat verbit tutkimuksessa ovat särkeä, koskea ja sattua. Satunnaisia esiintymiä on kuitenkin löytynyt verbeille kolottaa, vihloa, viiltää, pistää, polttaa ja repiä. Tutkimani verbi kolottaa
on siis esiintynyt myös Klemettisen tutkimuksessa, mikä todistaa sitä, että verbiä käytetään kivun kuvaamiseen, joskaan ei yhtä taajaan kuin esimerkiksi verbiä särkeä.
Klemettinen (2007) on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan kipua kuvaavien verbien,
substantiivien ja adjektiivien lisäksi sitä, millaisissa lauserakenteissa tunne- ja tuntemusverbit tyypillisesti esiintyvät. Tutkimuksesta tulee esiin, että tyypillisin käyttökonteksti
on tunnekausatiivirakenne, mutta myös transitiivi- ja intransitiivilauseita esiintyy. Huomionarvoista on, että kivun kohde voi jäsentyä syntaktisesti joko objektiksi tai subjektiksi. Kivun tunteminen voi siis olla passiivista vastaanottamista tai jonkun ruumiinosan
aktiivista toimintaa. Subjektina ei voi kuitenkaan esiintyä kivun henkilökokija, vaan ainoastaan ruumiinosa, johon kipu paikantuu. Klemettisen tekemät huomiot lauserakenteista sekä niissä esiintyvistä subjekteista ja objekteista pätevät myös omassa tutkimuksessani. Tosin omassa tutkimuksessani kipua kuvaavat verbit esiintyvät muissakin lausetyypeissä kuin tunnekausatiivi-, transitiivi- ja intransitiivilauseissa.
Yleisesti verbejä ja niiden semantiikkaa on suomen kielessä tutkittu paljon. Oman tutkimukseni kannalta tärkeimpiä aiempia tutkimuksia ovat tunnekausatiiviverbejä käsittelevät tutkimukset, koska tutkimani verbit kuuluvat tunnekausatiiviverbien joukkoon.
Michaela Pörn (2004) on väitöskirjassaan tutkinut suomen tunnekausatiiviverbejä ja niiden lausemaisia täydennyksiä. Tutkimuksessaan hän on jakanut tunnekausatiivit valinnaisesti ja pakollisesti kausatiivisiin verbeihin ja osoittanut, millaisia eroja näiden väliltä
löytyy, kun huomioidaan niihin liittyvät lausemaiset täydennykset.
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Pörnin (2004) tutkimuksen mukaan pakollisesti kausatiivisiin verbeihin eli pakkaus-verbeihin kuuluu esimerkiksi tunnekausatiiviverbi kaduttaa ja valinnaisesti kausatiivisiin
verbeihin eli valkkaus-verbeihin verbi janottaa. Pakkaus-verbit ovat semanttisesti vajaita
ilman syytä tai sopivaa kontekstia. Esimerkiksi lause Minua kaduttaa ei ole semanttisesti
luonteva ilman tietoa siitä, mikä aiheuttaa tunteen. Lause Minua janottaa taas on täysin
ymmärrettävä ilman syytä tai kontekstiakin. Pörnin tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että tutkimani verbit kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa kuuluisivat valkkausverbeihin, sillä nämä verbit eivät ole semanttisesti vajaita, vaikka tuntemuksen syytä ei
olisi ilmaistu. Esimerkiksi lause Luitani kolottaa on semanttisesti luonteva ja ymmärrettävä ilman syytä tai kontekstia. Lause ei siis vaadi esimerkiksi subjektia, josta ilmenisi,
mikä luita kolottaa. Pörnin esittämä esimerkki Minua kaduttaa vaatii sen sijaan jonkin
syyn, josta ilmenee, mikä henkilöä kaduttaa, jotta lause on semanttisesti luonteva.
Tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa on tarkastellut väitöskirjassaan Mari Siiroinen
(2001), joka on tutkinut nykysuomen keskeistä tunneverbistöä. Siiroisen (2001: 198) mukaan tunneverbeille on tyypillistä niiden esiintyminen tunnekausatiivilausekehyksessä.
Tyypillisenä esimerkkinä hän käyttää lausetta Minua pelottaa. Tunnekausatiivilausekehyksen käyttö tulee esiin myös oman tutkimukseni aineistossa. Tutkimani verbit kuitenkin poikkeavat Siiroisen tutkimista verbeistä siinä, että Siiroinen on tutkinut nimenomaan tunteisiin liittyviä verbejä ja jättänyt joukosta pois fyysisiin tuntemuksiin liittyvät
verbit. Oma tutkimukseni pohjautuu kuitenkin Siiroisen tutkimuksen tapaan Ronald W.
Langackerin (1987 ja 1991) kehittelemälle kognitiiviselle kieliopille.
Adessiivin käyttöä tunnekausatiivilauseen kokijan sijana on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Roosa Saloheimo (2020). Hänen mukaansa lauseen Ei mulla vihlo kylmä ja
kuuma alussa oleva habitiiviadverbiaali mulla on adessiivimuotoinen kokija. Habitiiviadverbiaalilla alkavia lauseita esiintyy myös omassa tutkimuksessani. Saloheimon tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana toimii kognitiivinen kielitiede, ja tutkimuksen aineiston Saloheimo on kerännyt Suomi24-korpuksesta. Saloheimo on valinnut tutkittavakseen
15 verbiä, joista jokaisesta hän keräsi 30 esiintymää korpuksesta ja sai siis aineistokseen
yhteensä 450 esiintymää. Verbien joukossa olivat verbit jomottaa ja kolottaa, jotka ovat
myös oman tutkimukseni tutkimuskohteita.
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Saloheimon (2020) tutkimuksesta kävi ilmi, että adessiivimuotoinen kokija on selvästi
yleisempi tuntemusta kuin tunnetta kuvaavien kausatiiviverbien kokijana. Lisäksi adessiivikokija esiintyy usein nimenomaan niiden verbien seurassa, joiden yhteydessä yleensä
ilmaistaan jokin aktiivinen vyöhyke. Verbit jomottaa ja kolottaa kuuluvat juuri tällaisiin
verbeihin. Adessiivikokija oli Saloheimon päätelmien mukaan luonteva valinta niihin lauseisiin, joissa partitiiviobjektin tehtävä oli jo varattu tuntemuksen kohteelle. Joissain tapauksissa kokija voitiin tuoda esiin partitiiviobjektin yhteydessä possessiivisuffiksin
avulla, mutta jos näin ei tehty, käytettiin lauseessa usein adessiivia ilmaisemaan kokijaa.
Omassa tutkimuksessani olen Saloheimon (2020) kanssa eri linjoilla lausetyyppien luokittelusta, sillä oman tulkintani mukaan habitiivinen adessiiviadverbiaali on omistuslauseen tunnuspiirre. (Ks. esim. VISK 2008 § 895.) Tunnekausatiivilauseella taas ilmaistaan
objektitarkoitteen tunnetta, eikä objekti voi esiintyä paikallissijoissa. Saloheimon tutkimus on kuitenkin oman tutkimukseni kannalta kiinnostava, sillä omassakin tutkimuksessani habitiivinen adessiiviadverbiaali esiintyy tunnekausatiiviverbin yhteydessä yhteensä
50 lauseessa. Nämä lauseet olen luokitellut omistuslauseiksi.
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Tutkielmani teoriapohjana on Ronald W. Langackerin (1987, 1991) kehittämä kognitiivinen kielioppi. Luvussa 2.1. määrittelen synonymian käsitteen ja kuvaan sen taustalla
olevaa teoriaa. Tässä yhteydessä kerron myös, millä tavalla tutkimani verbit on määritelty
eri sanakirjoissa. Luvussa 2.2. käyn läpi tutkimieni verbien kuvaukseen tarvittavat käsitteet. Kognitiivisen kieliopin käsitteissä käytän Pentti Leinon (1993) suomennoksia. Tutkimieni verbien esiintymistä erilaisissa lausetyypeissä (tunnekausatiivi-, transitiivi-, intransitiivi-, tila- ja omistuslause) käsittelen luvun 2.3. alaluvuissa. Näiden lukujen yhteydessä käyn läpi myös sitä, millaisen semanttisen roolin lauseissa esiintyvät subjektit saavat. Luvussa 2.4. otan esiin aktiivisen vyöhykkeen käsitteen, jolla on tärkeä rooli omassa
tutkimuksessani.

2.1. Tutkimieni verbien lähimerkityksisyys
Synonymian määritteleminen on yksi semantiikan peruskysymyksistä. Yleensä synonymialla tarkoitetaan kahden tai useamman lekseemin samanmerkityksisyyttä (Jantunen 2004: 53; Kangasniemi 1997: 42). Täydellinen eli absoluuttinen synonymia tarkoittaa, että ilmausten merkitykset olisivat täysin samat kaikissa konteksteissa (Cruse 2000:
157). Cruse (1986: 270) on kuitenkin todennut, että absoluuttista synonymiaa ei ole olemassa. Jos kielessä on useampi ilmaus, jotka ovat merkityksiltään ja funktioiltaan täysin
samanlaisia, niistä vain yksi jää elämään ja loput kuolevat pois motivaation puutteesta
(Cruse 1986: 270.) Jos tässä tutkielmassa tutkimani verbit kolottaa, jomottaa, kivistää ja
pakottaa olisivat siis täysin synonyymisia, kuten Kielitoimiston sanakirjan (KS 2021 s.
v. kolottaa, jomottaa, kivistää, pakottaa) perusteella voisi ajatella, olisi kaikkia kolmea
verbiä voitava käyttää kaikissa konteksteissa samalla tavalla. Tutkielmani aineistossa tulee kuitenkin esiin, että verbit eroavat toisistaan siinä, millaisissa konteksteissa niitä käytetään.
Absoluuttisen synonymian sijaan kielessä voi kuitenkin esiintyä lähisynonyymeja. Tällöin sanat ovat keskenään lähimerkityksisiä, mutta eivät vastaa täysin toisiaan. (Cruse
2000: 159–160.) Lähisynonyymeiksi voidaan kutsua myös tutkimiani verbejä kolottaa,
jomottaa, kivistää ja pakottaa. Niistä jokainen kuvaa jollakin tavalla kipua, mutta ne eivät
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vastaa kaikilta piirteiltään toisiaan. Lähisynonyymien yhteiset piirteet ovat kuitenkin
usein huomattavampia kuin niiden erot, minkä vuoksi lähisynonyymeja tulkitaan usein
synonyymisiksi ilmauksiksi (Cruse 2000: 159).
Kielitoimiston sanakirjan (2021 s. v. kolottaa, jomottaa, kivistää, pakottaa) määritelmien
mukaan verbit kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa vaikuttavat hyvin lähimerkityksisiltä. Kielitoimiston sanakirja (2021 s. v. kolottaa, jomottaa, kivistää, pakottaa) antaa
verbeille seuraavanlaiset määritelmät:
kolottaa ’särkeä, jomottaa, pakottaa’,
jomottaa ’jatkuvasta kipuaistimuksesta: särkeä, pakottaa, kolottaa’,
kivistää ’kivusta: särkeä, pakottaa, jomottaa’.
pakottaa 1.’panna jku. t. jk pakolla, väkisin tekemään jtak.’
2. ’muotoilla ohutta, pehmeää metallilevyä ja tehdä siihen kohokuvioita.’
3. ’kivusta: särkeä, kivistää, kolottaa, jomottaa.’
Kuten edellä mainituista sanakirjamääritelmistä käy ilmi, pakottaa-verbiä lukuun ottamatta verbeillä kuvataan ainoastaan kipuaistimusta. Pakottaa-verbi sen sijaan on polyseeminen, eli sillä on useita erilaisia merkityksiä. Tässä pro gradu -tutkielmassani tarkastelen kuitenkin ainoastaan pakottaa-verbin kipua kuvaavaa merkitystä ja rajaan muut
merkitykset tutkimukseni ulkopuolelle.
Kivun kuvaamisessa tutkimani verbit on määritelty pelkästään rinnastamalla niitä toisiin
verbeihin. Sivonen toteaa artikkelissaan ”Kognitiivinen näkökulma lähimerkityksisiin
paikanmuutosverbeihin”, että sanakirjoissa sanojen merkityksiä kuvataan usein synonyymien avulla. Tämä johtaa lukijan merkitysselitteiden kehään, eikä lukija välttämättä saa
selville alun perin tarkastelemansa sanan merkitystä. (Sivonen 2002: 513.) Tutkimistani
verbeistä ainoastaan jomottaa-verbille on annettu jonkinlainen merkitystä kuvaava selitys
synonyymien ja lause-esimerkkien lisäksi, sillä sen on kerrottu kuvaavan jatkuvaa kipuaistimusta. Sanakirjan perusteella tutkimani verbit siis kuvaavat samoja asioita. Voidaan
kuitenkin päätellä, että verbeillä on merkityseroja, koska kaikki neljä verbiä löytyvät yhä
sanakirjasta. Jos verbit olisivat merkityksiltään täysin synonyymisia, Crusen mukaan
(1986: 270) niistä vain yksi olisi jäänyt elämään. Nähdäkseni sanakirjassakaan ei olisi
tällöin tarpeellista esittää sanoja, jotka olisivat motivaation puutteesta kuolleet kielestä
pois.
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Vaikka tutkimani verbit kirjaimellisessa merkityksessä kuvaavat kipua, käytetään verbejä
myös kuvaannollisessa merkityksessä. Evansin ja Greenin mukaan kuvaannollisuudella
tarkoitetaan ei-kirjaimellista merkitystä. Esimerkiksi lause Lontoossa sataa edustaa kirjaimellista kieltä, koska se voi olla joko kirjaimellisesti totta tai tarua tietyssä tilanteessa.
Sen sijaan lause Sydämessäni sataa voi olla kirjaimellisesti ainoastaan tarua, ja siksi lause
on kuvaannollinen. (Evans & Green 2006: 287–293.) Samaan tapaan oman aineistoni
lause Kahvihammastani kolottaa voi olla kirjaimellisesti vain tarua, sillä ihmisellä ei ole
olemassa erikseen kahvihammasta, minkä vuoksi lause on kuvaannollinen. Samantapaisia kuvaannollisia merkityksiä on muillakin tutkimillani verbeillä. Esimerkiksi kivistääverbiä käytetään kuvaamaan mielentilaa, kuten harmitusta, mikä on kuvaannollinen käyttötapa verbille, sillä mieli ei voi tuntea fyysistä kipua, jota kivistää-verbillä kirjaimellisesti tarkoitetaan. Verbien kuvaannollisia käyttötapoja käsittelen tarkemmin analyysiluvussani.
Nykysuomen sanakirjassa (NS s. v. kolottaa, jomottaa, kivistää, pakottaa) tutkimieni verbien merkityksiä on kuvattu hieman laajemmin kuin Kielitoimiston sanakirjassa. Kolottaa-verbiä määritellään käytettävän, kun puhutaan ’reumaattisesta ym. kivusta: särkeä,
pakottaa, jomottaa’. Esimerkkeinä kolottavista ruumiinosista on käytetty jäseniä, selkää,
hartioita, päätä, silmiä, hampaita, jalkoja, olkapäätä ja koko ruumista. Tämän lisäksi kolottaa-verbille on annettu kaksi muutakin merkitystä, jotka eivät kuvaa kipua. Toinen
merkitys on ’olla piilosleikissä etsijäksi joutuneena silmät peitossa (ja laskea, hokea jtak)
sillä aikaa kun muut piiloutuvat, kuurottaa’. Kolmanneksi merkitykseksi, joskin harvemmin käytetyksi, on annettu ’kolottaa koloa’. Ilmeisesti tällä tarkoitetaan kolon tekemistä
johonkin. (NS s. v. kolottaa.) Huomionarvoista on, että sekä Nykysuomen sanakirjasta
että Kielitoimiston sanakirjasta puuttuu kuvaus verbin kuvaannollisesta merkityksestä
(kahvihammastani kolottaa), joka kuitenkin tulee tämänkin tutkielman aineistossa esiin
useammassa lauseessa.
Jomottaa-verbiä kuvaillaan Nykysuomen sanakirjassa melko samalla tavalla kuin Kielitoimiston sanakirjassa. Verbin määritellään kertovan ’jatkuvasta pakotuksesta, särkemisestä: kolottaa, mojottaa.’ Lisäksi verbiä on kerrottu käytettävän myös kuvaannollisessa
merkityksessä, kuten Asia jomottaa mielessä. (NS s. v. jomottaa.) Tätä kuvaannollista
merkitystä ei kerrota enää Kielitoimiston sanakirjassa, mutta omassa aineistossani ku-
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vaannollinen merkitys tulee esiin yhdessä lauseessa (ny persu-jormaa jomottaa), jota kuvaan tarkemmin luvussa 3.5.2. Nykysuomen etymologisessa sanakirjassa (2007 s. v. jomottaa) jomottaa-verbin sanotaan olevan johdos vartalosta, joka kuvaa jatkuvaa ja jyskyttävää kipuaistimusta. Jatkuvan ja jyskyttävän kivun merkitys tuli esiin myös kandidaatintutkielmassani (Kangas 2021), ja verbi erosikin muista tutkimistani verbeistä nimenomaan jyskyttävää kipua ilmaisevalla piirteellään.
Kivistää-verbin Nykysuomen sanakirja määrittelee seuraavasti: ’kivusta: särkeä, pakottaa.’ Käyttöesimerkkejä tälle verbille on annettu useita, kuten Hammasta, päätä, jäseniä
kivistää. Tuijottaa niin, että silmiä alkaa kivistää. Vanhoja haavoja kivisti. Oikaista kivistävää selkäänsä. Sydäntä kivistää. Polttavin mielin ja kivistävin sydämin. Asia, joka
kivistää [= karvastelee] mieltä. (NS s. v. kivistää.) Kaksi viimeisintä esimerkkiä voidaan
tulkita kuvaannollisiksi käyttötavoiksi, vaikka kuvaannollisuutta ei olekaan sanakirjassa
erikseen mainittu. Kielitoimiston sanakirjassa (KS s. v. kivistää) sen sijaan on annettu
esimerkki Sydäntä kivistää ja mainittu, että verbiä käytetään myös kuvaannollisessa merkityksessä. Kuvaannollinen merkitys tuli esiin jo kandidaatintutkielmassani (Kangas
2021) ja näkyy myös tämän tutkielman aineistossa.
Pakottaa-verbin kipua kuvaava määritelmä on Nykysuomen sanakirjassa ’3. pers. särkeä,
kivistää, kolottaa, jomottaa, mojottaa’. Pakotuksen kohteena oleviksi ruumiinosiksi on
mainittu pää, niska, hammas, hartiat, jalat, varvas, vatsa, otsa, lonkka ja rinta. Lisäksi
sanakirjassa on annettu esimerkkejä siitä, että myös mustelmia tai haavaa voi pakottaa.
Pakottaa-verbiä voidaan käyttää myös kuvaannollisessa merkityksessä, kuten Omaatuntoa p:taa. - - pojan kohtalo se sydäntä p:taa. (NS s. v. pakottaa.) Kuvaannollinen merkitys ei tule esiin enää Kielitoimiston sanakirjassa, mutta tutkimukseni aineiston perusteella
se on edelleen käytössä, joskin harvakseltaan. Pakottaa-verbille annetaan Nykysuomen
sanakirjassa kipua kuvaavan merkityksen lisäksi muitakin merkityksiä, kuten ’saada joku
tekemään jotain’. Koska muut merkitykset ovat samankaltaisia kuin Kielitoimiston sanakirjassa esitellyt merkitykset (KS s. v. pakottaa), en esittele Nykysuomen sanakirjan antamia muita merkityksiä tässä. Muut kuin kipua kuvaavat merkitykset eivät muutenkaan
ole oleellisia tämän tutkimuksen kannalta.
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2.2. Verbit kognitiivisessa kieliopissa
Kognitiivinen kielioppi perustuu mielikuvaisuuteen sekä syntaksin ja semantiikan erottamattomuuteen (Langacker 1987: 111; Leino 1993: 54). Sen mukaan kieli on itsessään
symbolinen ja kaikki kieliopilliset rakenteet ovat semanttisesti motivoituneita. Tämän
vuoksi kognitiivisen kielentutkimuksen näkemys on, että muotoa ja merkitystä ei voida
erottaa toisistaan. Jos muoto muuttuu, myös merkitys muuttuu. (Langacker 1987: 11–12;
Onikki 2002: 89; Siiroinen 2001: 24–25.)
Jotta voi ymmärtää, mistä tutkimieni verbien merkitys muodostuu kognitiivisen kieliopin
mukaan, on selvennettävä muutamia merkitykseen liittyviä käsitteitä. Kognitiivisessa
kieliopissa semanttiset rakenteet kuvataan predikaatioina. Predikaatio määritellään käsitteistykseksi, joka toimii kielellisen ilmauksen semanttisena napana. (Langacker 1987:
97; Leino 1993: 72–73.) Merkityksen kuvaamisessa kognitiivisessa kieliopissa tärkeä
rooli on hahmo–kehys-jaolla, joka perustuu hahmopsykologian mukaiseen kuvio–
tausta-jakoon. Sen mukaan predikaatio hahmottaa taustaa vasten aina jonkin entiteetin eli
kuvion. Hahmo–kehys-jaossa siis kuviona oleva hahmo (profile) nähdään aina suhteessa
johonkin kehykseen (base), joka on osa hahmon merkitystä. (Langacker 1987: 183; Leino
1993: 73–75.)
Predikaation kehykseen hahmottamat entiteetit voidaan jakaa kahteen perustyyppiin, olioihin ja relaatioihin (Langacker 1987: 183; Leino 1993: 73). Relaatiot kuvaavat entiteettien välistä suhdetta, ja ne voidaan Langackerin (1987: 214) mukaan jakaa atemporaalisiin ja prosessuaalisiin relaatioihin. Tämän tutkielman kannalta olennaisinta on,
että prosessuaalista relaatiota eli prosessia ilmaisevat verbit, joihin liittyy aina tilanteen
ajallinen ulottuvuus. Prosessilla on positiivinen temporaalinen hahmo, sillä sitä kuvattaessa viitataan aina ajan kulkuun. Prosessit voidaan jakaa edelleen imperfektiivisiin ja
perfektiivisiin sen mukaan, sisältyykö niihin ajassa tapahtuva muutos vai ei. Prosesseja,
joihin liittyy ajassa tapahtuva muutos, kutsutaan perfektiivisiksi; muita prosesseja kutsutaan imperfektiivisiksi. (Langacker 1987: 244.) Perfektiivisyys viittaa prosessiin, joka on
aspektiltaan rajattu, eli tapahtuman alku- ja lopputila ovat erilaiset. Imperfektiivinen prosessi taas on aspektiltaan rajaamaton. (Sivonen: 76–77).
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Edellä esittämäni perusteella tutkimieni verbien kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa
ilmaisemat prosessit voidaan lukea imperfektiivisiin prosesseihin kuuluviksi. Esimerkiksi
aineistossa esiintyvä lause Selkääni kolottaa esittää prosessin, johon ei liity ajassa tapahtuvaa muutosta, jolloin se on aspektiltaan rajaamaton. Jomottaa-verbin kohdalla Kielitoimiston sanakirjan määritelmästä (KS 2021 s. v. jomottaa) käykin ilmi, että verbi kuvaa
nimenomaan jatkuvaa kipua, kuten mainitsin luvussa 2.1.
Predikaatio sijoittaa tutkimieni verbien ilmaiseman prosessin laajempaan kehykseen.
Kielellisen ilmauksen merkitystä ei siis voida ajatella pelkästään hahmon tai kehyksen
merkityksen kautta, vaan merkitys muodostuu aina niiden yhdistelmästä. (Langacker
1987: 183; Leino 1993: 73–75; Onikki-Rantajääskö 2010: 44, 48.) Esimerkiksi verbien
kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa merkitys perustuu siihen, millaisen hahmon prosessit saavat kehystä vasten. Kehys on kognitiivinen rakenne, joka muodostuu siitä ensyklopedisesta tiedosta, joka yksilöllä on käytössään. Se saattaa sisältää runsaasti erilaisia
tietoja, joista toiset ovat keskeisempiä kuin toiset. (Langacker 1987: 183; Leino 1993:
73–75.) Kognitiiviseen rakenteeseen kuuluvia perusalueita ovat muun muassa haju,
maku, väri, kosketusaistimukset ja tunteet. Perusalueiden lisäksi kognitiivinen rakenne
sisältää abstraktisia alueita, jotka ovat käsitteen kuvauksessa taustana toimivia käsitekomplekseja. Esimerkiksi ihmisruumis toimii käden kehyksenä. (Sivonen 2005: 39;
Leino 1993: 74–75.)
Tutkimieni verbien kehys muodostuu siitä ensyklopedisesta tiedosta, jonka kukin kielenpuhuja on oman kokemuksensa perusteella muodostanut. Tällaista kehykseen sisältyvää
tietoa voivat tutkimieni verbien merkityksissä olla esimerkiksi kivun kesto, voimakkuus
ja sijainti kehossa. Ensyklopedista tietoa saadaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja
ympäröivän maailman kanssa (Evans & Green 2006: 206).
Käytännössä semantiikan kuvauksessa on ensyklopedisen tiedon sijaan keskityttävä puhujille yhteisiin sanojen konventionaalisiin merkityksiin. Konventionaalinen tieto on tietoa, joka on laajalti tunnettua ja puheyhteisön jäsenten kesken jaettua ja on siten keskeinen tietyn leksikaalisen käsitteen representaatiossa. Esimerkiksi leksikaaliseen käsitteeseen BANAANI liittyvä konventionaalinen tieto saattaa sisältää tiedon, että jotkut ihmiset
syövät banaaneja lounaalla tai että banaani voi toimia välipalana aterioiden välissä.

12
(Evans & Green 2006: 217.) Samaan tapaan esimerkiksi tutkimaani verbiin jomottaa liittyvä konventionaalinen tieto saattaa sisältää tiedon, että kyseessä on epämiellyttävä tuntemus jossakin ruumiinosassa.

2.3. Lausetyypit ja niiden osallistujat
Anneli Pajunen (2001) luokittelee teoksessaan Argumenttirakenne. Asiaintilojen luokitus
ja verbien käyttäytyminen suomen kielessä tekemänsä semanttisen verbiluokituksen mukaan fysiologisia tiloja ilmaisevat verbit primääri-A-verbeihin. Ne leksikalisoivat konkreettisia asiaintiloja, joissa on oliotyyppisiä osallistujia. (Pajunen 2001: 55–56, 94.) Lauseissa esiintyvät osallistujat voidaan syntaktisen rakenteensa puolesta luokitella esimerkiksi subjektiksi ja objektiksi. Semanttisten ominaisuuksiensa mukaan osallistujat taas
luokitellaan semanttisiin rooleihin. (Siiroinen 2001: 30.) Näille rooleille on eri tutkijoilla
eri nimityksiä, mutta omassa tutkielmassani käytän Ison suomen kieliopin (VISK 2008 §
465) mukaisia nimityksiä. Tutkielmassani olennaisimmat semanttiset roolit ovat kokija
ja ärsyke, jotka ovat tunnekausatiiviverbien tyypillisiä täydennyksiä (VISK 2008 § 465).
Seuraavissa alaluvuissa käsittelen erilaisia lausetyyppejä ja lauseissa esiintyvien osallistujien syntaktisia ja semanttisia rooleja.

2.3.1. Tunnekausatiivilause
Verbit kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa luetaan tunnekausatiiviverbeihin, joten ne
esiintyvät useimmiten tunnekausatiivilauseessa. Tunnekausatiivilause ilmaisee jonkin
elollisen objektitarkoitteen tunnetta tai tuntemusta (VISK 2008 § 905).
Tunnekausatiivilauseen keskeisinä osina ovat kokijaobjekti sekä tunnekausatiiviverbi.
Kokija määritellään Ison suomen kieliopin mukaan elolliseksi ja aistimiskykyiseksi olennoksi, joka on tunne- ja tuntemusverbeissä välttämätön, sillä ilman kokijaa kyse ei ole
tunteesta. Aina kokijaa ei kuitenkaan ole tunnekausatiivilauseeseen selvästi ilmipantu.
(VISK 2008 § 465, 905.) Tunnekausatiivilausekehyksessä ei ole yhtään pakollista argumenttia, vaan tunnekausatiivilauseeksi voidaan lukea pelkän tunnekausatiiviverbin sisäl-
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tävä lause, jossa ei ole ilmipantu kokijaobjektia eikä ärsykkeenä toimivaa subjektia. Esimerkiksi lause Pelottaa on sellaisenaan toimiva tunnekausatiivilause. (Siiroinen 2001:
48.) Yksinkertaisesta Pelottaa-lauseesta ei voida ilman kontekstia sanoa, ketä tunne koskee. Ison suomen kieliopin mukaan tunne koskee tällaisessa tapauksessa tyypillisesti puhujaa itseään (VISK 2008 § 905). Siiroinen (2001: 136) kuitenkin toteaa, että vaikka nollakokija joskus voidaan tulkita melko selvästi joksikin spesifiksi diskurssimaailman henkilöksi, voi joissakin tapauksissa taas olla kyse arbitraarisesta kenestä tahansa.
Jos tunnekausatiivilauseesta ei käy ilmi, ketä tuntemus koskee, lause tulkitaan nollapersoonaiseksi. Yleensä tunne kuitenkin tällöin tulkitaan puhujaa, tai kysymyslauseessa puhuteltavaa, koskevaksi tunteeksi. (VISK 2008 § 905.) Omassa aineistossani esimerkissä
(2) kokijaa ei ole selkeästi tuotu esiin lauseessa kun kolottaa, mutta virkkeen päälauseen
yksikön ensimäisessä persoonassa olevan verbin käyn perusteella voidaan hahmottaa kokijaksi yksikön ensimmäinen persoona.
(2) Käyn lekurissa siinä missä muutkin, kun kolottaa.
Aineistossani esiintyville lauseille on tyypillistä, että nollapersoonaisessa lauseessa kokijasta on käytetty vain tiettyä ruumiinosaa, joka edustaa kokevaa henkilöä. Kognitiivisessa
kieliopissa puhutaan metonymiasta silloin, kun kahden entiteetin välillä on assosiaatio
niin, että yksi entiteetti voi edustaa toista (Evans & Green 2006: 167). Croft ja Cruse
(2004: 48) käyttävät metonymiasta esimerkkinä lausetta That french fries is getting impatient. Lauseesta voidaan päätellä, että french fries edustaa ranskanperunoita tilannutta
henkilöä, sillä french fries on lauseessa monikossa, mutta siihen liittyvä demonstratiivipronomini sekä verbi ovat yksikössä. (Croft & Cruse 2004: 48.) Samalla periaatteella
oman tutkimukseni aineistossa ruumiinosan ja kokijan välillä on assosiaatio niin, että ruumiinosa edustaa usein kokijaa.
Metonymiaa ilmenee aineistoesimerkissä (3), jossa alaselkä edustaa kokijaa, sekä aineistoesimerkissä (4), jossa kokijaa edustavaksi ruumiinosaksi koodautuu illatiivilauseke selkään, takapuoleen ja jalkoihin. Tunnekausatiivilauseissa kokija voi joskus tulla esiin illatiivilausekkeessa (Vilkuna 2000: 137; VISK 2008 § 467).
(3) Alaselkää jomottaa erityisesti oikealta puolelta.
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(4) Puolen matkan jälkeen jomotti selkään, takapuoleen ja jalkoihin vaikka yritettiin
välillä seisoskella ja liikkua.
Tunnekausatiivilause on tyypillisesti subjektiton, mutta on mahdollista, että siinä esiintyy myös tunnetilan aiheuttaja, jota kutsutaan ärsykkeeksi (VISK 2008 § 465). Aineistoesimerkki (5) on tyypillinen subjektiton tunnekausatiivilause. Subjektin esiintyminen
tunnekausatiivilauseessa on kuitenkin mahdollista. Tällöin subjekti edustaa tunteen tai
tuntemuksen ärsykettä ja esiintyy verbin jäljessä (VISK 2008 § 905). Aineistoesimerkki
(6) on subjektin sisältävä tunnekausatiivilause, sillä subjekti hallituksesta putoaminen on
sijoittunut verbin jälkeen ja on siis semanttisesti tulkittavissa kivistämisen aiheuttamaksi
ärsykkeeksi.
(5) Kyllähän niitä jomottaa, ei tosin 24/7.
(6) Vieläkin kivistää hallituksesta putoaminen.
Siiroisen (2001: 48) mukaan tunneverbejä sisältäviä lauseita ei voida yksiselitteisesti jaotella joko tunnekausatiivilauseisiin tai transitiivilauseisiin, vaan lausekehysten välillä
vallitsee jatkumo. Tämä tarkoittaa sitä, että lauseessa voi olla kumpaankin lausetyyppiin
sopivia piirteitä. Osa lauseista on selkeästi jompaankumpaan lausetyyppiin kuuluvia,
mutta osa on rajatapauksia. (Siiroinen 2001: 48.) Rajatapausten luokittelusta omassa aineistossani kerron tarkemmin analyysiluvussani.

2.3.2. Transitiivi- ja intransitiivilause
Transitiivi- ja intransitiivilauseet ovat monikäyttöisiä lausetyyppejä (VIS 2008 § 891).
Transitiivilauseen määritelmään kuuluu, että lauseessa on subjekti ja objekti. Intransitiivilauseessa taas verbin täydennyksenä on subjekti ja mahdollisesti adverbiaali mutta ei
objektia. Prototyyppisessä transitiivilauseessa subjekti on inhimillistarkoitteinen. (VISK
2008 § 892, 459; Siiroinen 2001: 47.)
Transitiivisuus tarkoittaa tyypillisimmillään sitä, että verbin ilmaisema toiminta johtaa
johonkin päätepisteeseen ja toiminnan kohteena oleva asia on kokonaan toiminnan vaikutuksen alainen. Maksimaaliseen transitiivisuuteen kuuluvat myös verbin dynaamisuus
ja tekijän elollisuus. Esimerkiksi lause Erkki repi kaikki rönsyleinikit juurineen maasta
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on maksimaalisen transitiivinen, sillä se täyttää kaikki transitiivisuuden kriteerit. Lauseessa tekijänä toimii elollinen olento Erkki, dynaamisen verbin repiä ilmaisema toiminta
johtaa tiettyyn päätepisteeseen, ja kohteena olevat rönsyleinikit ovat kokonaan toiminnan
vaikutuksen alaisia. (VISK 2008 § 892.)
Maksimaalisen transitiivisia lauseita ei omassa aineistossani esiinny, sillä tutkimani verbit kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa eivät ole dynaamisia verbejä eikä niiden ilmaisema prosessi johda mihinkään päätepisteeseen. Kuten olen luvussa 2.2. kertonut, tutkimieni verbien ilmaisemat prosessit luetaan kognitiivisen kieliopin mukaan imperfektiivisiin prosesseihin kuuluviksi, sillä prosesseihin ei sisälly ajassa tapahtuvaa muutosta eli
ne ovat aspektiltaan rajaamattomia (ks. Langacker 1987: 244; Sivonen 2007: 76). Aineistostani kuitenkin osa lauseista voidaan tulkita transitiivisiksi sen perusteella, että ne sisältävät subjektin ja objektin ja lauseella ilmaistaan reaktion aikaansaamista objektin tarkoitteessa (VISK 2008 § 467). Aineistoesimerkissä (7) subjektina toimiva ärsyke veto
aikaansaa kolotuksen objektissa niveliä, joka semanttisesti koodataan kokijaksi. Veto ei
ole kuitenkaan elollinen olento, eikä lause ole aspektiltaan rajattu, joten tätäkään lausetta
ei voi sanoa maksimaalisen transitiiviseksi.
(7) Mitä olen vanhojen puheista ymmärtänyt, niissä oli kylmä talvella, veto kolotti
niveliä ja liesi puski välillä savut sisälle.
Kun tunnekausatiiviverbiä käytetään intransitiivimuotissa, on tyypillistä, että kokija toimii tällöin subjektina (VISK 2008 § 467). Tällaista lausetta edustaa aineistoesimerkki (8),
jossa subjektina on kokijaa edustava pääni. Kyse on metonymiasta (ks. esim. Evans &
Green 2006: 167), samoin kuin luvussa 2.3.1. esittelemässäni aineistoesimerkissä (3),
jossa oli metonyyminen objektikokija. Esimerkissä (8) ruumiinosan ja kokijan välillä on
vahva assosiaatio, jolloin voidaan tulkita, että pää edustaa kokevaa henkilöä. Subjektina
voi kuitenkin kokijan sijasta toimia myös ärsyke, kuten aineistoesimerkissä (9), jossa subjektina toimii ärsykkeeksi koodattava reumatismi.
(8) Sydämmeni hakkasi, pääni jomotti ja voimattomuus iski vartalooni.
(9) Joko reumatismi kolottaa…
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Siiroisen mukaan kausatiivisia tunneverbejä voidaan käyttää sekä tunnekausatiivilausekehyksessä että transitiivilausekehyksessä. Usein verbejä käytetään kuitenkin joko transitiivispainotteisesti tai tunnekausatiivispainotteisesti. (Siiroinen 2001: 50.) Omassa tutkimuksessani näkyy, että transitiivi- ja intransitiivilausetyypit ovat mahdollisia tutkimilleni verbeille, mutta selkeästi vähemmän käytettyjä kuin tunnekausatiivilause.

2.3.3. Kokijan genetiivirakenne ja omistuslause
Suomen kielessä omistamista on mahdollista ilmaista muun muassa omistuslauseella
(Isällä on nojatuoli) tai genetiivin varaan rakentuvalla välillisellä omistusrakenteella
(Isän on nälkä) (Huumo & Inaba 1997: 27). Huumo ja Inaba (1997: 27) käyttävät genetiivirakenteesta nimitystä datiivigenetiivirakenne, mutta Iso suomen kielioppi (2008 §
906) nimittää rakenteen kokijan genetiivirakenteeksi, jota myös itse käytän tässä tutkielmassani.
Kokijan genetiivirakenne muodostuu tunnetta tai tuntemusta ilmaisevasta kiteytyneestä
predikaatista. Kokijan genetiivirakenteessa subjektin paikalla on genetiivimuotoinen NP,
jolla on kokijan rooli. Esimerkiksi lauseessa Minun on kylmä kokijana toimii genetiivisijainen NP minun. Usein genetiivisijaisen NP:n tilalle käy myös habitiivisijainen ilmaus,
kuten Minulla on kylmä. Omistuslause on siis vaihtoehto kokijan genetiivirakenteelle.
(VISK 2008 § 906.)
Omistuslause on eksistentiaalilauseen alatyyppi. Tyypillisesti omistuslauseessa teemapaikalla sijaitsee elollista omistajaa kuvaava adessiiviadverbiaali, verbinä on olla ja verbin jäljessä on nominatiivi- tai partitiivisijainen NP. (VISK 2008 § 895; Alho & Kauppinen 2008: 123.) Alhoniemi (1975: 75) selittää kahden entiteetin välillä vallitsevan habitiivisen suhteen silloin, ”kun toinen (X) suhteutetaan toisen hallinta- tai omistuspiiriin
(B:hen)”. Prototyyppinen omistuslause on esimerkiksi lause Vaarilla on saari (VISK
2008 § 895). Omistuslauseen prototyypistä poikkevat lauseet, joissa on omistajaa ilmaiseva habitiiviadverbiaali, mutta verbinä on joku muu kuin olla. Esimerkiksi verbit tulla,
jäädä, kasvaa tai loppua esiintyvät usein tällaisissa lauseissa. Lauseessa Jäihän meille
itsenäisyys on verbin jälkeen habitiiviadverbiaali meille, minkä vuoksi lause on omistuslauseen hahmoinen, vaikka verbinä ei olekaan olla. (VISK 2008 § 896.) Koska omassa
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aineistossani verbinä ei ole olla-verbi, voidaan aineistossani esiintyvät lauseet tulkita nimenomaan omistuslauseen hahmoisiksi.
Omasta aineistostani löytyy yksi toistuva kiteymä (ei sulla järki päätä pakota), joka teemapaikalla sijaitsevan habitiiviadverbiaalin vuoksi on tulkittavissa omistuslauseeksi. Aineistoesimerkeissä (10–11) on erilaisia versioita kiteymästä, mutta yhteistä niille kaikille
on teemapaikalla sijaitseva habitiiviadverbiaali. Esimerkin (10) asian voisi sanajärjestystä
vaihtamalla ilmaista myös kokijan genetiivirakenteella Sinun ei todellakaan järki päätä
pakota. Samoin esimerkin (11) voi ilmaista genetiivirakenteella Eipä sinun paljon äly
pakota! Olennaista on se, että genetiivimuoto on edellisissä esimerkeissä semanttisesti
kokijan roolissa, jolloin genetiivimuoto on luonteva. Huumon ja Inaban (1997: 35) mukaan epäluonteva genetiivirakenne olisi sellainen, jossa kokijatulkintaa ei synny, kuten
lauseessa Miesten lakkasi laulu yllättäen.
(10) Ei sulla todellakaan järki päätä pakota!
(11) Eipä sinulla paljon äly pakota!
Vaikka edellä mainituissa esimerkeissä olen käyttänyt pelkästään pakottaa-verbin sisältäviä omistuslauseita, voivat myös muut tutkimani verbit esiintyä omistuslauseissa. Ei
sulla järki päätä pakota -kiteymän suuren esiintymismäärän vuoksi olen käyttänyt juuri
tätä kiteymää esimerkkinä. Analyysiluvussa 4.4. esittelen myös muiden tutkimieni verbien esiintymistä omistuslauseissa.

2.3.4. Tilalause
Tilalauseella ilmaistaan luonnonilmiöitä, ulkoisen ympäristön aistittavia ominaisuuksia
sekä ihmisen tuntemuksia ja kontrolloimattomia fysiologisia tapahtumia. Tällaisia lauseita ovat esimerkiksi luonnonilmiötä kuvaava lause Täällä tuulee sekä tuntemusta ilmaiseva lause Reidessä tykytti jatkuvasti. (VISK 2008 § 900.) Tutkimillani verbeillä kuvataan
ihmisen tuntemuksia, minkä vuoksi tilalause on näille verbeille mahdollinen esiintymiskonteksti. Tilalauseen piirteisiin kuuluu, että verbi on yksikön kolmannessa persoonassa
ja teemapaikalla on yleensä ajan tai paikan puiteadverbiaali. Subjektiksi käsitettävää jäsentä ei tilalauseesta löydy. (VISK 2008 § 900.) Aineistoesimerkeissä (12–14) on teemapaikalla ruumiinosaa ilmaiseva paikan puiteadverbiaali.
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(12) Jos yhessä nivelessä kolottaa, sehän voi olla kulunu.
(13) Jalkasäryt on aivan hirveät, nytkin vasemman säären ulkosyrjässä polttelee ja
jomottaa ihan hitosti.
(14) vaikka päässä kivistää, niin kuitenkin täytyy pettää Tornion päättäjän kanssa!
Teemapaikalla voi paikkaa ilmaisevan puiteadverbiaalin sijasta olla myös aikaa ilmaiseva
puiteadverbiaali, kuten lauseessa Nyt hämärtää jo. Toisaalta teemapaikka voi joskus olla
myös tyhjä, kuten lauseessa Sataa. (VISK 2008 § 900.) Näiden esimerkkien perusteella
aineistoesimerkit (15) ja (16) voisivat olla tilalauseita, sillä esimerkissä (15) teemapaikalla on ajan puiteadverbiaali välillä ja toisessa esimerkissä teemapaikka on tyhjä. Toisaalta lauseet voidaan käsittää myös nollapersoonaisiksi tunnekausatiivilauseiksi (ks.
luku 2.3.1).
(15) Silti välillä kolottaa..
(16) Jomottaa
Vaikka aineistoesimerkit (15) ja (16) näyttävät teemapaikkansa perusteella tilalauseilta,
on lauseet kuitenkin tulkittavissa myös tunnekausatiivilauseiksi. Siiroinen (2002: 218)
ottaa tunnekausatiivilausetta käsittelevässä artikkelissaan esiin esimerkkejä, joissa teemapaikalla näyttää olevan ajan adverbiaali (ensin ja sitten), mutta lause on tulkittavissa nollapersoonaiseksi tunnekausatiivilauseeksi. Siiroinen (2002: 218) esittää seuraavan esimerkin: Ensin [0:aa] harmitti, sitten [0:aa] suututti. Lopulta heräsi epäilys: oliko tuote
värennös? Oliko se edes Tanskassa valmistettu, vaikka pakkausmerkinnät niin vakuuttivat? (Kielipankki, SK94-50). Esimerkin ensimmäisen virkkeen lauseissa on siis nollakokija, joka voidaan periaatteessa olettaa ennen verbiä ilmipantavaksi. Tällöin lauseet ovat
tyypillisiä tunnekausatiivilauseita.
Huumo (2006: 159) sanoo, että tilalauseet muistuttavat merkitykseltään nollapersoonailmauksia, sillä ne kuvaavat jonkin elollisen olennon kokemusta, vaikka osallistujaa ei olekaan lauseeseen ilmipantu. Tilalauseeseen ei ole kuitenkaan yleensä luontevaa ajatella
minkäänlaista syntaktista nollaelementtiä edustamaan inhimillistä osallistujaa, sillä nollan syntaktisen aseman määrittely olisi hankalaa. (Huumo 2006: 159.) Esimerkiksi lause
Siellä hämärtää aikaisin on tilalause, kun taas lause Siellä nukahtaa aikaisin ei ole tilalause. Tilalause nimittäin sulkee pois ihmissubjektin tarkoitteen, jolloin jälkimmäistä lausetta ei voida tulkita tilalauseeksi. (VISK 2008 § 900; Huumo 2006: 160.) Tilalauseen ja
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tunnekausatiivilauseen rajatapausten luokittelua omassa tutkimuksessani käsittelen tarkemmin analyysiluvussa.

2.4. Aktiivinen vyöhyke
Tutkimuksessani tärkeässä roolissa on kognitiivisen semantiikan käsite aktiivinen vyöhyke, joka tarkoittaa predikaation sitä osaa, joka tilanteessa on olennaisin (Langacker
1987: 271; Leino 1993: 102; Evans & Green 2006: 238). Evans & Green (2006: 238)
esittävät kaksi esimerkkiä (a–b), joissa aktiivinen vyöhyke on eri, vaikka subjekti ja objekti ovat samoja. A-kohdassa predikaation olennaisin osa on pelaajan otsa tai pää, jolla
tämä puskee palloa. B-kohdassa taas olennaisimmaksi osaksi eli aktiiviseksi vyöhykkeeksi tulkitaan pelaajan jalka. (Evans & Green 2006: 238.)
a) Jalkapalloilija puski palloa.
b) Jalkapalloilija potkaisi palloa.
Edellisissä esimerkeissä aktiivista vyöhykettä ei ole ilmipantu lauseeseen, vaan aktiivinen
vyöhyke koodautuu verbeihin itsessään. Pentti Leinon mukaan aina ei ole kuitenkaan selvää, mikä osa predikaatin hahmottamasta entiteetistä muodostaa aktiivisen vyöhykkeen.
Esimerkiksi lauseessa Absalom tarttui tammeen ei tiedetä, mistä ruumiinosasta Absalom
on tammeen tarttunut. Aktiivinen vyöhyke voi siis tulkinnasta riippuen olla vaikkapa kädet tai hiukset. (Leino 1993: 102.) Myös tutkimissani verbeissä on tulkinnanvaraista,
mikä ruumiinosa aktiiviseksi vyöhykkeeksi hahmotetaan, jos sitä ei ole lauseeseen selkeästi ilmipantu.
Jotta aktiivisen vyöhykkeen käsitteen voi ymmärtää suhteessa tutkimiini verbeihin, on
palattava Pajusen (2001) verbiluokitteluun, jonka esittelin luvussa 2.3. Pajusen (2001)
verbiluokituksen mukaan primääri-A-verbit voidaan jaotella neljään eri luokkaan, jotka
voidaan edelleen jakaa suppeampiin alaryhmiin. Kipua kuvaavat verbit kuuluvat fysiologista tilaa tai prosessia ilmaiseviin verbeihin, joilla ilmaistaan, mitä ruumiissa ja sen
osissa tapahtuu. (Pajunen 2001: 95, 272, 275.) Kipua kuvaavien verbien ryhmään kuuluu
kahdenlaisia verbejä. Osa kipua kuvaavista verbeistä on merkitykseltään kokonaisvaltaisia, jolloin verbin kuvaama tuntemus koskee kokijaa kokonaisuudessaan. Tällaisia ovat
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esimerkiksi verbit heikottaa ja kitua. Suurempi osa tämän ryhmän verbeistä leksikalisoi
kuitenkin vain jonkin ruumiinosan tuntemuksen. (Pajunen 2001: 275.) Tutkimani verbit
eivät tyypillisesti kuvaa kokonaisvaltaista kipua, vaan niillä leksikalisoidaan yleensä eri
ruumiinosien tuntemusta.
Se ruumiinosa, jonka tuntemusta verbi leksikalisoi, tulkitaan kognitiivisen kieliopin mukaisesti aktiiviseksi vyöhykkeeksi. Aineistoesimerkissä (17) aktiivisen vyöhykkeen ilmaisee partitiiviobjekti jalkoja. Kokijaa ei ole tässä lauseessa ilmipantu. Sen sijaan aineistoesimerkissä (18) on aktiiviseen vyöhykkeeseen pää koodattu myös kokija possessiivisuffiksilla -ni.
(17) Yhtenä hetkenä molempia jalkoja pakotti niin paljon, että itku meinasi tulla,
seuraavaksi vihloi olkapäätä.
(18) Päätäni kivisti iskusta mut sanoin et antaa olla sain kostoni, hän ehkä myös.
Pelkästään kokijan kokonaisuudessaan ilmaiseva lause *minua kolottaa~jomottaa~kivistää~pakottaa on Pajusen määritelmän mukaan epätyypillinen, sillä lihastuntemuksia leksikalisoivat verbit edellyttävät tuntemuksen paikantamista ruumiinosaan (Pajunen 2001:
275). Aineistossani kuitenkin esiintyy lauseita, joissa esiintyy pelkästään kokija eikä aktiivista vyöhykettä ole ilmipantu (esimerkki 19).
(19) Kerro nyt meille kaikille niin tiedämme mikä sinua niin kivistää ja korventaa.
Luvussa 2.3.1. olen kuvannut sitä, kuinka tietty ruumiinosa voidaan tulkita metonymiaksi
kokijasta. Kokija on siis usein sisällytetty aktiiviseen vyöhykkeeseen, niin että kokija voidaan tulkita tietyksi persoonaksi tai nollapersoonaksi. Lauseessa voi kuitenkin esiintyä
erikseen sekä kokija että aktiivista vyöhykettä ilmaiseva ruumiinosa. Aineistoesimerkissä
(20) on kokijaksi tulkittava genetiivimäärite mun ja aktiivisen vyöhykkeen ilmaisee partitiiviobjekti selkää.
(20) Mun niskaa koskee, mun päätä särkee, mun selkää jomottaa!!
Vaikka aktiivinen vyöhyke on hyvin usein ilmipantu tuntemusverbin sisältävissä lauseissa, voi se joskus kuitenkin olla ilmipanematta. Tällaisia ovat edellä esittämäni aineis-
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toesimerkin (19) kaltaiset tilanteet, joissa lauseeseen on ilmipantu pelkästään kokija. Joissakin lauseissa voidaan kuitenkin jättää sekä kokija että aktiivinen vyöhyke ilmipanematta, jolloin lauseessa on nollakokija. Esimerkiksi lauseessa Jatkuvasti jomottaa ei kerrota, kuka on kokijana ja mitä ruumiinosaa jomotus koskee. Ison suomen kieliopin (VISK
2008 § 905) mukaan tuntemus tulkitaan tällöin yleensä puhujaa koskevaksi. Siiroinen
(2001: 136) tosin sanoo, että aina nollakokijaa ei voida spesifioida, vaan kyse voi olla
kenestä tahansa.
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ
3.1. Aineisto
Käytän tutkimusaineistonani internetin Suomi24-keskustelupalstan aineistoa, jonka olen
kerännyt Kielipankin Korp-konkordanssihakuohjelmalla syyskuussa 2021. Aineistoni
keskustelut ovat vuosilta 2015–2017. Aineistonkeruuvaiheessa en vielä ollut rajannut,
tutkinko vain verbien finiittimuotoja vai otanko mukaan myös infiniittimuodot. Sen
vuoksi olen aineistoa kerätessäni hakenut aluksi sekä verbien finiitti- että infiniittimuotoja. Olen toteuttanut jokaisen verbin kohdalla erillisen haun ja valinnut jokaisesta verbistä satunnaisesti 150 esimerkkiä. Osassa valitsemistani esimerkeistä oli selkeästi kirjoitusvirhe, jolloin kirjoittaja oli käyttänyt vahingossa jotakin tutkimistani verbeistä. Tällainen oli esimerkiksi lause Siihen että jomottavat, antaa heidän jonottaa jos haluavat jonossa olla, jossa kirjoittaja tarkoittaa selvästi jonottamista, mutta on näppäillyt yhden
kirjaimen väärin. Olen karsinut tällaiset virheelliset esimerkit ja valinnut niiden tilalle
uudet, niin että olen saanut jokaisesta verbistä täsmälleen 150 esimerkkiä. Niinpä aineistoni sisältää yhteensä 600 esimerkkiä tutkimistani verbeistä.
Sain kerättyä aineistoni suhteellisen helposti verbeistä kolottaa, jomottaa ja kivistää,
mutta pakottaa-verbi aiheutti enemmän työtä. Pakottaa-verbin polyseemisyyden vuoksi
jouduin käymään läpi 8 400 esiintymää, ennen kuin sain 150 esimerkkiä, joissa pakottaaverbiä käytetään kivun kuvaamisen merkityksessä. Suurimmassa osassa Suomi24-korpuksen lauseista pakottaa-verbiä oli siis käytetty merkityksessä ’saada joku tekemään jotain’.
Keskustelupalstakorpus valikoitui aineistokseni siksi, että halusin selvittää, miten tutkimiani verbejä käytetään todellisessa kielenkäytössä. Aineistonkeruu todellisista keskusteluista olisi kuitenkin hankalaa, joten päädyin siihen tulokseen, että keskustelupalstaaineistoja tutkimalla pääsen kaikkein lähimmäs todellista kielenkäyttöä. Crystalin (2006:
26–27) mukaan internetissä käytettyä kieltä onkin kutsuttu kirjoitetuksi puheeksi. Keskustelupalstoilla tapahtuva juttelu on digitaalista vuorovaikutusta, jossa osallistujat vuorotellen välittävät toisilleen kirjallisia viestejä. Digitaalinen vuorovaikutus voi olla kahden- tai monenvälistä. (Helasvuo, Johansson & Tanskanen 2014: 9)
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Koska keskustelupalstoilla keskustelijat näkevät vain toistensa kirjalliset viestit, kutsutaan verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta usein ”kasvottomaksi” (Tanskanen 2014: 51).
Tämä antaa nähdäkseni vahvistusta sille, että kielenkäyttö keskustelupalstoilla on aitoa.
Kirjoittajat eivät tiedä, kuka nimimerkin takana kirjoittaa, mikä antaa mahdollisuuden
kirjoittaa rehellisesti ja aidosti anonymiteetin turvin.

3.2. Menetelmä
Ensimmäisessä analyysivaiheessa olen jakanut aineistoni ryhmiin sen mukaan, millaista
lausetyyppiä aineistoni lauseet edustavat. Aineistossa esiintyviä syntaktisia lausetyyppejä
ovat tunnekausatiivi-, transitiivi-, intransitiivi-, tila- ja omistuslauseet. Tekemäni luokittelun jälkeen olen analysoinut jokaisen tutkimani verbin kohdalla, millaisessa lausetyypissä verbi tyypillisimmin esiintyy ja mikä lausetyyppi taas on sille harvinainen esiintymiskonteksti.
Lausetyyppien analysoinnin yhteydessä olen ottanut tarkasteluun myös lauseissa esiintyvät subjektit. Jos lause on subjektillinen, olen luokitellut, onko kyseessä kokija- vai ärsykesubjekti. Subjektien luokittelun jälkeen olen aluksi analysoinut, ovatko molemmat subjektit mahdollisia kyseisessä lausetyypissä tutkimieni verbien kanssa. Tämän jälkeen olen
pystynyt pohtimaan, onko ärsyke- vai kokijasubjekti lauseissa tyypillisempi ja jos on, niin
miksi.
Analyysini toisessa vaiheessa olen tarkastellut, millaisia merkityksiä verbit sisältävät.
Olen tutkinut verbien aktivoimia aktiivisia vyöhykkeitä ja laskenut määrät sille, kuinka
usein mikäkin verbi aktivoi tietyn ruumiinosan tai jonkin abstraktin tarkoitteen. Tällä olen
pyrkinyt selvittämään sitä, sisältyykö verbien ilmaisemaan predikaatioon jokin tietty ruumiinosa, kuten esimerkiksi potkaista-verbin ilmaisemaan predikaatioon sisältyy jalka (ks.
Evans & Green 2006: 238). Osittain olen vertaillut tuloksia kandidaatintutkielmani (Kangas 2021) tuloksiin. Kandidaatintutkielmani kyselytutkimuksessa olen selvittänyt informanttien käsityksiä tutkimieni verbien käytöstä. Tässä pro gradu -tutkielmassa olen voinut selvittää, vastaavatko informanttien käsitykset verbien käytöstä todellista kielenkäyttöä.
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Aktiivisen vyöhykkeen analyysivaiheessa olen ottanut huomioon myös ne lauseet, joissa
verbin ilmaisemaa aktiivista vyöhykettä ei ole ilmipantu. Omaksi ryhmäkseen olen laskenut myös ne lauseet, joissa on ilmaistu kokija mutta ei aktiivista vyöhykettä. Semanttinen analyysini on koko ajan nojannut Langackerin (1987 ja 1991) kognitiiviseen kielioppiin, jonka ytimessä on hahmo–kehys-jako. Semanttiseen kehystietoon kuuluvat piirteet
ovat yleensä niitä, jotka erottavat lähisynonyymeja toisistaan, ja juuri näitä piirteitä olen
analyysissani selvittänyt.
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4. LAUSETYYPPIEN ANALYYSI
Aineistossani esiintyy viisi eri lausetyyppiä, jotka ovat tunnekausatiivilause, transitiivilause, intransitiivilause, tilalause ja omistuslause. Kaikkia aineistoni lauseita ei voida
määritellä selkeästi johonkin lausetyyppiin kuuluviksi, vaan ne ovat kahden lausetyypin
rajatapauksia. Tällaisissa tilanteissa olen joutunut tiettyjen kriteerien perusteella valitsemaan, kumpaan lausetyyppiin luokittelen lauseen. Seuraavaksi esittelen ne kriteerit, joiden perusteella olen lausetyyppien rajatapauksia luokitellut.
Aineistossani lausetyyppien välisiä rajatapauksia ovat tunnekausatiiviverbin ja subjektin
sisältävät lauseet, jotka voidaan periaatteessa luokitella joko tunnekausatiivilauseiksi tai
transitiivilauseiksi. Olen päätynyt tutkielmassani luokitteluun, jossa tunnekausatiivilauseisiin kuuluvat ne tunnekausatiiviverbin sisältävät lauseet, joissa subjekti on verbin jäljessä. Jos taas subjekti on ennen verbiä, lasken lauseen transitiivilauseisiin kuuluvaksi.
Tällaisia ovat esimerkiksi aineistossani esiintyneet lauseet (21) ja (22), joissa on tunnekausatiiviverbi, jonka edellä on subjekti. Ison suomen kieliopin mukaan tällaiset lauseet
poikkeavat tunnekausatiivilauseen prototyypistä (VISK 2008 § 905). Jos siis verbin
edellä on subjekti, joka kongruoi verbin kanssa, olen luokitellut lauseet intransitiivi- tai
transitiivilauseiksi. Jos lauseessa on objekti, kuten aineistoesimerkissä (21), olen luokitellut sen transitiivilauseeksi. Aineistoesimerkin (22) kaltaiset lauseet, joista objekti puuttuu, luokitellaan intransitiivilauseiksi.
(21) Veto kolotti niveliä ja liesi puski välillä savut sisälle.
(22) Ulko- ja sisäsyrjä jomottavat edelleen.
Tunnekausatiivilauseen ja transitiivilauseiden välisten rajatapausten lisäksi aineistostani
löytyy muitakin rajatapauslauseita. Tilalauseen ja tunnekausatiivilauseen välillä on lauseita, jotka poikkeavat molempien lausetyyppien prototyypeistä, sillä useissa lauseissa on
piirteitä molemmista lausetyypeistä. Aineistoesimerkki (23) on selkeästi tulkittavissa tilalauseeksi, sillä teemapaikalla on ruumiinosa, johon tuntemus kohdistuu. Lause on samantyyppinen kuin Ison suomen kieliopin esimerkki tilalauseesta Reidessä tykytti jatkuvasti (VISK 2008 § 900).
(23) Jos yhessä nivelessä kolottaa, sehän voi olla kulunu.
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Aineistoesimerkki (24) voitaisiin teemapaikalla sijaitsevan ajan puiteadverbiaalin välillä
vuoksi tulkita tilalauseeksi. Koska tilalauseeseen ei voida Huumon (2006: 160) mukaan
kuitenkaan ajatella mitään syntaktista nollaelementtiä, joka edustaisi inhimillistä osallistujaa, ei aineistoesimerkki (24) voi tulkintani mukaan olla tilalause. Aineistoesimerkkiin
(24) on oletettavissa nollaobjekti (Silti [0:aa] välillä kolottaa). Aineistoesimerkki
(23):een taas nollaobjektia ei luontevasti voida asettaa (*Jos [0:aa] yhessä nivelessä kolottaa, sehän voi olla kulunu), minkä vuoksi tämä lause voidaan tulkita tilalauseeksi.
(24) Silti välillä kolottaa.
Käytännössä edellä esittämäni tulkinta tarkoittaa omassa aineistossani sitä, että jos tilalauseen ja tunnekausatiivilauseen rajatapaukseen voidaan tulkita nollaobjekti, luokittelen
lauseen tunnekausatiivilauseeksi. Jos nollaobjektin asettaminen lauseeseen ei ole luontevaa, luokittelen lauseen tilalauseeksi.
Aineistossani yleisin lausetyyppi on tunnekausatiivilause ja harvinaisin tilalause. Näiden
väliin jäävät intransitiivi-, transitiivi- ja omistuslauseet. Seuraavissa alaluvuissa käsittelen
lausetyyppejä siinä järjestyksessä, kuinka yleisiä ne aineistossani ovat. Jokaisessa alaluvussa analysoin yhtä lausetyyppiä ja esitän kuvioiden 1–4 avulla havaintojani siitä,
kuinka tyypillisesti tutkimani verbit esiintyvät kyseisessä lausetyypissä. Käytän analyysissani tutkimieni verbien sisältävistä lauseista nimityksiä kolottaa-, jomottaa-, kivistääja pakottaa-lauseet. Koska tutkimukseni on syntaktis-semanttinen, esitän lausetyyppien
käsittelyn yhteydessä myös semantiikkaan liittyviä havaintoja. Tuon esiin huomioni siitä,
ovatko lauseissa esiintyvät subjektit semanttiselta rooliltaan kokijoita vai ärsykkeitä.

4.1. Kipuverbit tunnekausatiivilauseissa
Tunnekausatiivilause ilmaisee jonkin elollisen objektitarkoitteen tunnetta tai tuntemusta
(VISK 2008 § 905), ja se on yleisin esiintymiskonteksti jokaiselle tutkimalleni verbille.
Tämä on odotuksenmukainen tulos, sillä tutkimani verbit ovat tunnekausatiiveja, jotka
Ison suomen kieliopin mukaan esiintyvät useimmiten tunnekausatiivilauseessa ja transitiivilauseessa (VISK 2008 § 467). Kuvioon 1 olen koonnut, kuinka monta kertaa mikäkin
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verbi esiintyy aineistossani tunnekausatiivilauseessa. Kuviossa 1 on näkyvillä sekä esiintymien absoluuttiset määrät että prosenttiosuudet. On huomioitava, että kuviossa jomottaa- ja kivistää-lauseiden määrät ovat absoluuttisesti täsmälleen samoja, vaikka prosenttiosuudessa näyttää olevan yhden prosenttiyksikön ero. Tämä johtuu siitä, että täsmällinen prosenttiosuus olisi 27,5 %, mutta koska en ole ottanut desimaaliosia prosenttilukuihin mukaan, olen joutunut pyöristämään toisen luvun alaspäin ja toisen ylöspäin, jotta
kaikkien prosenttien summa olisi 100 %. Yhteensä tunnekausatiivilauseita on koko aineistossa 425, eli aineiston 600 lauseesta 71 % on tunnekausatiivilauseita.

Tunnekausatiivilause
62; 15 %
129; 30 %

117; 28 %

117; 27 %

kolottaa

jomottaa

kivistää

pakottaa

KUVIO 1. Verbien esiintyminen tunnekausatiivilauseessa.
Kuten kuviosta 1 on nähtävissä, verbien kolottaa, jomottaa ja kivistää välillä ei ole suuria
eroja siinä, kuinka monta kertaa ne esiintyvät tunnekausatiivilauseessa. Kolottaa esiintyy
129 kertaa, ja verbit kivistää ja jomottaa esiintyvät molemmat 117 kertaa. Pakottaa-verbi
sen sijaan poikkeaa kolmesta muusta verbistä, sillä se esiintyy tunnekausatiivilauseessa
vain 62 kertaa. Pakottaa-verbi ei kuitenkaan esiinny missään muussakaan lausetyypissä
useammin kuin tunnekausatiivilauseessa, joten voidaan sanoa, että tunnekausatiivilause
on senkin tyypillisin esiintymiskonteksti. Aineistossani tyypillisin tunnekausatiivilause
on esimerkin (25) kaltainen, jossa on teemapaikalla objekti, jonka jälkeen tulee verbi ja
lopussa on vielä mahdollisesti adverbiaalimääritteitä.
(25) Ja alaselkää kolotti koko kesälomani ajan!
OBJ.
PRED. ADVLI
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Kuten olen luvussa 2.3.1. kertonut, on mahdollista, että tunnekausatiivilauseessa on subjekti, joka sijaitsee tyypillisesti verbin jäljessä (VISK 2008 § 905). Aineistoni kolottaaja jomottaa-lauseet eivät sisällä yhtään subjektillista tunnekausatiivilausetta. Pakottaalauseissa subjektin sisältäviä tunnekausatiivilauseita on sen sijaan kaksi (26–27), joissa
molemmissa subjektina toimii ärsykkeeksi koodattava järki. Esimerkissä (27) on tosin
kaksi rinnasteista subjektia muisti ja järki.
(26) Ei pakota järki ei. :(
(27) Rokotevastustajilla ei päätä pakota muisti eikä järki.
Eniten subjektia tunnekausatiivilauseissa esiintyy kivistää-verbin sisältävissä lauseissa,
joista yhdeksässä on subjekti. Vain yhdessä lauseessa on kokijasubjekti (esimerkki 28).
Kokijaa edustaa esimerkissä (28) ruumiinosa vatsa, joka on metonyyminen ilmaus kokijalle. Metonymia tarkoittaa kahden entiteetin välillä vallitsevaa assosiaatiota, jolloin yksi
entiteetti voi edustaa toista (Evans & Green 2006: 167).
(28) ja kyllä siinä tietysti vatsa naukui hoosiannaa nälästä ja sitten taas ruokaan
rahaa saatuani kivisti kaksi päivää vatsa.
Esimerkkiä (28) lukuun ottamatta kaikissa kivistää-lauseissa on subjektina jokin ulkoinen
ärsyke, kuten esimerkeissä (29–31). Esimerkissä (29) subjektina on ärsykkeeksi koodattava lauseke ne liivien hinnat. Objektina lauseessa taas on kukkaroa, joka on metonyyminen ilmaus kukkaron omistavalle henkilölle eli tässä tapauksessa kirjoittajalle itselleen
(ks. esim. Croft & Cruse 2004: 48). Esimerkeissä (30–31) on subjektina jokin abstrakti
asia, joka aiheuttaa kivistämisen. Esimerkin (31) adventistit tarkoittaa ’adventismin kannattajia’ (KS 2021 s. v. adventisti). Lauseessa ei tarkoiteta, että adventistit konkreettisesti
aiheuttavat fyysistä kipua, vaan että nämä uskonnollisen liikkeen kannattajat harmittavat
tai ärsyttävät erästä keskustelijaa.
(29) Ärsyttää myös kun rinnat roikkuu ja rintaliivien osto on aina yhtä tuskaa ja
kukkaroa kivistää ne liivien hinnat.
(30) Sitä paitsi, jos niin kivistää se vanhukset laitokseen laittaminen, niin mikseivät
ne lapset tai muut OMAISET ota sitä vanhusta kotiinsa asumaan?!
(31) Jos kivistää nuo adventistit, ovi on auki ulospäinkin.
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että aineistossani tunnekausatiivilauseille on tavallisempaa
olla ilman subjektia. Ainoastaan kivistää-verbi esiintyy tunnekausatiivilauseessa subjektin kanssa useammin kuin muut tutkimani verbit. On mielenkiintoista pohtia, mikä tähän
on syynä. Huomionarvoista on se, että kivistää-lauseissa subjekti on tyypillisimmin ärsykkeen roolissa. Aineistoni kahdeksassa ärsykesubjektin sisältävässä kivistää-lauseessa
ärsykkeenä on jokin abstrakti asia, joka on kivistämisen syynä, kuten edellä esittelemistäni esimerkeistä (29–31) käy ilmi.
Oletukseni mukaan yksi syy sille, miksi tunnekausatiivilauseissa on subjekti useimmiten
kivistää-verbin kanssa, on se, että kivistää-verbi ottaa tällöin mentaalista tilaa ilmaisevan
roolin. Tulkintani mukaan kivistää-verbiä voi tällöin verrata Anneli Pajusen tekemän verbiluokituksen primääri-B-verbeihin, jotka ”leksikalisoivat sitä, miten ihminen kokee tai
tulkitsee A-verbein leksikalisoidut asiantilat” (Pajunen 2001: 296). Primääri-B-verbien
alaluokkaan kuuluvat emootioverbit, joihin taas kuuluu esimerkiksi verbi harmittaa (Pajunen 2001: 311). Esimerkeissä (30–31) kivistää-verbin merkitys on tulkintani mukaan
hyvin samankaltainen kuin verbin harmittaa merkitys ’kismittää, kiukuttaa, sapettaa, ärsyttää, närkästyttää’ (KS 2021 s. v. harmittaa). Tukea tälle tulkinnalleni löytyy Suomen
murteiden sanakirjasta (SMS s. v. kivistää), jossa kivistää-verbin yhdeksi merkitykseksi
määritellään ’harmittaa, kismittää, kiusata, vaivata’. On siis perusteltua päätellä, että kivistää on polyseeminen verbi, jonka voidaan tietyissä konteksteissa tulkita merkityksensä puolesta kuuluvaksi emootioverbeihin. Pentti Leinon (1993: 121) mukaan polysemia tarkoittaa sitä, että sanalla on useampi kuin yksi merkitys. Eri merkitykset ovat
yleensä kontekstisidonnaisia (Leino 1993: 121), mikä tulee tässäkin tutkimuksessa esiin.
Pajunen toteaa, että emootioverbien yhteydessä syytä ilmaiseva määrite on yleinen. Syytä
ilmaisevalle subjektille Pajunen käyttää termiä stimulussubjekti, joka tarkoittaa käytännössä samaa kuin tässä tutkielmassa käyttämäni termi ärsykesubjekti. Pajusen mukaan
stimulussubjekti voi kuitenkin puuttua, mutta tämä on tavallisempaa fysiologisten verbien
yhteydessä. (Pajunen 2001: 311–312.) Edellä esittämäni perusteella johtopäätökseni on,
että kivistää-verbi kuvaa esimerkkien (30–31) kaltaisissa lauseissa mentaalista tilaa, jolloin ärsykesubjektin esiintyminen on tyypillisempää kuin fysiologista tilaa kuvaavissa
lauseissa, kuten Päätä kivistää.
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4.2. Kipuverbit intransitiivilauseissa
Intransitiivilauseen pakollinen täydennys on subjekti. Myös adverbiaalitäydennykset ovat
mahdollisia, mutta objektia intransitiivilauseessa ei voi olla. (VISK 2008 § 891.) Intransitiivilause on aineistoni toiseksi yleisin lausetyyppi, vaikka sitä esiintyykin huomattavasti vähemmän kuin tunnekausatiivilausetta. Kuvio 2 osoittaa, että yhteensä intransitiivilauseita esiintyy 59, joka on prosentuaalisesti 10 % koko aineistostani.

Intransitiivilause
6; 10 %
10; 17 %

20; 34 %
23; 39 %

kolottaa

jomottaa

kivistää

pakottaa

KUVIO 2. Verbien esiintyminen intransitiivilauseissa.
Kuviosta 2 on nähtävissä, että useimmiten intransitiivilauseessa esiintyy verbi jomottaa,
josta on muodostettu 23 intransitiivilausetta. Kivistää esiintyy 20 intransitiivilauseessa,
kolottaa kymmenessä ja pakottaa kuudessa. Erot verbien esiintymismäärissä intransitiivilauseessa eivät ole suuria, mutta kuitenkin sen verran merkittäviä, että jonkinlaisia johtopäätöksiä näistä voidaan tehdä.
Tutkimistani verbeistä intransitiivilause on verbeille jomottaa ja kivistää selkeästi tyypillisempi esiintymiskonteksti kuin verbeille kolottaa ja pakottaa. Verbeistä jomottaa ja kivistää muodostettuja intransitiivilauseita on esimerkeissä (32–34). Jomottaa-lauseissa
subjektina on hiukan useammin kokija kuin ärsyke. Kokijasubjekti on yhteensä 13 jomottaa-lauseessa ja ärsykesubjekti kymmenessä. Esimerkissä (32) kokijasubjektina toimii
ruumiinosa ikenet. Esimerkissä (33) subjektina ei ole kokija, vaan ulkopuolinen ärsyke,
joka aiheuttaa jomotusta. Jomotuksella ei tosin esimerkissä (33) viitata fyysiseen kipuun,
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vaan ennenmminkin negatiiviseen tunteeseen, joka kirjoittajalle syntyisi velkaa olemisen
seurauksena. Jomottaa-lauseista löytyy kuitenkin sellaisiakin ärsykesubjekteja, jotka ovat
fyysisen kivun syynä, kuten esimerkissä (34) kipua aiheuttava syöpä.
(32) Antibiootti auttaa tulehdukseen jollainen on jo syntynyt koska ikenet jomottaa
ja turvottaa.
(33) Minua arveluttaa ottaa laina lähinnä sen takia, etten tykkää olla velkaa kenellekään – se jomottaisi mielen perukoilla jatkuvasti.
(34) Meni viikko ja toinenkin kunnes lamppu syttyi josakin pääsä, syöpähän se siellä
jomotti luissa.
Kivistää-lauseissa subjektina on useammin ärsyke kuin kokija. Kokijasubjektiksi tulkittavia ovat ainoastaan esimerkissä (35) mainittu lihakset sekä esimerkissä (36) mainittu
naisen sukupuolielimiin viittaava sana pillu. Lopuissa lauseista on ärsykesubjekti, kuten
esimerkissä (37), jossa ärsykkeenä on eläkkeelle jääntikin.
(35) Pikkasen lihakset kivistää eilisen jälkeen, mutta tietääpähän että on tehny jotain…
(36) Pillu kivistää kivasti
(37) Johan on ihmisillä syitä painajaisuniin, kun eläkkeelle jääntikin kivistää!
Kivistää-verbi esiintyy aineistossani muita verbejä enemmän kysymyslauseissa, joissa
tiedustellaan henkilöltä kivistämisen syytä, kuten esimerkissä (38). Lauseen subjektina
on tuolloin kysymyssana mikä. Mikä-kysymyssanalla alkavia lauseita on yhteensä viisi.
Vaikka määrä ei ole iso, on tämä kuitenkin mielenkiintoinen ilmiö, sillä verbien kolottaa
ja jomottaa kohdalla tämäntapaisia kysymyslauseita ei ilmene lainkaan. Syy sille, miksi
juuri kivistää-lauseista löytyy kysymyslauseita, liittyy tulkintani mukaan luvussa 4.1.
esittämääni näkemykseen, jonka mukaan kivistää voidaan tietyissä konteksteissa tulkita
mentaalista tilaa kuvaavaksi emootioverbiksi (ks. Pajunen 2001: 311–312). Kysymyslauseissa kivistäminen siis kuvaa nimenomaan mentaalista tilaa, mikä onkin alkuperäisten
viestiketjujen perusteella helposti pääteltävissä, sillä keskusteluissa ei ilmene mitään fyysiseen kipuun viittaavia ilmauksia.
(38) Mikäs se nyt kivistää?
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Aineistoesimerkin (38) alkuperäisessä viestiketjussa eräs kirjoittaja on aluksi moittinut
toisen kirjoittajan viestiä. Tämän jälkeen yksi keskustelijoista esittää moittijalle esimerkissä (38) olevan kysymyksen. Kysyjä siis tiedustelee, mikä moittijaa harmittaa toisen
kirjoittajan viestissä, koska harmituksen syy ei ole selvästi tullut esiin. Aineistoa tutkiessani olen havainnut, että keskustelupalstalla keskustelijat yleensä kertovat, mitä ruumiinosaa heillä särkee, kun he keskustelevat fyysisestä kivusta. Sen vuoksi keskustelijoiden
ei ole tarpeen kysellä, mikä kivistää, jos keskustelun aiheena on fyysinen kipu. Harmistuminen ja negatiivinen mieliala taas tulevat keskustelussa esiin esimerkiksi kielenkäytön
kautta, mutta varsinainen syy harmistumiselle saattaa jäädä epäselväksi, minkä vuoksi
muiden keskustelijoiden on tarpeen tiedustella kivistämisen syytä.
Kolottaa-verbistä muodostettuja intransitiivilauseita on kymmenen. Näistä lauseista kuudessa subjektina on ärsyke, kuten esimerkissä (39). Neljässä lauseessa on kokijasubjekti,
jota havainnollistan esimerkillä (40). Ärsykesubjekti vaikuttaa hieman yleisemmältä,
mutta tarvittaisiin suurempi aineisto, jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä, kumpi subjekti
on kolottaa-verbin yhteydessä tyypillisempi.
(39) Joko reumatismi kolottaa…
(40) Uuniperuna Matin jalka taas sairastui pääministerikautena, ei muuta ku perhetyöhön, ja ei koipi kolottanu yhtään.
Pakottaa esiintyy intransitiivilauseissa vain kuusi kertaa. Kuudesta lauseesta viidessä on
ärsykesubjekti ja vain yhdessä kokijasubjekti. Neljässä lauseessa ärsykesubjektina on
järki, kuten esimerkissä (41), ja yhdessä lauseessa ärsykesubjektina on voima (esimerkki
42). Kokijasubjektiksi on tulkittavissa esimerkissä (43) esiintyvä kaffehammas.
(41) Ei siinä järki paljon pakota.
(42) Kevätkin taas tulee, ja rintaanhan se menee, ihan on rottinkilla, voimakin pakottaa jäsenissä.
(43) Silloin ottaa pannuun, kahteenkin, jos oikein on kaffehammas pakottanut:
Vaikka intransitiivilauseita on aineistossani huomattavasti vähemmän kuin tunnekausatiivilauseita, on merkillepantavaa se, että jokainen tutkimani verbi voi esiintyä intransitiivilauseessa. Intransitiivilause on siis tutkimilleni verbeille luonteva konteksti, joskin verbeille kolottaa ja pakottaa hiukan harvinaisempi kuin verbeille jomottaa ja kivistää.
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4.3. Kipuverbit transitiivilauseissa
Transitiivilauseen määritelmään kuuluu, että lauseessa on subjekti ja objekti (VISK 2008
§ 892). Kuviosta 3 on nähtävillä aineistoni transitiivilauseiden määrät eri verbien kohdalla. Yhteensä transitiivilauseita esiintyy koko aineistossa 57, eli 10 % aineistosta on
transitiivilauseita. Transitiivilause on siis kolmanneksi yleisin lausetyyppi aineistossani,
mutta suurin osa aineistoni transitiivilauseista muodostuu pakottaa-verbistä.

Transitiivilause
1; 2 %
4; 7 %
5; 9 %

47; 82 %

kolottaa

jomottaa

kivistää
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KUVIO 3. Verbien esiintyminen transitiivilauseissa.
Tunnekausatiivilauseissa pakottaa-verbi esiintyy kaikkein harvimmin tutkimistani verbeistä, mutta transitiivilauseissa pakottaa taas esiintyy useammin kuin yksikään kolmesta
muusta verbistä. Kuvio 3 osoittaa, että pakottaa esiintyy jopa 47 kertaa transitiivilauseessa, kun taas kivistää esiintyy viisi kertaa ja kolottaa vain neljä kertaa. Jomottaa esiintyy transitiivilauseessa harvimmin, ainoastaan yhden kerran. Transitiivilauseessa esiintyvä jomottaa-verbi näkyy esimerkissä (44). Lauseessa oleva subjekti se voidaan tulkita
ärsykesubjektiksi, sillä kirjoittajan kuvaama niskalihasten kireys on pään jomotuksen aiheuttaja.
(44) Mulla on monesti olka- ja niskalihakset jumissa ja se jomottaa päätä.
Pakottaa-verbin runsas esiintyminen transitiivilauseessa johtuu yhdestä syystä. Kuten
olen luvussa 2.3.4. kertonut, pakottaa-verbi esiintyy runsaasti kiteymässä ei sulla järki
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päätä pakota, joka siis syntaktisesti voidaan tulkita omistuslauseen hahmoiseksi. Tästä
kiteymästä esiintyy kuitenkin erilaisia versioita, joiden merkitys on samankaltainen mutta
jotka eivät syntaktisesti kuulu omistuslauseisiin. Transitiivisuus näkyy aineistoesimerkeissä (45–47), joissa kaikissa on transitiivilauseen tarvittavat täydennykset eli subjekti
ja objekti. Esimerkeissä (45) ja (47) subjektiksi voidaan tulkita järki ja objektiksi päätä.
Esimerkissä (46) subjektina taas on tyhmyys, mutta objektina on jälleen päätä.
(45) järki ei paljon päätä pakota, mutta hyvähän sitä on toisten rahoja tuhlata.
(46) kyllä tyhmyys pakottaa lapasen [lapsen] päätä, ui ui.
(47) No ei tässätapauksessa ainakaan järki päätä pakota!
Esimerkin (46) merkitys on samankaltainen kuin esimerkeissä (45) ja (47), jotka ilmaisevat, ettei puheena olevan henkilön päässä ole järkeä. Koska esimerkit (45) ja (47) ovat
kielteisiä lauseita, on niiden myönteisessä versiossa oltava subjektina joku muu kuin
järki, jos halutaan, että lauseen merkitys säilyy edelleen samankaltaisena. Tyhmyys voidaan tässä kontekstissa tulkita järjen vastakohdaksi, jolloin tyhmyys toimii hyvin subjektina myönteisessä lauseessa.
Pakottaa-verbin sisältävien transitiivilauseiden merkitys on yhtä lukuun ottamatta samankaltainen kuin esimerkeissä (45–47), joten lähes kaikki subjektitkin ovat järkeen tai
tyhmyyteen liittyviä. Esimerkki (48) poikkeaa edellisistä esimerkeistä siinä, että se on
kysymyslause, jonka subjektina on kysymyssana mikä. Lauseessa ei kuitenkaan tarkoiteta
piän eli pään pakottamisella fyysistä pääkipua, vaan viitataan henkilön negatiiviseen mielentilaan, joka tulee esiin keskustelupalstan viestien vihamielisestä sävystä.
(48) Outko sie demari kun suhahtelet vielää sen jouluveisuuntakija vai mikä pakottaa piätäs otappa kamvarin tippoloita.
Kolottaa- ja kivistää-lauseissa kaikki subjektit ovat semanttiselta rooliltaan ärsykkeitä.
Esimerkeissä (49–55) on näkyvissä transitiivilauseita, joissa esiintyy verbi kolottaa tai
kivistää. Kolottaa-verbin sisältävissä lauseissa (49–52) subjekteina ovat veto, elämän
raadollisuus, nuo ”miljoonat” ja kaikki ne. Esimerkeissä (53–55) verbinä taas on kivistää
ja subjekteina ovat krapula, väsymys ja länsimainen demokratia. Mikään lauseissa esiintyvistä subjekteista ei ole tulkittavissa kokijaksi. Esimerkin (52) subjektia kaikki ne ei voi
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välttämättä pelkästään lausekontekstista ymmärtää ärsykkeeksi, mutta alkuperäistä keskusteluketjua tarkastellessani tein tulkinnan, että kaikki ne viittaa puhujalla oleviin erilaisiin vaivoihin, jotka kolottavat.
(49) Mitä olen vanhojen puheista ymmärtänyt, niissä oli kylmä talvella, veto kolotti
niveliä ja liesi puski välillä savut sisälle.
(50) Elämän raadollisuus kolottaa varmaan kaikkia säätyjä, ovia se ei kierrä.
(51) Ps. en valavo AIV:n takia vuaa nuo ”miljoonat” kolottaa jokpaikkaa, enkä ossoo kunnolla kirjottaakkaa mut ottakee selevää.
(52) Kaikki ne kolottaa kroppaa, kun aamulla herää.
(53) Krapulako se kivistää päätä?
(54) Olen kävellyt uskomattomia määriä väsymys pikkuisen kivistää sääriä.
(55) Länsimainen demokratia kivistää näitä huttiloita vieläkin ja valetta tulee kuin
turkin hihasta.
Transitiivilauseiden subjektit ovat tutkimukseni aineistossa semanttiselta rooliltaan ärsykkeitä. Aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että transitiivilauseessa ei esiinny kokijan
roolissa olevaa subjektia. Oman tulkintani mukaan kokijasubjekti ei todennäköisesti transitiivilauseessa ole tutkimieni verbien kohdalla mahdollinen, sillä kokijan ollessa subjektina on hankala keksiä, mikä voisi tällöin toimia objektina. Esimerkiksi kokijasubjektilliseen lauseeseen Hartiat jomottavat ei voida luontevasti sijoittaa mitään objektia (*Hartiat
jomottavat minua), joka on transitiivilausekehyksessä pakollinen täydennys.
Vaikka Iso suomen kielioppi (2008 § 467) antaa tunnekausatiiviverbeille mahdollisiksi
esiintymiskonteksteiksi tunnekausatiivilauseen ja transitiivilauseen, huomataan tästä tutkimuksesta, ettei transitiivilause ole yleinen esiintymiskonteksti tutkimilleni verbeille.
Nähdäkseni tämä johtuu siitä, että tunnekausatiiviverbejä voidaan Siiroisen (2001: 47)
mukaan käyttää kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on transitiivinen käyttötapa, jossa
sanajärjestys on SVO. Toinen käyttötapa taas on tunnekausatiivilausekehys, jonka sanajärjestys on (O)V(S). (Siiroinen 2001: 47–48.) Tässä tutkimuksessa jälkimmäinen käyttötapa tulee enemmän esiin. Siiroinen on omassa tutkimuksessaan huomannut, että kaikkia kausatiiviverbejä voidaan käyttää sekä tunnekausatiivi- että transitiivilausekehyksessä, mutta joitakin verbejä vain ääritransitiivisesti ja joitakin vain ääritunnekausatiivisesti. Yleensä verbejä kuitenkin käytetään transitiivispainoitteisesti tai tunnekausatiivispainotteisesti. (Siiroinen 2001: 48–50.) Verbejä kolottaa, jomottaa ja kivistää käytetään
siis aineistossani vähemmän transitiivisesti.
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4.4. Kipuverbit omistuslauseissa
Aineistossani on 50 lausetta, joissa on alussa omistajaa ilmaiseva habitiiviadverbiaali.
Kuten olen luvussa 2.3.4. kertonut, lauseet voidaan tulkita omistuslauseen hahmoisiksi
lauseiksi. Varsinaisia omistuslauseita ne eivät ole, sillä prototyyppisessä omistuslauseessa on olla-verbi, teemapaikalla habitiivinen paikallissijainen ilmaus ja verbin jäljessä
nominatiivi- tai partitiivisijainen NP (VISK 2008 §895). Oman aineistoni lauseissa verbinä ei ole olla, mutta teemapaikalla sijaitseva habitiiviadverbiaali tuo lauseisiin omistuslauseen piirteitä. Tämän vuoksi aineistoni lauseet ovat omistuslauseen hahmoisia lauseita.
Koska termi omistuslauseen hehmoiset lauseet on pitkä ja hankala käyttää tekstissä, käytän analyysissani tästä eteenpäin termiä omistuslauseet. Aineistoni omistuslauseiden
määrää havainnollistan kuviossa 4. Omistuslauseita on yhteensä 50 eli 8 % koko aineistosta.
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KUVIO 4. Tutkimani verbit omistuslauseissa.
Kuvion 4 mukaan tutkimistani verbeistä pakottaa esiintyy useimmiten omistuslauseessa.
Pakottaa-verbin 35 esiintymiskertaa osoittaa, että omistuslause on sille huomattavasti
tyypillisempi konteksti kuin muille tutkimilleni verbeille. Pakottaa-verbin esiintyminen
omistuslauseessa johtuu ei sulla järki päätä pakota -idiomista, josta olen kertonut luvussa
2.3.4. Jokainen pakottaa-verbin sisältämä omistuslause on esittelemääni idiomia. Esimerkeissä (56–57) on kaksi erilaista esimerkkiä idiomista. Esimerkissä (56) teemapaikalla on
isännöitsijän habitiiviadverbiaalimuoto ja subjektina on järki, joka on tavallisin subjekti
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idiomissa. Esimerkissä (57) taas teemapaikalla on habitiiviadverbiaali sulla ja subjektina
on ymmärrys, jonka merkitys on tässä kontekstissa hyvin lähellä järjen merkitystä.
(56) Eikä isännöitsijälläkään järki päätä pakota.
(57) Sulla ei tuo ymmärrys juuri päätä pakota, eihän
Verbit kolottaa, jomottaa ja kivistää esiintyvät kaikki omistuslauseissa viisi kertaa, kuten
kuviosta 4 on nähtävissä. Näiden verbien kohdalla ei ole havaittavissa mitään tiettyä
idiomia, joka lauseissa toistuisi, kuten pakottaa-lauseissa. Esimerkissä (58) kolottaa
esiintyy omistuslauseessa, jossa teemapaikalla on habitiiviadverbiaali itselläkin. Subjektia ja objektia lauseessa ei esiinny. Ilman subjektia olevat omistuslauseet ovat verbien
kolottaa, jomottaa ja pakottaa kohdalla tyypillisempiä kuin subjektilliset lauseet. Kolottaa-lauseissa vain yhdessä omistuslauseessa (esimerkki 59) on subjekti jalat, joka on lauseessa kokijan roolissa. Jalat on tässä metonyyminen ilmaus (ks. esim. Croft & Cruse
2004: 48), joka kuvastaa kokevaa henkilöä.
(58) Kyllä voi kipeytyä tuosta vaan, itselläkin kolottaa paraikaa.
(59) Viimeksi kyseisessä paikassa minulla kolotti jalat polvista alaspäin.
Jomottaa-lauseista subjektillisia lauseita on neljä, joista kolmessa on kokijasubjekti, kuten esimerkissä (60), jossa esiintyy kokijasubjekti korva. Aineistoni perusteella kokijasubjekti on omistuslauseessa verbien kolottaa, jomottaa ja kivistää kohdalla tyypillisin
subjekti. Näiden kolmen verbin kohdalla vain yhdessä subjektin sisältävistä omistuslauseista on ärsykesubjekti (edellisillan saunailta), joka näkyy esimerkissä (61). Tyypillisempää on kuitenkin, ettei subjektia ole lainkaan. Tästä on esimerkkinä kivistää-verbin
sisältävä omistuslause (62), josta subjekti puuttuu.
(60) Mulla kyllä korva jomotti laiton jälkeen ja tuntui että huidoin sitä jatkuvasti
vahingossa.
(61) Ihan asiallinen, mukava jutustelu oli koko pitkän matkan vaikka itsellä jomotti
edellisillan saunailta ja Antin alle vuorokauden hälyytyksellä olin kysynyt reissuun.
(62) Onkohan äärifennon itsetunnossa vikaa, kun aina kun joku kertoo omista kielen
oppimisen kokemuksistaan, äärifennolla kivistää päätä ja sana ”halveksua”
otetaan käyttöön.
Kuvion 4 perusteella voidaan todeta, että omistuslause on pakottaa-verbille melko tavallinen esiintymiskonteksti. Verbeille kolottaa, jomottaa ja kivistää omistuslause ei ole yhtä
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tavallinen esiintymiskonteksti, mutta se on kuitenkin mahdollinen. Toisaalta on otettava
huomioon se, että ei sulla järki päätä pakota -idiomi vaikuttaa vahvasti siihen, että pakottaa-verbi esiintyy niin usein omistuslauseissa.
Pakottaa-verbin sisältävissä omistuslauseissa on kaikissa subjekti järki tai muu järkeä
vastaava subjekti, kuten ymmärrys tai äly. Kaikissa 35 pakottaa-lauseessa on siis ärsykesubjekti. Verbien kolottaa, jomottaa ja kivistää subjektit taas vaihtelevat, ja sekä kokijasubjekti että ärsyksubjekti ovat mahdollisia. Kokijasubjekti on kuitenkin tavallisemmin
käytetty, sillä se esiintyy yhteensä viisi kertaa kolottaa-, jomottaa- ja kivistää-lauseissa ja
ärsykesubjekti vain yhdesti jomottaa-lauseessa.

4.5. Kipuverbit tilalauseissa
Tilalause kuvaa luonnonilmiöitä, ulkoisen ympäristön aistittavia ominaisuuksia sekä ihmisen tuntemuksia ja kontrolloimattomia fysiologisia tapahtumia (VISK 2008 § 900).
Tutkimilleni verbeille tilalause on harvinainen esiintymiskonteksti, kuten kuvio 5 osoittaa. Pakottaa-verbi ei aineistossani esiinny tilalauseessa kertaakaan. Verbi jomottaa
esiintyy tilalauseessa neljä kertaa, kivistää kolmesti ja kolottaa kahdesti. Yhteensä tilalauseita on aineistossani yhdeksän, joka on 2 % koko aineistosta.

Tilalause
0; 0 %

2; 22 %
3; 33 %

4; 45 %
kolottaa

jomottaa

kivistää

KUVIO 5. Verbien esiintyminen tilalauseessa.

pakottaa
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Koska tilalauseessa ei esiinny subjektia (ks. luku 2.3.3), en voi tässä luvussa eritellä, millaisia subjekteja lauseista löytyy, kuten olen muiden lausetyyppien kohdalla tehnyt. Esimerkeissä (63–71) on kaikki aineistossani esiintyneet tilalauseet. Yhtä lausetta lukuun
ottamatta jokaisen lauseen teemapaikalla on jokin ruumiinosaa ilmaiseva paikan puiteadverbiaali. Esimerkin (64) adverbiaali lahkeessa ei ole ruumiinosa, mutta se on kuitenkin
paikkaan viittaava puiteadverbiaali, jonka voidaan tulkita viittaavan miehen sukupuolielimiin, kun koko keskustelukonteksti otetaan huomioon.
(63) Jalkasäryt on aivan hirveät, nytkin vasemman säären ulkosyrjässä polttelee ja
jomottaa ihan hitosti.
(64) Kyllä taitais lahkeessa jomottaa kun tuollaiseen menis.
(65) auraa näyttää ja päässä jomottaa, näin ukkosella, vieläkin.
(66) Jalkovälissä jomotti kun mies kähmi oikein kiihkoissaan vaimoni rintoja niin
että puserosta irtosi pari nappia.
(67) vaikka päässä kivistää, niin kuitenkin täytyy pettää Tornion päättäjän kanssa!!!
(68) Levottomat jalat vaivaa harva se yö, sydän tykyttää, tunne että pää räjähtää,
painajaiset, päässä kivistää, muisti pätkii, aamutokkuraisuus, lihan nykäisyt
kasvoilla, eteenkin silmässä, kuiva suu tässä jotakin mainitakseni.
(69) Rinnassa kivistää.
(70) jos yhessä nivelessä kolottaa, sehän voi olla kulunu
(71) Jos ottaa ohimosta, kupolissa kiehuu tai kaalissa kolottaa, kannattaa ottaa
tämä kurssi omakseen.
Edellisistä esimerkeistä on nähtävissä, että tilalause on luonteva konteksti tutkimilleni
verbeille. Onkin mielenkiintoista, miksi tilalauseita kuitenkin esiintyy niin vähän aineistossani. Yksi syy sille on todennäköisesti se, että tutkimieni tunnekausatiiviverbien yleisin käyttökonteksti on tunnekausatiivilause, jota on käytetty ja käytetään edelleen kaikissa suomen murteissa (Siiroinen 2002: 220; VISK 2008 § 905). Lisäksi tunne- ja tuntemusverbien keskeisin täydennys on kokija, joka voi toimia joko objektina tai subjektina
(VISK 2008 § 465).
Arvelen, että kielenpuhujat ehkä tietoisesti tai tiedostamattaan valitsevat tutkimieni verbien täydennykseksi useammin kokijaobjektin kuin paikkaa ilmaisevan puiteadverbiaalin. Esimerkiksi edellä esittämäni esimerkki (69) voitaisiin ilmaista kokijaobjektillisena
tunnekausatiivilauseena muodossa Rintaa kivistää. Koska kognitiivisen semantiikan näkemyksenä on, että muodon muuttuessa myös merkitys muuttuu (Langacker 1987: 11),
on esimerkin (69) merkityksessä jokin ero, jos se ilmaistaan tunnekausatiivilauseella.
Oman intuitioni mukaan lauseessa Rinnassa kivistää kipu paikantuu johonkin tiettyyn
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kohtaan rinnassa, kun taas lauseessa Rintaa kivistää kipu on epämääräisempi ja koskee
koko rinnan aluetta. Tämä on kuitenkin täysin omaa tulkintaani, joten sen selvittämiseksi,
osuuko intuitioni oikeaan, tarvittaisiin lisää tutkimusta.
Vaikka tilalauseellakin voidaan kuvata ihmisen tuntemuksia, on tilalauseen tavallisempi
käyttötapa mahdollisesti säätilojen ja ulkoisten olosuhteiden kuvaamisessa. Perustan tämän tulkintani Isoon suomen kielioppiin, joka antaa useita esimerkkejä luonnonilmiöiden
ja ulkoisten olosuhteiden kuvaamiseen, mutta vain muutamia esimerkkejä ihmisen tuntemusten kuvaamiseen (ks. VISK 2008 § 900–901).

4.6. Yhteenveto lausetyypeistä
Tässä alaluvussa kokoan yhteen analyysini johtopäätöksiä. Taulukkoon 1 olen koonnut,
millaisissa syntaktisissa lausetyypeissä tutkimani verbit esiintyvät. Yleisin esiintymiskonteksti tutkimilleni verbeille on tunnekausatiivilause, joita aineistossani on yhteensä
425 eli 71 % aineistoni 600 lauseesta. Seuraavaksi eniten on intransitiivilauseita, joita on
59 kappaletta, jolloin prosentuaalinen osuus on 10 %. Lähes 10 % on myös transitiivilauseita, joita aineistossani on 57. Lisäksi aineistoni sisältää 50 omistuslausetta (8 %) ja yhdeksän tilalausetta (2 %).
TAULUKKO 1. Lausetyypit.

kolottaa
jomottaa
kivistää
pakottaa
yhteensä

tunnekausatiivilause
129
117
117
62
425

intransitiivilause

transitiivilause

omistuslause

tilalause

yhteensä

10
23
20
6
59

4
1
5
47
57

5
5
5
35
50

2
4
3
0
9

150
150
150
150
600

On odotuksenmukainen tulos, että tutkimani verbit esiintyvät aineistossani useimmin tunnekausatiivilauseissa. Ison suomen kieliopin mukaan tunnekausatiiviverbeistä osa esiintyy tunnekausatiivilauseessa ja osa transitiivilauseessa (VISK 2008 § 467). Oli siis odotettavissa, että aineistostani löytyy ainakin tunnekausatiivi-, transitiivi- ja intransitiivilauseita. Iso suomen kielioppi ei sen sijaan mainitse mitään siitä, että tunnekausatiivit voivat
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esiintyä myös muissa lausetyypeissä. Tosin tilalauseen kohdalla tuodaan esiin se, että tilalauseella voidaan kuvata myös ihmisen tuntemuksia ja kontrolloimattomia fysiologisia
tapahtumia (VISK 2008 § 900). Tutkimukseni osoittaakin, että tunnekausatiivit voivat
esiintyä myös tila- ja omistuslauseissa.
Aineistossani esiintyy yhteensä 168 subjektia, kuten taulukko 2 osoittaa. Tutkimieni verbien yhteydessä on sekä kokija- että ärsykesubjekteja kaikissa muissa paitsi tilalauseissa,
joissa subjekti ei ole mahdollinen. Sekä kokija- että ärsykesubjekti ovat mahdollisia lukuun ottamatta transitiivilauseita, joissa kokijasubjekti ei näkemykseni mukaan ole mahdollinen, sillä tutkimieni verbien yhteydessä kokija edustuu transitiivilauseissa aina objektina.
TAULUKKO 2. Subjektit.
Kokijasubjekti

Ärsykesubjekti

Tunnekausatiivilause

1

10

Intransitiivilause

20

39

Transitiivilause

0

57

Omistuslause

5

36

Yhteensä

26

142

Taulukko 2 havainnollistaa, että jokaisessa lausetyypissä ärsykesubjekti on kokijasubjektia tavallisempi. Aineistossani on 142 ärsykesubjektia ja 26 kokijasubjektia. Eniten kokijasubjekteja on intransitiivilauseissa, joissa niitä on yhteensä 20. Arvelen tämän johtuvan
siitä, että tunnekausatiiviverbien yhteydessä kokija on käsitteellisesti välttämätön (VISK
2008 § 465), ja intransitiivilauseissa kokija ei voi edustua objektina. Vaikka kokija voi
lauseissa edustua sekä subjektina että objektina, edustuu kokija aineistoni perusteella kuitenkin useimmiten objektina. Myös Iso suomen kielioppi (2008 § 467) sanoo tunne- ja
tuntemusverbejä kokijaobjektillisiksi, mikä kuvastaa sitä, että kokija edustuu usein objektina. Intransitiivilauseessa ei kuitenkaan voi olla objektia, mutta subjekti on välttämätön. Koska tunnekausatiiviverbien keskeisin täydennys on kokija, edustuu kokija intransitiivilauseissa subjektina useammin kuin muissa lausetyypeissä.
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Vaikka ärsykesubjekti on kaikissa lausetyypeissä kokijasubjektia tyypillisempi, on taulukosta 2 nähtävissä, että kokijasubjektejakin kuitenkin esiintyy transitiivilausetta lukuun
ottamatta kaikissa lausetyypeissä. Molemmat subjektit ovat siis mahdollisia. Yleisenä
johtopäätöksenä syntaktisesta analyysista voidaan sanoa, että tutkimani verbit esiintyvät
tyypillisimmin subjektittomassa tunnekausatiivilauseessa. Jos lauseessa on subjekti, on
tavallisempaa, että kyseessä on tällöin transitiivi- tai intransitiivilause kuin tunnekausatiivilause.
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5. AKTIIVISEN VYÖHYKKEEN ANALYYSI
Tässä luvussa analysoin verbien aktivoimia aktiivisia vyöhykkeitä, joiden voidaan Langackerin (1987) hahmo–kehys-jaon mukaisesti ajatella tuovan esiin verbien semanttiseen
kehystietoon kuuluvia merkityksiä. Aktiivinen vyöhyke on kognitiivisen semantiikan
mukaan predikaation se osa, joka tilanteessa on olennaisin (Langacker 1987: 271; Leino
1993: 102; Evans & Green 2006: 238). Tässä tutkimuksessa predikaation olennainen osa
on ruumiinosa, johon verbi viittaa. Niinpä aktiiviset vyöhykkeet ovat tutkimuksessani
pääasiassa eri ruumiinosia. Joissakin tapauksissa verbi tosin viittaa johonkin abstraktiin
tarkoitteeseen, kuten kahvihampaaseen, jolloin tämä tulkitaan aktiiviseksi vyöhykkeeksi.
Aineistossani esiintyvät aktiiviset vyöhykkeet olen ryhmitellyt kuvioihin 6–9, joita esittelen tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. Koska jotkut aktiiviset vyöhykkeet esiintyvät
vain yksittäisiä kertoja, olen ryhmitellyt niitä osittain isommiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi otsa ja ohimot esiintyivät vain yksittäisiä kertoja eri verbien yhteydessä, minkä
vuoksi luokittelin ne jokaisen verbin kohdalla Pää-ryhmään. Jos aktiivinen vyöhyke on
jonkun verbin kohdalla esiintynyt vähintään kaksi kertaa, olen luokitellut sen muidenkin
verbien kohdalla omaksi ryhmäkseen. Tällainen ruumiinosa on esimerkiksi ranne, joka
esiintyy pakottaa-verbin yhteydessä kymmeniä kertoja, minkä vuoksi se on oma ryhmänsä myös muiden verbien kohdalla.
Suurin osa aineistoni aktiivisista vyöhykkeistä on ruumiinosia, mutta joukkoon mahtuu
myös joitain abstrakteja tarkoitteita. Esimerkiksi kolottaa-lauseissa esiintyy kaksi kertaa
omatunto, jonka kolotusta kuvataan. Sekä kolottaa- että kivistää-lauseissa olen antanut
yhdelle ryhmälle nimen Korvien väli. Tämä ryhmä sisältää muutamia lauseita, joissa on
kuvattu korvien välin kivistämistä tai kolotusta. Korvien välillä tarkoitetaan tässä yhteydessä psyykettä, ja korvien välin kivistäminen~kolottaminen kuvaa sitä, että kirjoittaja on
esimerkiksi ärsyyntynyt keskustelussa jostakin asiasta.
Jotkut ruumiinosat ovat saaneet vain muutamia yksittäisiä mainintoja, eikä niitä ollut ryhmiteltävissä mihinkään toiseen ryhmään. Tällöin olen laittanut nämä ruuminosat Muutryhmään. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi sellaisia ruumiinosia kuin silmä, kaulasuoni
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ja posket. Ruumiinosien lisäksi Muut-ryhmä saattaa sisältää myös abstrakteihin tarkoitteisiin viittavia sanoja, kuten kaasujalka. Jokaisen verbin kohdalla kuvaan seuraavissa
alaluvuissa vielä erikseen, mitä Muut-ryhmään juuri kyseisen verbin kohdalla kuuluu.

5.1. Kolottaa-verbin aktiivinen vyöhyke
Kuvioon 6 olen koonnut kolottaa-lauseissa esiintyneet aktiiviset vyöhykkeet, joita on yhteensä 121. Aktiiviset vyöhykkeet jakaantuvat yhteensä 18 eri ryhmään, joista 15 ryhmää
sisältää pelkästään ruumiinosia. Abstrakteja tarkoitteita kuvaavat ryhmät Kahvihammas,
Omatunto, Korvien väli ja Muut.

kolottaa
45

40

40
35
30
25

21

20
15
10
5

10
7

7

6

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

1

3

0

KUVIO 6. Kolottaa-verbin aktiiviset vyöhykkeet.
Kolottaa-verbin useimmiten aktivoimaksi aktiiviseksi vyöhykkeeksi ei nouse mikään yksittäinen ruumiinosa, kuten kuvio 6 osoittaa. Kolottaa aktivoi useimmiten koko kehoa tai
useita kehon kohtia kuvaavan aktiivisen vyöhykkeen, jonka olen kuvioon 6 nimennyt otsikolla Joka paikka. Kokonaisvaltaista kipua kuvaava merkitys esiintyy 40 kertaa, joka
on 33 % aineistoni 121 aktiivisesta vyöhykkeestä. Joka kolmannessa lauseessa on siis
kuvattu kolottaa-verbillä kipua, joka kohdistuu koko kehoon tai useisiin kohtiin kehossa
yhtä aikaa. Aineistoesimerkeissä (72–75) näkyy, että koko kehoa koskeva kolotus paikantuu esimerkiksi kroppaan, paikkoihin, sinne tänne tai joka paikkaan.
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(72) Minullakin oli aika vaikeeta, masensi ja väsytti, painokin pääsi nousemaan,
paikkoja kolotti.
(73) Sieltä täältä kolottaa.
(74) Kaikki ne kolottaa kroppaa kun aamulla herää.
(75) No on varmaan terveellistä, jos yö unet menevät, ettei saa öisin nukuttua ja
aamulla särkee ja kolottaa joka paikkaan.
Seuraavaksi eniten esiintymiskertoja kolottaa-lauseissa saa kahvihammas, joka kuvion 6
mukaan esiintyy aineistossa 21 kertaa eli 17 %:ssa aktiivisista vyöhykkeistä. On tietenkin
selvää, että kolottaa-verbiä käytetään kahvihampaan kolotusta kuvattaessa kuvaannollisesti osoittamaan sitä, että henkilön tekee kovasti mieli kahvia. Kielitoimiston sanakirjassa on kahvihampaalle selitys Kahvihammastani pakottaa ’mieleni tekee kovasti kahvia’ (KS 2021 s. v. kahvihammas). Verbinä Kielitoimiston sanakirjan käyttämässä esimerkissä ei siis ole verbi kolottaa vaan pakottaa, jota käsittelen luvussa 5.4. Myös pakottaa-lauseissa kahvihammas nousee esiin. Kolottaa-verbi aktivoi kahvihampaan myös
kandidaatintutkielmani kyselyaineistossa (Kangas 2021), mutta siinä se ei aktivoitunut
yhtä usein kuin tässä tutkielmassa.
Kolottaa-verbi ei kahvihampaan yhteydessä kirjaimellisesti kuvaa fyysistä kipua, joka
kohdistuisi johonkin tiettyyn hampaaseen. Lause tulkitaan kuvaannolliseksi, jos se ei voi
olla kirjaimellisesti totta (Evans & Green 2006: 293). Kahvihammas-luokka sisältää kahvihampaan lisäksi myös muita tapauksia, joissa jonkun tietyn ruoka-aineen haluamista on
kuvattu kolotuksella. Aineistossa esiintyy esimerkiksi karkkihampaan, viinahampaan,
suklaahampaan ja jätskihampaan kolottamista. Tarja Heinonen (2013: 173) taas on
idiomeja käsittelevässä väitöskirjassaan löytänyt kahvihampaalle 30 erilaista vastinetta,
joissa määriteosa nimeää halutun nautintoaineen.
Kuviossa 6 kolmanneksi useimmiten mainittu ruumiinosa on selkä, johon on viitattu kymmenen kertaa. Kuvion 6 esittämästä aineistosta siis noin 8 %:ssa kolottaa-verbi aktivoi
aktiiviseksi vyöhykkeeksi selän. Tämä on lähes yhtä monta kertaa kuin jomottaa-verbin
kohdalla, josta kerron tarkemmin luvussa 5.2. Selän aktivoituminen kolottaa-verbin yhteydessä on odotuksenmukainen tulos, sillä myös kandidaatintutkielmassani (Kangas
2021) selkä oli yksi kolottaa-verbin useimmiten aktivoimista ruumiinosista.
Kuviosta 6 on nähtävillä, että edellä mainittujen ruumiinosien lisäksi kolottaa-verbi aktivoi liudan monia muitakin ruumiinosia, jotka tosin esiintyvät vain yhdestä seitsemään
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kertaan aineistossa. Tällaisia ruumiinosia ovat jalat, hammas, luut, nivelet, pää, polvi,
sukuelimet, varpaat, vatsa, lihakset, ranteet ja lonkka. Abstrakteja tarkoitteita taas kuvaavat omatunto ja korvien väli. Viimeisenä oleva Muut-ryhmä sisältää kolme erilaista tarkoitetta. Kuvaannollisessa merkityksessä kolotuksen kohteesta on käytetty kaasujalkaa.
Lisäksi Muut-luokkaan kuuluu kaksi esiintymää, joissa kolotuksen kohteeseen on viitattu
vain pronominilla eikä niin lauseyhteydestä kuin alkuperäisestä viestiketjustakaan käy
selvästi ilmi, mihin ruumiinosiin pronominit viittaavat.
Kolottaa-verbin aktivoimista aktiivisista vyöhykkeistä merkillepantavaa on se, että kaksi
useimmiten aktivoituvaa ryhmää, Joka paikka ja Kahvihammas, aktivoituvat paljon harvemmin muiden tutkimieni verbien yhteydessä. Vaikuttaa siis siltä, että eri kehonosien
yhtäaikaista kipua voidaan kuvata kolottaa-verbillä paremmin kuin muilla tutkimillani
verbeillä. Kolottaa kuvaa myös tietyn ruoka-aineen haluamista luontevammin kuin muut
tutkimani verbit, mitä kahvihampaan suuri aktivoituminen kuvastaa.

5.2. Jomottaa-verbin aktiivinen vyöhyke
Kuviosta 7 on nähtävissä jomottaa-verbin aktivoimat aktiiviset vyöhykkeet, joita on yhteensä 115. Aktiiviset vyöhykkeet on jaettu 16 eri ryhmään, joista määrällisesti kolme
suurinta ryhmää ovat Pää, Hammas ja Selkä. Mielenkiintoista tässä on se, että myös kandidaatintutkielmassani (Kangas 2021) jomottaa-verbi aktivoi useimmiten aktiivisiksi
vyöhykkeikseen juuri samat ruumiinosat.
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KUVIO 7. Jomottaa-verbin aktivoimat aktiiviset vyöhykkeet.
Kuvion 7 mukaan jomotuksen kohteena on eri ruumiinosista useimmiten pää, joka esiintyy lauseissa yhteensä 33 kertaa. Jomottaa-lauseiden 114 aktiivisesta vyöhykkeestä Pääryhmä käsittää siis 29 %, mistä voidaan tulkita, että jomottaa-verbillä voidaan kuvata
kaikkein tyypillisimmin pääkipua.
Toiseksi useimmiten jomottaa-lauseissa on viitattu hampaaseen kohdistuvaan jomotukseen, kuten kuvio 7 osoittaa. Hampaaseen viittaavaa jomotusta on kuvattu 16 kertaa, joka
on 14 % aktiivisista vyöhykkeistä. Huomioitavaa on se, että hammas ei esiinny minkään
muun tutkimani verbin yhteydessä yhtä monta kertaa. Kolottaa-lauseissa hammas esiintyy seitsemän kertaa mutta ei yhtään kertaa kivistää- ja pakottaa-lauseissa. On siis perusteltua päätellä, että jomottaa-verbi on tutkimistani verbeistä yleisin hammaskivun kuvaamisessa. Alla olevissa esimerkeissä (76) ja (77) näkyy, millä tavalla hampaan jomotusta
on kuvattu.
(76) Välillä kyllä jomottaa sitä hammasta.
(77) Hammasta jomottaa edelleen, kun todettiin, että hampaassa on lohkeama ja
siksi särkee ja sanottiin vain, että ainoa apu on hampaanpoisto.
Kolmantena ja neljäntenä kuviossa 7 ovat ruumiinosat selkä ja sukuelimet. Näiden ryhmien välinen ero on hyvin pieni, sillä selkä esiintyy jomottaa-lauseissa 14 kertaa, joten
prosentuaalinen osuus on 12 %. Sukuelimiin viittaavaa jomotusta tulee ilmi 13 lauseessa
eli 11 %:ssa aktiivisista vyöhykkeistä. Muihin tutkimiini verbeihin verrattuna selkä saa
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kuitenkin jomottaa-lauseissa eniten esiintymiskertoja, sillä seuraavaksi useimmiten se
esiintyy kolottaa-lauseissa, joissa se on mainittu kymmenen kertaa. Koska ero on suhteellisen pieni, ei voida vielä vetää johtopäätöstä, että jomottaa on tyypillisempi verbi selän
kivun kuvaamisessa, vaan aiheesta tarvittaisiin lisää tutkimusta. Sukuelimet taas saavat
enemmän esiintymiskertoja kivistää-lauseissa, joita käsittelen luvussa 5.3.
Kuviossa 7 on edellä käsiteltyjen ryhmien lisäksi vielä monta muuta ryhmää, jotka ovat
kaikki saaneet yhdestä seitsemään mainintaa. Tällaisia aktiivisia vyöhykkeitä ovat jalat,
käsi, vatsa, joka paikka, korva, lonkka, rinnat, ranteet, luut, takamus ja kahvihammas.
Viimeisenä oleva Muut-ryhmä sisältää seitsemän viittausta, eli 6 % kuviossa 7 näkyvien
aktiivisten vyöhykkeiden kokonaismäärästä, ja siihen kuuluvia aktiivisia vyöhykkeitä
ovat niska, niskareikä, kaulasuoni, silmä, kasvain ja rakkula.

5.3. Kivistää-verbin aktiivinen vyöhyke
Kuviossa 8 on näkyvillä kivistää-verbin aktivoimat aktiiviset vyöhykkeet, joita on yhteensä 105. Aktiivisten vyöhykkeiden ryhmiä on 16.
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KUVIO 8. Kivistää-verbin aktivoimat aktiiviset vyöhykkeet.
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Kuvion 8 mukaan selkeästi yleisin kivistää-verbin aktivoima aktiivinen vyöhyke on pää.
Pää esiintyy lauseissa 39 kertaa, joka on 37 % kivistää-lauseiden aktiivisista vyöhykkeistä. Myös kandidaatintutkielmassani (Kangas 2021) pää oli kivistää-verbin useimmiten aktivoima aktiivinen vyöhyke. On siis perusteltua tulkita, että kivistää-verbi sopii erityisen hyvin pääkivun kuvaamiseen.
Kuvio 8 havainnollistaa, että toiseksi yleisin kivistämisen kohde kivistää-lauseissa on sukuelimet, joka saa 17 esiintymiskertaa ja kattaa siis 16 % aktiivisista vyöhykkeistä. Kolmanneksi eniten mainintoja saa vatsa, joka 12 esiintymiskerrallaan käsittää 11 % aktiivisista vyöhykkeistä. Huomionarvoista on se, että niin sukuelimet kuin vatsa saavat kaikkein eniten viittauksia nimenomaan kivistää-lauseissa. Sukuelimet saavat jomottaa-lauseissa 12 esiintymiskertaa, mikä on toki melko lähellä kivistää-lauseiden 17:ää esiintymiskertaa. Vatsa sen sijaan saa jomottaa-lauseissa vain viisi esiintymiskertaa ja muiden
verbien kohdalla vielä vähemmän. Aineiston perusteella on siis tulkittavissa, että kivistääverbiä käytetään sukuelinten ja vatsan kipujen kuvaamiseen enemmän kuin muita tutkimiani verbejä.
Vatsan aktivoituminen kivistää-verbin yhteydessä on odotuksenmukainen tulos, sillä
myös kandidaatintutkielmassani (Kangas 2021) vatsa oli kivistää-verbin kohdalla toiseksi
yleisin ruumiinosa. Kivistää-verbiä on myös murteissa käytetty vanhastaan nimenomaan
pään ja vatsan kivun kuvaamisessa, sillä Suomen murteiden sanakirjan (SMS s. v. kivistää) merkitys kivistää-verbille on ’kivusta: särkeä, pakottaa, jomottaa (etenkin päätä t.
vatsaa).’ Vaikka mainintaa etenkin päätä t. vatsaa ei ole Kielitoimiston sanakirjassa (KS
2021 s. v. kivistää) eikä myöskään Nykysuomen sanakirjassa (NS s. v. kivistää), voidaan
aineistoni perusteella olettaa tuon merkityksen kuitenkin sisältyvän kivistää-verbin merkitykseen edelleen. Aineistoesimerkissä (78) onkin näkyvissä, kuinka samassa lauseessa
on kuvattu sekä pään että vatsan kivistämistä.
(78) Hän sanoi että joskus kun päätä tai vatsaa kivistää niin olisi niin mukavaa jäädä
kotiin potemaan.
Kuviosta 8 on nähtävissä, että loput siinä esitetyt aktiiviset vyöhykkeet esiintyvät kivistää-lauseissa yhdestä kuuteen kertaan. Tällaisia kivistää-verbin aktivoimia aktiivisia vyöhykkeitä ovat joka paikka, jalat, korvien väli, takamus, lihakset, selkä, sydän, rintakehä,
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kurkku, käsi, rinnat ja kahvihammas. Viimeisenä oleva Muut-ryhmä sisältää kuusi aktiivista vyöhykettä, jotka on kaikki mainittu vain yksi tai kaksi kertaa. Tähän ryhmään kuuluvia aktiivisia vyöhykkeitä ovat musta pönttö, kumpikin pää, tiltut, pupilli, silmä ja kukkaro.

5.4. Pakottaa-verbin aktiivinen vyöhyke
Pakottaa-verbin sisältävät lauseet ovat tyypillisimmin ei sulla järki päätä pakota -muotoa, joten on odotuksenmukaista, että ruumiinosa pää edustuu aktiivisista vyöhykkeistä
useimmiten pakottaa-lauseissa. Kuviossa 9 näkyvät kaikki pakottaa-verbin aktivoimat
138 aktiivista vyöhykettä, jotka on jaoteltu 13 ryhmään.
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KUVIO 9. Pakottaa-verbin aktivoimat aktiiviset vyöhykkeet.
Kuten kuvio 9 osoittaa, pää esiintyy pakottaa-lauseissa 96 kertaa, joka on 70 % aktiivisista vyöhykkeistä. Huomattavasti vähemmän mainintoja saa kuviossa 9 toisena oleva
ranteet, sillä ne mainitaan vain 13 kertaa, joten prosentuaalinen osuus on 9 %. Sukuelimet,
kahvihammas, varpaat, jalat, joka paikka, polvi, sydän, selkä, käsi / käden nivelet ja takamus esiintyvät kaikki lauseissa yhdestä kuuteen kertaan. Kuviossa 9 viimeisenä oleva
Muut-ryhmä sisältää ruumiinosat kaulasuoni, niska ja posket. Lisäksi ryhmään kuuluu
lause, jossa on kuvattu kaasujalan pakotusta. Niinpä ryhmä sisältää yhteensä neljä lausetta.
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Kuvion 9 perusteella voisi olettaa, että pakottaa-verbiä käytetään nimenomaan pääkivun
kuvaamiseen. Tulkinta on kuitenkin siinä mielessä virheellinen, että ei sulla järki päätä
pakota -idiomi ei varsinaisesti kuvaa pääkipua. Idiomi tarkoittaa oman tulkintani mukaan
sitä, että ihmisen ajatellaan olevan jotenkin tyhmä tai ymmärtämätön. Jos halutaan siis
tutkia nimenomaan fyysisen kivun kuvaamisen merkitystä, pitää Pää-ryhmä jättää kuviosta huomiotta. Toisaalta ryhmän täysin huomiotta jättäminen ei olisi relevanttia, sillä
myös muiden verbien kohdalla verbejä on käytetty kuvaannollisessa merkityksessä. Esimerkiksi kolottaa-verbin kohdalla kahvihammas on toiseksi suurin ryhmä 21 esiintymiskerrallaan.
Pää-ryhmän jälkeen seuraavaksi suurin ryhmä on Ranteet. Tämä ryhmä on kuitenkin hyvin paljon edellisen kaltainen, sillä ranteisiin viittaavat lauseet sisältävät idiomin rahaa
on/tuli niin että ranteita pakottaa, kuten näkyy esimerkeissä (79–80). Tässä idiomissa ei
varsinaisesti tarkoiteta rahan aiheuttamaa fyysistä kipua ranteissa, vaikka voidaan ehkä
ajatella idiomin kuvaavan sitä, ettei rahamäärää jaksaisi kantaa käsissä ilman ranteiden
pakotusta. Idiomin merkitys on kuitenkin pikemminkin kuvaannollinen kuin kirjaimellisesti tulkittavissa.
(79) Rahaa tuli että ranteita pakotti.
(80) Nyt kehuu rahaa tulevan kaupungille tonttien myynnistä niin paljon että ranteita pakottaa.
Varsinaisesti fyysiseen kipuun viittaavista ryhmistä suurin on Sukuelimet-ryhmä, joka
sisältää kuusi mainintaa eli 4 % aktiivisista vyöhykkeistä. Tämä on kuitenkin todella pieni
ryhmä ja lisäksi erot seuraaviin ryhmiin ovat minimaalisia, joten pakottaa-lauseista ei
näin ollen ole mielekästä tulkita, minkä ruumiinosien kipua verbillä yleisimmin kuvataan.
Kahvihammas-ryhmä on tarpeen nostaa pakottaa-lauseista vielä esiin, sillä fraasi kahvihammasta pakottaa löytyy kahdesta eri idiomisanakirjasta (ks. Muikku-Werner, Jantunen
& Kokko 2008: 98; Kari 1993: 56). Vaihtoehtona pakottaa-verbille molemmissa sanakirjoissa on annettu verbi kolottaa. Kielitoimiston sanakirja antaa sanalle kahvihammas esimerkin Kahvihammastani pakottaa ’mieleni tekee kahvia’ (KS 2021 s. v. kahvihammas).
On mielenkiintoista, että Kielitoimiston sanakirjan esimerkissä verbinä on juuri pakottaa,
sillä Tarja Heinosen väitöskirjan mukaan kolottaa-verbi on yleisemmin käytetty kahvihampaan yhteydessä. Heinonen tutki SKT:n sanomalehtiaineistoa, josta kahvihammas
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löytyi yksikön partitiivissa 14 kertaa. Näistä 11:ssä predikaattina oli käytetty kolottaaverbiä. (Heinonen 2013: 123.)
On mahdollista, että kolottaa-verbi on kahvihampaan yhteydessä pakottaa-verbiä yleisempi allitteraation vuoksi. Kahvihammasta kolottaa sointuu paremmin yhteen kuin kahvihammasta pakottaa. Ehkä samasta syystä ei sulla järki päätä pakota -kiteymässä pään
yhteydessä käytetään verbiä pakottaa. Pakottaa-verbi sopii alkusoinnun vuoksi hyvin yhteen pään kanssa, joten ehkä pakottaa-verbi on tästä syystä muotoutunut osaksi kiteymää.

5.5. Aktiivinen vyöhyke puuttuu
Aineistoni kaikissa lauseissa aktiivista vyöhykettä ei ollut lainkaan ilmipantu. Tällaisia
lauseita on yhteensä 128 eli 21 % aineistoni 600 lauseesta. Ilman aktiivista vyöhykettä
olevat lauseet olen jaotellut kahteen eri ryhmään sen mukaan, esiintyykö lauseessa kokija
vai ei. Aineistossani on yleisempää, että ilman aktiivista vyöhykettä olevasta lauseesta
puuttuu myös kokija. Jokaisen tutkimani verbin kohdalta löytyy kuitenkin sellaisiakin
lauseita, joissa on ilmaistu pelkästään kokija mutta ei aktiivista vyöhykettä.
Seuraavissa alaluvuissa käsittelen aineistossani esiintyviä lauseita, joista aktiivinen vyöhyke puuttuu. Havainnollistan kuvioiden 10–13 avulla ilman aktiivista vyöhykettä olevien lauseiden määrää ja analysoin sitä, miksi aktiivinen vyöhyke mahdollisesti on jätetty
mainitsematta.

5.5.1. Kolottaa-lauseet
Kuviossa 10 havainnollistan, miten ilman aktiivista vyöhykettä olevat lauseet jakaantuvat
kolottaa-lauseissa. Yhteensä 32 kolottaa-lauseessa ei ole ilmipantu aktiivista vyöhykettä.
Näistä lauseista neljässä on kuitenkin tuotu esiin kokija.
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KUVIO 10. Kolottaa-lauseet ilman aktiivista vyöhykettä.
Kolottaa-lauseissa Kokija-ryhmä sisältää neljä esiintymää, joissa ei ole mainittu aktiivista
vyöhykettä, vaan kolottaa-verbin ilmaisema kipu kohdistuu kokijaan kokonaisuudessaan
(esimerkit 81–84). Esimerkeissä (81) ja (82) kolottaa-verbillä viitataan fyysiseen kipuun,
joka kokijaan kohdistuu. Esimerkeissä (83) ja (84) taas kolottamisella ei todennäköisesti
viitata fyysiseen kipuun, vaan ennemminkin mielentilaan. Alkuperäisen viestiketjun perusteella esimerkissä (83) kolottamisella tarkoitetaan nimenomaan harmitusta. Esimerkin
(84) ajatus jäi alkuperäistä viestiketjuakin tutkimalla hieman epäselväksi, mutta todennäköisesti tässä esimerkissä ei kuitenkaan kolottamisella viitata fyysiseen kipuun vaan mentaaliseen tilaan, kuten esimerkissä (83). Esimerkit (83) ja (84) ovat aineistoni kolottaalauseista ainoat, joissa viitataan mentaaliseen tilaan.
(81)
(82)
(83)
(84)

Toivottavasti sinua särkee ja kolottaa, kukaan ei auta sinua, jättävät heitteille.
Ennen ihmisiä kolotti.
Elämän raadollisuus kolottaa varmaan kaikkia säätyjä, ovia se ei kierrä.
Jyri kun liittyy MTK:n niin sitten Lammasta kolottaa.

Kuten olen luvussa 2.5. kertonut, tutkimani verbit kuuluvat Pajusen (2001: 275) määritelmän mukaan ryhmään, jonka verbit eivät tyypillisesti kuvaa kokijaa kokonaisuudessaan koskevaa tuntemusta. Edellä olevista esimerkeistä (81–84) on kuitenkin nähtävissä,
että todellisessa kielenkäytössä verbejä voidaan käyttää myös tällä tavoin, joskin se vaikuttaa olevan melko harvinaista.
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Kuvio 10 osoittaa, että kolottaa-lauseiden aineisto sisältää 28 esiintymää, joista kokija ja
aktiivinen vyöhyke puuttuvat. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa 19 %:a aineistoni 150
kolottaa-lauseesta. Esimerkkejä tällaisista lauseista on aineistoesimerkeissä (85–87).
(85) Sitten kolottaa, turvottaa, kaduttaa.
(86) Ei säre eikä kolota, toinen outoa ;).
(87) Nyt askeleet on kuin ruusun tippoja, ei koske eikä kolota, liikeradat on normaalit, ei mitään eroa entiseen terveeseen polveen.
Osassa edellisten esimerkkien (85–87) kaltaisista lauseista on pääteltävissä, mihin ruumiinosaan kirjoittajan kuvaama kolotus mahdollisesti kohdistuu. Esimerkiksi aineistoesimerkin (87) kirjoittaja kuvaa todennäköisesti polven kolotusta, koska hän kuvailee, ettei
eroa entiseen terveeseen polveen ole. Koska aktiivista vyöhykettä ei kuitenkaan ole nimenomaisessa lauseessa ilmipantu, olen laskenut tällaisetkin tapaukset ilman aktiivista
vyöhykettä olevien lauseiden ryhmään.

5.5.2. Jomottaa-lauseet
Kuviosta 11 on nähtävissä, että jomottaa-lauseissa on yhteensä 38 lausetta, joissa aktiivista vyöhykettä ei ole ilmipantu. Näistä lauseista vain yhdessä lauseessa on ilmaistu kokija ja lopuissa myös kokija on jätetty ilmaisematta. Yhteensä aktiivinen vyöhyke on jätetty ilmaisematta 23 %:ssa aineistoni 150 jomottaa-lauseesta.
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KUVIO 11. Jomottaa-lauseet ilman aktiivista vyöhykettä.
Esimerkeissä (88) ja (89) näkyy, millä tavalla verbiä on käytetty lauseissa, joissa aktiivinen vyöhyke ja kokija on jätetty ilmaisematta. Vaikka esimerkistä (88) voi päätellä alussa
olevan minulla-adverbiaalin perusteella tuntemuksen koskevan kirjoittajaa itseään, en ole
laskenut adverbiaalimuotoa kokijaksi, kuten esimerkiksi Saloheimo (2018) tekee pro
gradu -tutkielmassaan (ks. luku 1.2). Kokijaksi olen laskenut vain partitiivimuotoiset henkilöä kuvaavat objektit, sillä syntaktisesti kokija voi edustua joko subjektina tai objektina
(ks. VISK 2008 § 465). Ei kokijaa -ryhmän lauseista vain kahdessa muussa lauseessa on
esimerkin (88) tapaan käytetty habitiiviadverbiaalia lauseen alussa, josta on pääteltävissä,
ketä tuntemus koskee. Muut 35 lausetta ovat esimerkkien (89) ja (90) kaltaisia, joista ei
voi pelkän lauseen perusteella tietää, ketä henkilöä ja mitä ruumiinosaa jomotus koskee.
Tyypillisesti tunne kuitenkin luokitellaan puhujaa koskevaksi, jos kokijaobjekti puuttuu
(VISK 2008 § 905).
(88) minulla viime kierrolla jo tässä vaiheessa jomotti ja nipisteli nyt ei tunnu mitään mietin toimiiko se lääke edes seuranta ultra on pian.
(89) Kävelyssä vähän tuntuu ja istuessa jomottaa mut buranalla pärjää.
(90) Ei ole erityisen kipeä, mutta jonkin verran jomottaa.
Se, miksi aktiivinen vyöhyke puuttuu esimerkeistä (88–90) ja muista näiden kaltaisista
lauseista aineistossani, selittyy sillä, että keskustelussa kirjoittaja on aiemmin kertonut,
mihin ruumiinosaan tuntemus kohdistuu. Esimerkin (89) kirjoittaja on aikaisemmin kertonut hänelle tehdystä leikkauksesta, jonka seurauksena nivusessa tuntuu kipua. Koska
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kipukohta on jo muiden keskustelijoiden tiedossa, ei kirjoittajalla ole enää tarvetta toistaa
jomotuksen kohteena olevaa ruumiinosaa.
Esimerkki (91) on jomottaa-lauseiden ainoa lause, jossa on ilmipantu pelkästään kokija
(persu-jorma) ilman aktiivista vyöhykettä. Tässä lauseessa jomottamisella tarkoitetaan
fyysisen kivun sijaan negatiivista mielentilaa eli harmitusta, joka Suomi24-palstan alkuperäisen keskusteluketjun perusteella johtuu erään koulun lakkauttamispäätöksestä. Nähdäkseni jomottaa-verbi ottaa tässä samaan tapaan mentaalista roolia kuin kivistää-verbi
(ks. luku 4.1.), jolloin jomottaa-verbin merkitys on esimerkissä (91) ’harmittaa’.
(91) Voi persereikä, ny persu-jormaa jomottaa!
Jomottaa-lauseissa ainoastaan esimerkissä (91) jomottamisella ilmaistaan mielentilaa.
Muissa 36 lauseessa, joissa aktiivinen vyöhyke on jätetty ilmaisematta, kuvataan fyysistä
kiputilaa. Kaikissa lauseissa ei kuitenkaan tule lauseyhteydestä selkeästi esiin, tarkoitetaanko jomottamisella mielentilaa vai fyysistä kipua, kuten pelkästään verbin sisältävässä
lauseessa Jomottaa. Tällaiset tapaukset olen tarkistanut alkuperäisistä keskusteluketjuista
ja niiden perusteella pystynyt päättelemään, että kirjoittaja on tarkoittanut fyysistä kiputilaa.

5.5.3. Kivistää-lauseet
Kuviossa 12 näkyvät niiden kivistää-lauseiden määrät, joissa aktiivista vyöhykettä ei ole
ilmipantu. Yhteensä ilman aktiivista vyöhykettä olevia kivistää-lauseita on 46. Näistä
kahdeksassa on ilmaistu kokija, mutta 38 lauseessa ei ole ilmaistu niin kokijaa kuin aktiivista vyöhykettäkään. Koska 150 kivistää-lauseesta 46 lauseessa ei ole ilmipantu aktiivista vyöhykettä, tämä tarkoittaa sitä, että lähes joka kolmas lause (31 %) on ilman aktiivista vyöhykettä.
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KUVIO 12. Kivistää-lauseet ilman aktiivista vyöhykettä.
Kaikissa kahdeksassa kokijan sisältävässä lauseessa kivistäminen kuvaa fyysisen kivun
sijaan mielentilaa, mistä käytän esimerkkinä kolmea aineistostani poimimaa lausetta (92–
94). Esimerkissä (92) kirjoittaja haluaa kysyä, miksi toinen keskustelija harmistuu toisten
tekemisistä. Harmitusta kuvaa myös esimerkissä (93) käytetty kivistää-verbi. Kyseinen
lause liittyy Suomen itsenäisyyttä koskevaan keskusteluun, jossa kirjoittaja viittaa länsimaisen demokratian harmittavan aikoinaan punaisten puolella olleita suomalaisia. Esimerkki (94) taas on osa viestiketjua, jossa keskustellaan lapsiin ja naisiin kohdistuvasta
seksuaalisesta häirinnästä. Koska eräs kirjoittaja on kyseenalaistanut puhumisen suomalaisten tekemästä seksuaalisesta häirinnästä, kyselee esimerkin (94) kirjoittaja, millä tavalla miehiä haittaa se, että suomalaisten tekemästä seksuaalisesta häirinnästä puhutaan.
(92) Miksi sinua niin kivistää ja kaivertaa mitä toiset tekee?
(93) Länsimainen demokratia kivistää näitä huttiloita vieläkin ja valetta tulee kuin
turkin hihasta.
(94) Miten se nyt miehiä niin kivistää, ettei suomalaisten kähmimisistä saisi puhua
mitään?
Kuten edellisistä esimerkeistä käy ilmi, kokijan sisältävät kivistää-lauseet kuvaavat mentaalista tilaa. Sama ilmiö näkyy myös niissä 37 lauseessa, joissa ei ole ilmipantu niin
kokijaa kuin aktiivista vyöhykettäkään. Näiden lauseiden joukkoon mahtuu toki niitäkin,
joissa kivistämisellä tarkoitetaan selkeästi fyysistä kipua, kuten esimerkissä (95). Vastaavan kaltaisia fyysiseen kipuun viittaavia lauseita on kahdeksan, mutta loput 29 lausetta
ovat esimerkkien (96–98) kaltaisia, joissa kivistämisellä viitataan jälleen mielentilaan.
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(95) Hakeudu erikoislääkärin vastaanotolle (myrkytys) jos oikein kivistää vielä pitempäänkin.
(96) Pysy pilttuussasi, tai mene töihin siitä, kun kovin osuvasti kirjoitettu kivistää.
(97) Onko potkittu pois Toyotan leivistä vai mikä noin kivistää?
(98) Kumpi kivistää enemmän, ikäkriisi vaiko tappio?
Edellisten esimerkkien perusteella vaikuttaa siltä, että jos lauseessa ei ole ilmipantu aktiivista vyöhykettä, on todennäköistä, että kivistäminen viittaa mentaaliseen tilaan fyysisen kivun sijaan. Tämä on mielenkiintoinen tulos, sillä muiden tutkimieni verbien kohdalla tällaista ilmiötä ei näin selkeästi ole havaittavissa. Yhtenä syynä voi olla se, että
kivistää-verbi ottaa yleensäkin muita tutkimiani verbejä herkemmin mentaalista tilaa ilmaisevan roolin, kuten olen luvussa 4.1. esittänyt.

5.5.4. Pakottaa-lauseet
Pakottaa-lauseissa on muihin tutkimiini lauseisiin verrattuna kaikkein vähiten ilman aktiivista vyöhykettä olevia lauseita. Kuviosta 13 voidaan nähdä, että 11 lauseessa on jätetty
ilmaisematta sekä kokija että aktiivinen vyöhyke ja yhdessä lauseessa taas kokija on mainittu. Yhteensä siis 12 lauseessa eli 8 %:ssa pakottaa-lauseista aktiivinen vyöhyke ei tule
esiin.
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KUVIO 13. Pakottaa-lauseet ilman aktiivista vyöhykettä.
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Kokijan ilmaisevassa lauseessa (99) näkyy jälleen pakottaa-verbille tyypillinen idiomi ei
sulla järki päätä pakota, vaikka lauseessa ei olekaan habitiiviadverbiaalia. Esimerkissä
(99) aktiivista vyöhykettä ei kuitenkaan ole ilmaistu, vaan sen korvaa kokijan ilmaisevan
te-pronominin partitiivimuoto.
(99) Ei ainakaan teitä tuo järki pahasti pakota. :(
Ei sulla järki päätä pakota -idiomi näkyy myös seitsemässä niistä yhdeksästä lauseesta,
joissa ei ollut ilmaistu niin kokijaa kuin aktiivista vyöhykettäkään. Esimerkeissä (100) ja
(101) näkyy, miten idiomi on tunnistettavissa lauseista, vaikka niistä puuttuu sekä kokija
että aktiivinen vyöhyke. Olennaista on se, että lauseissa on subjekti järki, joka viittaa
idiomiin. Esimerkistä (102) ei suoraan näe, mihin pakottaminen viittaa, mutta alkuperäistä keskusteluketjua tarkastellessani kävi ilmi, että lause on vastaus toiselle kirjoittajalle, joka toteaa, että ei taida paljon älynystyrät päätä pakottaa!. Niinpä esimerkki (102)
viittaa myös epäsuorasti idiomiin.
(100)
(101)
(102)

Ei pakota järki ei. :(
Ei siinä järki paljon pakota.
Ei pakota mutta väliäkö sillä.

Pakottaa-lauseissa kuvataan mielentilaa yhdessä lauseessa sekä fyysistä kipua kahdessa
lauseessa. Esimerkissä (103) kirjoittaja kuvaa toisen keskustelijan ärsyyntymistä pakottaa-verbillä. Fyysistä kipua taas kuvataan esimerkeissä (104) ja (105).
(103)
(104)
(105)

Melko tylyä! Moro, et tarvi keskustella, jos noin pakottaa.
Pierukaan ei mahdu ulos ja pakottaa jo toista päivää.
Mutta myös maatessa pakottaa ja puristaa kokoaika.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ilman aktiivista vyöhykettä olevissa pakottaa-lauseissa
idiomi ei sulla järki päätä pakota näkyy vahvasti. Tämä noudattaa samaa linjaa kuin
niissä pakottaa-lauseissa, joissa aktiivinen vyöhyke on ilmipantu. Todennäköisesti myös
se, että ilman aktiivista vyöhykettä olevia lauseita on niin vähän verrattuna muihin tutkimiini verbeihin, johtuu pakottaa-verbin idiomista. Idiomissa aktiivinen vyöhyke on
useimmiten ilmaistu, joten esimerkkien (100–102) kaltaiset lauseet ovat harvinaisia.
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5.6. Yhteenveto aktiivisesta vyöhykkeestä
Aktiivisia vyöhykkeitä käsittelevässä analyysissani olen tarkastellut, millaisia aktiivisia
vyöhykkeitä tutkimani verbit aktivoivat. Lisäksi olen analysoinut sitä, miksi kaikissa lauseissa aktiivista vyöhykettä ei ole ilmipantu ja millaisia merkityksiä aktiivisen vyöhykkeen puuttuminen ilmaisee. Tässä luvussa kokoan yhteen tekemäni johtopäätökset.
Taulukkoon 3 olen koonnut jokaisen tutkimani verbin useimmiten aktivoimat aktiiviset
vyöhykkeet. Taulukossa on vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa tutkimani verbit ja
seuraavissa sarakkeissa järjestyksessä aktiiviset vyöhykkeet, jotka kyseinen verbi on
useimmiten aktivoinut. Aktiivisten vyöhykkeiden alla olevat luvut kertovat, kuinka
monta kertaa verbi on aktiivisen vyöhykkeen aktivoinut.
TAULUKKO 3. Tutkimieni verbien useimmiten aktivoimat aktiiviset vyöhykkeet.
kolottaa
jomottaa
kivistää
pakottaa

1.
Joka paikka
40
Pää
33
Pää
39
Pää
96

2.
Kahvihammas
21
Hammas
16
Sukuelimet
17
Ranteet
13

3.
Selkä
10
Selkä
14
Vatsa
12
Sukuelimet
6

Taulukon 3 mukaan kolottaa-verbin useimmiten aktivoimat aktiiviset vyöhykkeet ovat
joka paikka, kahvihammas ja selkä. Kaksi ensimmäistä aktiivista vyöhykettä ovat sellaisia, jotka eivät kuulu muiden tutkimieni verbien useimmiten aktivoimien aktiivisten vyöhykkeiden joukkoon. Joka paikka -ryhmä kuvaa useissa eri ruumiinosissa yhtä aikaa tuntuvaa kolotusta. On siis tulkittavissa, että kolottaa-verbi sopii tutkimistani verbeistä parhaiten kuvaamaan kipua, joka ei paikannu vain yhteen kohtaan kehossa.
Lisäksi kolottaa-verbin merkitykseen sisältyy kipumerkityksen lisäksi myös tietyn ruokaaineen haluamista kuvaava merkitys. Esimerkiksi lauseessa Kahvihammasta kolottaa kuvataan sitä, että henkilön tekee mieli kahvia. Vaikka Kielitoimiston sanakirja antaa kahvihampaalle (KS 2021 s. v. kahvihammas) esimerkin Kahvihammasta pakottaa, on sekä
tämän tutkimuksen aineiston että Hirvosen (2013) tutkimuksen perusteella kolottaa-verbi
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pakottaa-verbiä tyypillisempi jonkin ruoka-aineen haluamista kuvattaessa. Oman näkemykseni mukaan tähän on mahdollisesti syynä allitteraatio, sillä Kahvihammasta kolottaa
sointuu paremmin yhteen kuin Kahvihammasta pakottaa. Tosin kahvihampaan tilalla voi
olla myös esimerkiksi herkkuhammas, viinahammas tai suklaahammas, jolloin allitteraatiota ei enää ole. Oletukseni kuitenkin on, että ilmaus Kahvihammasta kolottaa on yleisin
ja mahdollisesti ensimmäisenä syntynyt, sillä esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjasta (KS
2021 s. v. kahvihammas) löytyy sana kahvihammas, mutta ei muita edellä mainitsemiani
-hampaita. Siihen, mistä kolottaa-verbin merkitys tietyn ruoka-aineen haluamisena on
syntynyt, tarvittaisiin lisää tutkimusta.
Jomottaa-verbi aktivoi useimmiten aktiivisiksi vyöhykkeikseen ruumiinosat pää, hammas ja selkä, kuten taulukosta 3 voidaan nähdä. Mielenkiintoista on se, että myös kandidaatintutkielmassani (Kangas 2021) jomottaa-verbi aktivoi aktiivisiksi vyöhykkeikseen
juuri samat ruumiinosat. Voidaan siis päätellä, että ainakin nämä ruumiinosat sisältyvät
jomottaa-verbin merkitykseen. Tutkimuksestani kävi ilmi, että mikään muu verbi ei aktivoinut hammasta yhtä usein kuin jomottaa-verbi. On siis perusteltua sanoa, että tutkimistani verbeistä jomottaa-verbi sopii erityisen hyvin hammaskivun kuvaamiseen. Selkä taas
on ruumiinosa, joka tulee esiin sekä kolottaa- että jomottaa-verbin yhteydessä. Koska
jomottaa-verbin yhteydessä selkä on mainittu 14 kertaa ja kolottaa-verbin yhteydessä 10
kertaa, on ero niin pieni, ettei voida vetää johtopäätöksiä jomottaa-verbin paremmasta
sopivuudesta selkäkivun kuvaamiseen.
Taulukko 3 osoittaa, että samoin kuin jomottaa-verbi myös kivistää-verbi aktivoi useimmiten aktiiviseksi vyöhykkeekseen pään. Verbien välillä on siis semanttinen yhtäläisyys
siinä, että molemmilla verbeillä kuvataan yleisimmin pääkipua. Tämä sama ilmiö tuli
esiin jo kandidaatintutkielmassani (Kangas 2021). Semanttisesti verbit kuitenkin eroavat
siinä, että pään jälkeen ne aktivoivat aktiivisiksi vyöhykkeikseen täysin eri ruumiinosia.
Kivistää-verbi aktivoi toiseksi useimmiten Sukuelimet-ryhmän, joka taas ei minkään
muun verbin yhteydessä aktivoidu yhtä monta kertaa. Samoin vatsa on ruumiinosa, joka
aktivoituu eniten kivistää-verbin yhteydessä, ja muiden verbien kohdalla se saa enintään
viisi mainintaa.
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Taulukon 3 perusteella voisi päätellä, että pakottaa-verbi sopii erityisen hyvin pääkivun
kuvaamiseen, sillä verbi aktivoi aktiiviseksi vyöhykkeekseen useimmiten pään. Taulukosta 3 ei kuitenkaan nähdä sitä, että pakottaa-verbi ei kirjaimellisesti kuvaa kipua silloin,
kun se aktivoi aktiiviseksi vyöhykkeekseen pään. Kaikki pakottaa-verbin aktivoimat päät
ovat kiteymässä ei sulla järki päätä pakota, jolloin kuvaannollisesti ilmaistaan henkilön
tyhmyyttä. Seuraavaksi useimmiten pakottaa-verbi aktivoi ranteet, jotka tosin myös tulevat esiin eräässä kiteymässä. Rahaa on/tuli niin että ranteita pakottaa -kiteymä kuvastaa
rikkautta ja omaisuuden suurta määrää eikä sitä, että ranteisiin kirjaimellisesti kävisi kipeää. Vaikka pakottaa-verbillä ei näissä kiteymissä kirjaimellisesti kuvata kipua, olen
ottanut nämä kiteymät tutkielmaani mukaan, sillä todennäköisesti kiteymien taustalla on
kuitenkin pakottaa-verbin kipua kuvaava merkitys. Esimerkiksi kiteymä rahaa on/tuli
niin että ranteita pakottaa kuvastaa tulkintani mukaan sitä, että rahaa on niin paljon, että
käsillä rahamäärää kantaen alkaisi ranteisiin tehdä kipeää.
Tutkimuksessani tuli esiin, että lauseissa ei aina ollut ilmipantu aktiivista vyöhykettä. Ilman aktiivista vyöhykettä olevat lauseet olen esittänyt luvuissa 5.5.1.–5.5.4. Näiden lukujen ja niissä esiintyvien kuvioiden 10–13 pohjalta olen laatinut taulukon 4, jossa havainnollistan ilman aktiivista vyöhykettä olevien lauseiden määriä aineistossani.
TAULUKKO 4. Ilman aktiivista vyöhykettä olevien lauseiden määrät.
Kokija

Ei kokijaa

Yhteensä

kolottaa

4

28

32

jomottaa

1

37

38

kivistää

8

38

46

pakottaa

1

11

12

Yhteensä

14

124

138

Taulukosta 4 on nähtävissä, että kivistää esiintyy lauseissa useimmiten ilman aktiivista
vyöhykettä, kaikkiaan 46 kertaa. Kivistää-verbi kuvaa muita tutkimiani verbejä useammin mentaalista tilaa, minkä arvelen olevan syynä sille, ettei aktiivista vyöhykettä aina
tuoda esiin. Erityisesti ne lauseet, joissa on ilmaistu vain kokija, johtuvat näkemykseni
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mukaan siitä, että lauseessa kuvataan mentaalista tilaa. Fyysistä tilaa kuvattaessa ei aineistossani useinkaan käytetä muotoa minua~sinua~häntä kivistää, mutta mentaalista tilaa kuvattaessa tällainen ilmaisutapa on tyypillisempi.
Taulukko 4 havainnollistaa, että kivistää-lauseiden jälkeen seuraavaksi eniten ilman aktiivista vyöhykettä olevia lauseita on jomottaa-lauseissa. Niistä 38 lauseessa aktiivinen
vyöhyke on jätetty ilmaisematta. Näistä lauseista vain yhdessä kokijan sisältävässä lauseessa verbillä kuvataan mentaalista tilaa ja muutoin kuvataan fyysistä tuntemusta. Lähes
samoin on kolottaa-lauseissa, joista vain kahdessa kokijan sisältävässä lauseessa kuvataan mentaalista tilaa, ja 30 lauseessa verbillä ilmaistaan fyysistä kipua. Pakottaa-lauseet
sisältävät kaikkein vähiten ilman aktiivista vyöhykettä olevia lauseita, kuten taulukko 4
osoittaa. Vain 12 pakottaa-lauseessa on jätetty aktiivinen vyöhyke ilmaisematta.
Tutkimieni verbien välillä on selkeästi eroja siinä, esiintyyko verbi aktiivisen vyöhykkeen
kanssa vai ei. Näkemykseni mukaan kivistää-verbin runsas esiintyminen ilman aktiivista
vyöhykettä johtuu siitä, että kivistää-verbillä kuvataan useammin mentaalista tilaa kuin
muilla verbeillä, jolloin aktiivista vyöhykettä ei ole tarpeen ilmaista, vaan kivistämisen
syy on lauseessa tällöin olennaisempi. Pajusen (2001: 311) mukaan syytä ilmaiseva määrite on yleinen emootiverbien yhteydessä, ja kivistää-verbi voidaan tietyissä konteksteissa
mentaalista tilaa ilmaisevan merkityksensä vuoksi lukea emootioverbeihin kuuluvaksi.
Pakottaa-verbin runsas esiintyminen aktiivisen vyöhykkeen kanssa johtuu todennäköisesti siitä, että pakottaa-lauseissa ilmenevässä ei sulla järki päätä pakota -idiomissa on
tyypillistä ilmaista aktiivinen vyöhyke. Kolottaa- ja jomottaa-lauseissa kuvataan usein
fyysistä kipua niissäkin lauseissa, joissa aktiivista vyöhykettä ei ole ilmaistu, joten aktiivisen vyöhykkeen puuttuminen ei selity mentaalisen tilan kuvaamisella, kuten kivistäälauseissa. Näkemykseni mukaan syynä aktiivisen vyöhykkeen puuttumiselle on se, että
aktiivinen vyöhyke on tullut esiin keskustelun aikaisemmassa vaiheessa. Aktiivista vyöhykettä ei siis enää mainita uudessa kommentissa, koska keskustelijat tietävät muutenkin,
minkä ruumiinosan kivusta puhutaan.
Jokainen tutkimani verbi voi esiintyä sekä aktiivisen vyöhykkeen kanssa että ilman sitä,
mutta tyypillisempää on, että aktiivinen vyöhyke on ilmipantu. Tutkimukseni perusteella
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ei voida sanoa, että tutkimieni verbien predikaatioissa olisi olennaisin jokin tietty ruumiinosa, joka voitaisiin aina tulkita verbin aktiiviseksi vyöhykkeeksi. Esimerkiksi predikaation Jalkapalloilija potkaisi palloa olennaisin osa on pelaajan jalka, joka tulkitaan tällöin aktiiviseksi vyöhykkeeksi (Evans & Green 2006: 238). Tutkimistani verbeistä taas
esimerkiksi jomottaa-verbin kuvaaman predikaation olennaisin osa voi olla vaikkapa pää,
hammas tai selkä, mutta tulkintaa ei voi tehdä ilman että aktiivinen vyöhyke on ilmipantu
lauseeseen.
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6. PÄÄTÄNTÖ
Pro gradu -tutkielmassani olen tarkastellut kognitiivisen semantiikan näkökulmasta verbejä kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa. Syntaktis-semanttisessa tutkimuksessani
olen analysoinut, millaisissa lausetyypeissä verbit esiintyvät ja millaisia subjekteja ne
saavat. Lisäksi olen tutkinut sitä, millaisia aktiivisia vyöhykkeitä verbit aktivoivat. Aineistoni olen kerännyt Kielitoimiston Korp-konkordanssihakuohjelmalla Suomi24-keskustelupalstalta. Jokaisesta verbistä olen kerännyt 150 esimerkkiä, eli aineistossani oli
yhteensä 600 esiintymää.
Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat:
1. Millaisia merkityksiä tutkimani verbit sisältävät?
2. Millaisia merkityseroja tutkimillani verbeillä on?
3. Millaisissa syntaktisissa lausetyypeissä verbit esiintyvät?
Tutkimuksessani selvisi, että verbit kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa voivat esiintyä viidessä eri lausetyypissä. Yleisin esiintymiskonteksti jokaiselle verbille oli tunnekausatiivilause. Tulos oli odotuksenmukainen, sillä Ison suomen kieliopin (VISK 2008 §
467) mukaan tunnekausatiivit esiintyvät yleensä tunnekausatiivilauseessa. Aineistoni 600
lauseesta 425 oli tunnekausatiivilauseita. Seuraavaksi yleisin lausetyyppi, intransitiivilause, oli verbien esiintymiskontekstina huomattavasti harvemmin, vain 59 kertaa. Transitiivilauseita oli 57, omistuslauseita 50 ja tilalauseita yhdeksän. Lähes kaikki tutkimistani verbeistä esiintyivät jokaisessa lausetyypissä. Ainoa poikkeus oli pakottaa-verbi,
joka ei esiintynyt tilalauseessa kertaakaan. Johtopäätökseni on, että aineistossani esiintyneet lausetyypit ovat mahdollisia tutkimilleni verbeille, mutta kaikki eivät ole yhtä yleisiä.
Lausetyyppien käsittelyn yhteydessä tarkastelin myös sitä, onko lauseissa subjekteja ja
saavatko mahdolliset subjektit kokijan vai ärsykkeen roolin. Tuloksena oli, että tutkimilleni verbeille on tyypillisempää esiintyä ilman subjektia. Aineistossani vain 168 lausetta,
eli 28 % aineistostani, sisälsi subjektin. Näistä kokijasubjekteja oli 26 ja ärsykesubjekteja
142. Tulos oli siinä mielessä odotuksenmukainen, että Ison suomen kieliopin (2008 § 316)
mukaan tunnekausatiiviverbien ensisijainen täydennys on ihmistarkoitteinen objekti.
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Subjekti ei ole pakollinen täydennys tutkimilleni verbeille. Toisaalta lausetyypeistä intransitiivi- ja transitiivilauseet edellyttävät subjektia, ja suurin osa aineistoni subjekteista
olikin näissä lausetyypeissä.
Subjektien semanttisista rooleista tuli esiin se, että ärsykesubjekti on kokijasubjektia tyypillisempi. Koska objekti on tunnekausatiiviverbien yhteydessä käsitteellisesti välttämätön (VISK 2008 §), on tyypillistä, että objekti on kokijan roolissa, jolloin subjektille jää
vain ärsykkeen rooli. Kokijasubjekteista suurin osa, kaikkiaan 20, oli intransitiivilauseissa, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että intransitiivilauseessa subjekti on välttämätön. Koska tunnekausatiiviverbien keskeisin täydennys on kokijaobjekti ja intransitiivilauseen välttämätön täydennys taas on subjekti, on luonnollista, että tunnekausatiiviverbin kokija esiintyy intransitiivilauseessa objektin sijasta subjektina.
Toista ja kolmatta tutkimuskysymystä olen tutkimuksessani käsitellyt erityisesti aktiivisen vyöhykkeen näkökulmasta. Tuloksena oli, että tutkimieni verbien yhteydessä aktiivinen vyöhyke on tyypillisesti ilmipantu, joskin se voi olla myös ilmipanematta. Jokainen
tutkimistani verbeistä aktivoi aktiivisiksi vyöhykkeikseen eri ruumiinosia sekä abstrakteja tarkoitteita, mikä osoittaa sen, että verbien merkityksissä on eroavaisuuksia. Kolottaa-verbin useimmiten aktivoimat aktiiviset vyöhykkeet olivat joka paikka, kahvihammas
ja selkä. Joka paikka ei varsinaisesti kuvaa mitään yhtä ruumiinosaa, vaan ruumiin eri
kohtia, joissa kolotusta tuntuu yhtäaikaisesti. Myöskään kahvihammas ei ole ruumiinosa,
vaan kahvihampaan kolotus kuvastaa kahvin haluamista.
Jomottaa-verbi aktivoi useimmiten ruumiinosat pää, hammas ja selkä. Myös verbit kivistää ja pakottaa aktivoivat useimmiten ruumiinosan pää. Kivistää-verbin seuraavaksi
useimmiten aktivoimat ruumiinosat taas olivat sukuelimet ja vatsa ja pakottaa-verbin ranteet ja sukuelimet. Verbit aktivoivat siis osittain samoja ruumiinosia, mikä tarkoittaa, että
verbien merkityksissä on tiettyjä yhtäläisyyksiä.
Vaikka verbit jomottaa, kivistää ja pakottaa aktivoivat kaikki useimmiten aktiiviseksi
vyöhykkeekseen ruumiinosan pää, sisältävät verbit silti myös merkityseroja. Pakottaaverbi eroaa muista verbeistä siinä, että sen aktivoima pää tulee esiin ainoastaan ei sulla
järki päätä pakota -kiteymässä, jonka varsinainen merkitys ei ole pääkivun kuvaami-
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sessa. Kiteymällä tuodaan esiin henkilön tyhmyyttä tai ymmärtämättömyyttä. Verbit jomottaa ja kivistää kuvaavat fyysistä pääkipua, joten niiden merkitykset ovat sen suhteen
samankaltaiset. Verbit eivät kuitenkaan aktivoi pään jälkeen samoja ruumiinosia, joten
niiden merkitykset eroavat siinä. Tässä tutkimuksessani en myöskään ole analysoinut kivun luonnetta, joten voi olla, että jomottaa-verbin aktivoima pääkipu on erilaista kuin
kivistää-verbin aktivoima.
Tutkimukseni yleisenä päätelmänä voidaan sanoa, että tutkimani verbit ovat lähisynonyymeja, sillä niiden merkityksistä löytyy samankaltaisia piirteitä. Langackerin (1987)
hahmo–kehys-jaon mukaisesti voidaan todeta, että jokaisen tutkimani verbin hahmoon
kuuluu merkitys kivun kuvaamisesta. Tämä merkitys on tutkimukseni perusteella konventionaalista tietoa eli laajalti tunnettua ja puheyhteisön jäsenten kesken jaettua (ks.
Evans & Green 2006: 217). Semanttiseen kehystietoon sisältyy kuitenkin jokaisen verbin
kohdalla erilaisia merkityksiä, joiden vuoksi verbejä ei voi pitää synonyymisinä. Verbit
eroavat toisistaan siinä, millaisia aktiivisia vyöhykkeitä ne aktivoivat. Lisäksi tutkimuksessani tuli esiin, että verbit ovat polyseemisiä.
Tutkimukseni alussa rajasin pakottaa-verbin muut kuin kipua kuvaavat merkitykset pois.
Muille verbeille en tehnyt rajauksia, koska Kielitoimiston sanakirja (KS 2021 s. v. kolottaa, jomottaa, kivistää) ei antanut verbeille muita merkityksiä. Tutkimuksen aikana tuli
kuitenkin esiin, että myös verbit kolottaa ja kivistää sisältävät muitakin kuin kipua kuvaavia merkityksiä. Kolottaa-verbi sisältää tietyn ruoka-aineen haluamista kuvaavan
merkityksen, ja kivistää-verbi sisältää harmistumista ilmaisevan merkityksen. Verbien
polyseemisyys ei sinänsä ole yllättävää, sillä Leinon mukaan polysemia on kielen arkipäiväinen ominaisuus. Polyseemisella sanalla on siis useampi kuin yksi merkitys, ja usein
nämä merkitykset ovat kontekstisidonnaisia. (Leino 1993: 121.) Kontekstisidonnaisuus
tuli esiin myös tässä tutkimuksessa, sillä esimerkiksi kivistää-verbin mentaalista tilaa ilmaiseva merkitys tuli esiin erityisesti niissä lauseissa, joissa aktiivista vyöhykettä ei ollut
ilmipantu.
Tutkimustani voisi jatkaa vielä laajentamalla kipua kuvaavien verbien joukkoa. Etenkin
puhekielessä ja eri murteissa käytettyjä kipua kuvaavia verbejä löytyy suomen kielestä
vielä paljon enemmänkin. Laajalla aineistolla saataisiin mahdollisesti enemmän tietämystä kipua kuvaavien verbien merkityksistä. Toisena jatkotutkimusaiheena mielessäni

68
on tutkimuksen aikana käynyt tuntemuskausatiivien tutkimus. Tätä tutkimusta tehdessäni
huomasin, että fyysisiä tuntemuksia kuvaavia tunnekausatiiveja ei ole juuri tutkittu. Esimerkiksi Siiroinen (2001) on omassa tutkimuksessaan tarkastellut vain tunteita kuvaavia
verbejä ja rajannut tutkimuksen ulkopuolelle fyysisiä tuntemuksia ilmaisevat verbit.
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