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1. JOHDANTO 

 

Tutkimukseni idea syntyi kasvatustieteen peruskurssilla, jolla pohdimme 

ryhmätovereideni kanssa, että voisiko nykypäivänä enää tarjota lapselle ihonväristä 

värikynää luokkahuoneessa. Nykyäänhän luokkahuoneessa saattaa olla kymmeniä eri 

ihonvärejä. Tästä jatkopohdintana aloin itse miettimään, millainen suomen kielen sana 

ihonvärinen värinä kielitieteellisesti on. Ihonvärinen on toisaalta hyvin selkeä 

merkityssuhteeltaan (viittaus beesin ja beigen sävyihin etenkin markkinoinnissa), mutta 

toisaalta se on myös polyseeminen viitatessaan jokaisella kielenkäyttäjällä hieman eri 

väriin. Vaikka ihonvärinen värinä viittaa yleisimmin vaaleisiin sävyihin, eivät sanan 

lekseemit (ihon ja väri) viittaa mihinkään tiettyyn maailmassa havaittavaan väriin. Jos 

meillä on kymmeniä eri ihonvärejä, onko selkeää käyttää ihonväristä kuvaamaan vain 

yhtä niistä?  

 

Sekä Kielitoimiston sanakirjassa (2022) että Nykysuomen sanakirjassa (2021: 617) 

ihonvärinen-väriadjektiivin merkitys määritetään esimerkin ”ihonväriset sukat” kautta. 

Etymologisessa sanakirjassa (1955: 102–103) eikä uudemmassa etymologisessa 

sanakirjassa Suomen sanojen alkuperä viitata sanan iho yhteydessä ihonvärinen-

johdokseen. Sanalle ei siis ole määritetty tarkempaa merkityskenttää. Ihonvärinen-

adjektiivia ei ole aiemmin tutkittu suomen kielessä. Sanan käyttö on herättänyt kuitenkin 

julkista keskustelua 2010- ja 2020-luvuilla (ks. esimerkiksi MTV 2015; Laakkonen 

2020). Esimerkiksi laastareita, alusvaatteita, venytyskoruja ja erilaisia värikyniä myydään 

edelleen nimikkeellä ”ihonvärinen”, silloin kun ne ovat vaalean, beigen tai kerman 

sävyisiä tuotteita.  

 

Tutkimukseni tulee siis täydentämään tieteellisen aukon ihonvärinen-väriadjektiivin 

määrittelyssä. Sanan merkityksen määrittäminen on perusteltua myös keräämäni 

aineiston vastausten pohjalta. Havaitsin, että moni informanteista jäi pohtimaan sanan 

erikoista merkityskenttää, ja esimerkiksi yksi informanteista totesi vastauksissaan 

seuraavasti: ”Itsekin käytin sitä [ihonväristä] kuvaamaan laastarin väriä [--] Itseasiassa 

hieman hölmö olo käyttää epätäsmällistä termiä vain vakiintuneen tavan vuoksi.” Sanan 

merkitys ja käyttökonteksti vaativat tarkennusta ja selkeämpää asettamista osaksi 

väriadjektiivien kenttää. 
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Adjektiiveja historiallisesti kategoriana ugrilaisissa kielissä ovat tutkineet esimerkiksi 

Ilona Rauhala (2015) väitöskirjassaan Uralilaiset adjektiivit. Sanaluokan historian 

hahmottelua ja Ilona Kivinen (2007) pro gradu -työssään Värinnimitysten synty 

suomalais-ugrilaisissa kielissä, lähtökohtana ’musta’. Teoksessaan Rauhala (2015) 

määrittelee adjektiivit leksikaalis-semanttisena-kategoriana ugrilaisissa kielissä ja 

analysoi, millaiset adjektiivit ovat säilyneet ja mitkä hävinneet tai muuttuneet kielen 

mukana. Vaikka tutkimus käsittelee adjektiiveja, joita omakin tutkimukseni tutkii, on 

Rauhalan tutkimus osa etymologista tutkimuskenttää, johon oma tutkimukseni ei liity. 

Kivinen (2007: 8) viittaa puolestaan teoksessaan Berlinin ja Kaynin (1969) 

perusväriteoriaan, jota tulen itsekin vahvasti käyttämään omassa teoriakehyksessäni. 

 

Lisäksi adjektiiveja eri konteksteissa on tutkinut muun muassa Anni Pulkkinen (2015) 

pro gradu -työssään Adjektiivit ja diskurssit morsianten ja sulhasten kirjoittamissa 

blogiteksteissä. Pulkkisen (2015: 53) tutkielma tarkastelee käytettyjä adjektiiveja 

leksikaalisen semantiikan ja diskurssien kautta. Hän analysoi esimerkiksi, missä 

yhteydessä väriadjektiivia musta käytetään blogiteksteissä osana häädiskurssia. Robert 

Malcolm Ward Dixon (1977: 16) on tutkinut adjektiiveja ja jakanut englannin kielessä 

esiintyvät adjektiivit seitsemään kategoriaan: ulottuvuus, fyysiset ominaisuudet, väri, 

inhimilliset ominaisuudet, ikä, arvo ja nopeus. Pulkkinen (2015) käsittelee 

tutkimuksessaan kaikkia näitä seitsemää kategoriaa ja tutkii näin laajasti adjektiivien 

esiintymistä, kun taas tässä tutkimuksessa keskityn ainoastaan värikategoriaan. 

 

Omaa tutkimustani vastaavia leksikaalisen semantiikan tutkimuksia on tehty Suomessa 

melko paljon viime vuosina. Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi Maria Södön (2016) 

kandidaatintutkielma puuma-sanan käytöstä ja merkityksistä, Jenni Kynkäänniemen 

(2018) pro gradu -tutkielma Parisuhdenimitysten emäntä, muija ja vaimoke semantiikkaa 

ja Pipsa Maria Haaviston (2020) pro gradu -tutkielma “Mamupisnes on monelle 

humanistille taivaanlahja”: mamu-lyhennesanan assosiatiiviset merkitykset ja käyttö. 

Kaikki tutkimukset sijoittuvat leksikaalisen semantiikan kentälle, sillä niissä tutkitaan 

nimenomaan sanojen saamia merkityksiä. Samoin teen omassa tutkimuksessani 

keskittyessäni ihonvärinen-väriadjektiivin saamiin merkityksiin. Södön (2016) ja 

Kynkäänniemen (2018) tutkimukset ovat oman tutkimukseni kaltaisesti hyödyntäneet 

kyselyä ja keränneet näin oman aineistonsa tutkimuksiaan varten. Haavisto (2020) 
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hyödynsi tutkimuksessaan Suomi24-korpusta, joten se eroaa aineistoltaan omasta 

tutkimuksestani. 

 

Satu Tervosen (2000) pro gradu -työ Ruma ryssä ja rento jenkki: tutkielma etnonyymien 

konnotaatioista keskittyy analysoimaan etnonyymien saamia rasistisia konnotaatioita 

suomen kielessä. Tutkimuksen Tervonen (2001) toteutti keräämällä kyselyllä aineiston, 

jossa hän oli asettanut etnonyymit erilaisiin konteksteihin, joissa informanttien tuli tulkita 

sanojen saamia sävyjä. Samaan tapaan olen itsekin asettanut ihonvärinen-väriadjektiivin 

osaksi erilaisia tilannekonteksteja, jotta sanan käyttö määrittyy myös käyttötilanteiden 

kautta.  

 

Oman tutkimukseni ja Tervosen (2000) tutkimuksen kaltaisen tutkimuksen ovat 

toteuttaneet Martina Zimmermann, Carsten Levisen, Pórhalla Gudmundsdóttir Beck ja 

Cornelia van Scherpenberg (2014). He tutkivat saksan, sveitsinsaksan, tanskan ja islannin 

ihonvärinen termejä. Tutkimus eroaa omastani siinä, että heidän tutkimuksensa käsitteli 

sanan saamia merkityksiä nimenomaan sosialisaation näkökulmasta ja keskittyi selkeästi 

sanan saamiin mahdollisiin rasistisiin merkityksiin Tervosen (2000) tapaan. He vertasivat 

tutkimuksessa mukana olleiden kielten ihonvärinen-sanoja osittain englannin skin-

coloured-termiin ja siihen, miten englannin kielessä kyseistä sanaa ei enää juuri käytetä 

sen selkeästi rasistisen konnotaation vuoksi. (Zimmermann ym. 2012: 35, 37.) Vaikka 

omaa tutkimustani varten kerätty aineisto antaa paljon materiaalia Zimmermann & all. 

(2014) ja Tervosen (2000) kaltaisiin tutkimuksiin ihonvärinen-väriadjektiivin rasististen 

konnotaatioiden tutkimuksesta, olen rajannut oman näkökulmani selkeästi 

tarkastelemaan ihonvärisen yleistä luonnetta väriadjektiivina sekä etsimään sanalle 

prototyyppiä.   

 

Kuten aiemmin viittasin, olen kerännyt tutkimustani varten aineiston anonyymisti 

sähköisellä kyselyllä. Käsiteltävä aineisto koostuu 444 vastaajan vastauksista 39 

kysymykseen. Käsittelen keräämääni aineistoa aineistopohjaisella analyysilla, jonka 

tukena käytän teoriaa. Teoriapohja tutkimuksessani sijoittuu kognitiivisen kielitieteen 

alueelle. Käytän tutkimuksessani leksikaalisen semantiikan väriteoriaa ja kategorisoivaa 

prototyyppiteoriaa. Tutkin siis lekseemiä ihonvärinen asettaen sen osaksi ei-

perusväritermien joukkoa ja hahmottaen ihonvärinen-väriadjektiiville prototyypin 

teorian ja aineiston avulla. Prototyyppiteorian taustalla on klassinen teoria, jossa esineet 



4 
 

kategorisoidaan merkintätavalla [+ PIIRRE JOKA PROTOTYYPILLÄ ON] ja [- PIIRRE 

JOKA PROTOTYYPILLÄ EI OLE] (näin ovat tehneet mm. Fillmoren 1975 ja Mari 

Uusküla 2007). Klassisessa teoriassa jako perustuu jyrkälle kahtiajaolle (joko asialla on 

tai ei ole tietty piirre), eikä kontekstin ja kielenkäyttäjien vaikutusta prototyyppien 

merkityksenmuodostumiseen ole pidetty merkittävänä seikkana. Prototyyppiteoria 

tarkentaa prototyyppipiirteiden merkityksen vaihtelun tärkeäksi osaksi kategorisointia 

(Taylor 2004: 49). Tässä tutkimuksessa käytän pääasiassa prototyyppiteoriaa, mutta 

määritän klassisen teorian kaltaiset [+ PIIRRE]-merkinnät ihonvärinen-väriadjektiiville. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  

 

1. Millainen on ihonvärinen väriadjektiivina?  

2. Miten ihonvärinen-väriadjektiivin käyttö vaihtelee puhuttaessa esineistä ja 

ihmisistä? 

3. Mikä on ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppi? 

 

Näihin kolmeen kysymykseen pyrin tutkielmassani aineistoa ja teoriaa yhdistämällä 

vastaamaan. Alun perin tutkimuskysymyksiini kuului neljäs kysymys ”Miten ikä ja 

asuinpaikka vaikuttavat informanttien vastauksiin?”. Vertaillessani aineiston tuloksia 

kuitenkin huomasin, että asuinpaikka ja ikä eivät juuri vaikuttaneet informanttien 

vastauksiin. Tästä syystä kysymyksen neljä käsittely jäi lopullisesta tutkimuksestani pois. 

Esittelen yleiset havainnot iästä ja asuinmaakunnasta luvussa kolme.  

 

Luvussa kaksi määritän teoriataustan tutkimukselleni ja erittelen värisemantiikan 

tutkimusta sekä prototyyppiteoriaa osana kategorisoinnin kognitiivista teoriaa. Luvussa 

kolme esittelen aineiston keruumenetelmän ja käyttämäni metodin. Luvussa neljä 

analysoin erikseen kyselyssä olleet kohdat 3–20, joissa pyysin informantteja 

määrittelemään esineiden ja ihmisten värejä. Käyn tutkimuksessani läpi ne kohdat, joissa 

olen ajatellut, että kohdassa on ollut mahdollista käyttää värinimitystä ihonvärinen. Värit 

kyselyn kohtiin, joissa olen määrittänyt käytetyn värin ihonväriseksi, olen poiminut 

erinäisten nettisivustojen tuotteista, joita on kaupattu ihonvärisinä. Tekijänoikeussyistä 

en ole käyttänyt alkuperäisiä kuvia, vaan piirrättänyt kullakin värillä vastaavanlaiset, 

yksinkertaistetut esineet kyselyä varten. Luvussa viisi analysoin kyselyn kohdat 23, 24, 

31, 32 ja 37, joissa olen pyytänyt informantteja määrittämään ihonvärinen-
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väriadjektiiville käyttökonteksteja. Luvussa kuusi muodostan loppuanalyysin 

yhdistämällä aineiston ja teorian ja esitän näkemykseni ihonvärinen-väriadjektiivin 

luonteesta väriadjektiivikategorian jäsenenä sekä määritän sille prototyyppiset piirteet. 

Luku seitsemän on päätäntö, ja se tiivistää koko tutkimukseni sisällön. Lähteet ja kysely 

kokonaisuudessaan löytyvät tutkielman lopusta.   
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2. TEORIA 

 

Tutkimukseni teoriakehyksenä toimivat kognitiivinen kielitiede ja leksikaalinen 

semantiikka. Kognitiivinen kielitiede tutkii kieltä ihmisen kognitiosta lähtevänä 

prosessina, jonka avulla mielessä kielestä muodostuvat tietynlaiset kategoriat ja tavat 

toimia (Leino 1993: 20–21). Kieli nähdään symbolisena järjestelmänä, jossa merkitykset 

jäsentyvät ja muotoutuvat kielenkäyttäjien toiminnassa (Onikki 2000: 88). Kognitio siis 

antaa sanat ja niihin kytkeytyvät merkitykset maailmassa kohtaamillemme rakenteille 

(Geeraerts 1995: 112–113). 

 

Semantiikka on merkitysten tutkimista kielen ilmiönä. Merkityksiä voi tutkia joko 

syntaksin, semantiikan tai pragmatiikan näkökulmasta. (Kuiri 2012: 7–9). Koska tutkin 

ihonvärinen-väriadjektiivia omana lekseeminään, mutta myös sen käyttöä eri tilanteissa, 

on tutkimukseni osittain leksikaalis-pragmaattista. Leksikaalisessa semantiikassa voidaan 

erotella sanan yleistä eli usuaalista merkitystä ja kaikkiin mahdollisiin merkityksiin 

viittaavaa eli denotatiivista merkitystä (Kuiri 2012: 34). Tätä kahtiajakoa tutkimukseni 

pyrkii määrittämään ihonvärinen-väriadjektiivin kohdalla. Toisaalta sanalle löytyy 

selkeä, usuaalinen käyttömerkitys, jonka piirteet voi tiivistää prototyyppiteorian avulla. 

Toisaalta taas sanalle löytyy erilaisia denotatiivisia merkityksiä eri 

kielenkäyttökonteksteissa. 

 

Erittelen tässä luvussa adjektiivin ja nimenomaan suomen väriadjektiivien kategorian 

alaluvussa 2.1., kategorisoinnin prototyyppiteorian näkökulmasta alaluvussa 2.2. ja 

lopuksi perusväritermit yhtenä kategoriana alaluvussa 2.3. Keskeisiä käsitteitä, joiden 

merkitystä avaan alaluvuissa, ovat adjektiivi, prototyyppi, polyseemisyys ja 

perusväritermi.   

 

 

2.1. Värit adjektiiveina 

 

Kuten aiemmin jo mainitsin, Dixon (1982: 17) on tutkinut adjektiiveja ja jakanut 

englannin kielen pohjalta adjektiivit seitsemään pääkategoriaan, joista yksi on väri 

(colour). Berlin ja Kay (1969) ovat omalla tutkimuksellaan pyrkineet osoittamaan, että 

nämä väriadjektiivit (tai väritermit) asettuvat automaattisesti hierarkkiseen asetelmaan ja 
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muodostavat kahdeksan perusväritermin kategoriaa. Näitä kategorioita esittelen 

tarkemmin alaluvussa 2.3.  

 

Suomen kielessä adjektiivi määritellään sanaluokkanimitykseksi nomineille, jotka 

taipuvat luvussa ja sijassa ja jotka ilmaisevat eri asioiden todellista tai kuviteltua 

olemusta. Yleensä adjektiiveilla on vertailumuodot ja ne voivat saada 

intensiteettimääritteitä kuten hyvin tai oikein. (VISK § 603.) Opetushallituksen (1994: 

159–160) julkaisemassa Kieli ja sen kieliopit teoksessa adjektiivin olemus jaetaan 

semanttisen ja syntaktisen kriteerin: 1) adjektiivit kuvailevat, millainen jokin on, ja 2) 

adjektiivit esiintyvät attribuutteina, predikatiiveina ja vertailukonstruktioissa.  

 

Ihonvärinen-adjektiivi on yhdyssanajohdos. Se koostuu kahden lekseeminen 

muodostamasta yhdyssanasta, genetiivipäätteellisestä ihon- ja nominaalimuodossa 

olevasta väri-sanasta. Yhdyssanaan on liittynyt lopuksi adjektiivisuutta ilmaiseva johdin 

-(i)nen. On eri asia puhua ihon väristä ”jonkin ihon väri” kuin ihonvärisestä ”adjektiivi”. 

Ihonvärinen-väriadjektiivi on moniosaisen kannan kautta muodostunut –(i)nen-

adjektiivi, jonka etutäydennys on genetiivimuodossa, ja siihen on liittynyt määriteosa ja 

pääte (VISK § 269, § 273). Useat muutkin väriadjektiivit ovat rakentuneet -(i)nen 

päätteen avulla kuten punainen ja vaaleankeltainen.  

 

Adjektiivin morfologisen rakenteen lisäksi voidaan puhua adjektiivin absoluuttisuudesta 

tai suhteellisuudesta. Näiden kahden ääripään välillä on joskus hankala hahmottaa selkeää 

rajaa. (VISK § 607.) Absoluuttiset adjektiivit eivät yleensä komparoidu, ja ne joko ovat 

tai eivät ole entiteetillä (VISK § 606). Esineiden värisävyjä voidaan usein verrata, onko 

kyseessä sininen, sinisempi vai sinisin kulho. Värien vertailu määrittyy nähdäkseni 

suhteessa värien prototyyppiin (sinisen prototyyppi verrattuna mikä on sinisin sävy). 

Voiko samanlaista vertailua rakentaa ihonvärinen-väriadjektiiville? Mitä esimerkkilause 

Tämä kynä on ihonvärisempi kuin tuo toinen merkitsisi? Virke ei ainakaan kerro ilman 

kontekstia, minkä värisiä kynät ovat. Samoin on hankala miettiä ihmistä, joka ei olisi 

ihonvärinen. Toisaalta esimerkiksi kynien värissä voidaan nimetä joku ihonväriseksi ja 

toinen ei-ihonväriseksi. Dixon (1982: 20) taas huomauttaa, ettei oikeastaan mikään väri 

englannin kielessä voi saada un-etuliitettä, sillä värillä ei ole joko-tai-vastaparia. Tähän 

ihonvärisen absoluuttisuuteen adjektiivina viittaan luvun kuusi analyysissani. Mikä väri 

ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppinä nähdään, ja onko se silloin entiteetillä joko 
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pysyvästi oleva tai ei oleva ominaisuus? Voiko ihonvärisyyttä vertailla? Ennen aineiston 

erittelyä ja analyysia käsittelen seuraavassa alaluvussa 2.2. ensin kategorisoinnin 

prototyyppien kautta ja sen jälkeen alaluvussa 2.3. perusväritermit yhtenä kategorisoinnin 

luokkana.  

 

 

2.2. Prototyyppinen kategorisointi 

 

Jotta ihminen kykenee tuottamaan puhetta, on hänellä oltava käsitys siitä, mitä hän haluaa 

sanoa ja miten hän käsitteistää asiansa. Voidaan siis puhua kielentämisestä eli 

merkitysrepresentaation koodaamisesta puheen muotoon. (Karlsson 2016: 47.) Toisin 

sanoen ihmisen on täytynyt lajitella mielessään kohtaamansa merkitykset kategorioihin, 

joista ne on helppo ottaa osaksi merkitysrepresentaation ilmaisua. Kategorisoimalla 

asioita ja niiden ominaisuuksia yksilöt hahmottavat maailmaa selkeämmin ja 

ymmärrettävämmin, ja voivat näin kommunikoida tarkoituksenmukaisesti. Ihmissilmä 

esimerkiksi kykenee näkemään niin paljon eri värisävyjä, että olisi mahdotonta käydä 

keskusteluja nimeten jokainen värisävy aina uudestaan eri kontekstissaan. Tätä värien 

paljoutta helpottamaan on kieleen muodostunut hierarkioita ja kategorisointia esimerkiksi 

perusväritermien avulla. Biggam (2012: 20) toteaa värien nimeämisestä seuraavasti: 

 

Kategoriat ovat mielen kogntiiviselle alueelle sijoittuvia käsitteitä, kun taas termit 

ovat sanoja ja ilmaisuja, jotka esiintyvät puheessa ja teksteissä osana lingvististä 

aluetta. Karkeasti sanottuna väritermit ovat nimikkeitä, jotka mahdollistavat 

käsitteillä kommunikoinnin niiden kanssa, jotka ymmärtävät käytössä olevaa 

kieltä. 

 

Tärkeää Biggamin viittauksessa on kategorisoinnin kytkeytyminen kulloinkin 

käsiteltävänä olevaan kieleen. Suomen kielen ihonvärinen on merkityskentältään eri kuin 

vaikkapa englannin kielessä oleva nude, jota kyselyn vastauksissa ehdotettiin 

ihonvärinen-väriadjektiivin korvaajaksi. Eri kielten kategorioiden välille ei voida 

Biggamin viittauksen mukaan vetää suoria yhtäläisyysviivoja, vaan jokaista kieltä ja sen 

kognitioita ja merkityskenttiä on tulkittava omina kokonaisuuksinaan.  
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Kategorisoinnin hierarkian yhteydessä (ks. Kuvio 1) käytän käsitteitä hyperonyymi, 

hyponyymi, monoseemisyys ja polyseemisyys. Hyperonyymit ja hyponyymit 

kategorisoivat sanoja ylä- ja alakäsitteisiin (Kuiri 2012: 34). Tämä kategoria toteutuu 

usein perusväritermien kohdalla: esimerkiksi punainen hyperonyymin alle asettuvat 

hyponyymit vaaleanpunainen, tummanpunainen ja kirkkaanpunainen.  

 

Jako monoseemiseen ja polyseemiseen merkitykseen voi tuntua aluksi selkeältä: joko 

samalla lekseemillä on yksi tai useampi merkitys. Täytyy kuitenkin olla tarkkana, 

syntyvätkö sanaan liittyvät erilaiset merkitykset eri kontekstien takia vai liittyykö 

merkitysero sanan erilaiseen käyttöön (Taylor 2003: 103). Sanan polyseemisyyttä voi 

testata asettamalla halutun käsitteen osaksi paikanilmaisua seuraavien esimerkkien 

kaltaisesti: 1) Puutarhassa on lintu ja 2) Talossa on sika. Ensimmäisessä esimerkissä 

tarkennusta vaatii viittaussuhteen epämääräisyys. Millainen lintu puutarhassa on, 

punatulkku vai harakka? Sanan laajempi merkitys ei siis muodostu polyseemiseksi, sillä 

kyseessä on koko ajan sama eläinryhmä linnut. Toinen lause puolestaan on 

tulkinnanvarainen, sillä ilman tarkennusta ei tiedetä, tarkoitetaanko sialla eläintä vai 

sottaista tai törkeää ihmistä. Samalla sanalla sika on siis polyseeminen, kontekstista 

riippuva merkitys samassa tilanteessa käytettynä. (Taylor 2003: 104.) Polyseemisyys 

eroaa kuitenkin homonyymisyydestä, jossa useat merkitykset liittyvät olennaisesti osaksi 

sanan lekseemiasua (esimerkiksi kuusi) eivätkä tilanteen tulkintaan ja kohteeseen (Taylor 

2003: 106).  
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KUVIO 1. Käsitehierarkia (Taylor 2003: 49).  

 

Kuviossa 1 Taylor (2003: 49) osoittaa kategorisoinnin hierarkkisuuden asettamalla 

ylimmäs hierarkiassa yläkäsitteen ja jakaa sen jälkeen yläkäsitettä alakategorioihin 

kuviossa alaspäin siirryttäessä. Alaspäin kategorioita siirryttäessä uusi kategoria sisältää 

aina edellisen kategorian piirteitä, mutta sen lisäksi uusi kategoria sisältää aina jonkin 

uuden piirteen ja hävittää jotain aiemman, laajemman kategorian piirteitä. Esimerkiksi 

siirryttäessä ylimmästä käsitteestä artefakti alempaan kategoriaan huonekalu, on 

huonekalu edelleen artefakti, mutta lisäksi itsenäinen ja tarkempi kategoria tietyn 

tyyppisistä artefakteista.  

 

Taylor (2004: 49) huomauttaa kuvion 1 kaltaisen, melko klassisen kategorisoinnin 

kuvauksen osittain epäonnistuvan käsitteiden prototyyppisyyden määrittelyssä, sillä 

kategoriaan yhtä lailla kuuluvista esineistä aina joku on prototyyppisin. Esimerkiksi 

huonekalut-kategoriassa tuoli on prototyyppisempi esimerkki kuin kirjahylly, mutta 

kirjahylly olisi prototyyppisempi kuin televisio (Taylor 2003: 49–50). Näitä kaikkia 

prototyyppipiirteitä ja viittaussuhteita ei voi typistää joko–tai-jakoon perustuvaan 

hierarkiapuuhun. Prototyypeillä on paljon enemmän muuntuvuutta kuin kaksijakoisuutta 

korostava klassinen teoria antaa ymmärtää (Taylor 2003: 58). 
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Toinen kritiikki kuvion 1 kaltaiselle hierarkiajaottelulle on kategorisoinnissa erotettava 

perustaso (basic level). Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi pyydettäessä piirtämään 

huonekalu, emme välttämättä osaa lähteä piirtämään mitään vaan tarvitsemme 

tarkennusta. Jos taas pyyntönä on piirtää tuoli, osaisimme melko vaivatta piirtää 

prototyyppisen tuolin. Perustaso on siis taso, jonka lähes kaikki ihmiset havaitsevat 

normaalisti ja johon kuuluvia käsitteitä käytämme lähes päivittäin. (Taylor 2003: 50.) 

Useammin tulemme ajatelleeksi esimerkiksi erilaisia tuoleja kuin puhuneeksi yleisesti 

huonekaluista.  

 

Klassisen kategorisoinnin teorioista prototyyppiteoriaan on johtanut Ludwig 

Wittgensteinin perheluokitteluteoria. Wittgensteinin (1978) ajatus oli nähdä kategoriat 

”perheinä”, joihin kuuluvat ne sanat, joilla esiintyvät tietyt samat piirteet. Kaikki sanat 

eivät kuitenkaan ole täysin samanlaisia tai samamerkityksisiä. Esimerkkinä hän käytti 

peli-kategoriaa ja pohti, miten peleiksi voidaan luokitella niin jalkapallo, korttipelit kuin 

lautapelit. Hän päätteli niitä yhdistävän jonkin peleille ominaisen pelattavuuden, vaikka 

pelit itsessään voivat olla hyvin erilaisia. Nämä erilaiset pelit muodostavat yhtenäisen 

kategoriaperheen pelit. (Taylor 2003: 42–43.) Kaikki kategoriat ja yksittäisten sanojen 

prototyyppisyydet eivät ole määriteltävissä klassisen teorian pohjalta. Esimerkiksi 

Charles J. Fillmore (1975: 128) esittää määrittelyn ongelman sanojen poikamies 

(bachelor) ja leski (widow) kohdalla. Jos poikamies määritellään vain klassisen teorian 

mukaan kriteerein [+AIKUINEN], [+NAIMATON] ja [+MIES], lukeutuu myös 

esimerkiksi paavi tähän kategoriaan. Ja toisaalta jos lesken kriteerinä on [+ 

PUOLISONSA MENETTÄNYT], voiko puolisonsa murhannutta henkilöä kutsua 

leskeksi? (Fillmore 1975: 128–129.) Pelkkä piirteiden merkitseminen klassisen teorian 

mukaisesti jättää siis tulkinnanvaraisuutta asioiden joko–tai-kategorisoinnilla. 

 

Wittgensteinin perheteorian pohjalta William Labov (1973) esitti tutkimuksellaan, että 

kulhon ja kupin (bowl ja cup) kategorisointiin vaikuttaa kupin olemuksen kannalta annettu 

tilanne. Hän antoi kaikille testattaville samanlaisen pyöreän astian. Aina se, mitä hän 

sanoi astiassa olevan, vaikutti siihen, mielsivätkö koehenkilöt sen kulhona vai kuppina 

(Taylor 2003: 43).  Todellisen maailman attribuutit ja tilanne siis vaikuttavat siihen, mitä 

merkityksiä annamme tietylle esineelle. Labovin näkemys ei ollut enää kaksijakoinen 

kuten klassisessa teoriassa (joko esine kuuluu tai ei kuulu tiettyyn kategoriaan), sillä 

kaikki attribuutit eivät olleet pakollisia kaikille kupeille, mutta juuri ne attribuutit tekivät 
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kupista kupin. Prototyypit antavat siis tiettyjä merkityspisteitä, joiden pohjalta voidaan 

määritellä monipuolisempia kategorioita. (Taylor 2003: 44–45.) 

 

Prototyyppien voidaan siis ajatella määrittävän ne piirteet, joiden avulla tietyt asiat 

kuuluvat käsitellyn asian alle (Kuiri 2012: 40). Joachim Grzega (2003) tiivistää Roschin 

ja Labovin näkemyksien mukaisesti prototyypin sitoutuvan Taylorin (2003) mainitsemiin 

perustason termeihin (basic level terms). Prototyypit ovat siis niitä arjen yleisiä termejä, 

joille on helppo miettiä ja määrittää tietynlainen yleisrakenne. Tämän prototyyppiteorialle 

rakentuvan kategorisoinnin kehitti Eleanor Rosch. Rosch (1975a) mittautti 

ensimmäisessä prototyyppisyyttä määrittävässä kokeessaan eri kategorioiden (mm. 

huonekalu ja hedelmä) prototyyppisimpiä vaihtoehtoja opiskelijoilla. 200 opiskelijaa 

vastasi kyselyyn ja pisteytti kunkin esineen (esim. tuoli ja omena) siihen nähden, kuinka 

hyvin ne kuvasivat yläkategoriaansa. Näin Rosch sai havainnoitua prototyyppisimmät 

esineet kuvastamaan kutakin kategoriaa. (Taylor 2003: 45–46.)  

 

Syynä prototyyppisyydelle ajatellaan usein olevan kategoriaa kuvaavimman sanan 

toistuvuus. Tätä helppoa tulkintaa Rosch (1975b) kuitenkin kritisoi, sillä toistuvuus voi 

olla enemmän seuraus kuin syy (Taylor 2003: 56). Toisena prototyyppisyyden syynä 

ehdotetaan attribuuttien tärkeyttä tietyssä kielessä (Taylor 2003: 57). Mitä enemmän 

tarvitsemme tiettyjä sanoja, sitä prototyyppisemmäksi niiden merkitys lopulta 

muodostuu. Tässäkin suhteessa täytyy olla varovainen ja muistaa Roschin esittämä 

seuraus–syy-näkemys: käytämmekö sanoja, jotka ovat prototyyppisiä vai tuleeko paljon 

käyttämistämme sanoista prototyyppisiä? Joka tapauksessa, toistuvuus ja käytettävyys 

ovat kiinteästi läsnä prototyyppisissä rakenteissa.   

 

Voidaan puhua myös katoavista prototyypeistä. Näistä esimerkkinä Taylor (2003: 82) 

käyttää isoäiti-sanaa (grandmother).  Ennen sanalle on voitu ajatella kuuluvan 

esimerkiksi kriteerit [+HARMAAHIUKSINEN], [+VANHA] ja [+YSTÄVÄLLINEN], 

mutta päteekö esimerkiksi ensimmäinen kriteeri kaikkiin nykypäivän isoäiteihin? 

Prototyypit ovat tässä mielessä siis muuntuvia. Ne voivat toisaalta vanhentua mutta siten 

myös uudistua. Jokaisen sanan kohdalla on erityisen tärkeää määritellä, mitkä ovat juuri 

ne attribuutit, jotka määrittelevät kyseisen prototyypin.  
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Toinen ongelmakohta liittyy konsepteihin prototyyppeinä. Tästä esimerkkinä Taylor 

(2003: 82–83) käyttää lemmikkikala (pet fish) -dilemmaa, jota Jerry Fodor ja Ernest 

Lepore (1995) ovat käsitelleet tarkemmin artikkelissaan ”The red herring and the pet fish: 

why concepts can´t be prototypes”. Ongelma muodostuu konseptin osista suhteessa 

kokonaisuuteen. Kultakala on Fodorin ja Leporen (1995: 262) mielestä huono esimerkki 

kalasta ja huono esimerkki lemmikistä, mutta hyvä esimerkki lemmikkikalasta. 

Tällaisessa suhteessa ei toteudu porotyyppisen konseptin vaatimus siitä, että konseptiin 

kuuluvat lekseemit olisivat osuvia prototyyppejä konseptiin kuuluvasta sanastaan. Sanan 

kala prototyyppi on ennemmin taimen, ja sanan lemmikki prototyyppi on ennemmin kissa 

tai koira (Fodor & Lepore 1995: 263). Ihonvärinen-väriadjektiivi on oma yhdyssanansa, 

eikä kahden erillisen lekseemin muodostama konsepti, joten laajasti konseptinäkökulma 

ei tule tutkimuksessani esille. Tulen viittaamaan kuitenkin analyysissani yksittäiseen 

tapaukseen konseptista ihonvärinen kynä alaluvussa 6.3.3. Seuraavaksi alaluvussa 2.3. 

määrittelen tutkimukseni kannalta tärkeän kategorian perusväritermit.  

 

 

2.3. Perusväritermit (BCT) kategoriana 

 

Perusväritermit eli basic color terms (BCT) on Berlinin ja Kayn (1969) kehittämä 

kategorisointi, jonka mukaan jokaisesta kielestä löytyisivät samat perusväritermit, joita 

voi olla 2–11 kielestä riippuen. Perusväritermeille he antavat neljä pääkriteeriä, ja jos ne 

jättävät värin kategorisoinnin epäselväksi, voidaan käyttää neljää lisäkategoriaa. Kriteerit 

ovat: 

 

1. Perusvärin merkitys ei saa olla pääteltävissä sen osista, eli sanan täytyy 

olla ns. monolekseeminen (kuten harmaa).  

2. Perusvärin merkitys ei sisälly mihinkään toiseen väriin, eli sana ei ole 

hyponyymi (kuten ruusunpunainen punaisen alakategoriana). 

3. Perusvärin käyttökonteksti ei saa typistyä vain tiettyyn kontekstiin (kuten 

kastanja viittaa useimmiten vain hiuksiin suomessa). 

4. Perusvärin tulee olla keskeinen puhujien kielenkäytössä ja mukana 

kaikkien leksikossa (kuten punainen). 

5. Perusväriin voidaan lisätä lieventäviä tai tarkentavia päätteitä (vrt. 

englannin -ish pääte reddish). 



14 
 

6. Perusvärin nimi ei saa viitata mihinkään konkreettiseen entiteettiin (kuten 

persikka).  

7. Perusväri ei voi olla uusi lainasana (kuten kretliini).  

8. Perusväri ei ole morfologisesti kompleksinen (kuten vaaleanvihreä).  

(Berlin & Kay 1969; Biggam 2012: luku 3; Koski 1983: 263; Uusküla 

2007: 368–369.) 

 

Suomen kielen perusväritermejä on hahmotellut Mauno Koski (1983) ja Mari Uusküla 

(2007). Koski (1983: 262) tarkentaa perusväritermien hahmottavan nimenomaan 

kielellistä normistoa perusväreistä eikä niinkään väriopillisia normeja. Lisäksi Koski 

(1983: 262) muistuttaa samasta asiasta, josta Biggam (2012: 41) mainitsee puhuessaan 

Berlin ja Kayn (1963) saamassa kritiikissä, eli siitä, että perusväritermit ovat aina 

kielikohtaisia. Kuhunkin kieleen tulee soveltaa vain niitä kriteerejä Berlinin ja Kayn 

teoriasta, jotka siihen kieleen sen rakenteen puolesta soveltuvat. Laajasti hyväksyttyjä 

kriteerejä, jotka pätevät lähes kaikissa kielissä, ovat kohdat kaksi ja kolme (Biggam 2012: 

41).  

 

Koski (1983: 266) nimeää suomen kielen perusväritermeiksi värit valkoinen, musta, 

sininen, punainen, keltainen, vihreä, harmaa ja ruskea. Hän on hahmotellut 

perusväritermien kriteerejä suomen näkökulmasta ja tarkentaa niitä kriteerejä, jotka eivät 

suoraan ole sovellettavissa suomen kielen väritermien tarkasteluun. Olennainen 

tarkennus on kriteerin yksi monolekseemisyyden vaatimuksesta. Koski (1983: 262) 

määrittelee monolekseemisyyden suomen kielen yhteydessä elementaarisuudeksi, jolloin 

perusväritermillä tarkoitetaan yksimorfeemista nimitystä tai sellaista johdosta, joka ei ole 

derivoitu siten, että johdos olisi merkitykseltään eri kuin sen kannan merkitys (vrt. 

punainen).   

 

Mari Uusküla (2007) puolestaan on teettänyt tutkimuksen suomen kielen perustermeistä, 

jossa hän haastatteli ja testautti yhteensä 68 informanttia suomen kielen väriadjektiivien 

käytöstä. Tutkimuksen tuloksena suomen perusväritermeiksi määräytyivät punainen, 

sininen, vihreä, keltainen, musta, valkoinen, oranssi, ruskea, harmaa ja vaaleanpunainen 

(Uusküla 2007: 394). Erona Kosken (1983) väritermeihin on siis oranssin ja 

vaaleanpunaisen lukeutuminen perusväritermeihin. Ihonvärinen ei lukeutunut 

kummankaan tutkimuksen tuloksissa perusväreihin. Tärkeää Uuskülan (2007: 374–376) 
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tutkimuksessa oman tutkimukseni kannalta on se, että tehtävässä, jossa informanttien tuli 

nimetä kaikki tietämänsä värit, ei ihonvärinen-väriä mainittu yli viisi nimeämistä 

saaneiden värien listauksessa laisinkaan. Kuitenkin omassa tutkimuksessani esiin 

nousevat ihonvärisen rinnakkaisvärit beesi ja beige ovat Uuskülan (2007: 375) 

tutkimuksessa nimetty 17 ja 16 informantin toimesta. Vaikuttaisi siis siltä, ettei 

ihonvärinen ole yleinen väritermi suomea puhuvien informanttien kesken. Toki Uuskülan 

tutkimuksen otanta on pieni, mutta se antaa suuntaa eri väritermien käytöstä suomessa ja 

täydentää Kosken (1083) tekemää tutkimusta. 

 

Berlinin ja Kayn kaltaista värikategorioiden määrittelyä on kritisoitu paljon sen 

biologisen perustan takia ja yhteydestä klassisen kategorisoinnin teoriaan. Esimerkiksi 

Anna Wierzbicka (2006) ehdottaa artikkelissaan, että värisemantiikan sijaan meidän tulisi 

puhua visuaalisesta semantiikasta. Tällöin värit määrittyisivät niille annettujen 

merkitysten kautta, eivätkä niinkään värillä olevan sävyn kautta. Wierzbickan ajatusta 

tukee muun muassa Carl Ratnerin (1989) artikkeli samasta aiheesta. Artikkelissaan hän 

kritisoi sosiohistoriallisesta näkökulmasta naturalistisia teorioita värien havaitsemisen 

tutkimuksessa. Hän kritisoi myös Berlinin ja Kayn (1969) ajatusta siitä, että 

perusväritermit pätisivät kaikkiin kieliin. Ratnerin (1989: 363–364) mielestä 

perusväritermiteoria pätee vain länsimaisiin, englantia vastaaviin kieliin, ja hän kritisoi 

Wierzbeckin kanssa samaa suppeaa näkemystä värien määrittämisestä vain näkemämme, 

ei mielessä syntyvien psykologisten merkitysten kautta.  

 

Tällä siirtymällä voisimme puhua väreistä nimenomaan ihmisten itsensä muodostamina 

maailman havainnointikategorioina, eikä biologisen kyvyn synnyttäminä, sillä kaikki 

ihmiset eivät määrittele värejä samalla tavalla (Wierzbicka 2006: 3). Aiemmassa 

artikkelissaan Wierzbicka (1990: 104) on myös kritisoinut pelkkien 

värinnimeämistehtävien antavan meille tietoa vain värien väriviittaussuhteista (millä 

nimellä kukin kutsuu esimerkiksi sinistä värilaattaa, eikä niinkään värien merkityksiä. 

Suomen kielessä väritermit vastaavat pitkälti Berlin ja Kayn (1969) määrittelemää 

väritermistöä, joten tulkitsen edellä määrittelemäni perusväritermiteorian olevan 

kuitenkin toimiva suomen kielen värejä tutkiessani.  

 

Wierzbickan vuoden 1990 artikkelin huomio värien merkityskontekstista on tärkeä 

tutkimukseni kannalta. En ole lähtenyt määrittelemään ihonvärinen-väriadjektiivia vain 
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sen värisuhdanteen kautta (kyselyn värinnimeämistehtävät 8–20), vaan olen laajentanut 

tutkimukseni tarkastelua sanan laajempaan, kontekstisidonnaiseen merkitykseen. Tämän 

mukaisesti analysoin luvuissa neljä ja viisi erittelemääni aineistoa luvussa kuusi 

määrittäen ihonvärinen-väriadjektiiville prototyypin verraten värin käyttöä kahdessa eri 

kontekstissa: ihmisiä ja esineitä kuvatessa. Sitä ennen esittelen seuraavassa luvussa 

aineiston keruutavan ja informanttien tiedot. 
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3. AINEISTO JA METODI 

 

3.1. Aineiston keruu ja sisältö 

 

Aineiston olen kerännyt strukturoidulla ja anonyymilla Microsoft Officen Forms-

kyselylomakkeella. Kyselylomakkeen etu on, että käsiteltävänä olevasta asiasta saadaan 

autenttista tietoa laajalta joukolta informanteilta (Tuomi & Sarajärvi 2002: 74). Täytyy 

kuitenkin muistaa, että anonyymiin kyselyyn on voinut vastata kuka tahansa mitä tahansa 

anonymiteetin suojassa, joten vastaukset eivät ole niin luotettavia kuin 

henkilöhaastattelussa saadut tiedot olisivat.  

 

Tutkimuksen eettisyydestä olen huolehtinut siten, että informanttien ei ole täytynyt antaa 

kyselyyn vastatessaan sähköpostia, puhelinnumeroa, oikeaa nimeään tai mitään muita 

yksilöllistäviä henkilötietoja. Kyselylomake ei kerännyt vastaajien IP-osoitteita. Kyselyn 

pystyi jättämään missä tahansa vaiheessa kesken. Henkilötietoina vastaajilta keräsin 

ainoastaan syntymävuosikymmenen ja asuinmaakunnan (ks. Kuviot 2 ja 3). Näitä tietoja 

käytän ainoastaan tämän tutkimuksen yhteydessä vertaillessani vastauksia informanttien 

ikään ja asuinpaikkaan.  

 

Jaoin lomakkeen aluksi kolmeen Facebook-ryhmään sekä yhdelle Twitter-tilille. 

Vastauslinkki lähti kuitenkin pian leviämään vapaasti sosiaalisessa mediassa, eikä 

aineistonkeruualustaa voi siis tarkkaan määrittää. Kyselyn oli tarkoitus olla auki koko 

tammikuun, mutta aineistoa kertyi 445 informantin verran kahdessa päivässä, joten 

kysely oli auki ainoastaan kaksi vuorokautta. Olen poistanut yhden informantin 

vastaukset, sillä hänen vastauksensa eivät vastanneet kyselyn kysymyksiin, vaan 

vastaukset olivat osittain vain saman, aiheeseen liittymättömän lauseen toistoa.  

 

Käsittelemäni aineisto koostuu siis 444 informanttia. Aineisto on melko kattava. 

Informantteja kertyi kaikilta maakunta-alueilta (pois lukien Ahvenanmaa) ja 

syntymävuosikymmeniltä 1950–2000. Vastausvaihtoehto ”1950-luku tai aiemmin” 

mahdollistaa sen, että vastaajajoukko on laajempi ikäjakaumaltaan, kuin kysymyksen 

asettelun puitteissa voidaan tarkkaan määrittää (ks. Kuvio 2). Tuomi ja Sarajärvi (2002: 

89) käyttävät riittävän aineiston määritelmänä laadulliselle sisällönanalyysille saturaation 

käsitettä. Saturaation ajattelen täyttyneen tutkimukseni kohdalla, sillä vastauksissa on 
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havaittavissa toistuvuutta, ja ihonvärinen-väriadjektiivi on saanut samankaltaisia 

määritelmiä useaan otteeseen.  

 

 

KUVIO 2. Vastaajien ikäjakauma vuosikymmenittäin. 

 

Kuviosta 3 voidaan havaita, että vaikka informantteja kertyi läpi Suomen, on pääpaino 

jakautunut Uudenmaan (131 informanttia), Pohjois-Pohjanmaan (89 informanttia), 

Pirkanmaan (52 informanttia) ja Keski-Suomen (31 informanttia) kesken. Jakauma ei siis 

ole täysin tasainen läpi Suomen. Kolmantena vastaajien vastausten vertailukohtana oli 

tarkoitus käyttää kyselylomakkeen viimeistä kohtaa (ks. Liite 1, kohta 39), jossa pyysin 

informantteja valitsemaan kuudesta ihonväristä omaa ihoa eniten vastaavan värin. Tässä 

kohdassa informantit muodostivat kuitenkin hyvin homogeenisen joukon. Lähes kaikkien 

informanttien ihonvärit asettuivat 1–2 asteikolle. Tämän takia alkuperäinen ajatukseni 

vertailla ihonvärinen-väriadjektiivin käyttöä ihmisten kesken, joilla on eri ihonväri, ei ole 

perusteltua.  

 

Kyselyn kohdassa 37 pyysin kaikkia informanttien kertomaan, olivatko he aiemmin 

käyttäneet tai kuulleet käytettävän sanaa ihonvärinen, ja jos olivat, niin missä yhteydessä. 

Ainoastaan 36 kyselyyn vastanneista ei ollut kuullut ennen tätä kyselyä ihonvärinen-

väriadjektiivista, joten informanteilla oli pääsääntöisesti hyvät lähtökohdat pohtia 

väriadjektiivin merkityksiä eri käyttökonteksteissa (ks. Kuvio 4). Heistä, jotka eivät olleet 

kuulleet aiemmin sanaa, neljä oli 1950-, viisi 1960-, viisi 1970-, yksitoista 1980-, 

yhdeksän 1990- ja kaksi 2000-luvulla syntyneitä. Selkeää yhteyttä sanan 

tuntemattomuudelle ei siis löydy syntymävuosikymmenestä, sillä luvut jakautuvat 

suhteellisen tasaisesti. Alueittain jakauma on hieman selkeämpi. Uusimaa korostuu 12 
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vastaajalla, kun muille alueille vastaajia on vain yhdestä neljään. Toisaalta Uudeltamaalta 

vastaajia oli suhteessa myös eniten, joten vertailtuna luvut eivät eroa juurikaan toisistaan. 

Luvut eivät ole niin suuria, että lähtisin sen suuremmin pohtimaan sanan käyttöä ikä- ja 

aluejakaumittain. Sitä varten vaadittaisiin vielä laajempi aineisto ja iän ja asuinpaikan 

vaikuttamiseen tarkennettu kysely.  

 

 

KUVIO 3. Vastaajien maakuntajakauma. 

 

Sen, mitä värillä voi kuvata, vastaajat määrittelivät kohdassa 37 koskemaan piirtämistä ja 

värittämistä (195), tekstiilejä (168), haavan sidontatarpeita (86), kosmetiikkaa (60), 

sairaalasanastoa (1) ja erotiikkatuotteita (1). Osa sanaa käyttäneistä tai kuulleista ei 

määritellyt tarkemmin käyttökontekstia. Vastauksissa korostuvat siis kyselyn osioissa 

käyttämäni esimerkkituotteet. Kysely on varmasti ohjannut vastaajien konnotaatioita 

viimeisen kysymyksen kohdalla värin käyttöä määritellessä, mutta tärkeä havainto 

mielestäni on, että niiden ulkopuolelta ainoastaan kaksi informanteista esitti erilaisen 

käyttökontekstin ihonvärinen-väriadjektiiville. Käyttökontekstia määritteli osa 

vastaajista. Selkeimmin kohdan 37 vastauksista havaitsin yhteyden värin käyttöön 

koulumaailmassa (33) ja lapsuudessa (47), beesiin ja vaaleaan sävynä (71), värin käytön 

omaa ihonväriä kuvatessa (13) ja värin käytön markkinoinnissa (9). Markkinointiin näen 
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kuitenkin osittain kuuluvaksi kaikki värin esineisiin sidonnaisuutta määrittelevät 

vastaukset, sillä kaikkia mainittuja esineitä myös markkinoidaan.  

 

 

KUVIO 4. Ihonvärinen-adjektiivin käyttö ennen kyselyä. 

 

 

3.2. Kyselyn muodostaminen ja analyysimetodi 

 

Olen muodostanut kyselylomakkeeni yleisiä värisemantiikan tutkimuskyselyitä 

mukaillen. Kyselyni keskeisimmät kohdat olivat värinnimeämistehtävät (kohdat 3–20) ja 

ihonvärinen-väriadjektiivin käyttö eri konteksteissa (kohdat 21–34). Esimerkiksi Biggam 

(2012) esittelee vastaavanlaisia värinnimeämiseen pohjautuvia tutkimuksia kirjansa 

luvuissa 3 ja 4, ja Mari Uuskülan tutkimus edustaa myös vastaavanlaista 

värinnimeämiseen perustuvaa tutkimusta. Zimmermann & all. (2014) puolestaan ovat 

käyttäneet kontekstisidonnaista värin merkityksen pohdintaa tutkimuksessaan. 

Kysymyksiä omassa lomakkeessani oli kaiken kaikkiaan 39, joista yhdeksän kohtaa 

olivat vapaaehtoisia vastattavia. Vapaisiin kohtiin kertyi vastauksia 92–306 avointa 

kysymystä kohden.  

 

Tutkimuksessani analyysin kohteena ovat kyselylomakkeen kohdat 3–7, 11, 14, 18, 20, 

23–24, 31–32 ja 35–37.  Kysymykset 21–34 olivat alun perin tarkoitettu ihonvärinen-

väriadjektiivin tunnesemantiikan tutkimiseen, mutta aineiston runsauden takia olen 

rajannut tutkimusaiheeni käsittelemään vain ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppiä ja 

sen kontekstisidonnaisia merkityksiä. En siis analysoi negatiivisia tai positiivisia 

92 %

8 %

Kysymys 37: Oletko käyttänyt tai kuullut 
käytettävän ihonvärinen sanaa?

On käyttänyt tai kuullut
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tunnereaktioita omana tutkimuskohteenaan, vaan käytän näihin kohtiin liittyvien 

avoimien vastauskohtien vastauksia ihonvärinen-väriadjektiivin merkitysten 

määrittelyssä. Tunnereaktioihin liittyvissä avoimissa kohdissa havaitsin olennaista 

pohdintaa ihonvärisen sanamerkityksestä, prototyyppisyydestä ja käyttökonteksteista, 

jota pystyn hyödyntämään asettamieni tutkimuskysymysteni kohdalla.  

 

Loput kyselyn kohdista olivat täydennyskysymyksiä, joiden tarkoitus oli viedä vastaajan 

huomio pois tutkittavana olevasta ihonvärinen-väriadjektiivista ja taata näin 

objektiivisempia vastauksia. Näiden kysymysten saamien vastausten sisältöön en tule 

kiinnittämään huomiota tutkimuksessani, sillä ne eivät anna tutkimuskysymyksieni 

kannalta oleellista tietoa. Ainoa poikkeus on kyselyn kohta 10, jossa pyysin informantteja 

nimeämään punaisen värikynän värin. Punaisen saamaa yksimielistä nimeämistä tulen 

käyttämään vertailukohtana ihonvärinen-värin nimeämisille.  

 

Tutkimukseni analyysin olen toteuttanut aineistopohjaisella sisällönanalyysilla (Tuomi & 

Sarajärvi 2002: 98). Keskeisenä menetelmänä sisällönanalyysissa on luokittelu, johon 

olennaisena asiana liittyy tulosten jaottelu ryhmiin (Tuomi & Sarajärvi 2002: 112). Olen 

luvussa viisi jaotellut kyselyn kohtien 24 ja 32 tuottamat vastaukset neljään eri 

kategoriaan, joita käsittelen luvun viisi alaluvuissa yksitellen. Aineistopohjaista 

sisällönanalyysia tehdessä voi analyysi jäädä helposti vain tällaisen luokittelun tasolle, 

minkä vuoksi yhdistän luvussa kuusi teoriakehyksen aineistonanalyysini tueksi (Tuomi 

& Sarajärvi 2002: 108–109). Etenen siis lukujen neljä ja viisi aineistopohjaisen analyysin 

tarjoamista kuvauksista ja luokitteluista teorian tukemaan merkitysten jäsentämiseen ja 

niiden tulkintaan luvussa kuusi (Tuomi & Sarajärvi 2002: 102).  
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4. IHONVÄRINEN VÄRINNIMEÄMISTEHTÄVISSÄ 

 

Tässä alaluvussa erittelen kyselylomakkeen kohtien 3–20 tulokset. Kohdissa 3–7 pyysin 

informantteja kuvaamaan ihmisiä parilla virkkeellä ja kohdissa 8–20 määrittämään 

esineiden värejä yhdellä värillä. Olen koonnut informanttien vastaukset taulukoiksi, 

joissa ilmenevät keskeisimmät määritetyt värit ja niiden saamat vastausmäärät.  

 

 

4.1 Laastari ihonvärisenä 

 

Kysymyksessä 18 pyysin informantteja määrittämään kuvassa olevan laastarin värin (ks. 

Liite 1, kohta 18). Laastarin väri on poimittu erään nettikaupan vastaavasta tuotteesta, 

jossa tuotteen väri on nimetty ihonväriseksi. Olen koonnut kuvioon 5 vain ihonsävyjä 

kuvaavat vastaukset, ja tiivistänyt loput ”muita” nimikkeen alle. Laastarin tulkitsi 

ihonväriseksi 118, beigeksi 124 ja vaaleanruskeaksi 61 informanttia. Ihonvärinen 

vastauksista olen ottanut erilleen vaalean ihon värinen vastaukset, sillä niissä vastaajat 

tarkensivat värin koskemaan nimenomaan tiettyä ihonsävyä, eivätkä käyttäneet 

ihonvärinen-yhdyssanaa. Seitsemän informanteista määritti laastarin väriksi myös 

laastarinvärinen, mikä korostaa ihonvärisen merkityksen kytkeytymistä iholle 

tarkoitettuihin tuotteisiin. Laastari sai kontekstina suurimman yksimielisyyden kaikista 

nimettävistä ihonvärisistä esineistä (26,6 %).  

 

 

KUVIO 5. Ihonvärinen laastari. 
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Kysymykseen 37 vastanneista informanteista 86 eli 19,4 % mainitsi kuulleensa tai 

käyttäneensä ennen kyselyyn vastaamista ihonvärinen-väriadjektiivia kuvaillessaan 

laastaria. Lisäksi kolmen vastaajan kohdalla on oletukseni mukaan viitattu johdannossa 

mainitsemani MTV:n (2015) uutisointiin Ruotsissa tapahtuneesta laastarikohusta. 

Vastaajat muistelivat kuulleensa ”laastarijutusta”, ”laastarikeskustelusta” ja ”riidasta 

laastareiden rasistisuudesta”. Huolimatta laajasta yksimielisyydestä värinnimeämisessä 

moni informantti huomioi väriadjektiivin ongelmallisuuden myös laastarin kuvauksen 

yhteydessä kyselyn vastauksissaan: 

 

(1) Yhteiskunta mieltää yhä ensimmäisen vaihtoehdon "ihonväriksi", mistä kertoo 

laastarit, ohuet sukkahousut ja kuvataidekauppojen "ihonväritussit", jotka 

ovat valkoisen ihmisen sävyjä. 

 

(2) [--] Esim. jos sanotaan, että laastari on ihonvärinen, se on oikeasti vaalean 

ihmisen ihonvärinen. Ei ole olemassa yhtä väriä, joka olisi ihonvärinen.  

 

(3) Laastarin värinen. (huom. normitus valkoihoisuudesta / "laastarinväri" - 

ihonväri - valkoisen iho) 

 

(4) [--] Itsekin käytin sitä kuvaamaan laastarin väriä. [--] Itseasiassa hieman 

hölmö olo käyttää epätäsmällistä termiä vain vakiintuneen tavan vuoksi. 

 

Laastarinvärinen ja ihonvärinen nähtiin siis osittain rinnasteisina väriadjektiiveina 

toisilleen. Erona kuitenkin on, että jos puhuisimme laastarinvärisestä ja tarkoittaisimme 

sillä tiettyä, kaupoissa myytävää ja vaalean sävyistä laastaria, olisi sillä värillä paljon 

tarkempi merkityskenttä kuin nykyisellä ihonvärinen-väriadjektiivilla. Tätä pohdin lisää 

luvussa kuusi, jossa määrittelen tarkemmin ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppisyyttä 

ja polyseemisyyttä.  

 

 

4.2. Värityskynä ihonvärisenä 

 

Toiseksi eniten ihonvärinen-väriadjektiivia käytettiin kysymyksen 20 yhteydessä, jossa 

pyysin informantteja nimeämään värityskynästä jäävän jäljen värin (ks. Liite 1, kohta 20). 

Väri on poimittu eräältä nettisivulta vastaavan tuotteen yhteydestä, jossa värityskynää 
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myytiin ihonvärinen-sävynä. Kynä oli irrallinen myyntikappale, eikä osa laajempaa 

kynäkokoelmaa, joka olisi kattanut laajan kirjon eri ihonvärejä.  

 

Kynän kohdalla ihonvärinen-väriadjektiivia käytti vain 71 eli 16,1 % informanteista. 

Ihonväristä suositumpi oli laastarin tapaan beige vastauksin 110 eli 24,8 % 

informanteista. Kuviossa 6 olen erottanut vaalean ihon värinen (28 vastaajaa) ja vaalean 

beige (28 vastaajaa) omiksi vastauksikseen, sillä niissä informantit ovat tarkentaneet 

värisävyn merkitystä. Kyselyn kohdassa 37 informanteista 200 eli 45 % oli kuullut 

käytettävän tai käyttänyt ihonvärinen-nimitystä nimenomaan piirtäessä tai maalatessa. 

Tulokset ovat siis hieman ristiriidassa keskenään. Kohdan 37 perusteella värikynän voisi 

määritellä prototyyppisimmäksi viittaussuhteeksi ihonvärinen-väriadjektiivin käytölle, 

mutta värinnimeämistehtävässä sen käyttö jäi 10,5 % alle laastarista nimeämisestä 

ihonväriseksi. 

 

 

KUVIO 6. Ihonvärinen kynä. 

 

Värikynän kohdalla oli käytetty myös vaaleanpunainen- ja persikka-värejä, joita 

kohdassa 18 ei ollut juuri käytetty kuvaamaan laastaria. Värikynän nimesi 

vaaleanpunaiseksi 54 vastaajista (12,2 %) ja persikaksi 14 vastaajista (3,4 %). Persikka 

(peach) on Zimmermann & all. (2014) tutkimuksen mukaan englannin kielessä korvannut 

osittain skin-colour termin. Samanlaista kehitystä ei tämän kyselyn perusteella suomen 

kielen ihonvärinen-väriadjektiivilla ole, sillä persikka ilmenee usealla vastauksella 

ainoastaan kysymyksen 20 kynän värin yhteydessä. Laastarille persikkaa väriksi tarjosi 

ainoastaan yksi, venytyskorun kohdalla viisi ja paidan kohdalla ei yksikään 

informanteista.  

7
1

2
8 3
2

1
1

5
4

1
4

1
1

0

2
8

4

3
7

2
4

1
2

1 1

2
7

KYSYMYS 20: MINKÄ VÄRINEN JÄLKI KYNÄSTÄ JÄÄ? 



25 
 

Värityskynä sai myös eniten nimeämisiä nudeksi eli ihonvärinen-väriadjektiivin 

englanninkieliseksi vastineeksi markkinoinnissa. 32 informanttia olisi ennemmin 

kutsunut kynästä jäävää vaaleaa väriä nudeksi. Laastarin kohdalla nudea käytettiin 13, 

venytyskorun kohdalla 7 ja paidan kohdalla 3 kertaa. Mielenkiintoista on, miksi 

englanninkielinen vastine nude tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin ihonvärinen, 

vaikka sen viittaussuhde, ”vaalean ihon väri”, pysyy samana.  

 

 

4.3. Venytyskoru ihonvärisenä  

 

Kolmanneksi eniten ihonväriseksi nimettiin kyselyn kohdassa 14 ollutta venytyskorua 

(ks. Liite 1, kohta 14). Määrä on jo huomattavasti vähäisempi kuin laastarin ja värikynän 

kohdalla. Kuten kuviosta 7 näkee, ainoastaan 19 eli 4,3 % informanteista nimesi 

venytyskorun ihonväriseksi. Kohdassa 37 puolestaan yksikään informanteista ei 

maininnut käyttäneensä tai kuulleen käytettävän nimitystä ihonvärinen korujen kohdalla. 

Samoin kuin edellisille esineille, niin myös venytyskorulle tarjottiin eniten vaihtoehdoksi 

beigeä (76 informanttia eli 17,8 %). Venytyskorun kohdalla selkeästi vaikutti myös sen  

koru-lekseemi, sillä toiseksi eniten kohdassa tarjottiin eri metallien sävyjä venytyskorun 

väriksi (mm. kulta, ruusukulta, kupari ja valkokulta). Ainoastaan kohdan 14 vastauksissa 

mukana olivat lisäksi norsunluu ja luunvärinen vastauksin 21 eli 4,7 %.  

 

 

 

KUVIO 7. Ihonvärinen venytyskoru. 

 

Tulkintani on, että ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppisen värin vaalea ja beige 

oletus vaikuttaa kohdan 14 vastauksissa. Kyselyssä käytetty venytyskorun kuva on hyvin 

hailakan värinen, lähes valkoinen (ks. Liite 1, kohta 14). Väri eroaa melko paljon 
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esimerkiksi kohdan 18 laastarin väristä, joka keräsi eniten ihonvärinen nimeämisiä. Kohta 

14 sai lisäksi 44 valkoinen ja 23 kerma värinimikettä, kun taas muissa kohdissa kyseiset 

värit eivät esiintyneet lainkaan tai vain muutamien informanttien vastauksissa.  

 

 

4.4. T-paita ihonvärisenä 

 

Kyselyn kohdassa 11 pyysin informantteja määrittelemään kuvassa olevan paidan värin 

(ks. Liite 1, kohta 20).  Paidan värin olen poiminut erään nettikaupan tuotevalikoimasta, 

jossa se on ollut myynnissä nimikkeellä ihonvärinen. Tällä kertaa tuote oli muita 

ruskeansävyisempi, eikä tyypillinen beigeen taittuva sävy. Tämä näkyy informanttien 

vastauksissa. Kysymyksen vastaukset osoittavat, että paidan yhteydessä käytetty väri on 

vähiten ihonvärinen informanttien mielestä. Ainoastaan kolme eli 0,07 % informanteista 

nimesi paidan värin ihonväriseksi, ja saman verran informanteista käytti termiä nude (ks. 

Kuvio 8). Kuitenkin kohdassa 37, jossa informantit saivat nimetä kuulemiaan tai 

käyttämiään konteksteja ihonvärinen-väriadjektiiville, 168 eli 38 % mainitsi ihonvärinen-

väriadjektiivin käyttökontekstiksi nimenomaan tekstiilit. Kohdassa 11 enemmistö eli 232 

informanteista kuitenkin nimesi värin beigeksi (52,3 %). 94 informanteista käytti termiä 

vaaleanruskea (21,6 %).  

 

 

KUVIO 8. Ihonvärinen paita. 

 

Kohdan 11 vastaukset tukevat hypoteesiani siitä, että ihonvärinen viittaa nimenomaan 

beesin ja vaalean kaltaisiin sävyihin enemmän kuin ruskeansävyihin. Lisäksi ihonvärinen 

liittyy selkeästi enemmän esineiden kuvaamiseen kuin ihmisten värin kuvaamiseen, 

minkä osoitan tarkemmin luvuissa viisi ja kuusi. Selkeä ero on kuitenkin jo tässä luvussa 
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esittelemieni esineiden värinnimeämistehtävissä havaittavissa. Niin laastaria, 

värityskynää, venytyskorua kuin paitaa kuvattiin muutamasta kerrasta yli sataan kertaan 

ihonväriseksi, mutta seuraavassa alaluvussa analysoimissani kyselyn kohdissa 3–7 väri ei 

esiintynyt kertaakaan ihmisten kuvaamisen yhteydessä. 

 

 

4.5. Ihmisten kuvaaminen ihonvärisenä 

 

Kohdassa 37 ainoastaan kolme eli 0,07 % informanteista vastasi kuulleensa ihonvärinen-

termiä käytettävän ihmiseen viitatessa. Vastaus on linjassa kohtien 3–7 kanssa, joissa 

pyysin informantteja kuvaamaan erinäköisiä ihmisiä parilla virkkeellä. Ihonvärinen ei 

ilmene kertaakaan henkilöiden kuvauksissa. Kaikista vähäisintä ihonvärinen-

väriadjektiivin käyttöä havaitsin kyselyn tulosten mukaan ihmisiä kuvaavassa 

kontekstissa. Tätä havainnollistan tässä alaluvussa kysymysten 3–7 osalta, ja jatkan 

kontekstisidonnaisten merkitysten analyysia luvussa viisi käsitellen kyselyn kohdat 24, 

32 ja 37. 

 

Kysymyksissä 3–7 pyysin siis informantteja kuvailemaan kuvissa olevien henkilöiden 

ulkonäköä (ks. Liite 1).  Kuvioon 9 olen koonnut kohdassa kolme esiintyvästä vaaleasta 

mieshenkilöstä käytetyt ihonväriin viittaavat ilmaukset. Kertaakaan vastauksissa ei tule 

ilmi ihonvärinen, ja 420 eli 94,6 % informanteista ei mainitse ihonväriä lainkaan. Hieman 

enemmän informantit kuvailevat kohdassa kuusi oleva naisen ihonväriä. Naisen 

ihonväriin viitataan yhteensä 49 kertaa (ks. Kuvio 10). 395 informanttia ei viittaa 

ihonväriin ollenkaan kohdassa kuusi. 

 

 

KUVIO 9. Vanha valkoihoinen mies. 
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KUVIO 10. Nuori vaaleaihoinen nainen. 

 

Kuvioon 11 olen listannut kohdan neljä naisesta käytetyt ihonvärin ilmaukset. 

Ihonvärinen ei esiinny kertaakaan kuvauksissa, mutta ihonväriä itsessään kuvataan 

enemmän kuin kohdissa kolme ja kuusi. 360 vastaajista eli 81 % ei kuitenkaan nimeä 

kohdassa neljä ihonväriä laisinkaan. Iholle sävyiksi määritellään tumma (62), ruskea (11) 

ja musta (13) kuten kuvioon 11 olen merkinnyt. Samoin kohdassa viisi olevasta nuoresta 

pojasta annetaan määritelmät tummaihoinen (86), ruskeaihoinen (10), musta (18) ja 

vaaleanruskea (1) mutta ei kertaakaan ihonvärinen (ks. Kuvio 12). 319 eli 72 % ei 

määrittele ihonväriä ollenkaan kohdassa viisi.  

 

 

KUVIO 11. Nuori tummaihoinen nainen. 

 

KUVIO 12. Nuori tummaihoinen poika. 

 

Sama ihonvärinen-väriadjektiivin käyttämättömyys toistuu viimeisessä ihmisten 

kuvaustehtävässä kohdassa seitsemän. Kuvassa on neljä erilaista ja eri ihonvärin omaavaa 

henkilöä (ks. Liite 1, kohta 7), joita kaikkia pyysin informantteja kuvaamaan. 421 

informanteista ei nimennyt ihonvärejä ollenkaan kyseisessä kohdassa. Yhteensä 33 

informanttia nimesi kuviossa 13 osoittamallani tavalla jokaisen tai jonkun henkilön 

ihonvärin.  
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KUVIO 13. Neljä ihmistä samassa kuvassa. 

 

Kyselyn kohdassa 23 pyysin informantteja määrittelemään virkkeen ”Näitkö jo uuden 

työntekijämme? Sen ihonvärisen?” aiheuttaman tunnereaktion (negatiivinen, neutraali 

vai positiivinen) ja kohdassa 24 annoin mahdollisuuden perustella valintaa. Kuviosta 14 

näkee, että virke herätti selkeästi enemmän negatiivisia (351) kuin positiivisia (11) 

tunteita. Kohtaa 24 täydentävistä kohdan 23 vastauksista käy ilmi, että negatiivisuus 

johtuu pitkälti virkkeen epäaitoudesta sekä ihonvärisen sopimattomuudesta tähän 

kontekstiin (tästä tarkemmin alaluvussa 5.1.). Koska en tämän tutkimuksen yhteydessä 

käsittele tarkemmin sanaan sisältyvää affektiivista merkitystä, keskityin kohdan 24 

sisältöihin. 

  

 

KUVIO 14. Tunnereaktio kohdassa 23. 

 

Kahdeksan vastaajista vastasi kohtaan 24, ettei ihonvärinen ole oikea väri tai sitä ei ole 

olemassa. Kymmenen vastaajista kuvasi negatiivisen tai neutraalin tunteen johtuvan siitä, 

ettei ihonvärinen-väriadjektiivia voi käyttää tässä yhteydessä eli kuvatessa ihmistä. Tätä 

kontekstisidonnaisuutta siirryn tarkemmin käsittelemään seuraavassa luvussa viisi.  
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5. IHONVÄRINEN LAUSEKONTEKSTISSA 

 

Luvussa neljä erittelin aineiston ihonvärinen-väriadjektiivin ilmentymistä kyselyn 

kohdissa 3–7, joissa olin pyytänyt informantteja kuvaamaan ihmisiä ja nimeämään 

esineiden värejä. Tässä luvussa käsittelen kohtien 24, 32 ja 37 ihonvärinen-väriadjektiivin 

ilmentymiä informanttien vastauksissa, ja jaan sanan käytön neljään kategoriaan. Luvussa 

kuusi yhdistän lukujen neljä ja viisi aineistoanalyysin teoriaan pohtien ihonvärinen-

väriadjektiivin prototyyppisyyttä ja paikkaa väriadjektiivien kategoriassa. 

 

Jo edellä olen esittänyt hypoteesin siitä, että prototyyppisyys väriadjektiivissa 

ihonvärinen liittyy selkeästi enemmän esineiden, erityisesti värikynän ja laastarin, 

kuvaamiseen kuin ihmisten eri sävyisten ihojen kuvaamiseen. Tätä hypoteesia tuen 

vertailemalla seuraavaksi avoimia vastauksia kohdista 24, 32 ja 37. Kohtaan 24 tuli 

yhteensä 306, kohtaan 32 yhteensä 162 ja kohtaan 37 yhteensä 445 vastausta. Kohtien 24 

ja 32 vastaukset olen lajitellut karkeasti viiteen kategoriaan vastauksien sisällön 

perusteella. Kategoriat ovat 1) lauseyhteys on outo, 2) yhteys vaaleaan ihonväriin, 3) 

määritelmän ongelmallisuus, 4) ongelmallinen kontekstissa / kontekstin vaikutus 

tulkintaan ja 5) rasistinen ilmaisu. Näistä tutkimuskysymysteni kannalta olennaisina 

pidän neljää ensimmäistä. Sanan rasistisuutta en lähde määrittelemään tässä analyysissa, 

kuten johdannossa jo tarkensin viitatessani aiempaan tutkimukseen ja rajatessani 

tutkimuskysymykseni.  

 

Kohdan 24 vastauksissa ainoastaan kaksi informanteista vastasi pitävänsä ihonvärinen-

adjektiivia helppona tai ymmärrettävänä tapana kuvata uutta ihmistä työpaikalla. Kohdan 

32 vastauksissa koskien värikynää vastaavia ilmaisuja oli yksi ”jos on tarve niin mikä 

ettei”. Lisäksi kohdassa 32 yhdeksän informanteista vastasi värin olevan ymmärrettävä 

omassa kontekstissaan (värikynä) tai liitettynä kysyjän ihonväriin. Muut informantit 

kohdissa 24 ja 32 asettuivat joihinkin määrittelemästäni viidestä kategoriasta, joista neljää 

ensimmäistä käsittelen. Taulukkoon 3 olen poiminut kohdan 24 vastauksista kutakin 

ryhmää eniten kuvaavia vastauksia esimerkeiksi, ja vastaavasti taulukkoon 4 kohdan 32 

vastaukset. Käsittelen seuraavaksi taulukoiden kolme ja neljä asiat kategoria kerrallaan 

vertaillen tuloksia kummankin kyselyn kohdan vastauksissa.  

 



31 
 

TAULUKKO 3. Näitkö jo uuden työntekijämme? Sen ihonvärisen? 

1) Lauseyhteys on 

outo 

(5) Ilmaisu on outo 

 

(6) Lauserakenne on hölmö 

 

(7) Outo lause, vaikea kuvitella käyttöä 

 

2) Yhteys 

vaaleaan 

ihonväriin 

mainittu 

(8) Olisi outoa sanoa "ihonvärinen". Sillä kai tarkoitetaan vaaleaihoista, 

mutta harvemmin vaaleaa ihoa mainitaan erikseen.  

 

(9) En ymmärrä ihonvärin kuvailun tarkoitusta. Miellän sen tarkoittavan 

vaaleaihoista. 

 

(10) Korostaa sitä, miten vaaleaa ihonväriä pidetään niin normina, ettei 

sille oikein löydy omaa värisanaa. 

 

(11) Tuntuu oudolta viitata henkilöön "ihonvärisenä". Vaalea olisi ollut 

neutraalimpi ilmaisu 

 

3) Määritelmän 

ongelmallisuus 

(13) Niin minkä värisestä ihosta on kyse, kaikilla on jonkin värinen iho. 

 

(14) Mikä on ihonvärinen? Oletko nähnyt vaatteeni? Sen kankaan värisen. 

 

(15) Ihonväri ei ole väri. Sama kuin sanoisi, "se omenanvärinen" 

 

(16) Mikä väri on ihonväri? Voinko sanoa, että minulla on hiustenvärinen 

tukka... 

 

(17) Maailmassa tuskin on ihmistä, joka ei olisi ihonvärinen  

 

(18) Ihonvärinen on tyhmä sana, koska sitä ei ole olemassa 

 

(19) Ihonvärinen ei kai ole mikään oikea väri. 

 

4) Ongelmallinen 

kontekstissa 

(20) Kuulostaa omituiselta. Ihonvärinen-sanaa käytetään mielestäni 

lähinnä elottomia asioita kuvatessa, erityisesti kynissä ja maaleissa. 

 

(21) Minusta sana "ihonväri" ei tässä kontekstissa kerro oikein mitään. 

Värikynästä tai laastarista puhuttaessa olen sanaa käyttänyt kuvaamaan 

vaaleaa ihon väriä/vaaleaa beigeä, mutta ihmistä kuvailtaessa en osaisi 

päätellä, tarkoitetaanko tässä tummaa vai vaaleaa ihmistä. 

 

(22) Ihmisen kuvaileminen ihonväriseksi tuntuu omituiselta. Kaikilla 

ihmisillä on iho, joka on jonkin värinen. Määritelmä ei ole tarkka. 

 

(23) Totta, kukapa sanoisi ihonvärinen ihmisestä, toisin kuin itse sanoin 

laastarista 

 

(24) Puhuessa ihmisestä en käyttäisi sanaa ihonvärinen 
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5.1. Lauseyhteys on outo 

 

Kohdan 23 esimerkki ”Näitkö jo uuden työntekijämme? Sen ihonvärisen?” herätti 

hämmennystä 106 vastaajassa (35 %), mikä ilmenee kohtaa tarkentavissa vastauksissa 

kyselyn kohdassa 24. Kohdan 32 vastauksissa hämmennystä ilmaisi vain yhdeksän 

vastaajista (5,6 %). Prosentuaalinen ero on suuri ja osoittaa jo määrällisesti, että kohdan 

31 virke on ymmärrettävämpi ja ihonvärinen-väriadjektiivi hyväksytympi siinä 

kontekstissa kuin kohdan 23 virkkeissä. Outona kohdissa informantit pitivät joko lauseen 

muotoa (ks. Taulukko 3, esimerkki 6), ilmaisua itsessään (ks. Taulukko 3, esimerkki 5) 

tai lauseen teennäisyyttä (ks. Taulukko 3, esimerkki 7). Näissä vastauksissa ei siis 

määritelty ihonvärisen prototyyppisyyttä lausekontekstissa, vaan arvioitiin ennemminkin 

lauseen käyttöä normaalissa elämässä.  

 

TAULUKKO 4. Missä se ihonvärinen kynä on?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1) Lauseyhteys on 

outo 

(25) Sanavalintana neutraali mutta outo. Mieluummin nude... 

 

(26) Outo lause, vaikea kuvitella käyttöä 

 

2) Yhteys 

vaaleaan 

ihonväriin 

mainittu 

(27) Ihonvärinen on niin outo sana. Sanoisin ennemmin ”nude” kynä jos 

tarkottaisin valkosta ihonväriä 

 

(28) En tunne ko. sävylle muita termejä  

 

(29) Viittaa siihen, että ihonväri olisi jokin tietty, eli luultavasti vaalea 

 

3) Määritelmän 

ongelmallisuus 

(30) Nii-in... Miten kynä löyty: mikä kullekin ihmiselle on ihonväriä? 

 

(31) Ihonväri ei ole väri 

 

(32) väriä voi mielestäni kuvailla paremminkin 

 

(33) Ei tietenkään ole yhtä tiettyä ihonväriä, mutta jotkut kynät ovat nimetty 

ihonväriksi. 

 

4) Kontekstin 

vaikutus 

tulkintaan 

(34) Omassa kulttuurikontekstissaan neutraali 

 

(35) Tässä kontekstissa taas outo sanavalinta tuo ihonvärinen 

 

(36) Jos oma lapseni sanoisi tämän minulle, niin ymmärtäisin kyllä, mitä 

väriä hän tarkoittaa. Olemme molemmat saman värisiä iholtamme. 

 

(37) Riippuu kysyjästä ja keltä kysytään 

 

(38) Liian vakiintunut herättääkseen aidossa kontekstissa ikäisessäni 

konnotaatioita.  
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Noin neljäosan näistä kohdan 23 esimerkkiä outona pitävistä vastauksista tulkitsen 

viittaavan kategorian neljä kaltaiseen kontekstisidonnaiseen outouteen nimenomaan 

henkilön kuvauksen kontekstissa. Esimerkiksi informantti, joka vastasi kohdassa 24 

”kuka sanoo ihonvärinen? ei kukaan?”, oli käyttänyt ihonvärinen-adjektiivia kuitenkin 

kohdassa 18 kuvaillessaan laastarin väriä. Toinen taas oli vastannut kohtaan 24 ” Ei 

kukaan puhu tällä termillä, outo lause”, mutta käyttänyt sekä kohdassa 18 että kohdassa 

20 ihonvärinen-nimitystä laastarista ja värikynästä. Kolmas informantti kommentoi 

kohdan 24 olevan ”Outo ilmaisutapa, jolle ei ole tuttua mallia.”, mutta myös hän oli 

käyttänyt ihonväristä kuvaamaan kohtia 18 ja 20. Kaiken kaikkiaan 28 kohdan 23 

virkkeitä outona pitäneistä informanteista (9,2 %) oli käyttänyt ihonvärinen-

väriadjektiivia joko kohdassa 18 tai kohdassa 20 tai molemmissa.  

 

Kohdan 31 esimerkille annetut tarkennetut vastaukset kohdassa 32 olivat osittain samaan 

tapaan ristiriidassa informanttien aiempiin vastauksiin nähden. Erona kohdissa oli se, että 

kohdassa 31 käytin ihonvärinen-väriadjektiivia kuvaamaan esinettä enkä ihmistä (ks. 

Liite 1, kohta 31). Kohdan 32 vastauksiin voi kuitenkin vaikuttaa se, että 

väritystilanteessa ihonvärisellä kynällä usein väritetään ihmishahmoa, jolloin väri liittyy 

taas epäsuorasti ihmisen kuvaamiseen, jolloin konteksti voi saada samankaltaisen 

viittaussuhteen kuin kohta 23.  

 

Ristiriitaisuutta kohdan 32 ja kyselyn muiden kohtien vastauksissa ilmeni kolmen (2 %) 

informantin kohdalla. Yksi informanteista totesi kohdassa 32, ettei käyttäisi ihonvärinen-

sanaa, mutta oli kuitenkin nimennyt kohdassa 18 laastarin ihonväriseksi. Toinen 

informanteista puolestaan sanoi viittauksen olevan epämääräinen, mutta oli sekä 

kohdassa 18 että kohdassa 20 viitannut esineisiin ihonvärinen-adjektiivilla. Kolmas 

kuvaili sanan valintaa oudoksi ja toivoi sen sijaan käytettävän termiä nude, kuten oli 

antanut vaihtoehdoksi myös kohdissa 18 ja 20. Kohdassa 18 hän oli kuitenkin käyttänyt 

myös ihonvärinen-väriadjektiivia kuvaamaan laastarin väriä. 

 

Kohdan 31 esimerkkejä oudoksi nimenneistä informanteista siis kolme (2 %) oli 

kuitenkin käyttänyt ihonvärinen-adjektiivia kuvaamaan joko laastaria tai värikynää, 

vaikka kohdan 31 lauseyhteydessä mielsi sanan käytön oudoksi tai epämääräiseksi. 

Tulkitsen kohtien 24 ja 32 vastauksien viittaavan samankaltaiseen outouteen 

kohdennettuna kontekstiin ihonvärinen + ihmisen kuvaus. Lisäksi tulkitsen tässä olevan 
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vaikutusta pelkällä värinnimeämisellä irrallaan todellisesta tilanteesta ja sanan käytöllä 

lausekontekstissaan.  

 

 

5.2. Yhteys vaaleaan ja beesiin 

 

Muodostamani kategorian kaksi (ks. Taulukko 3) mukaisia vastauksia, joissa 

eksplisiittisesti ilmaistiin ihonvärinen-adjektiivin yhteys vaaleaan tai beesiin, oli 

yhteensä 22 (7,1 %) kohdassa 24. Vastaava luku kyselyn kohdan 32 vastauksissa 

kategoriassa kaksi on 20 (12,3 %) eli hieman pienempi vastausmäärältään, mutta 

avoimeen kohtaan vastanneiden informanttien määrään suhteutettuna suurempi. Yhteys 

beesiin on silti havaittavissa implikoidusti lähes kaikissa vastauksissa. Esimerkiksi 

seuraavassa alaluvussa 5.3. käsittelemäni ihonvärinen-väriadjektiivin ongelmallisuus 

johtuu pitkälti sen riittämättömyydestä kuvata kaikkia ihonvärejä konteksteissa, joissa 

puhutaan ihmisestä tai viitataan johonkin asiaan, josta ei ole mainittu muuta kuin 

ihonvärinen-määritelmä.  

 

Yhteyttä beesiin tukee edellisen luvun alalukujen 4.1, 4.2. ja 4.3. vertaaminen alaluvun 

4.4. tuloksiin. Kyselyn värinnimeämistehtäviä analysoimalla huomasin, että 

ruskeasävyinen paita sai vain kolme ihonvärinen nimeämistä, kun taas muissa kohdissa 

luku oli ainakin viisinkertainen. Informanteilla on siis tietty mielikuva siitä, mihin väriin 

ihonvärinen värinä viittaa. Kohdassa 24 perustelut olivat enemmän kontekstisidonnaisia, 

ja niiden ohessa vaaleuden oletusarvo tuli esiin. Tällaisia ovat esimerkit 8 ja 9 taulukossa 

3 ja esimerkit, joissa ihonvärinen-väriadjektiivin käyttö ihmisestä todetaan 

ongelmalliseksi sen rajatessa merkityksen vain vaaleaan ihmiseen. Samankaltaisia 

ilmaisuja en havainnut kohdassa 32 informanttien kuvatessa ihonvärisen kynän 

määritelmää. Taulukossa 4 kategorian kaksi perusteina olivat enemmän ihonvärinen kynä 

-konseptin yleinen oletettavuus vaaleudesta (esimerkit 27, 28 ja 29 Taulukossa 4). Yhteys 

vaaleuteen on yksi ongelma ihonvärinen-väriadjektiivin käytössä laajasti eri 

konteksteissa. Puran kategoriaan kolme määrittämiäni ongelmallisuuksia ihonvärinen-

väriadjektiivin käytössä seuraavassa alaluvussa. 
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5.3. Ihonvärinen ongelmallisuus väriadjektiivina 

 

Kategoriaan kolme (ks. Taulukko 3) sisällyttämäni informanttien vastaukset kyselyn 

kohdassa 24 liittyvät joko sanan riittämättömyyteen kuvata laajaa kirjoa eri ihonsävyjä 

tai vastaavasti sanan liian suppeaan yleismerkitykseen ihonvärinen-väriadjektiivin 

tarkoittaessa vaaleaa tai beigeä. Informanteista 25 (8,1 %) totesi ihonvärinen-

väriadjektiivin olevan riittämätön kuvaamaan laajaa kirjoa ihon eri sävyjä, 7 kielsi 

ihonvärinen-adjektiivin värikategoriaan kuulumisen ja 10 (3,3 %) pohti, mitä ilmaisu 

ihonvärinen tarkoittaa. Hyviä vertauksia ihonvärinen-väriadjektiivin epätarkkaan 

kuvaavuuteen ihon sävyjen yhteydessä ovat esimerkit 14, 15 ja 16, joissa ihonvärinen 

rinnastettiin samaan tapaan muodostuviin adjektiiveihin kuten kankaanväriseen (ks. 

Taulukko 3).  

 

Kyselylomakkeen kohdan 24 vastaukset tukevat mielestäni kategorisoinnin teorian 

näkökulmasta ihonvärinen-väriadjektiivin asemaa nimenomaan hyperonyyminä eli 

yläkäsitteenä, jonka alle eri ihonvärit asettuisivat (Biggamin 2012: 41; Kuiri 2012: 34). 

Samalla sanan perusväritermisyys monimutkaistuu, sillä yhtenä kriteerinä 

perusväritermille on Bernin ja Kayn (1969) mukaan nimenomaan yläkäsitteenä 

toimiminen. Ihonvärinen ei siitä huolimatta voi olla perusväritermi, sillä se selkeästi 

sitoutuu tiettyyn käyttökontekstiin (tietyt esineet).  Väriä ei voida siis käyttää kuvaamaan 

mitä tahansa asiaa, vaan sillä kuvataan hyvin suppeaa joukkoa tiettyjä esineitä. Tätä 

käsittelen tarkemmin alaluvussa 6.2., jossa määrittelen ihonvärinen-väriadjektiivin ei-

perusväritermiksi. 

 

Samat ongelmat sisältyvät kohdan 32 vastauksiin. Taulukkoon 4 olen poiminut 

kategorian kolme kohdalle esimerkit 30–32, jotka viittaavat kohdan 24 kaltaisiin 

ongelmiin. Esimerkki 30 viittaa ihonvärien moninaisuuteen, 31 ihonvärinen-

väriadjektiivin väriaseman kieltämiseen ja 32 esimerkissä informantti oli pohtinut, että 

asian voisi ilmaista tarkemminkin. Esimerkissä 33 informantti tiedostaa ongelman, mutta 

hyväksyy myös konseptin ihonvärinen kynä. Palaan luvussa kuusi pohtimaan tätä 

ihonvärinen kynä -konseptia ja sen vaikutusta ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppiin. 

 

 

 



36 
 

5.4. Kontekstin vaikutus tulkintaan 

 

Taulukon 3 kategoriassa neljä informantit ovat perustelleet kategorian yksi tapaan 

outouden tunnetta nimenomaan kontekstin ”ihmisen kuvailu” perusteella. 37 informanttia 

(12,1 %) totesi suoraan kohdan 23 esimerkin olevan outo ihonvärisen kuvatessa 

nimenomaan ihmistä. Seitsemän näistä informanteista tarkensi ihonvärinen-

väriadjektiivin olevan käyttökelpoinen ainoastaan elottomien esineiden kuvaamisessa 

(esimerkiksi laastari, sukkahousut ja värikynä) mutta ei ihmisen sävyä kuvatessa. Yhden 

informantin vastaus ”Kuka ei ole ihonvärinen?” tiivistää hyvin usean informantin 

hämmennyksen ihonvärinen-väriadjektiivin käytöstä kyselyn kohdan 23 virkkeistä.  

 

Kohdassa 32 (ks. Taulukko 4) kontekstinäkökulma on erilainen kuin kohdassa 24. 

Kohdassa 32 informantit saivat täydentää kohdassa 31 tekemäänsä tunnevalintaa 

virkkeeseen ”Missä se ihonvärinen kynä on?”. Kohdan 32 selkeimmäksi kontekstiksi 

tulkitsen ihonvärinen-väriadjektiivin käytön informantin omaa ihonväriä kuvatessa, 

jolloin sen käyttö nähtiin hyväksyttävänä. Taulukossa 4 esimerkit 36 ja 37 viittaavat tähän 

kontekstiin. Yhteensä hyväksytyksi kontekstiksi omaan ihonsävyyn viittauksen katsoi 12 

eli 7 %:a informanteista. Kontekstiksi määritettiin myös Suomi tai vielä yleisemmin 

länsimaat yhteiskuntina, joiden kansa pääsääntöisesti on vaaleaihoista. Vaaleaihoisuuden 

ollessa yleistä, hyväksyttiin ihonvärinen-väriadjektiivin käyttökonteksti vaaleansävyisten 

tuotteiden yhteydessä. Näin vastasi kuusi informanttia (4 %), joista yksi on taulukossa 4 

oleva esimerkki 35.  Esimerkin 38 kaltaisia vastauksia oli kolme eli 2 % (ks. Taulukko 

4). Näissä vastauksissa ihonvärinen-väriadjektiivin kuvattiin olevan tuttu ja vakiintunut 

termi, jolle on hankala miettiä vastinetta, vaikka ongelmallisuuden tiedostaisikin. Yhden 

informantin (0,6 %) mielestä ihonvärinen on nimenomaan tässä kontekstissa outo sanan 

valinta (ks. Taulukko 4, esimerkki 34).  

 

Vaikka siis useita kontekstisidonnaisuuden tärkeäksi tulkintakriteeriksi nostaneita on 

aineistossa havaittavissa monta, eivät he prosentuaalisesti edusta edes 15 %:a kohtaan 32 

vastanneista. Käyttökontekstin sopimattomuus on kuitenkin selkeästi pienempi kohdassa 

32 kuin kohdassa 24. Siinä 12,1 % informanteista piti ihmisen kuvaamiseen käytettynä 

ihonvärinen-väriadjektiivia outona, kun taas kohdassa 32 kynän kuvaamisessa outona 

väriä piti vain 0,6 % eli yksi vastaaja. Kategoria neljä tukee siis ihonvärinen-

väriadjektiivin prototyyppisyyttä nimenomaan esineiden kuvaamisessa.   
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6. IHONVÄRINEN PROTOTYYPPI 

 

Tässä luvussa esitän loppupohdintani ihonvärinen-väriadjektiivin kontekstisidonnaisesta 

merkityksestä ja siitä, miten sen kautta sanalle muodostuu toisaalta polyseeminen 

toisaalta hyvin monoseeminen merkitys ja prototyyppi. Yhdistän luvussa kaksi 

esittelemäni teorian luvuissa neljä ja viisi tekemääni aineiston sisällönanalyysiin ja 

muodostan lopullisen analyysini ihonvärinen-väriadjektiivin rakenteesta. 

 

 

6.1. Mikä väri ihonvärinen on? 

 

Ihonvärisen muodostuminen kahdesta lekseemistä, joihin on liittynyt johdin –(i)nen, 

vertautuu esimerkkien 14, 15 ja 16 kaltaisiin, informanttien muodostamiin väreihin 

omenanvärinen, hiustenvärinen ja kankaanvärinen (ks. Taulukko 3). Sanan 

lekseemirakenteen muodostaminen oli kuitenkin osalle informanteista hieman epäselvää. 

Lekseemit ihon ja värinen kirjoitettiin useassa vastauksessa irralleen toisista, eikä sanan 

johdettua yhdyssanamuotoa käytetty johdonmukaisesti (VISK§ 269). Ihonvärinen-sanan 

paikka väriadjektiivien kategoriassa myös kiellettiin useassa vastauksessa (ks. Kuvio 6; 

Taulukko 3, esimerkit 15, 18 ja 19; Taulukko 4, esimerkki 32), eikä ihonvärinen-

väriadjektiivin merkityssisältöä nähty riittävän tarkasti määritettynä (ks. Taulukko 4, 

esimerkki 32).  

 

Kuitenkin ihonvärinen-väriadjektiivina täyttää alussa asettamani värien kriteerit: se 

taipuu sijassa ja luvussa, ja se ilmaisee asioiden kuviteltua olemusta (VISK § 603). 

Ihonvärinen-väriadjektiivi on myös niin sanottu absoluuttinen adjektiivi, sillä se ei 

komparoidu käytössä (VISK § 606). Sanalla on siis paikka väriadjektiivien kategoriassa, 

mutta kielenkäyttäjien toimesta paikan määritelmä ei ole niin yksiselitteinen. Yksikään 

informantti ei lisäksi käyttänyt muotoja ihonvärisempi tai ihonvärisin kyselyn 

vastauksissa. Toisaalta kyselyn kohtien 8–20 vastauksista voidaan havaita, että laastari 

pidetään ihonvärisempänä kuin venytyskorua. Ihonvärinen-prototyypin avulla voimme 

siis asettaa värisävyn vertailuasteikkoon, mutta todellisissa kielenkäyttötilanteissa oman 

aineistoni pohjalta väri näyttäytyy absoluuttisena. 
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Taylor (2003: 7) toteaa, että kaikilla väreillä on saman arvoinen status vain osana sitä 

kieltä, jossa sana ilmenee siinä muodossa. Tämän vuoksi en voi verrata suomen kielen 

ihonvärinen-väriadjektiiviin viittaavaa persikka-väriadjektiivia Zimmermann ym. (2014) 

mainitsemaan englannin peach-väriadjektiiviin. Mielenkiintoista silti on, että persikka 

ilmenee selkeästi vain värikynän kohdalla (14 vastausta) ihonvärinen-väriadjektiivin 

korvikkeena suomen kielessä. Muiden kyselyssä käyttämieni esineiden 

värinnimeämisessä persikka esiintyy vain yhdestä viiteen kertaa. Verratessani persikka-

väriä kyselyn tulosten muodostamaan prototyyppiseen ihonvärinen-väriadjektiiviin 

havaitsen, että persikkaa enemmän vaihtoehdoksi tarjottiin joka kohdassa beigeä ja 

beesiä, jolloin jompikumpi näistä voisi ottaa ihonvärinen-väriadjektiivin paikan, jos 

ihonvärinen-termistä haluttaisiin luopua. Ihonvärinen-prototyypillä voi nähdä siis olevan 

kriteerin [+ BEIGE]. Tätä piirrettä määritän tarkemmin alaluvussa 6.3.1. 

 

Kuten persikan kohdalla, myös usean informantin tarjoaman nude-vaihtoehdon 

tutkiminen suomen kielen kontekstissa on hieman arvailun varassa ainakin tutkimukseni 

aineiston näkökulmasta. Oma hypoteesini on, että sanaa käytetään englannin kielen ja 

sosiaalisen median valtavirtaistumisen vuoksi enemmän, ja osittain siitä syystä nude 

koetaan neutraalimmaksi vaihtoehdoksi. Se, miksi termi koetaan paremmaksi kuin sen 

suomen kielen vastine ihonvärinen, olisi itsessään mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde. 

Näyttää, että suomen kielessä nude saa ihonvärinen-väriadjektiivin kaltaisen 

prototyyppisen viittaussuhteen vaaleaan, mutta laajemmin nudea väriadjektiivina en voi 

tämän tutkimuksen puitteissa lähteä vertaamaan ihonvärinen-väriadjektiiviin.  

 

Kyselyn kohta 35 oli kaikille pakollinen kohta, jossa vastaajien täytyi valita kolmesta 

värivaihtoehdosta se, mikä kuvaa parhaiten ihonvärinen-adjektiivia. Kohdassa 36 

vastaajat saivat perustella valintaansa. 132 informanteista perusteli kohdassa 35 

valitsemaansa ihonvärinen-adjektiivin määritelmää oman ihonvärinsä kautta (valinnat 

olivat vaihtoehto 1 tai 2), 38 valitsi vaihtoehdon 1 perusteluna opittu nimeäminen 

kyseiselle värisävylle ja 35 viittasi vaihtoehdon 1 edustavan suurinta joukkoa suomalaista 

tai muuten arjessa kohtaamiensa henkilöiden ihonväriä (ks. Liite 1, kohta 35).  

 

Ihonvärinen-adjektiivi ei aina siis sitoudu tiettyyn sävyyn, vaikka se useassa kyselyn 

kohdassa selkeästi sitoutui kuvaamaan beigeä tai beesiä. Tärkeä havainto on värin 

merkityskentän sidosteisuus puhujan omaan ihonväriin. Selkeän enemmistön vastausten 
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pohjalta kyselyn kohtaan 36 ehdotti, että ihonvärinen-väriadjektiiviksi voitaisiin 

määritellä nimenomaan termiä kulloinkin käyttävän oma ihonväri. Edelleen selkeästi 

toimiva ihonvärinen prototyyppisyyden piirre [+ BEIGE] estää kuitenkin suoraan 

tällaisen merkityksen muutoksen. Pohdin prototyyppisyyttä tarkemmin alaluvussa 6.3. 

Sitä ennen tarkastelen ihonvärinen-väriadjektiivia osana ei-perusväritermien kategoriaa. 

 

 

6.2. Ihonvärinen ei-perusväriterminä 

 

Totesin jo teoriaosion alaluvussa 2.3. käsitellessäni suomen kielen perusväritermistöä 

Uuskülan (2007) ja Kosken (1983) tutkimusten kautta, ettei ihonvärinen-väriadjektiivi 

esiinny kummassakaan tutkimuksessa perusväritermin asemassa. Lisäksi väriadjektiivi ei 

esiintynyt laisinkaan Uuskülan tutkimuksen laajemmassa listauksessa, josta näkyivät 

kaikki viisi tai enemmän nimeämistä saaneet värit. Oma tutkimukseni vahvistaa 

ihonvärinen-väriadjektiivin aseman ei-perusväriterminä suomen kielen väritermistössä.  

 

Berliniä ja Kayta (1969), Uuskülaa (2007) ja Koskea (1983) mukaillen listasin 

teorialuvun alaluvussa 2.3. kahdeksan perusväritermin piirrettä, jotka värin tulisi täyttää, 

jotta se voitaisiin määritellä perusväritermiksi. Käsittelen näiden kriteerien pätevyyden 

suhteessa ihonvärinen-väriadjektiiviin tässä alaluvussa. Omassa tutkimuksessani 

korostuu kriteeri kolme eli perusväritermin laaja käytettävyys eri konteksteissa. Olen 

luvuissa neljä ja viisi aineistoa analysoimalla osoittanut, että ihonvärinen-väriadjektiivin 

käyttö sitoutuu selkeästi elottomiin esineisiin, eikä sitä käytetä ihmisisiin viitatessa. Värin 

käyttö on lisäksi tarkennettu useassa vastauksessa koskemaan vain tiettyjä esineitä, kuten 

värikyniä ja laastareita, joista ihonvärinen-väriadjektiivia säännöllisemmin käytetään. 

Näitä huomattavasti vähemmän käyttöä esiintyi esimerkiksi venytyskorun kohdalla (ks. 

alaluku 4.3.). Värillä ei siis voi viitata laajasti eri esineisiin ja olioihin maailmassa, joten 

perusväritermien määritelmän kriteeri kolme ei toteudu. Lisäksi värillä on opittu 

käyttökonteksti sen merkityssisällön suhteen (ks. Taulukko 4, kohta 38). Ihonvärinen 

viittaa useimmiten beigen kaltaiseen sävyyn eikä laajasti kaikkiin “ihonväreihin”.  Niinpä 

ihonvärinen ei ole perusväritermi. 

 

Sama linja jatkuu kriteerien yksi, kuusi ja kahdeksan kohdalla. Ihonvärinen-väriadjektiivi 

ei täytä näitä perusväritermin kriteerejä: monolekseemisyys eli Kosken (1983: 266) 



40 
 

suomen kielen kohdalla tarkentama elementaarisuus, värin sisältämä viittaussuhde 

konkreettiseen esineeseen (vrt. persikka) ja morfologinen yksinkertaisuus rakenteessa. 

Ihonvärinen-väriadjektiivi ensinnäkin muodostuu kahdesta lekseemistä ihon ja väri, jotka 

molemmat viittaavat konkreettisiin asioihin maailmassa. Sanan lekseemien 

merkityssisältö ei siis sitoudu vain värisyyteen vaan myös muihin nimettyihin asioihin. 

Lekseemien morfologinen asu on lisäksi taipunut genetiivissä (ihon) ja muodostunut 

inen-johdoksella (värinen). Samaa ei tapahdu esimerkiksi suomen kielen 

perusväritermien punainen, harmaa tai valkoinen kohdalla. Inen-johdoksiset punainen ja 

valkoinen eivät täyttäisi alkuperäistä Berlinin ja Kayn (1969) määritelmää kriteerin yksi 

monolekseemisyydestä, mutta täyttävät Kosken (1983) tarkennuksen 

elementaarisuudesta suomen kielen perusväritermeinä. Elementaarisuus ei toteudu 

kuitenkaan ihonvärinen-johdoksen kohdalla, sillä kantasan ihonväri ja ihonvärinen eivät 

viittaa samaan värisävyyn.  

  

Perusväritermin kriteeri neljä puolestaan estää ihonvärinen-väriadjektiivin 

perusväritermisyyden siksi, että sana ei ole kyselyyn vastanneista 36:lle entuudestaan 

tuttu, ja läheskään kaikki eivät värinnimeämistehtävissä käyttäneet ihonvärinen-

väriadjektiivia. Lisäksi ne, jotka käyttivät termiä värinnimeämistehtävissä, eivät 

käyttäneet väriä säännönmukaisesti (ks. alaluku 5.1.). Sana ei siis ole vakiintunut 

kielenkäyttäjien keskuudessa, kuten jo edellä esimerkkeinäni käyttämät perusväritermit 

punainen ja valkoinen ovat. Punainen-väriadjektiivin yksimielisyys on havaittavissa 

myös oman kyselyni tuloksissa (ks. Kuvio 15).   

 

 

KUVIO 15. Punaisen värikynän nimeäminen. 
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Kysymys 10: Minkä värinen jälki kynästä jää?
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Kyselyn kohdassa 10 pyysin vastaajia nimeämään värikynästä jäävän jäljen värin (ks. 

Liite 1, kohta 10). Kuten kuvioon 15 olen merkinnyt, 399 vastaajaa 444:stä (89,7 %) 

nimesi kyseisen kohdan värikynän jäljen punaiseksi, ja ainoastaan kuusi (1,4 %) nimesi 

sävyn joksikin muuksi kuin punaiseksi tai punaisen alakategoriaksi (ks. Kuvio 15). 

Alaluvussa 4.1. käsittelemäni laastari (kyselyn kohta 18) sai eniten nimeämisiä 

ihonväriseksi kaikista esineistä: kaiken kaikkiaan 118 eli 26,6 % informanteista vastasi 

kohdan 18 värin olevan ihonvärinen. Vaikka määrä kuvaa laajaa yksimielisyyttä, on se 

silti vain kolmasosa punaisen saamasta yksimielisyydestä.  

 

Biggam (2012: 41) korostaa perusväritermien kohdalla kriteerejä kaksi ja kolme, joista 

kriteeri kaksi eli perusväritermin yläkäsitteen asema on mielenkiintoinen poikkeus 

ihonvärinen-väriadjektiivin kohdalla kyselyn tulosten näkökulmasta. Vaikka 

ihonvärinen-väriadjektiivi on kaikkien muiden edellä esittelemieni kriteerien mukaan 

selkeästi ei-perusväritermin asemassa, on värin asettuminen kriteerin kaksi kohdalla 

hyperonyymi–hyponyymi-asteikolle hankalampi asia määrittää. Kyselyn kohdassa 24 

informantit ehdottavat ihonvärinen-väriadjektiiville hyperonyymin eli yläkäsitteen 

asemaa viittaamalla sanan merkityskentän koskevan kaikkia ihonvärejä. Koska 

ihonvärejä on useita, voisiko ihonvärinen-väriadjektiivin ajatella toimivan tämän 

kategorian yläkäsitteenä, jonka alle eri ihonsävyt, kuten esimerkiksi beige, beesi, ruskea, 

tumma tai vaalea, asettuisivat? Edellisessä alaluvussa esiin nostamani prototyypin 

määritelmä [+ BEIGE] kumoaisi tämän ajatuksen. Kyselyn tulokset tukevat edelleen 

ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppisyyttä nimenomaan beesi tai beige 

viittauskontekstissa. Koska sanalla on näin vahva viittaussuhde yhteen tiettyyn väriin, ei 

informanttien ehdottama viittaussuhde ihonvärinen  kaikki ihonvärit ole mahdollinen 

ainakaan sanan nykyisen merkityskentän kohdalla. Kieli on alati muutoksessa ja 

informanttien käytössä muuttuva kokonaisuus, joten en silti näe mahdottomana 

ajatuksena, että jonain päivänä ihonvärinen-väriadjektiivi voisi toimia ihonvärejä 

kuvaavan kategorian yläkäsitteenä. Tämä piirre ei silti yksinään tee väriadjektiivista 

perusväritermiä.  

 

 

 

 

 



42 
 

6.3. Ihonvärinen prototyyppipiirteet  

 

Tutkielmani keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää, millainen väriadjektiivi ihonvärinen-

sana on ja millaiseksi sen prototyyppi muodostuu. Edellä olen määritellyt ihonvärinen-

sanan luonteen väriadjektiivina ja kytkenyt sen osaksi ei-perusväritermien kategoriaa. 

Tässä alaluvussa erittelen kaksi prototyyppisyyden piirrettä, jotka aineiston ja teorian 

avulla olen hahmottanut ihonvärinen-väriadjektiiville. Koska määrittelin teoriassa 

käyttämäni kategorisoinnin nimenomaan Roschin hahmottaman prototyyppisyyden, enkä 

Wittgensteinin kaltaisen klassisen teorian kautta, ei määrittely ole täysin kaksijakoista, 

vaan se on monipuolisempaa ja kontekstista riippuvaista (vrt. Labovin [1973] kulho/muki 

-koe). 

 

 

6.3.1. Prototyyppipiirre [+ BEIGE] 

 

Luvun neljä alalukujen kohdalla analysoin aineiston tuloksia värinnimeämistehtävissä, 

joissa olin pyytänyt informantteja nimeämään laastarin, värikynän, venytyskorun ja 

paidan värit sekä kuvaamaan ihmisten ulkonäköä. Kuvioihin 5–8 kokoamieni lukujen 

perusteella ihonvärisen rinnalla selkeimpänä esiintyy väri beige (tai vaalea beige). 

Ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppisyyteen sisältyväksi voi siis määritellä 

useimmiten kuuluvan piirteen [+ BEIGE]. Tämä piirre on kuitenkin tilannesidonnainen, 

kuten Labovin (1973) kokeessa astia, jonka informantit nimesivät sen sisällöstä riippuen 

joko kulhoksi tai mukiksi. Vastaavanlaisesti tutkimukseni aineistossa ihmiset nimesivät 

saman värin useammin ihonväriseksi silloin, kun kyseessä on laastari tai värikynä, kuin 

silloin, kun kyseessä oli venytyskoru tai paita. Ihonvärinen-väriadjektiivin 

prototyyppisyys on siis sidottu osittain käyttökontekstiinsa ja tukee näin Anna 

Wierzbickan (1990: 104) ajatusta siitä, että värit eivät ole vain biologisia näkökyvyn 

havaintoja, vaan kontekstista ja tulkinnasta riippuvia kognitiossa muodostuvia 

merkityksiä. 

 

Tärkeän havainnon tein [+ BEIGE] piirteeseen kyselyn kohdan 11 tuloksia analysoidessa. 

Kohdassa kuvattu paita sai vähiten ihonvärinen nimeämisiä mutta eniten beigeksi 

määrittelyä. 232 informantin mielestä paidan väri oli beige, ja ainoastaan kolme nimesi 

värin ihonväriseksi (ks. Kuvio 8). Beigen käyttö ei siis viittaa aina ihonvärisen 
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prototyyppiseen väriin, mutta ihonväriseksi mielletty asia mielletään useimmiten beigeksi 

tai joksikin muuksi vaalean sävyksi. Tämän vuoksi [+ BEIGE] on nimenomaan 

ihonvärinen-väriadjektiivin prototyypin piirre eikä toisinpäin. Beigen rinnalla toiseksi 

eniten nimeämisiä useimmiten saikin beesi, joka kiinnittää ihonvärinen värillä kuvattujen 

tuotteiden yhteydessä beigen olevan nimenomaan vaaleansävyinen beige. 

 

Kolmanneksi [+ BEIGE] ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppisenä piirteenä tukee 

kyselyn kohtien 24 ja 32 vastauksien pohjalta muodostamani kategoria kaksi (ks. 

Taulukot 3 ja 4). Alaluvussa 5.2. olen jo maininnut kohdan 24 kohdalla 

kahdenkymmenenkahden ja kohdan 32 kohdalla kahdenkymmenen informantin 

eksplisiittisesti ilmaisevan ajatuksensa ihonvärinen-väriadjektiivin yhteydestä beigeen tai 

vaalean eri sävyihin. Samaa ajatusta tukevat myös alaluvussa 6.1. analysoimani kohdan 

36 vastaukset ihonvärinen määrittelystä kolmen vaihtoehdon kautta. Kohdassa 36 

informanteista 38 sanoi ihonvärinen-termin olevan lapsuudessa tai aiemmin elämässä 

opittu termi kuvaamaan kohdan 35 vaihtoehdon yksi vaalean sävyä, ja yhteensä 291 

informanttia valitsikin vaihtoehdon 1 kuvaamaan ihonvärinen-väriadjektiivia parhaiten. 

 

 

6.3.2. Prototyyppipiirre [+ ESINE] 

 

Toisen prototyyppisen piirteen sanalle ihonvärinen perustan kyselyn kohtien 24 ja 32 

vastauksiin. Havaintoni on, että ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppisyys sisältää 

useimmiten piirteen [+ ESINE]. Tätä näkemystä tukevat taulukoihin 3 ja 4 

muodostamieni kategorioiden yksi, kaksi ja neljä esimerkit. Etenkin taulukossa kolme 

esittelemäni kohdan 24 vastauksista voi havaita hämmennystä ja outoutta ihmisen 

kuvaamisessa ihonväriseksi.  Vastausten perusteella ihonvärinen voisi saada klassisen 

kategorisoinnin kaltaisesti kahtiajakoa korostavan negatiivisen kriteerin [- IHMINEN] 

vastakohdaksi [+ ESINE] piirteelle. Labovin (1973) kulho vai muki koe ei päde tähän 

piirteeseen, sillä ainoastaan kolme informanttia 444:stä olisi voinut käyttää ihonvärinen-

väriadjektiivia kuvaamaan ihmistä. Loput informanteista kytkivät termin käytön 

nimenomaan esineiden kuvaamiseen. Ihminen–esine-asteikolla määrittely ei siis ole 

tilanteesta riippuvaa, kuten Labovin (1973) kulhojen kohdalla niiden sisällöstä, vaan 

ihonvärinen-väriadjektiivi ei missään tilanteessa voi kuvata ihmistä aineistoni analyysin 
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pohjalta määriteltynä. Kontekstisidonnaisuus itsessään on toisaalta osoitus 

prototyyppiteorian tärkeydestä klassisen kategorisoinnin piirrelajittelun rinnalla, sillä  

[+ ESINE] piirre syntyy nimenomaan silloin, kun ihonvärinen-väriadjektiivi asetetaan eri 

konteksteihin.  

 

Jos palaan edellisen luvun pohdintaan ihonvärinen-väriadjektiivin asemasta 

hyperonyyminä, voi [- IHMINEN] piirteen lisäksi problematisoida. Informanttien 

ehdotuksen mukaan ihonvärinen-väriadjektiiviin voisi liittyä piirre [+ IHMINEN], jos 

kontekstissa olisi mukana piirre [+ OMA IHONVÄRI]. Nämä kaksi piirrettä yhdessä 

loisivat vertauspinnan virkkeelle “X on ihonvärinen”, jolloin puhuja viittaisi virkkeellään 

nimenomaan oman ihonvärinsä kaltaiseen värisävyyn. Tällöin ei kuitenkaan enää 

mielestäni puhuttaisi prototyypistä. Taylor (2003: 82) viittaa katoaviin prototyyppeihin 

teoksessaan. Ihonvärinen-väriadjektiivin [+ BEESI] prototyyppi piirteen täytyisi kadota, 

jotta sen tilalle voisi tulla uusi prototyyppi, jossa merkitys viittaisi aina puhujan omaan 

ihonväriin. Kieli on jatkuvassa muutoksessa kielenkäyttäjien puheessa ja kirjoituksessa, 

joten muutos on mahdollinen (Kuiri 2012: 15). Muutos ei kuitenkaan toteudu ainakaan 

tekemässäni aineiston analyysissä, sillä iso osa informanteista koki termin viittaussuhteen 

beigeen tai vaaleaan edelleen vahvasti opituksi ja keskeiseksi ihonvärinen-

väriadjektiivin määrittelyssä. Lisäksi, jos ihonvärinen viittaisi jokaisen kielenkäyttäjän 

omaan ihonväriin tilanteesta ja puhujista riippuen, ihonvärinen-prototyyppi ei enää 

helpottaisi kielen käyttämistä selkeiden kategorioiden tavoin. Selkeys ja kognition 

helpottaminen puolestaan määritetään kategorisoinnin ytimeksi kognitiivisessa teoriassa, 

joten tällaisena laajan merkityksenä ei mielestäni voitaisi enää puhua ihonvärinen-

väriadjektiivin prototyypistä. 

 

Näiden kahden prototyyppipiirteen avulla ihonvärinen-väriadjektiivina määrittyy siis 

[+ ESINE] ja [+ BEIGE] -piirteiden kautta. Prototyyppi ei ole täysin sellaisenaan 

löydettävissä todellisesta maailmasta, vaan prototyypin taustalla on enemmänkin värin 

opittu ideaalimerkitys (Grzega 2003: 351). Prototyypin avulla voidaan määrittää 

ihonvärinen-väriadjektiivi monoseemiseksi väriadjektiiviksi siinä mielessä, että sanan 

merkitys ei riipu sanalla viitattavasta kohteesta samaan tapaan kuin Taylorin (2003: 104) 

esittämä esimerkki siasta talossa. Merkitys on silti mahdollista nähdä polyseemisenä, jos 

otamme mukaan mahdollisuuden [+ OMA IHONVÄRI] piirteeseen, jolloin merkitys 

määräytyisi nimenomaan aina valitun kohteen tai kielenkäyttäjän kautta. Kuten kuitenkin 
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jo edellä linjasin, tällöin ei enää pysytä prototyypin yksinkertaisessa asussa. Perustason 

termien näkökulmasta voisi ajatella, että jos ihonvärinen viittaisi kaikkien omaan 

ihonväriin tilanteesta riippuen, voisi se olla laajemmin käytetty termi kielenkäyttäjien 

kesken ja sen konteksti laajenisi kuvaamaan myös [+ IHMINEN] prototyyppejä. Näin ei 

kuitenkaan ole, sillä tässä tapauksessa sanan prototyyppi vaikeutuisi ja laajenisi, eikä sille 

voitaisi enää määrittää selkeää prototyyppisyyttä, kuten olen tässä tutkimuksessa 

aineiston avulla tehnyt.  

 

 

6.3.3. Prototyyppipiirre [+ VÄRIKYNÄ] 

 

Fodorin ja Leporen (1995) kritiikkiin konsepteista prototyyppeinä liittyen analysoin 

lopuksi prototyypin määrittelyssä ihonvärinen värikynä -konseptin. Nimenomaan 

värikynää tarkentavissa vastauksissa kohdassa 37 informanteista 33 muisteli oppineensa 

ihonvärinen-väriadjektiivin merkityksen nimenomaan kuvaamataidontunneilla ja 48 

informanttia liitti ihonvärinen-väriadjektiivin käytön vahvasti lapsuuteensa. Samoin 

kohdassa 24 ilmeni viittauksia opittuun ajatukseen ihonvärinen-väriadjektiivin 

merkityksistä. Yksi informanteista totesi vastauksessaan seuraavasti: 

 

(39) Tässä yhteydessä ymmärrän itse heti, mitä tarkoitetaan, vaikka käsite 

perustuukin stereotypiaan. [--] 

 

Sanan merkitys siis tunnistetaan, vaikka sitä ei ehkä enää pitäisikään täysin 

ongelmattomana terminä. Kyselyn kohtaan 37 informanteista 200 mainitsi kuullensa tai 

käyttäneensä ihonvärinen-väriadjektiivia nimenomaan maalien tai värikynien 

yhteydessä, mikä oli kaikista mainituista esineistä tai muista käyttökonteksteista suurin 

määrä. Värikynä ei kuitenkaan saanut eniten värinnimeämisiä kyselyn kohdassa 20, vaan 

toiseksi eniten 71 vastauksella. Eniten nimeämisiä sai kohdan 18 laastari (118 vastausta). 

Värikynä ei siis näyttäydy tasaisesti selkeimpänä käyttökontekstina ihonvärinen-

väriadjektiiville. Kohdista 8–20 värikynä sai eniten nimeämisiä verrattuna muihin 

esineisiin väreillä persikka ja vaaleanpunainen. Nämä värit liitettiin ihonvärinen 

värikynän opittuun väriin muissakin kohdissa: 
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(40) Olen käyttänyt piirtäessä ja värittäessä lapsena, koska 

vaaleanpunertavaan/beigeen vivahtava kynä on yleensä se, jolla väritettiin 

nimenomaan ihoa. 

 

(41) Kynän värissä, on sellainen vaaleanpunertava, hakatun sian väri 

 

Esimerkissä 41 informantti muistelee ihonvärinen-väriadjektiivin viitanneen 

nimenomaan koulussa käytettyyn vaaleanpunertavaan kynään, kun taas esimerkissä 42 

informantti nimeää värin kuvainnollisemmin hakatun sian väriseksi. Ihonvärinen kynä 

saa siis [+ BEIGE] prototyyppipiirteen rinnalle melko vahvan  

[+ VAALEANPUNAINEN] piirteen, jolloin tilanne on osittain sama kuin lemmikkikala 

esimerkin kohdalla (Fodor & Lepor 1995: 263). Ihonvärinen ei viittaisi prototyyppinä 

vaaleanpunaiseen eikä värikynä viittaisi prototyyppinä ihonväriseen. Siksi tarkentava  

[+ VÄRIKYNÄ] piirre ei voi toimia ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppinä, mutta 

ihonvärinen kynä konseptille voisi periaatteessa muodostua oma prototyyppinsä  

[+ BEIGE] tai [+ VAALEANPUNAINEN] ja [+ VÄRIKYNÄ] ja [+ ESINE]. Tällöin 

edettäisiin Taylorin (2003: 49) esittämän taulukon mukaisesti hierarkkisessa kategoriassa 

alaspäin, jolloin yläkäsitteen ihonvärinen esine alle asettuisi ihonvärinen kynä, joka 

sisältäisi osan prototyyppipiirteistä edelliseltä tasolta, mutta menettäisi [+ BEIGE] 

piirteen ja saisi sen tilalle [+ VAALEANPUNAINEN] piirteen. Tällöin kuitenkin 

palataan klassisen kategorisoinnin ongelmaan siitä, ettei ihonvärinen kynä ole kuitenkaan 

prototyyppisin esimerkki ihonvärinen-väriadjektiiville, vaan sen prototyyppisyys on 

kontekstiin sidottua. 
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7. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tutkimuksessani osoittanut aineiston ja Berlin ja Kayn (1969), Mauno Kosken 

(1983) ja Mari Uuskülan (2007) avulla ihonvärinen-väriadjektiivin kuuluvan 

värikategoriaan ei-perusväritermi. Värille olen määrittynyt selkeän käyttökontekstin: 

ihonvärinen-väriadjektiivi voi kuvata vain esineitä ja elottomia objekteja. 

Teoriakehyksenä olen käyttänyt kognitiivista semantiikkaa, ja työkaluina sen alle 

asettuvaa prototyyppeihin pohjaavaa kategorisoinnin teoriaa. Tutkimus itsessään on 

leksikaalisen semantiikan alueelle asettuva, sillä olen tarkastellut yksittäisen lekseemin 

merkityksiä. 

 

Aineiston keräsin strukturoidulla ja anonyymilla Microsoft Officen Forms-lomakkeella, 

jota jaoin sosiaalisissa medioissa. Vastaajia kertyi ympäri Suomen ja 

syntymävuosikymmeniltä 1950–2000. Tutkimuksessani analyysin kohteena olivat 

kyselylomakkeen kohdat 3–7, 11, 14, 18, 20, 23–24, 31–32 ja 35–37.  Näissä kohdissa 

oli mahdollista mainita ja käyttää ihonvärinen-väriadjektiivia, jolloin vain näistä kohdista 

sain materiaalia analyysiini. Kohtaa 10, punainen värikynä, käytin lisäksi tukemaan 

ihonvärinen-väriadjektiivin käytön laajuutta.  

 

Vastaajista ainoina tietoina keräsin edellä mainitut syntymävuosikymmenen ja 

asuinmaakunnan. Tietoja aioin käyttää aineiston tuloksien vertailussa, mutta tästä 

näkökulmasta aineisto ei antanut juuri merkityksellistä tietoa tutkimuskysymysteni 

kannalta. 38 informanttia ei ollut ennen kyselyä kuullut ihonvärinen-väriadjektiivia, ja 

heistä korostui maakuntana Uusimaa (9 informanttia). Ikäjakaumassa eroja ei tapahtunut. 

Värinnimeämistehtävissä tai esine–ihminen-kontekstissa ei siis ilmennyt eroavaisuuksia 

iän tai asuinpaikan välillä. Aiheesta voisi teettää oman laajemman tutkimuksensa, jossa 

haasteltaisiin esimerkiksi eri vuosikymmenillä syntyneitä ja heidän näkemyksiään sanan 

käytöstä. Moni viittasi sanan käyttöön 90-luvulla, mutta suhteessa yhtä lailla 2000-luvulla 

syntyneet käyttivät väritermiä nimeämistehtävissä kuin esimerkiksi 70-luvulla syntyneet. 

Hieman enemmän 2000-luvulla syntyneiden keskuudessa väriä oli määritetty 

tarkoittamaan nimenomaan vaalean ihon väriä, mutta vastausmääriin ikäluokittain 

suhteutettuna ihonvärinen-väriadjektiivia esiintyi suunnilleen yhtä paljon kaikilla.  
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Määritän tässä tutkimuksessa ihonvärinen-väriadjektiivin prototyypin kahden kriteerin 

kautta, jotka ovat [+ BEIGE] ja [+ ESINE]. Lisäksi olen analysoinut aineiston 

vastauksista löytämäni ehdotuksen prototyyppipiirteestä [+OMA IHONVÄRI], mutta se 

on ihonvärinen-väriadjektiivin saaman vahvan [+ BEIGE] piirteen vuoksi tällä hetkellä 

epätoimiva prototyyppisyyden kuvaaja. Sana voi kuitenkin kulloisenkin kielenkäyttäjän 

kohdalla saada okkasionaalisen, käyttäjän omaan kontekstiin sitoutuvan merkityksen  

[+ OMA IHONVÄRI] esimerkiksi omien lasten tai kielenkäyttäjien, joilla on sama 

ihonväri kuin itsellä, kanssa keskustellessa. 

 

Tutkimukseni tarjoaa useamman mielenkiintoisen suunnan jatkaa ihonvärinen-

väriadjektiivin tutkimista. Kuten olen maininnut, oma aineistonikin olisi tarjonnut 

mahdollisuuden tutkia Zimmermann & all. (2014) tapaan sanan saamia rasistisia 

konnotaatioita. Aiheesta voisi teettää oman kysely- tai haastattelututkimuksen, jossa 

kerättäisiin näkemyksiä informanteilta sanan käytöstä ihmis- ja esinekontekstissa. Oman 

tutkimukseni pohjalta voin todeta, että sana käyttöä ihmisiä kuvatessa on osittain hankala 

tutkia, sillä sanaa ei käytetä tässä kontekstissa juurikaan, ja tämän vuoksi ihmiskonteksti 

herättää lähinnä oudoksuntaa informanteissa. Vastauksissa korostuvat alaluvun 5.1. 

kaltaiset outoutta viestivät vastaukset epärealistisesta käyttöyhteydestä. 

 

Mielenkiintoista olisi myös teettää ihonvärinen-väriadjektiivia käyttäen hyvin 

perinteinen värinnimeämistutkimus (ks. esimerkiksi Mari Uusküla 2007), jossa 

informantit pyydettäisiin ensin haastattelutilanteessa nimeämään kaikki mieleensä tulleet 

värit, ja sen jälkeen nimeämään värilaattoja, joista osa olisi ihonvärinen-väriadjektiivin 

prototyypin kaltaisia vaaleansävyjä. Ilmenisikö ihonvärinen-väriadjektiivia irrallaan 

käyttökontekstistaan kuten laastarien ja värikynien yhteydessä? Toisaalta tutkimalla 

esimerkiksi Suomi24-korpusta, kuten Haavisto (2020) on omassa tutkimuksessaan 

tehnyt, voitaisiin määrittää ihonvärinen-väriadjektiivin käyttöä kirjoitetun kielen 

yhteydessä. 

 

Kolmas mielenkiintoinen tutkimuskohde olisi ihonvärinen-väriadjektiivin suhteutuminen 

väreihin persikka ja nude. Zimmermann & all. (2014) viittaavat englannissa peach-termin 

korvanneen rasistisen konnotaation sisältävän skin-coloured-termin. Suomen persikka-

väriä voisi tutkia suhteessa ihonväriseen analysoiden, voisiko persikasta suomen kielessä 

tulla vastaava korvaaja ihonväriselle. Oman tutkimukseni pohjalta näin ei ole, mutta 
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aiheesta voisi teettää oman tutkimuksensa. Samoin nude värinä nousi aineistossani 

selkeänä vaihtoehtona sanalle ihonvärinen. Aihetta voisi tutkia anglismien näkökulmasta 

tai käyttää sosiolingvistiikkaa apuna ja etsiä syitä sille, miksi nude tuntuu neutraalimmalta 

kuin ihonvärinen saman vaalean sävyn kuvaajana. 

 

Oma tutkimukseni tarjoaa hyvän pohjan esimerkiksi tällaisille ihonvärinen-

väriadjektiivin laajemmille tutkimuksille. Olen kuitenkin jo omalla tutkimuksellani 

itsessään kyennyt määrittämään ihonvärinen-väriadjektiivin prototyyppiset piirteet ja 

havainnollistamaan kielen käyttäjien ajatuksia sanan merkityskentistä ja 

käyttökonteksteista.  
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LIITE 1. Kyselylomake. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


