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1. Johdanto 

Artikkeli otsikko tulee Esa Itkosen aikaisemmin Virittäjässä julkaisemasta artikkelista ”Ajatuksia 

Chomskyn nykyvaiheesta”, jossa hän tarkastelee Noam Chomskyn ja hänen edustamansa 

generatiivisen kielitieteen käsityksiä alan ulkopuolisen silmin (Itkonen 1986). Tarkastelen tässä 

artikkelissa vastavuoroisesti fennistiikan nykyvaihetta niin ikään alan ulkopolisen tarkkailijan 

näkökulmasta. Tarkastelun seurauksena päädyn esittämään, että 1600-luvulla kehitetty tieteellinen 

metodi (engl. ”scientific method”) voisi tuoda fennistiikkaan, samoin kuin se on tuonut muihinkin 

tieteisiin, virkistävän näkökulman. Aloitan artikkelini tarkastelemalla aristoteelista ja keskiaikaista 

tutkimusperinnettä sekä sen sovelluksia fennistiikassa. Käsittelen sen jälkeen 1600-luvulla 

syntyneen kokeellisen ajattelun perusteita sekä sitä, miten sitä on sovellettu kielen tutkimukseen ja 

mitä se voisi antaa fennistiikalle.  

2. Aristoteelinen ja keskiaikainen tutkimusperinne 

Ennen modernin tieteen keksimistä 1600-luvulla ilmiömaailman selittämiseen käytettiin 

menetelmää, jota voitaisiin kutsua ”keskiaikaisksi Aristoteeliseksi luonnonfilosofiaksi” (Grant 

2001, 283). Termi viittaa toisaalta siihen, että menetelmän alkujuuret palautuvat Aristoteleeseen 

sekä hänen edustamaansa antiikin kreikan tieteenihanteeseen,1 sekä siihen, että menetelmällä oli 

monopoliasema 1600-luvulle asti. Tämän jälkeen Aristeelisen luonnonfilosofian monopoliasema 

murtui. Nykyään sitä käytetään modernin tieteen rinnalla. 

Aristoteelinen tieteellinen tutkimus perustuu kahteen oletukseen. Tutkimus alkaa aina aineiston 

keruulla. Esimerkiksi Aristoteleen eläintieteelliset ja biologiset tutkielmat näyttäyvät modernille 

lukijalle kunnianhimoisina eläintieteellisinä tutkielmina, korpuksina, joissa luetellaan ja luokitellaan 

valtava määrä eläimiin liittyviä objektiivisia havaintoja.2 Edward Grantin mukaan Aristoteles 

yrittikin aina ”tarkastella kaikkia johonkin ongelmaan liittyviä empiirisiä havaintoja” (Grant 2001, 

94), mistä voi vakuuttua tutustumalla hänen empiirisiin tutkielmiinsa. Aristoteles piti niin ikään 

tärkeänä, että havaintoja luokitellaan niiden yhteisten ja erottavien piirteiden avulla. Malli oli 

valtava tieteellinen edistysaskel siksi, että sen kehittäjät ymmärsivät kenties ensimmäisen kerran 

ihmisen instresseistä vapaiden objektiivisten faktojen ja niiden empiirisen luokittelun tärkeyden 

(Long 1999b; Hankinson 2003). Moderni tiede käyttää samaa periaatetta.  

Toinen menetelmän oletus on, että aineiston keräämisen jälkeen havainnot selitetään. Teoretisointi 

ei rajoitu pelkkään deskriptiiviseen kuvailuun. Aristoteles vaati, että teorian on annettava 

                                                 
1 Aristoteles edusti antiikin Kreikan tieteen huippua, jota edelsi edelsi joukko enemmän tai vähemmän tunnettuja 

filosofeja, joilla oli suuri vaikutus Aristoteleen itsensä ajatteluun (Kenny 2004; Long 1999a; Schofield 2003; Hankinson 

2003). Suurin osa tästä esisokraattisesta työstä on tullut tunnetuksi Aristoteleen tekemien sitaattien johdosta 

alkuperäislähteiden kadottua. 
2 Aristoteleen teos History of Animals, joka tarkoittaa nykykielellä pikemminkin ”tutkielmaa eläimistä”. Aristoteleen 

teoksien alkuperäislähteenä olen käyttänyt Jonathan Barnesin toimittamaa englanninkielistä kokoelmaa (Aristotle 

1982). Ks. myös (Anagnostopoulos 2009; Grant 2004). 



havainnoille kausaalinen perustelu, eli syy siihen, miksi ne ovat niin kuin ovat. Tätä keskiaikaista 

tieteen mallia voidaan kuvata lyhyesti kaavalla ”T => A”, missä teoria T siis selittää aineistoa A.3 

Aineisto on lisäksi kerätty mahdollisimman kattavasti, systemaattisesti, luotettavasti ja 

objektiivisesti. 

Mistä teoria T itsessään on peräisin? Kokeelliseen tutkimukseen tottuneelle ajatus teoriasta, joka ei 

perustu kokeelliseen näyttöön, on hyvin vieras. Tilanne on myös tieteenfilosofiesti haastava, sillä 

moderni tieteenfilosofia ja filosofisesti varteenotettava epistemologia alkaa 1600-luvun modernista 

luonnontieteestä; keskiaikaista tutkimusta ympäröi hiljaisuus.4 Aristoteleen epistemologiaa 

käsittelevat modernit tutkimukset jäävät nekin usein lähinnä ihmettelyksi (ks. esim. Hankinson 

2003). Kysymystä ei kuitenkaan voi sivuuttaa, sillä merkittävä osa modernista akateemisesta 

tutkimuksesta käyttää edelleen tätä mallia: se selittää ja kuvaa jotakin aineistoa teorialla, jonka 

puolesta ei ole olemassa kokeellista näyttöä. 

Aristoteleen tieteellistä ongelmanratkaisua seuraamalla olen päätynyt siihen, että tässä mallisa 

teorian on oltava yhteensopiva kerättyjen havaintojen kanssa. Yksi esimerkki tästä on Aristoteleen 

teoria aivoista ja niiden funktiosta. Aristoteles aloitti keräämällä runsaasti havaintoja: aivot 

tuntuivat kylmiltä koskettaessa; niiden sisällä ei ollut verta, mutta pinta oli täynnä verisuonia; 

aivojen koskettaminen ei tuottanut minkäänlaisia aistimuksia; verettömillä eläimillä ei aivoja ollut 

laisinkaan. Lisäksi Aristoteles pani merkille, että väsyneiden ihmisten päät nuokkuivat. Hän päätyi 

teoriaan, jonka mukaan aivojen tehtävänä on veren jäähdyttäminen ja väsymyksen/unen 

tuottaminen. (Ajattelu ja tunteet syntyivät tämän teorian mukaan sydämessä.) Aristoteleen 

argumentaatiota lukiessa tulee vahva vaikutelma, että hän etsi nimenomaan havaintojen kanssa 

yhteensopivaa selitystä. Missään nimessä teoria ei syntynyt ”tyhjästä”. Sama ajattelu näkyy 

myöhemmissä keskiaikaisissa tieteellisissä pohdinnoissa, joissa yhteensopivuus havaintojen, 

kristillisen teologian ja Aristoteleen oletusten kanssa näytteli pääroolia.  

Paradoksaalista kyllä, varsinaista induktiivista päättelyä keskiaikaisessa aristoteelisessa tieteessä 

esiintyy kuitenkin harvoin tai ei koskaan: käytännön teoretisointi tapahtui aina erilaisten 

koulukuntien olettamien aprioristien oletusten avulla.5 Havaintoja käytettiin ennakko-oletusten 

todistamiseksi, ei kritisoimiseksi, ja teorian ja havaintojen yhteensopivuutta tuettiin tyypillisesti 

aineistoa valikoivasti muuttelemalla eikä teoriaa korjaamalla.6 Tilannetta kuvattiin läpi keskiajan 

käyttämällä Augustinuksen käsitettä ”valaistuminen” (engl. ”divine illumination”), jossa 

lähtökohtana on avainhenkilöiden ylivertainen viisaus tai kognitiivinen kyvykkyys. Tällaisen kyvyn 

avulla he saattoivat nähdä totuuden.7 Esimerksi Averros, keskiajalla elänyt filosofi, luonnehti 

                                                 
3 Aristoteleen omat empiiriset tutkimukset noudattavat tällaista kaavaa, mutta hänen metodologiset kirjoituksensa (esim. 

Posterior Analytics) puolustivat deduktiivista mallia, jota Aristoteles ei nähtävästi koskaan itse käyttänyt.  
4 Perinteinen epistemologia esimerkiksi olettaa, että tiedon on oltava tosi uskomus, jolle on olemassa rationaalinen 

perustelu.  
5 Keskiaikaiset tieteelliset teokset ovat vaikeatajuisia. Ehkäpä parhaan näkökulman niihin tarjoaa Edward Grantin 

toimittama kokoelma keskiaikaisia alkuperäistekstejä (Grant 1974) englanninkielisinä käännöksinä. Keskiaikaisista 

tutkijoista, jotka laativat systemaattisia ja kunnianhimoisia empiiristä tutkimuksia, voitaisiin tässä yhteydessä mainita 

esimerkiksi Peter Lombard (-1160), Albertus Magnus (1200-1280), Thomas Aquinas (1224-1274), Roger Bacon (1214-

1292), Simon Bredon (1310-1372), John Buridan (1300-1361), Johannes Duns Scotus (1265-1308), Marsilius of Inghen 

(1340-1396) sekä William of Ockham (1285-1347). Havaintojen systemaattinen kerääminen ei keskiajallakaan lakannut 

(Park 2011).  
6 Käytännössä tämä tapahtui joko siten, että teorian kannalta ongelmalliset havainnot jätettiin kokonaan huomioimatta, 

tai niin, että tarkasteluun valikoitui vain teorian kannalta suotuisia esimerkkejä. Kyse ei ollut tietoisesta vääristelystä, 

sillä aikakauden tutkijat ajattelivat Aristoteleen todella edustavan viimeistä totuutta. 
7 Olen kääntänyt Augustinuksen termin ”divine illumination” muotoon ”valaistuminen” tässä artikkelissa 

vähenteeäkseni siihen liittyviä uskonnollisia sävyjä, jotka eivät ole enää keskeisessä roolissa ’modernin keskiaikaisen’ 



Aristotelesta ”täydelliseksi ihmiseksi” joka pystyi näkemään ”perimmäisen totuuden” ja kykeni sen 

vuoksi jakamaan muille ihmisille ”kaiken olemassaolevan tiedon”.8 Kyky oli jumalallista alkuperää. 

Kaikki empiiriset havainnot tähtäsivät näin ollen Aristoteleen teorioiden tukemiseksi. Voidaan 

ajatella, että teorian ja aineiston yhteensopivuutta voidaan tässä mallissa tukea joko teoriaa 

korjaamalla tai aineistoa muuttelemalla, missä jälkimmäisellä oli keskiajalla suurempi rooli johtuen 

koulukuntien ja auktoriteettien suuresta roolista.  

3. Fennistiikan nykyvaihe 

Fennistiikka käyttää edellä kuvattua mallia. Siinä tavoitteena on jonkin suomen kielen ilmiön tai 

rakenteen tutkiminen. Ongelmaa lähestytään keräämällä ensin ilmiötä koskeva aineisto. Esimerkiksi 

suomen kielen relatiivilauseita koskeva tutkimus voisi alkaa poimimalla relatiivilauseita lehtien 

elokuva-arvosteluista (Visapää 2012). Sama menetelmä hallitsee kielitypologista ajattelua, jossa 

ideana on Aristoteleen menetelmää seuraamalla ottaa riittävä ”kielinäyte” maailman eri kielistä. 

Tyypillistä on, että iso osa mielekiinnosta kohdistuu sen pohtimiseen, miten iso aineisto pitäisi 

kerätä, mistä ja miten. Aineistoa kerätään ja käsitellään objektiivisesti. 

Aineiston keruun jälkeen sitä luokitellaan, kuvaillaan ja selitetään käyttämällä (jonkin koulukunnan 

hyväksymää) teoriaa tai käsitteistöä, minkä jälkeen tutkimus on julkaisvalmis. Aineiston kuvailussa 

käytetyille teorioille ei voi löytää kokeelliseen logiikkaan perustuvaa oikeutusta. Se ilmestyy 

päättelyketjuun tyhjästä: usein tutkija vain toteaa haluavansa kuvata aineistoa jonkin tietyn teorian 

avulla. Joissain tapauksissa tutkijat ovat luopuneet teorioiden käytöstä kokonaan ja kuvaavat 

aineistojaan arkikäsitteillä, jotka ovat mahdollisimman lähellä havaintojen pintamuotoja. 

Käytännössä tuloksena on usein sekoitus molempia. Esimerkiksi Iso Suomen Kielioppi (Hakulinen 

et al. 2004) pyrkii etääntymään varsinaisista kielitieteen koulukunnista mutta päätyy (välttämättä) 

esittämään minimaalisia teoreettisia luokitteluja. Kokeelliseen logiikkaan perustuvia päättelyketjuja 

siinä ei ole. Kuvaus on silti objektiivista, järjestelmällistä ja tavoittelee kattavuutta.  

Koitan valottaa tilannetta tarkastelemalla konkreettista fennistiikan tutkimusta, Laura Visapään 

tutkimusta suomen relatiivilauseista, joka on julkaistu johtavassa fennistiikan tiedejulkaisussa 

(Visapää 2012). Tutkimus valikoitui tähän artikkeliin satunnaisesti, sillä olen käyttänyt sitä 

alunperin erään toisen työn taustatutkimuseen. Tutkimuksen aiheeksi ovat valikoituneet suomen 

kielen joka-relatiivilauseet. Tutkimus alkaa tietenkin näytteenotolla, mikä tässä tapauksessa tarkoitti 

elokuva-arvosteluista sekä kontakti-ilmoitukseista poimittuja nykysuomen kirjoitettuja 

relatiivilauseita. Niitä kertyi 487 kappaletta. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää missä määrin 

aineiston relatiivilauseet voidaan luokitella restriktiivisiin ja epärestriktiivisiin relatiivilauseisiin. 

Visapää lähestyi kysymystä irrottamalla relatiivilauseet ensin kontekstistaan ja arvioimalla niiden 

restriktiivisyyttä omaan intuitioonsa nojaamalla sekä tämän jälkeen tarkistamalla arviota lauseen 

alkuperäisestä kontekstista (s. 541). Hän siis tuotti luokittelun. Luokittelun tuloksena oli, että 68% 

kontakti-ilmoitusten relatiivilauseista osoittautui restriktiivisiksi ja 71% elokuva-arvosteluista 

puolestaan epärestriktiivisiksi. Lauseita, jotka saattoi tulkita molemmilla tavoilla, oli molemmissa 

aineistoissa noin kuudennes (elokuva-arvostelut 17%, kontakti-ilmoitukset 14%).  

Modernin tieteen näkökulmasta tällainen aineisto ei vastaa mihinkään kysymykseen. Kaikki ilmiöt 

voidaan luokitella äärettömän monella erilaisella tavalla. Tämä luokittelu kertoo, että 71% tietyissä 

                                                 
menetelmän käytössä. Keskiaikaisesta tieteestä ja tutkimuksesta, ks. (Wickham 2016; McGrade 2003; Kenny 2005; 

Gottlieb 2016; Grant 1971, 1996). 
8 Tämä lainaus lähteestä (Knowles 1962), oma käännökseni. 



elokuva-arvosteluissa olleista relatiivilauseista voitiin luokitella tutkijan intuitioon nojautuen 

restriktiivisiksi. On silti selvää, että relatiivilauseet voitiin jakaa kahteen luokkaan: erosivathan 

aineistot juuri sen suhteen, kumpia relatiivilauseita niihin pääsääntöisesti kuului. Visäpää tekee 

kuitenkin päinvastaisen päätelmän. Hän esittää, että luokittelu on sumea ja jatkuvaluontoinen ja 

päätyy siihen, että ”suomessa on erilaisia kiteytyneitä relatiivistamisstrategioita” ja että ”eri 

relatiivipronominit muodostavat omanlaisiaan, eriasteisesti vakiintuneita ja vuorovaikutuksellisesti 

motivoituneita konstruktioita” (s. 535). On vain yksi relatiivirakenne, jota käytetään erilaisissa 

konteksteissa. Jako kahteen luokkaan ei ”vaikuta mielekkäältä” (s. 536) eikä ”intuitiivisesti 

puhuttelevalta” (s. 555). Mutta miksi ei, jos tutkija itse päätyi erottelemaan aineistot sen 

perusteella, millaisia relatiivilauseita niihin sisältyi?  

Visapää toteaa, että ”vaikka tietyt tekstilajit tuntuvat siis suosivan joka-konstruktion tulkitsemista 

restriktiiviseksi tai epärestriktiiviseksi, voidaan olettaa, ettei tulkintojen vaihtelu ole kaikissa 

tekstilajeissa yhtä dramaattista kuin elokuva-arvosteluissa ja kontakti-ilmoituksissa” (s. 541). 

Tarkoittaako tämä, että aineistosta noussut tulos kumotaan nojaamalla kuviteltuihin aineistoihin, 

jotka vain oletetaan mutta ei raportoida? Seuravalla sivulla Visapää harmittelee, että lauseiden 

luokittelu on ”vaikeaa”; metodologiset vaikeudet kuitenkin vain heikentävät tulosten luotettavuutta, 

eivät lisää sitä.9 Visapää jättää ongelman ratkaisematta. Sen sijaan hän ryhtyy luomaan 

relatiivilauseille uusia luokitteluja ”ottamalla käyttöön” Loockin (2007) esittämän mallin, joissa 

nojataa relatiivilauseidenlauseiden käyttöyhteyteen tai funktioon. Miksi Visapää on valinnut 

luokitteluperustaksi merkitykseen ja käyttöyhteyteen liittyviä ominaisuuksia, eikä nojaa esimerkiksi 

kielioppiin tai lauseiden alkukirjaimeen? Vastaus löytyy alaviitteestä, jossa todetaan tutkimuksen 

olleen osa tutkimusprojektia missä ”kuvattiin alisteisia kieliopillisia konstruktioita kahdesta 

suunnasta: kognitiivis-konstruktionistisesta ja diskurssinäkökulmasta” (s. 534). Toisin sanoen 

tutkimuksessa käytetty luokittelu oli valittu, kuten tyypillistä, ennen tutkimuksen aloittamista. 

Toisaalta tutkijan oma ”intuitiivinen puhuttelevuus” tai ”mielekkyyden kokemukset” jonkin teorian 

valinnassa viittaavat Augustinuksen valaistumiseen: teoria on ainakin osittain valittu sen 

henkilökohtaisen puhuttelevuuden perusteella. 

Miten tutkija on siis valinnut teoriansa? Palaan takaisin siihen edellisessä luvussa esitettyyn 

näkemykseeni, että henkilökohtailnen ”puhuttelevuus” noisee tässä mallissa kaikkein suurimpaan 

rooliin teorian oikeuttamisessa. Tutkija valitsee sen teorian tai käsitteistön, joka häntä itseään 

miellyttää. Juuri näin tehtiin läpi länsimaisen historian modernin tieteen syntyyn asti. 

4. Modernin tieteen menetelmä 

Modernin tieteen syntyminen 1600-luvulla syrjäytti edellä kuvatun aristoteelisen menetelmän 

hitaasti eri maissa ja eri tieteenaloilla.10 Tapahtuma käynnistyi ensin fysiikassa (erityisesti 

tähtitieteessä), minkä jälkeen vuorossa oli alkemian korvautuminen luonnontieteellisellä kemialla. 

Psykologia ja psykofysiologia oli vuorissa 1800-luvulla. Suomessa aristoteelinen psykologia, 

esimerkiksi Freudilainen koulukunta-ajattelu, alkoi korvautua modernilla menetelmällä 1900-luvun 

puolivälissä ja muutos kesti noin viisikymmentä vuotta. Moderni tieteellisen menetelmän 

keksiminen johti ennennäkemättömään edistykseen. Lähes kaikki Aristoteleen oletukset 

aurinkokunnan tai fysiikan lakien oleuksesta osoittautuivat välittömästi vääriksi kun niitä 

                                                 
9 Onhan selvää, ettei lauseen rakennetta voi päätellä luotettavasti katselemalla sen pintamuotoa.  
10 Modernin tieteen synnystä on kirjoitettu lukuisia teoksia ja artikkeleita (ks. esim. Sagan 1996). 



tarkistettiin käyttämällä kokeellista menetelmää. Toisaalta kaikilla aloilla tällaista edistystä ei ole 

tapahtunut. 

Seuraavaksi kuvaan miten moderni tiede etenee ja vertaan sitä aristoteeliseen menetelmään. 

Taustalla on kysymys, voitaisiinko sitä soveltaa suomen kielen tutkimiseen. 

Ensimmäinen oletus modernissa menetelmässä on, että (toisin kuin aristoteelisessa mallissa jossa 

lähtökohtana on aineiston keruu) tutkimus alkaa idean keksimisestä. Ideoiden keksimistä ei 

rajoiteta. Tämän vuoksi niitä kutsutaan hypoteeseiksi, millä tarkoitetaan ”alustavaa arvausta”. 

Esimerkiksi idea ”kuu on tehty juustosta” voisi olla tällainen hypoteesi. Ideaa ei oleteta todeksi 

tutkimuksen alkaessa, eikä sitä voi oikeuttaa mieltymysten, vaikutelmien, intuitioiden tai 

valaistumisen perusteella. Jälkimmäiset näyttelevät tässä mallissa roolia hypoteesin valinnassa, ei 

oikeuttamisessa. 

Toinen menetelmän oletus on, että arvauksen muodostamisen jälkeen kerätään havaintoja idean 

hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi ja vain tällaisia havaintoja. Aineistoa ei siis kerätä vain ”jostakin 

asiasta”, vaan sitä kerätään idean testaamiseksi. Tämäntyyppistä aineiston keruuta kutsutaan kokeen 

tekemiseksi. Kokeen tarkoituksena on osoittaa, sulkemalla kaikki mahdolliset muut 

selitysvaihtoehdot pois, että muodostettu hypoteesi on tosi (tai epätosi). Esimerkiksi tutkija joka 

haluaa osoittaa suomen kielen sanojen frekvenssin vaikuttavan jollain tavalla niiden prosessointiin, 

ei raportoi mitään muuta kuin kokeen, jossa osoitetaan frekvenssien ja vain niiden vaikutuksia. 

Mitään muita havaintoja, joita on toki lukematon määrä, ei raportoida. Koe täytyy suunnitella niin, 

että kaikki muut selitysvaihtoehdot on suljettu pois. Ehkäpä prosessointiin vaikuttaa myös sanan 

pituus, sen merkityksen konkreettisuus, tai se, kuuluuko se avoimeen vai suljettuun luokkaan? 

Nämä tekijät on kaikki kontrolloitava. 

Kokeellinen menetelmä tarkoittaa usein laboratoriokokeiden tekemistä. ”Laboratoriolla” 

tarkoitetaan keinotekoisesti luotua tilannetta, jonka avulla muiden mahdollisten tekijöiden 

(kilpailevien hypoteesien) vaikutuksia voidaan kontrolloida. Tästä tulee termi ”kontrolloitu koe”. 

Keskeistä on, että hypoteesin perustelussa suljetaan yksikäsitteisesti pois kaikki muut mahdollisest 

selitykset. Toinen syy on, että usein ilmiöön liittyy niin paljon satunnaisvaihtelua, että koe on 

toistettava useita kertoja signaalinen erottamiseksi satunnaiskohinasta. Toistojen luotettavuuden 

takaamiseksi joudutaan usein turvautumaan keinotekoisesti luotuihin tilanteisiin, joissa olosuhteet 

voidaan pitää identtisinä toistojen välillä. Termi ei tarkoita konkreettista laboratoriota, jossa 

työskentelee valkotakkisia laboratoriassistentteja. Galileon kaukoputkella tekevät havainnnot 

Jupiterin kuista ovat täysin pätevä tieteellinen koe: Galileo otti havainnoissaan huomioon maapallon 

sään vaikutukset (mittausajankohtan, pilvisyyden), toisti havaintoja riittävän monta kertaa (useita 

öitä peräkkäin), ei tehnyt havaintoja huumeiden tai päihteiden vaikutuksen alaisena, sekä sulki pois 

vaihtoehtoisia hypoteeseja kunnes hän oli lähes varma, että kaukoputkella näkyvät häilyvät 

valopisteet todella kiersivät planeettaa. Hänen ei tarvinnut viedä ketään laboratorioon tehdäkseen 

tieteelliseen kokeen.  

Fennistiikassa on mahdollista käyttää modernia tieteen menetelmää. Aineiston keräilyn sijaan 

tutkimus alkaa ideasta. Idea voi liittyä johonkin kieleen liittyvään säännönmukaisuuteen, kielen 

oppimiseen, kielen reaalilaikaiseen prossointiin, merkitykseen, pragmatiikkaan, relatiivilauseisiin 

tai arkielämän kommunikaatioon. Ideoiden keksimistä ei ole rajoitettu. Mikä vain vaikuttaa 

tutkijasta mielenkiintoiselta idealta käy. Minkään koulukunnan tarjoamaa ideologiaa ei tarvitse eikä 

pidä olettaa. Tutkimus jatkuu tämän jälkeen idean testaamisella. Siinä tavoitteena on sulkea muut 



mahdolliset selitykset yksi kerrallaan pois. Tutkimuksen tieteellinen arvo perustuu tähän 

empiiriseen näyttöön.  

Relatiivilauseita käsittelevä tutkimus tehdäänkin modernin tieteen viitekehyksessä käytännössä 

käänteisesti verrattuna Visapään malliin. Yksi esimerkki tästä on Satu Mannisen suomen kielen 

relatiivilauseita koskeva tutkimus (Manninen 2003). Manninen esittää, että hänen aineistonsa “tukee 

ajatusta siitä, että jako restriktiiviseen ja epärestriktiiviseen relatiivilauseisiin on olemassa” (s. 670) 

ja perustelee väitteen raportoimalla viisi kielitieteellistä koetta. Lukijan ei tarvitse nojata Mannisen 

henkilökohtaiseen valastumiseen. Hän voi arvioida Mannisen hypoteesia kriittisesti kokeellisten 

havaintojen valossa. Miten Visapää reagoi Manninen tuloksiin keskiaikaisen menetelmän 

näkökulmasta? Hän olettaa niiden olevan irrelevantteja. Visapää kirjoittaa, että ”en ole tarkastellut 

tällaisten piirteiden olemassaoloa osoituksena restriktiivisten konstruktioiden erillisyydestä vaan 

ennemmin keinostona, jolla voidaan pyrkiä varmistamaan relatiivikonstruktion tietty tulkinta” (s. 

552).  

Voisiko fennistikko tehdä kielitieteellisen kokeen? Kielitieteellinen koe tehdään esittämällä kokeen 

vaatimat näytelauseet koehenkilöille ja pyytämällä heitä arvioimaan (esimerkiksi) niiden 

kieliopillisuutta tai merkitystä – mikä vain on hypoteesin kannalta relevanttia. Menetelmä on siis 

sama, jota psykologia tai aivotutkimus käyttää, kun se pyytää koehenkilöitä reagoimaan 

ärsykkeisiin. Koe tulisi suorittaa kaikilla natiivipuhujilla. Esimerkiksi suomen kieleen kohdistuva 

koeasetelma pitäisi suorittaa viisi miljoonaa kertaa, jättäen kaikkein pienimmät ja vanhimmat 

puhujat mahdollisesti pois otannasta. Resurssipulan vuoksi moderni tiede on kehittänyt tilastollisia 

menetelmiä, joiden avulla pienemmästä koehenkilöjoukosta saadut tulokset voidaan yleistää koko 

populaatioon. Tällainen koe voidaan suorittaa vaikkapa siten, että otokseen kuuluvat koehenkilöt 

arvioivat voiko suomen kielen relatiivilauseen sisältä nostaa kysymyspronominia lauseen alkuun. 

Näytelause on ohessa: 

 Kenet Pekka tapasi eilen miehen, jonka Merja tunsi __? 

Kokeen tulos on, että suomen kieli ei mahdollista tällaista operaatiota. Koska kokeen tulos on 

negatiivinen, olemme saaneet selville, ettei kysymyssanaa voi siirtää lauseen alkuun relatiivilauseen 

sisältä. Skeptinen lukija voi testata lausetta niin monella puhujalla kuin haluaa ja niin tarkasti 

valvotuissa olosuhteissa kuin suinkin mahdollista. Samalla menetelmällä on mahdollista testata 

mielin määrin erilaisia mieleen tulevia hypoteeseja. Voiko kysymyssanan siirtää mistä tahansa 

infinitiivilauseesta? Liittyykö rajoitus kommunikaation, syntaksiin tai fonologiaan? Kokeeseen 

voidaan lisätä mitattavia suureita riippuen hypoteesista: reaktioaikoja; silmänliikkeitä; 

aivokuvausta; kasvojen tunnereaktioita; sydämen sykettä; taustamuuttujia kuten älykkyys, ikä, 

murre, koulutustausta, sukupouli tai kaksikielisyys; häiriötekijöitä; valaistusta; sähköshokkeja; 

kokeenjohtajan painostusta vastakkaiseen päätökseen, ja niin edelleen.  

Modernin tieteellisen menetelmän soveltaminen kielentutkimukseen johti 1950-luvulla ns. 

generatiivisen kielitieteen kehittymiseen.11 Generatiivinen kielitiede ei ole koulukunta tai apriorinen 

                                                 
11 Generatiivinen kielitiede erkaantui alunperin strukturalistisesta kielentutkimuksesta. Tämä suuntaus syntyi 1800-

luvulla alkaneen positivistisen tieteenfilosofian seurauksena. Positivismi asetti tieteelliselle argumentaatiolla 

vahvemmat ehdot kuin 1600-luvulla kehitetty modernin tieteen menetelmä. Niinpä en pidä strukturalismia, jota vastasi 

psykologiassa behaviorismi, vielä täysin modernin tieteen kaltaisena tutkimuksena. Se edustaa eräänlaista ylilyöntiä tai 

välivaihetta. Tähän kysymykseen olisi mielenkiintoista joskus palata. Termi ”generatiivinen” viittaa siihen, että 

ihmisillä tehdyt kokeet viittavat heidän pystyvän rakentamaan ja tulkitsemaan kielellisiä ilmaisuja rajattomasti – heillä 

on siis jonkinlainen generatiivinen kyky aivoissaan. Esimerkiksi kädessäsi oleva artikkeli on laadittu käyttämällä tätä 

kykyä. 



kuvausformalismi termin aristoteelissa tai keskiaikaisessa merkityksessä, vaan joukko arvauksia 

kielen olemuksesta sekä näiden enemmän tai vähemmän vakuuttavia, edellä kuvattua kokeellista 

logiikkaa seuraavia todisteluita.12  

Esimerkiksi joidenkin fennistikkojen kannattama filosofisella akrobatialla perusteltu oletus, jonka 

mukaan suomen kieli olisi kokonaan kulttuurinen ja normatiivinen sääntöjärjestelmä, voitaisiin 

tuoda 1600-luvun modernin tieteen piiriin. Tällöin siitä tulisi arvaus, ei oletus. Hypoteesia voidaan 

koetella kokeellisen logiikan avulla. Jos jokin kielen sääntö esiintyy useissa tai kaikissa 

historiallisesti ja kulttuurisesti toisistaan riippumattomissa kielissä, hypoteesi sen kulttuurisesta 

alkuperästä ei saa tukea. Lukija voi testata hypoteesia kokeilemalla, missä kielissä relatiivilauseen 

sisällä oleva kysymyspronomini voidaan siirtää lauseen eteen ilmaisemaan kysymyslausetta. Mitä 

enemmän tällaisia kieliä löytyy, sitä varmemmin kulttuuriin perustuva selitys voidaan sulkea pois. 

Lähes kaikki John Rossin (1967) raportoimat, tällaisia rakenteita koskevat englannin kielen 

säännönmukaisuudet löytyvät sellaisenaan suomen kielestä (Huhmarniemi 2012), mikä tukee 

arvausta niiden biologisesta alkuperästä. Emme toki oleta, että ne ovat biologista alkuperää – 

ehkäpä ilmiön selittää jokin kulttuurinen piirre, joka on hyvin universaali? Tämä on mahdollinen 

hypoteesi, mutta sekin kaipaa tuekseen empiiristä näyttöä ollakseen tieteellisesti relevantti. 

5. Keskiaikaisesta aristoteelisesta luonnonfilosofiasta modernin tieteen aikakauteen? 

Lopuksi pohdin, voisiko modernilla tieteellisellä menetelmällä olla jotakin annettavaa fennistiikalle. 

Modernin tieteen syntymiseen Italian renesanssin lopulla vaikutti kaksi tekijää. Näistä ensimmäinen 

oli epäily tai epäilyn mahdollisuus. Tällainen tilanne syntyi myöhäiskeskiajalla katolisen kirkon 

arvovallan horjumisen seurauksena. Tätä selittivät mm. kirkon piirissä vallinnut korruptio, 

kirkkoisien ja erityisesti paavin satumainen rikastuminen, lukuisten keskeisten dokumenttien 

osoittautuminen väärennöksiksi, uskonpuhdistus sekä useisiin yhtäaikaisiin paaveihin ja 

antipaaveihin liittyvät sekaannukset. Syitä oli muitakin, mutta niitä kaikkia yhdisti ihmisen 

erehtyväisyyden kertakaikkinen ilmeisyys.  

Epäily sinänsä ei vielä riitä, sillä se merkitsi käytännössä koulukunnan vaihtumista toiseen. 

Koulukuntien väliset ristiriidat leimahtivat väkivallaksi ja vuosikymmeniä kestäneiksi sodiksi ja 

vainoiksi. Toinen ennakkoehto olikin Augustinuksen valaistusopin korvautuminen edellä kuvatulla 

kokeellisella logiikalla. Tässä kaksi keskeisintä 1500-luvun taustavaikuttajaa olivat 

aurinkokeskeistä mallia puolustanut Nicolaus Copernicus (1473-1543)13 sekä magnetismia tutkinut 

William Gilbert (1544-1603),14 joilla molemmilla oli ratkaiseva vaikutus 1600-luvun toiseen 

                                                 
12 Ensimmäiset arvaukset kielen luonteesta modernin tieteen piirissä palautuvat Noam Chomskyn tutkimuksiin 1950- ja 

1960-luvuille (Chomsky 1957, 1959, 1967), minkä vuoksi suuntausta kutsutaan suomessa usein harhaanjohtavasti 

”Chomskyn generatiiviseksi kieliopiksi” ikään kuin kyse olisi jälleen kerran apriorisesta koulukunnasta tai 

kuvailuformalismista. Käytännnön tutkimus on osoittanut, että osa hänen esittämistään arvauksista näyttää toimivan, 

osa ei. Jätän niiden arvioinnin toiseen artikkliin. Chomsky itse on painottanut moderniin tieteeseen kuuluvaa 

naturalismia (Chomsky 1986, 2000a, 2000b), minkä vuoksi parempi kuvaus voisi olla ”luonnontieteellinen 

kielentutkimus”. Artikkelin alussa lainaamani Esa Itkonen on tästä kenties samaa mieltä, sillä hänen kritiikkinsä 

kohdistuu tyypillisesti juuri generatiivisen kielitieteen naturalismiin. 
13 Kopernikuksen elämästä ja teoriasta, ks. (Repcheck 2007). 
14 Gilbert kirjoitti tutkimuksistaan tutkielman De Magnete, joka julkaistiin vuonna 1600. Tutkielmassa luetellaan 

magnetismia koskevia kokeita, jotka noudattavat pääosin modernin tieteen kokeellista logiikkaa. Hän jäi Galileon ja 

Descartesin varjoon mahdollisesti kahdesta syystä. Ensimmäinen syy saattoi olla, ettei Gilbert kirjoittanut tutkimustensa 

saatteeksi minkääntyyppistä yleistä filosofista viitekehystä; hänen tutkielmansa on kuin lista kokeita. Toinen 

mahdollinen puute oli, ettei Gilbert käyttänyt kvantitatiivisia menetelmiä. Näistä huolimatta olen itse päätynyt siihen, 

että Gilbertiä tulisi pitää keskiesenä modernin tieteen keskijänä Koperniuksen rinnalla. Hän oli ammatiltaan lääkäri.  



tutkijasukupolveen, Galileoon (1564-1642) sekä Descartesiin (1596-1650). Sekä (varttuneempi) 

Galileo että René Descartes omaksuivat kokeellisen menetelmän ajattelunsa pohjaksi toisistaan 

riippumatta. Descartes omaksui menetelmän omien sanojensa mukaan Gilbertiltä,15 mutta Galileon 

tapauksessa ajattelun alkuperä on vaikeammin selvitettävissä. 

William A. Wallace on argumentoinut vakuuttavasti Galileon käsikirjoituksia jäljittämällä ja 

tutkimalla, että Galileo omaksui uransa alkuvaiheissa Aristoteelisen fysiikan sekä tähän liittyvän 

ajattelumallin (Wallace 1998). Galileon ensimmäiset fysikaaliset tutkimukset eivät käyttäneet 

kokeellista logiikkaa. Hän pyrki yhteensovittamaan Aristoteleen teoriaa sekä empiirisä havaintoja, 

tehden kosmeettisia korjauksia molempiin. Sitten Galileo oivalsi, että kappaleiden putoamisen 

ymmärtämiseksi kannatti käyttää kaltevia pintoja. Niiden avulla kappaleiden putoamista (eli 

vierimistä pintaa pitkin) voitiin hidastaa, jolloin ilmiön täsmällinen tarkkailu ja mittaaminen oli 

helpompaa. Hän oli siis luonut keinotekoisen kokeellisen asetelman. Nämä havainnot johtivat 

Galileon siihen oivallukseen, että Aristoteleen koko teoria kappaleiden liikkeistä oli epätosi.16 Tämä 

johti modernin tieteen syntyyn. Jos kaikki mitä Aristoteles kirjoitti kappaleiden liikkumisesta oli 

epätotta, niin mitä perustetta meillä on uskoa että hän – tai joku muu – olisi muita valaistuneempi 

näkemään totuuden? Ei mitään. Descartes teki saman päätelämän riippumattomasti vähän 

myöhemmin.17 Usko valaistumiseen oli menetetty lopullisesti. Fennistiikalla on tähän oivallukseen 

vielä pitkä matka? 
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