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Suuri osa ihmisen kognitiivisista kyvyistä periytyy kymmeniä miljoonia vuosia sitten eläneiltä 

nisäkkäiltä. Esimerkiksi kissan ja ihmisen näköjärjestelmät ovat niin samanlaisia, että ensin mainittua 

tutkimalla voidaan selvittää myös ihmisen näköjärjestelmän toimintaperiaatteita. Luonnollinen kieli 

on poikkeus. Siinä missä koirat, kissa tai simpanssit eivät voi oppia luonnollista kieltä missään 

olosuhteissa, jokainen terve ihmislapsi joka elää terveessä ja normaalissa ympäristössä omaksuu 

kielen vaistomaisesti riippumatta sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä.2 Kieli kuuluu siis lajimme 

biologiaan. Niinpä kieltä voidaan tutkia myös luonnontieteen (biologian, aivotutkimuksen, 

kognitiotieteen) näkökulmasta.  

Näkökulma on suomalaisessa kielentutkimuksessa harvinainen. Kokeellinen luonnontiede koostuu 

kahdesta perusoletuksesta. Niistä ensimmäinen liittyy havaintojen rooliin. Siinä missä keskiaikaisessa 

ja sitä edeltävässä tutkimuksessa tavoitteena oli havaintojen kerääminen ja niiden kuvaaminen jonkin 

teorian avulla, kokeellisessa tutkimuksessa havaintoja kerätään väitteiden totuuden selvittämiseksi. 

Ensin mainittua vanhempaa menetelmää käytetään suomalaisessa kielentutkimuksessa edelleen 

pääasiallisena tiedonhankintamenetelmänä, jossa kerättyjä aineistoja (eli korpuksia) analysoidaan 

etukäteen valittua teoreettista välineistöä käyttäen. Menetelmä on sama, jota Aristoteles käytti 

tutkiessaan vaikkapa biologiaa ja eläinten anatomiaa.3 Kokeellisessa tutkimuksessa lähtökohtana ovat 

sen sijaan tutkijan vapaasti kehittelemät arvaukset, ja aineistoa kerätään näiden arvausten totuuden 

selvittämiseksi. Näitä tiedonhankitaretkiä kutsutaan tieteellisiksi kokeiksi, mutta termi on 

harhaanjohtava ja johtaa helposti vääriin mielikuviin laboratorioista. Galileon havainnot Jupiterin 

kuista olivat tieteellinen koe. Hypoteeseja ja teorioita ei rajoiteta etukäteen mieltymyksiin tai 

institutionaalisiin rakenteisiin perustuen, vaan tutkimuksen perustan muodostaa empiirinen todistelu. 

Menetelmä johti läpimurtoon luonnon ja ympäristömme ymmärtämisessä. Toinen luonnontieteen 

kulmakivi on yksikäsitteisyys. Teoriat pyritään esittämään täsmällisessä, formaalissa (usein 

matemaattisessa) muodossa, jonka jälkeen empiiriset havainnot johdetaan käyttämällä deduktiivisia 

todisteluita. Todistelun tarkoituksena on varmistaa, että teoria todella selittää havainnot. Se 

 
1 Artikkeli on kirjoitettu alun perin Niin & Näin lehden kieltä käsittelevään teemanumeroon näkökulma-

artikkeliksi, mutta lehden toimittajat pitivät sitä liian kiistanalaisena ja siksi julkaisukelvottomana. 
2 Esimerkiski älykkyys, persoonallisuus, motivaatio, tai jokin kapea erityislahjakkuus ei vaikuta kykyyn käyttää 

omaa kieltä; samoin ei ole merkitystä sillä, onko ympäristössä paljon vai vähän kieliärsykkeitä, onko ympäristö 

muuten täynnä virikkeitä, tai puhutaanko yhtä vai useaa kieltä. Vastakohtana voitaisiin mainita esimerkiksi 

kirjoitustaito, johon edelliset seikat vaikuttavat merkittävästi. 
3 Olen käsitellyt aihetta tarkemmin käsikirjoituksessa ”Keskiaikainen luonnonfilosofia ja fennistiikka” (2019). 



mahdollistaa myös teorioiden yksikäsitteisen vertailun sekä poistaa teoretisoinnista keskiaikaiselle 

tieteelle tyypillisen, arkikieleen perustuvan näennäisvakuuttavuuden.4  

Hahmottelen tässä artikkelissa erästä hypoteesia, jonka tueksi on mielestäni olemassa vakuuttavaa 

näyttöä. Koska tarkastelun viitekehys on luonnontiede, kysymys ei ole ”Chomskylaisesta 

koulukunnasta” tai”generatiivisesta kielikäsityksestä” kuten usein väitetään. Teoria on joukko 

arvauksia, joiden puolesta on olemassa kokeellista näyttöä.  

Aivoissa näyttää vallitsevan työnjako, jossa eri hermojärjestelmät käsittelevät erityyppistä kieleen 

liittyvää informaatiota. Esimerkiksi matalamman tason aisti-informaatiota käsitteleviin järjestelmiin 

muodostuu kielen prosessointini erikoistuneita alueita, joiden tehtävänä on tunnistaa ja tuottaa kieleen 

liittyvää informaatiota (esimerkiksi kuuloinformaation käsittelyyn erikoistunut alue STG, kuva 1 alla).  

 

Kuva 1. Kielen prosessointiin erikoistuneita alueita aivoissa, usein vasemmalla puolella. Kuultu puhe 

siirtyy ensin temporaalilohkon yläpoimulle (STG), jossa se tunnistetaan kielelliseksi informaatioksi ja 

jäsennetään äänteiksi, tavuiksi ja sanoiksi. Sanat yhdistetään merkityksiin taaempana (esim. 

Wernicken alue), mutta merkitys itsessään on representoitu laajemmalla alueella (esim. 

temporaalilohkon alemmat poimut, joka varastoi käsitteellistä informaatiota). Sanoihin liittyvää 

kieliopillista informaatiota (järjestys, morfosyntaktiset piirteet) lähetetään kohti aivojen etuosaa 

(BA45, BA44).  

Kieli on silti aistimuksista riippumaton kognitiivinen ilmiö: esimerkiksi viitottu ja puhuttu kieli 

perustuvat samalle kielikyvylle. Usein ajatellaan, että tämä perustavampi kielikyky (ks. jäljempänä) 

 
4 Ks. Richard Feynmannin luento aiheesta, https://www.youtube.com/watch?v=EYPapE-3FRw 



varaa osan aistimiseen liittyvistä aivojärjestelmistä käyttöönsä samoin kuin esimerkiksi pianon soiton 

opiskelu tallentuu motorisina ja aistimiseen liittyvinä ohjelmina eri puolelle aivoja. Tällöin osa 

kieleen liittyvistä matalamman tason prosesseista ei olisi vain kieleen liittyviä ilmiöitä, vaan ne 

perustuisivat evolutiivisesti vanhemmille järjestelmille tai näiden erikoistumiselle. Tämäntapainen 

hypoteesi ei ole nykytutkimuksessa harvinainen. 

Millainen on kielen aistimuksista riippumaton, syvempi olemus? 6kk-1 vuoden iässä normaali 

ihmislapsi alkaa hahmottaa kuulemiaan sanoja ja niihin liittyviä odotuksia, mikä käynnistää sanojen 

omaksumisprosessin. Samantyyppistä assosiatiivista oppimista voidaan todeta monilla eläimillä. 

Prosessi on hidasta ja etenee palautteen perusteella. Sen jälkeen kehityspolut eroavat. 1-2 vuoden 

iässä ihmislapsi alkaa käyttää sanoja spontaanisti yhä kiihtyvään tahtiin lopullisen sanavaraston 

ollessa useita kymmeniä tuhansia sanoja. Ilmiötä ei esiinny eläinmaailmassa. Samaan aikaan lapselle 

kehittyy kyky yhdistellä sanoja, eli hän pystyy luomaan omaksumistaan sanoista tai ilmaisuista uusia 

ilmauksia yhdistelemällä niitä vapaasti keskenään. Suurin osa varteenotettavista kielimalleista olettaa 

tämän perusteella, että lapsen aivoissa käynnistyy muilta eläimiltä puuttuva yhdistelymekanismi 

(engl. Merge). Lapsi pystyy siis rakentelemaan aikaisemmin omaksumistaan ilmaisuista rajattomasti 

uusia ilmaisuja. Ennen pitkään hän pystyy käsittelemään ilmaisuja vapaasti osallistumalla esimerkiksi 

erilaisiin sanaleikkeihin. Kielestä tulee autonominen järjestelmä, eräänlainen verbaalinen leikkikenttä.  

Vaikka kielellinen prosessointi irtaantuu omaksi mekanismikseen, se on yhteydessä ajatteluun ja 

kommunikaatioon. Kielen sanojen yhdistely kytkeytyy jollakin hyvin systemaattisella tavalla 

tietoisuudessamme oleviin merkityskokemuksiin. Olen havainnollistanut tätä ilmiötä yksinkertaistaen 

kuvassa 5.  

 



Kuva 5. Sanojen yhdistelyä vastaa merkitysten yhdistely. Tässä esimerkissä sanayhdistelmä 

”raidallinen kuppi” kuvautuu tietoiseksi merkityskokemukseksi, jossa kuppi yhdistyy raidallisuuteen. 

Yllä tapahtuu siis kielellisten representaatioiden yhdistelyä, alla tietoisia (esim. havainto) 

kokemuksia.  

 

Yksi keskeinen havainto on, että kaikki kielen sanat eivät ole mielivaltaisia tai kulttuuririippuvaisia. 

Monet sanatyypit esiintyvät kielistä toiseen ja niiden liittymäpinta ihmisen ajatteluun sekä havaintojen 

jäsentymiseen tietoisuudessamme on jollain tavalla hyvin läheinen. Tällaisia ovat esimerkiksi 

aikamuoto (puto-aa ~ puto-si), konjunktiot (mutta, että, ja, tai), kausatiivit (putoaa ~ pudo-tt-aa), 

nominalisaatio (putoa ~ putoa-minen), adjektivisaatio (putoa ~ putoa-va), infiniittiset verbimuodot 

(putoa ~ pudo-ta), aspekti (pudotan pallon ~ palloa), diskurssiin liittyvät partikkelit (putoaa-pa ~ 

putoaa-han), lausemuodot (väite, käsky, kysymys, relatiivi) vain muutamia mainitakseni. Ne 

ilmaisevat relationaalisia elementtejä, jotka muodostavat ymmärrettäviä ajatuksia tai lauseita vain 

toisten ilmaisten yhteydessä. Usein ajatellaan, että relationaaliset sanat yhdistyvät synnynnäisiin ja 

olemukseltaan kiinteisiin (kielellisen) ajattelun peruskategorioihin, kuten kausaaliseen havaitsemiseen 

sekä erityyppisiin topologisiin suhteisiin. Niitä ei voi vapaasti keksiä. Ajattelun ja havaitsemisen ei-

kielelliset peruskategoriat heijastuvat kieleen ja joutuvat sen myötä jälkimmäisen manipulaation 

kohteiksi. Näin ihmisen ajattelu vapautuu välittömän havaitsemisen sekä totuudenmukaisuuden 

kahleista, jotka rajoittavat eläinten kognitiota.  

Kielen yhdistelymekanismia säätelee joukko aivojen rakenteeseen perustuvia rajoituksia. Näitä 

rajoituksia voidaan havainnollistaa kysymyslauseiden avulla. Suomessa kysymyslause muodostetaan 

liittämällä kysymyspronomini (esim. mitä) lauseen eteen siten, että sitä vastaa lauseessa tyhjä paikka 

(__)(ks. esimerkki 1 alla). Monia kuviteltavissa olevia kysymyslauseita ei kuitenkaan voida suomen 

kielessä muodostaa (esimerkiksi 2-5).  

1. Mitä1 Pekka väitti että Merja osti __1? 

2. *?Kenen1 Pekka sanoi että Merja aikoi ostaa kolme __1 käytettyä hametta? 

3. *Kenet1 Merja osti hameen [tavattuaan __1]? 

4. *Kuka1 tuo mies,  jonka __1 esitteli minulle, osti Merjalle hameen? 

5. *Kenet Pekka tapasi __ ja Merjan?  

Samat rajoitukset löytyvät muistakin kielistä, joten kyse on ihmisaivojen rakenteesta ja viimekädessä 

biologiasta. Joskus tässä yhteydessä puhutaan ”universaalista kieliopista”, mutta termi on 

harhaanjohtava, sillä kyse ei ole kieliopista. Tällaisten universaalien ilmiöiden selittämiseksi tutkijat 

turvautuvat matemaattisten ja laskennallisten mallien apuun. Mallit kuvaavat ihmisaivojen biologista 



kieliarkkitehtuuria. Hypoteesin uskottavuuttaa mitataan sillä, voidaanko siitä johtaa edellä kuvattuja 

havaintoja. Suomen kielestä ja sen puhujilta saadaan näin ollen arvokasta aineistoa erilaisten 

tieteellisten kieliteorioiden testaamiseksi. Kuvassa 2 olen hahmotellut esimerkinomaisesti yhden 

tällaisen mallien perusosia ja niiden keskinäisiä yhteyksiä. 

 

Kuva 2. Kielen prosessointi perustuu aivoissa olevalle biologiselle kieliarkkitehtuurille, jota voidaan 

kuvata laskennallisten mallien avulla. Sen ominaisuudet heijastuvat kaikkiin kieliin. Kuva 

hahmottelee yksinkertaistaen kielen eri osajärjestelmiä sekä niiden keskinäisiä suhteita. Aivojen 

etuosassa sijaitseva hierarkinen rakenne (5) kuvaa yhdistelyä. 

 

Monet suomen kielen tutkijat ovat torjuneet ajatuksen, että kielemme taustalla vaikuttaisi 

nimenomaan kieleen kuuluva rekursiivinen yhdistelymekanismi. Suomen kieli tulisi selittää 

olettamalla joukko sanoja sekä normaali ajattelukapasiteetti sekä kommunikaatio- ja kielen 

käyttötarpeet. Tämän mallin mukaan suomen kielen lauseet olisivat rakenteettomia ”minä-Tarzan-

sinä-Jane” jonoja, jossa sanat voidaan laittaa mihin järjestykseen tahansa kommunikointitarpeiden tai 

ajattelumme vaatimalla tavalla. Kieli itsessään ei aseta ilmaisujen muodostumiselle tai tulkitsemiselle 

juuri mitään rajoituksia. Hypoteesin tueksi ei kuitenkaan ole olemassa empiiristä näyttöä. Miltei 

kaikkia suomen sanajärjestysmuunnelmia rajoittaa esimerkkien (1-5) kaltaiset säännöt ja sanajärjestys 

on todella ”vapaa” vain kaikkein yksinkertaisimmissa lauseissa. Monimutkaisempia lauseita 



tarkasteltaessa havaitaan, että vain noin ~10% mahdollisista sanajärjestyksistä ovat kelvollisia.5 

Esimerkiksi infiniittisen verbin olemassaolo jäädyttää järjestyksen (Pekka uskoi Merjan antavan 

kirjan hänelle ~ *Hänelle uskoi kirjan Pekka antavan Merjan). Lisäksi kaikki sanajärjestyksen 

ulkopuolinen näyttö puoltaa rakenteen olemassaoloa myös suomen kielen kohdalla.6 Suomen kielen 

puhujat siis hahmottavat kielen siten, että se on tuotettu yhdistelemällä sanoja ja lausekkeita. 

Toinen suosittu näkemys on, että suomen kielen säännöt olisivat yhteisesti sovittuja tai implisiittisesti 

omaksuttuja normeja, samaan tapaan kuin vaikkapa Helsingin jätehuoltolaki. Hypoteesin ongelma on, 

että suomen kieltä rajoittavat säännönmukaisuuden löytyvät muistakin kielistä. Tämän voi havaita 

muodostamalla kysymyslauseet (1-5) jossakin muussa kielessä. Lisäksi kaikki suomen kielen puhujat 

käyttävät täsmälleen samoja rajoituksia. Jos säännöt olisivat keinotekoisesti luotuja ja vapaasti 

opittavissa, syntyisi puhujien välille kiistoja siitä, kuka on oikeassa. Tämän sijaan kaikki ovat asiasta 

niin yksimielisiä, että rajoitukset ovat jääneet suurelta osalta suomen kielen puhujilta kokonaan 

huomaamatta. Kyse on siis todennäköisesti synnynnäisestä, biologisesta ilmiöstä. Tämä ei tarkoita, 

että kaikki kielen piirteet olisivat synnynnäisiä. Jokaista kielen ilmiötä ja sen synnynnäisyyttä tai 

kulttuuririippuvuutta tulee tarkastella erillisenä kysymyksenä, johon etsitään vastausta käyttämällä 

kokeellista logiikkaa. Yksittäiset kielet, kuten suomi tai englanti, ovat siis yhdistelmä aivojen 

synnynnäisiä toimintaperiaatteita sekä kielen omaksumisen yhteydessä opittuja piirteitä (kuva 3). 

 

 
5 Luku perustuu tutkimukseen, jossa tarkastelin yli sataatuhatta suomen perussanajärjestystä käyttämällä 

laskennallista mallinnusta (Brattico, P., painossa, Finnish word order: does comprehension matter? Nordic 

Journal of Linguistics).  

6 Ks. Brattico, P. (2019). Word Order in Finnish: Nonconfigurationality, movement or adjunction? Finno-Ugric 

Languages and Linguistics, 8(2), 2–26 sekä artikkelissa siteeramani muut lähteet. 



Kuva 3. Yksittäiset kielet ovat yhdistelmä aivojen toimintaperiaatteita sekä eri kulttuureihin kuuluvia, 

kielen omaksumisen yhteydessä opittuja piirteitä. 

 

Kielen prosessoinnin neuraalisesta perustasta tiedetään vähän. Kukaan ei ole monista yrityksistä 

huolimatta esittänyt todistetusti toimivaa neurobiologiaan perustuvaa mallia siitä, miten kielellisten 

elementtien vapaa yhdistely aivoissa tapahtuu. Ongelma on rekursiivisuus. Aivoissamme on 

mekanismi, joka mahdollistaa saman operaation suorittamisen itsensä osana. Esimerkiksi lauseen 

sisällä voi olla toinen lause (ks. esimerkit 2, 5). Tällaisen mekanismin luomiseen vaaditaan Turingin 

kehittämä symbolinen malli, jollaista on hyvin vaikea tai mahdotonta toteuttaa nykyisillä alkeellisilla 

neuraalisella mallilla. Käsityksemme hermosolujen ja erityisesti laajempien hermoverkkojen 

toiminnasta on siis liian yksinkertainen, jotta kielen mallinnus voisi yhdistyä aivotutkimukseen. 

Rekursiivista prosessointia edellyttävät kognitiiviset tehtävät kuormittavat tai aktivoivat erityisesti 

dominantin (usein vasemman) aivopuoliskon frontaalilohkon alueita (esim. BA45 kuvassa 1), joka 

näyttelee jotakin roolia kielen tuottamisessa. Mikä tämän evidenssin merkitys on edelleen mahdoton 

sanoa. Itse ajattelen, että kielen rekursiivisuus perustuu aivojen motoriseen suunnittelukykyyn (kielen 

lauseet ovat viimekädessä motorisia ohjelmia, jotka ohjaavat puheentuottoelimiä), joka on jollakin 

hyvin suoralla tavalla yhteydessä ajatteluun. Tätä oletettua motorista ohjailumekanismia on 

hahmoteltu kuvassa 4. Yhdistelykyky ei kuitenkaan vaikuta modulaariselta ominaisuudelta, joka 

lakkaisi olemasta jonkin tietyn aivoalueen vaurion seurauksena.  

 

Kuva 4. Kieli motorisena ohjailumekanismina, joka rakentaa monimutkaisia motorisia ohjelmia 

kielen tuottamista varten ja lähettää niitä motoriselle aivokuorelle. Aivotutkimus tukee mielestäni 

hypoteesia, jonka mukaan yhdistely olisi pohjimmiltaan merkitykseen yhdistettyä motorista toimintaa. 

Kuva vasemmalta edestä. 



Myös se missä määrin yhdistelykyky on nimenomaan kieleen kuuluva ilmiö on avoin ongelma. 

Samantapaista yhdistelyä tapahtuu melkeinpä minkä tahansa kognitiivisen toiminnon yhteydessä. 

Esimerkiksi musikaalinen sävellys on tuotettu yhdistelemällä musikaalisia elementtejä keskenään; 

maalaus on tehty yhdistelemällä visuaalisia elementtejä. Kielen ensisijaisuutta puoltaa se, että 

rekursiivinen luovuus tuntuu aktivoituvan ensimmäisenä kielen omaksumisen yhteydessä ja tämä 

tapahtuu kaikilla terveillä ihmislapsilla käytännössä siis riippumatta ulkoisista tekijöistä. On silti 

mahdollista, että kielen yhteyteen kasvavaa yhdistelymekanismia käytetään matemaattisessa 

ajattelussa tai vaikkapa musiikin säveltämisessä. Toinen mahdollisuus on, että yhdistelykyky palautuu 

laajempaan aivojen ominaisuuteen jota hyödynnetään useiden kognitiivisten toimintojen yhteydessä.  

Suomen kielen luonnontieteellinen tutkimus tulisi nähdä muita tutkimussuuntia tukevana ja 

täydentävänä lähestymistapana. Sen tavoitteena on kieleen liittyvien neurokognitiivisten prosessien 

ymmärtäminen käyttämällä hyväksi kaikkea mahdollista kokeellista näyttöä. 


