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ESIPUHE 

Yhteinen tieni komitatiivin kanssa alkoi vaihto-opiskelijavuonnani 2003–2004 
Tarton yliopistossa. Itämerensuomalaisten kielten johdantokurssilla huomioni 
herätti komitatiivin sijapäätteen suuri variaatio eri kielissä ja innostuin mielenkiin-
toisesta kehityskulusta. Toki pian selvisi, ettei kyse ole saman muodon kehityksestä 
vaan alun perin eri lähteistä kehittyneistä muodoista – mikä olikin vielä mielenkiin-
toisempaa ja kutsui kirjoittamaan gradua. Siihen ei tosin mahtunut itämerensuoma-
laista näkökulmaa kuin taustoitukseksi suomen komitatiivisijan viedessä päähuomi-
on. Väitöskirjassa asia piti korjata, mutta ensin areaalinen aspekti typistyi alaotsikon 
puolikkaaseen ja lopulta siivosin sen haikein mielin sieltäkin. Suomen komitatiivi oli 
avannut tilalle ulottuvuuksia, joiden laajuutta ja koukuttavuutta en osannut odottaa. 
Näiden äärelle en olisi päässyt yksin, vaan kiitokset kuuluvat monille. 

Kiitos kokopäiväisen tutkimustyön mahdollistaneille rahoittajilleni: Tampereen 
yliopistolle, Koneen Säätiölle, Emil Aaltosen säätiölle ja Tampereen kaupungin 
tiederahastolle sekä valtakunnalliselle tutkijakoulu Langnetille, joka taloudellisen 
tuen lisäksi tarjosi arvokasta ohjausta ja verkostoitumista. Sanoma Osakeyhtiötä 
kiitän mahdollisuudesta käyttää Helsingin Sanomien korpusta. 

Ohjaajieni kannustus ja tarkkanäköisyys auttoivat löytämään oikeat suunnat ja 
loivat uskoa, silloin kun omani alkoi loppua. Professori Anneli Pajuselle kuuluu 
kiitos jo siitä, että hän houkutteli minut jatko-opintojen pariin. Kaikissa tutkimuk-
seni vaiheissa hän ohjasi, motivoi ja kommentoi suurella paneutumisella niin pienis-
sä yksityiskohdissa kuin kokonaiskuvassa, eikä tutkimustani olisi ilman häntä. 
Professori (emeritus) Esa Itkosta kiitän kielitypologisesta asiantuntemuksesta, käsit-
teellisestä hiomisesta ja silmieni avaamisesta laajemmille yhteyksille ja analogioille. 
Tutkijakoulukauteni alusta asti työni rinnalla kulki myös professori Marja-Liisa 
Helasvuo, ensin ulkopuolisena Langnet-ohjaajana ja puolivälimatkasta lähtien 
virallisestikin, ja häntä kiitän loputtomasta innostamisesta, terävistä havainnoista ja 
ajatusteni haastamisesta sekä korvaamattomasta tuesta. 

Työni esitarkastajille, professori Urpo Nikanteelle ja dosentti, uimamaisteri 
Seppo Kittilälle esitän kiitokseni toisiaan täydentäneistä kommenteista ja tarken-
nuksista, joiden avulla saatoin vielä viimeistelyvaiheessa täsmentää monia työni 



kohtia. Myös molempien vuosien varrella esittämät kommentit konferenssiyhteyk-
sissä ovat auttaneet tarkentamaan erityisesti työni analyysiosuutta. 

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö on ollut akateeminen kotini ja 
konkreettinen tukikohtani työpisteineen koko väitöstyöni ajan. Kiitos, että olen 
saanut olla yhteisön täysivaltainen jäsen jopa työni rahoittamattomassa loppuvai-
heessa. Hallintohenkilökunta on hoitanut minua niin kahvitauoilla kuin ratkaisemal-
la monen monituiset käytännön murheeni; viimeisestä erityiskiitos Tiina Harjulalle. 
Myös koko suomen kielen ja sen sisaraineiden henkilökunta saa lämpimimmän 
kiitokseni tutkijan arjessa kantamisesta: ajatusten kehittelyavusta ja väsymättömistä 
korvista lounasdelegaatioiden yhteydessä sekä pääsystä opiskelijainformanttien luo. 
Michael O’Dellia kiitän lisäksi tilastollisista näkökulmista ja teoksen upeimmasta 
pallurakuvaajasta. Suurimman kiitoksen kollegiaalisesta tuesta, avusta, ilosta ja 
innoituksesta, kursoreiden kohtaamisesta ja kaikessa kannattelusta lausun suomen 
neidoille – Hanna-Riikka Hodges, Liisa Mustanoja, Maija Ohvo, Kirsi Sandberg, 
Maija Tervola, Emilia Tuuri ja Minna Vanhasalo ovat olleet korvaamattomia seura-
laisia paitsi kielitieteen myös maailmantieteen toisinaan mutkaisilla poluilla. 

Työhöni ovat vaikuttaneet ja sitä edistäneet myös monet muut, jotka ovat 
kommentoineet esitelmiäni, kehitelleet ideoita, pohtineet eri näkökulmia, auttaneet 
käännöksissä, keskustelleet termeistä ja käsitteistä tai muuten inspiroineet tutkimus-
tani. Heistä Markus Hamunen, Mikko Heikkilä, Tuomas Huumo nojatuoleineen, 
Emmi Hynönen, Minna Jaakola, Kaija Kuiri, Yrjö Lauranto, Jaakko Leino, Urho 
Määttä, Tommi Nieminen, Krista Ojutkangas, Hanna Parviainen, Laura Pihkala-
Posti, Jouni Rostila ja Katja Västi sekä Saarenmaan lypsyseminaarin väki saavat 
erikseen kiitokseni. 

Perhettäni ja ystäviäni en voi kyllin kiittää ilosta, tuesta, ypelönleikitysseurasta ja 
intomielisestä osallistumisesta komitatiiviesimerkkien lähettelemisineen. Äidille 
kiitos järkkymättömän lempeästä Leelian lepotuolista ja isälle aina valmiista kieli-
oppi- ja oikolukuavusta sekä maailman parhaista paistetuista muikuista (jotka toki 
tarjotaan perunoiden kanssa). 

Tarton yliopiston lukuvuodesta 2003–2004 alkoi komitatiivin ohella elämäni 
toinen tärkeä seuralaissuhde, ja kymmenen vuotta myöhemmin osa–kokonaisuus-
suhteen osia tuli yksi lisää. Kiitos Thomas’lle ja Miikalle, että olette. Kaikki. Ja ilman 
matkalla olevaa pirlapirlaa (kuten sanoisi pama-nyunganin kieliin kuuluvan kalka-
tungun puhuja, ks. Blake 2001: 50) työni ei olisi vieläkään valmis. 

Tampereen Rauhaniemessä syyspäiväntasauksena 2016 
Maija Belliard 



TIIVISTELMÄ 

Tutkimus tarkastelee suomen kielen komitatiivia, sen syntaktista ja semanttista 
käyttöalaa sekä suomen kahden pääasiallisen komitatiivimuodon välisiä suhteita. 
Fennistisessä perinteessä suomen komitatiivilla on viitattu yksinomaan komitatiivi-
nimiseen sijamuotoon -ine (substantiiviin liittyessään -ine + possessiivisuffiksi). 
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on kuitenkin komitatiivin yleisempi kielten-
välinen eli kielitypologinen määritelmä: komitatiivi on muoto, jonka perusmerkitys 
on ilmaista kahden tyypillisesti inhimillisen osapuolen yhdessäolosuhdetta, jossa 
yksi osapuolista (seurattava) on ensisijainen toisen (seuralaisen) jäädessä tois-
sijaiseksi. Suomessa komitatiivin typologinen määritelmä kattaa paitsi -ine-sijan 
myös joukon postpositioita, joista yleisin on kanssa. Tutkimus tarkastelee näitä 
kahta muotoa ja osoittaa, että vastoin aiempia oletuksia ne eroavat toisistaan sekä 
syntaktiselta että semanttiselta käytöltään. 

Päähuomio kohdistuu muotojen todelliseen käyttöön nykykielessä. Sitä 
valaistaan eri näkökulmista, jotka yhdessä muodostavat laajan kuvan suomen 
komitatiivista. Keskeiset tarkastelun kohteet ovat muotojen rakenteellinen käyttäy-
tyminen lauseke- ja lausetasolla, elollisuuden vaikutus komitatiivin käyttöön sekä 
muotojen ilmaisemat merkitykset ja niiden rakentuminen. Näiden perusteella 
tutkimus sekä kartoittaa kummankin muodon käytön keskeiset piirteet että vertaa 
muotoja keskenään. 

Pääasiallinen tutkimusaineisto on Helsingin Sanomien vuosikerrat 2000 ja 2001 
kattavasta 31 miljoonan sanan sanomalehtikorpuksesta HS2000, josta pääaineistok-
si on poimittu korpuksen ensimmäiset 2000 -ine-sijaista lauseketta ja 2000 ensim-
mäistä kanssa-postpositiolauseketta konteksteineen. Tarkempi analyysi on kohdis-
tunut tarkastelunäkökulman mukaan 500, 1000 tai 2000 esimerkin aineistoihin, joita 
on analysoitu syntaktisten (mm. komitatiivilausekkeen osat, seurattavaan viittaavan 
NP:n lauseenjäsenasema, komitatiivirakenteen sijoittuminen lauseen eri kenttiin, 
lauseen sanajärjestys) ja semanttisten kriteerien perusteella (mm. osapuolten elolli-
suus ja keskinäinen suhde, hallitsevan verbin semanttinen tyyppi, yhteys rektion 
laukaisevaan sanaan). Kyse on siis korpustutkimuksesta, jossa myös laadullisella 
analyysilla on merkittävä asema. 



Korpusaineisto osoittaa, että -ine- ja kanssa-komitatiiveilla on suhteellisen selkeä 
työnjako, niin ettei kumpikaan voi korvata toista käytössä. Ne kielentävät lähtö-
kohtaisesti erilaista suhdetta yhdistämiensä osapuolten välillä: -ine ilmaisee välttä-
mättä epäsymmetristen olioiden suhdetta, kanssa joko esittää osapuolet tasaveroisi-
na tai jättää kysymyksen avoimeksi. Lisäksi kanssa keskittyy kielentämään proto-
tyyppisten inhimillisten olioiden suhteita, kun taas suuri osa -ine-sijan käytöstä yh-
distää elottomia olioita. Nämä seikat vaikuttavat ratkaisevasti muotojen merkitys-
kenttiin, siten että -ine voi ilmaista osapuolten meronyymisia ja hyponyymisia 
suhteita mutta kanssa ei, ja kanssa voi yhdistää osapuolia paitsi rinnakkaisessa myös 
vastavuoroisessa toiminnassa ja vertailuissa, mutta -ine yhdistää vain rinnakkaisia 
osapuolia. -ine implikoi välttämättä semanttisen suhteen yhdistämiensä osapuolten 
välille, mikä mahdollistaa yhteen liittymisen ja kuulumisen merkitykset, joille perus-
tuu muun muassa -ine-sijan maailmaa erittelevä ja olioiden välisiä suhteita osoittava 
luova käyttö. Toisaalta nämä leksikaaliset ja semanttiset siteet rajoittavat -ine-sijan 
käyttöä inhimillisten olioiden yhdistämisessä. Kanssa-postpositiolla ei ole tällaisia 
siteitä, mikä yhtäältä vapauttaa sen ilmaisemaan komitatiivin perusmerkitystä 
rajoituksetta mutta toisaalta jättää liittymisen ja kuulumisen merkitykset sen tavoit-
tamattomiin. Kaiken kaikkiaan kanssa-postpositio näyttäytyy suomen proto-
tyyppisenä komitatiivina, kun taas -ine toimii monipuolisemmin ja joustavasti 
useissa, komitatiivin kannalta epäprototyyppisissäkin merkitystehtävissä, jopa teks-
tuaalisena keinona. 

Tutkimuksen kielitypologinen näkökulma laajentaa käsitystä suomen komitatii-
vista asettamalla sen muiden maailman kielten vastaavien ilmausten yhteyteen. Se 
osoittaa, että komitatiivisija, joka suomen järjestelmän kannalta näyttäytyy erikoise-
na ja marginaalisena, on maailman kielten kontekstissa suhteellisen tavanomainen 
muoto ja merkityskentältään itse asiassa hyvinkin monipuolinen. Kun komitatiivin 
tarkastelun lähtökohtana on typologinen merkityspohjainen määritelmä, päästään 
vertaamaan suomen eri komitatiivimuotoja ja huomataan, että ne täydentävät toisi-
aan ilmaisukeinoina. Kyse ei siis vaikuta olevan muotojen keskinäisestä kilpailusta, 
kuten typologisessa kirjallisuudessa on esitetty. Niinpä tulokset paitsi täydentävät 
aikaisempaa tietoa komitatiivista sekä suomessa että maailman kielissä yleensä myös 
osallistuvat typologiseen keskusteluun sijan ja sitä perusmerkitykseltään jossain 
määrin vastaavan adposition keskinäisestä suhteesta. Lisäksi ne avaavat ikkunan 
laajemmin rinnastuksen tarkasteluun ja vielä yleisempään symmetrian kenttään. 

Avainsanat: komitatiivi, kielitypologia, sijan ja adposition vastaavuus, merkitys-
kentät, elollisuus, korpustutkimus 



ABSTRACT 

The Finnish comitative. -ine and kanssa 

The study examines the Finnish comitative, the different ranges of its syntactic and 
semantic use, and the relationship between the two main comitative forms in the 
language. In Fennistics, the term comitative has traditionally been reserved only for 
the inflexional comitative case -ine (obligatorily followed by a possessive suffix 
when attached to a noun). This study however has adopted a more general 
typological definition: the comitative is a morphological form used to express the 
accompaniment of two typically human participants in a situation where one (the 
accompanee) is the main actor and the other (the companion) more marginal. In 
Finnish, the typological definition covers not only the inflexional comitative case 
but also several postpositions, of which kanssa is the most frequently used. These 
two forms, -ine and kanssa, are the subject of this study which shows that, contrary 
to former assumptions, they differ in usage both syntactically and semantically. 

The focus of the study is on the actual usage of the comitative in contemporary 
language. It is examined from different perspectives which, when combined, help 
to create a comprehensive picture of the Finnish comitative. The main focus is on 
the following questions: how the comitative behaves structurally on the phrasal and 
the clausal levels, how animacy influences the usage of the comitative, and what 
kind of functional domains the two forms have and what are they based on? Based 
on these viewpoints, the study maps the essential features of the two forms while 
also comparing and contrasting their uses. 

The main research data comes from the 31-million-word newspaper corpus 
HS2000 which covers the volumes 2000 and 2001 of Finland’s leading national 
newspaper Helsingin Sanomat. The analysed data consist of the first 2000 phrases 
with -ine and the first 2000 phrases with kanssa including their contexts. Depending 
on the needs of each viewpoint, a more rigorous analysis was conducted by 
selecting the first 500, 1000 or 2000 phrases, which were further analysed 
according to syntactic (i.a. the components of the comitative phrase, the position 
of the comitative construction in the clause, the word order in the clause) and 
semantic criteria (i.a. the animacy and the interrelationship of the participants, the 



semantic type of the governing verb). Thus this is a corpus study where also 
qualitative analysis has a significant role. 

The corpus data show that the distribution of work between the comitative 
forms -ine and kanssa is quite distinct, as neither can replace the other in usage. -ine 
expresses a relationship of asymmetric beings, whereas kanssa either presents the 
participants as equal or leaves the fact undefined. In addition, kanssa concentrates 
on prototypic human participants while -ine readily combines inanimate beings. 
These facts have a crucial effect on the functional domains of the two forms: -ine is 
able to express meronymic and homonymic relations but kanssa is not, and kanssa 
expresses not only parallel but also reciprocal situations and comparison of 
participants which is beyond the scope of -ine. The fact that the case -ine implicates 
a semantic relation between the participants enables the case to express 
involvement and belonging which forms the base for the creative usage of -ine to 
itemize the world and to show connections between beings. Kanssa cannot reach 
these meanings, but, at the same time, it can express the prototypic meaning of the 
comitative freely, since it is not bound by the lexical and semantic restrictions that 
limit the usage of -ine when combining human participants. Thus, kanssa appears to 
be the prototypic Finnish comitative, while -ine has more diverse and flexible 
functions, even as a textual device. 

The typological perspective of this study expands the understanding of the 
Finnish comitative by connecting it with the corresponding expressions in other 
languages of the world. It shows that the Finnish comitative case -ine, that is 
considered peculiar and marginal in the Finnish language system, is typologically a 
rather common form and actually has a diverse range of functions. The use of the 
typological meaning-based definition of the comitative permits the comparison 
between the different comitative forms and leads to the observation that the forms 
complete one another as means of expression. The findings of this study do not 
support the assumption made in typological literature that the two comitative 
forms compete with one another. Consequently, the results take part in the 
typological discussion concerning the relationship between an inflexional case and 
the closely corresponding adposition, in addition to contributing to the knowledge 
of the comitative in Finnish and in the world’s languages in general. Furthermore, 
they create new openings for the broader phenomena of comparison and 
symmetry. 

Keywords: comitative, language typology, correspondence between an inflexional 
case and adposition, functional domains, animacy, corpus study 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen kohde 

Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan suomen komitatiivia, sen eri muotoja ja 
käyttötapoja sekä sillä ilmaistuja merkityksiä. Tutkimuksen pääkohteina ovat yksi 
suomen sijamuoto, -ine-komitatiivi, sekä sitä perusmerkitykseltään jossain määrin 
vastaava adpositio, kanssa-postpositio. Näitä tutkitaan suomen nykykielen aineiston 
valossa yhtäältä kummankin muodon omista lähtökohdista ja toisaalta niitä toisiinsa 
verraten. Muodot ja niillä ilmaistavat merkitykset sijoitetaan myös maailman kielten 
yleiskuvaan ja tutkitaan, miltä suomi näyttää komitatiivin typologisessa valossa. 

Fennistisessä perinteessä komitatiivilla viitataan yksinomaan -ine-komitatiivi-
sijaan, jonka perusmerkitys on ilmaista vähintään kahden inhimillisen olion epä-
symmetristä yhdessäoloa, siten että yksi tilanteen osapuolista esitetään pääasiallisena 
toimijana ja toinen toissijaisena, seuralaisena. Tässä työssä lähtökohtana on kuiten-
kin laajempi maailman kielten näkökulma, josta katsottuna komitatiiveja ovat sijo-
jen lisäksi kaikki muutkin leksikaaliset keinot, jotka ilmaisevat yhdessä toimimista 
tai olemista mutta jotka eivät ole rinnastuksia. Näkökulman laajennus yli perinteisen 
fennistisen terminologian näkyy jo tutkimukseni otsikossa, joka nostaa suomen 
oletusarvoisen komitatiivin, -ine-sijan rinnalle suomen yleisimmin käytetyn komita-
tiivin, kanssa-postposition. 

Suomessa keskeiset yhdessäolon ilmaisun keinot ovat -ine-sijan lisäksi ainakin 
adpositiot kanssa, kera, keralla, lisäksi, matkassa, mukana, mukaan, myötä, ohella, ohessa, 
rinnalla ja yhteydessä, joista yleisin on kanssa. Perusmerkitykseltään kaikkia näitä voi 
pitää (enemmän tai vähemmän) synonyymisina kuten myös esimerkissä (1). Siinä 
Facebook-käyttäjä kommentoi päivitystä, joka koostuu Hirvensalmelle osoittavaa 
tienviittaa esittävästä kuvasta ja tekstistä ”Vain elämää. Ei sen enempää.” (Hirven-
salmella sijaitsevassa Satulinna-hotellissa on kuvattu suosittua Vain elämää -musiik-
kiohjelmaa.) Esimerkissä kera sulhasensa Juha Rantasilan, perheineen ja miehensä kanssa 
ilmaisevat kaikki ihmisten yhdessäoloa. 

(1)  Joo, siellä Satulinnassa yövyin joskus. Silloin oli vielä Satu Silvo emäntänä kera 
sulhasensa Juha Rantasilan. Hoitelivat aamiaistarjoiluja. Mari Rantasila oli 
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perheineen siellä, kuten myös Leena Harkimo miehensä kanssa. Joten, me ja 
muut kuuluisuudet tavattiin. (N70, Facebook-kommentti 8.4.2015) 

Maailman kielten typologisesta näkökulmasta katsottuna kaikki edellä käsitellyt 
muodot ovat siis komitatiiveja – morfologisia muotoja, joiden perusmerkitys on 
ilmaista yhdessäolosuhdetta. Tässä mielessä tutkimukseni pohjavire on kielitypolo-
ginen: se tarkastelee ja vertaa keskenään samaa perusmerkitystä ilmaisevia muotoja 
ja niiden ilmaisemia merkityksiä (vrt. Haspelmath 2010). Taustalla ovat komitatiivin 
käyttäytyminen ja merkitykset maailman kielissä, siis sen yleiset syntaktiset ja 
semanttiset ominaispiirteet, ja näihin vertaan suomen tuloksia. Työni jatkaa viime 
vuosina Suomessa vahvistumassa ollutta suuntausta typologisesti orientoituneesta 
kieliopin tutkimuksesta, jossa suuren yksittäiskielen aineiston avulla annetaan tietoa 
yhden kielen kieliopista maailman kielten kontekstissa. Tähän lähestymistapaan 
lukeutuvat esimerkiksi Pajunen (2001), Ojutkangas (2001), Västi (2012) ja Hynönen 
(2016). 

Kielitypologia tarjoaa siis tutkimukselleni taustan mutta myös tärkeän motivaa-
tion. Ensinnäkin suomen tapaisen runsassijaisen yksittäiskielen tutkimus antaa 
arvokasta perustietoa komitatiivin typologiselle tutkimukselle. Kielitypologialle kun 
on ominaista pyrkiä laajoihin kokonaiskuviin vertaamalla keskenään mahdollisim-
man suurta määrää eri kieliä, jolloin tiedot yksittäiskielistä ovat väistämättä suppeita 
ja perustuvat toisen käden lähteisiin. Vain yksityiskohtainen aineistopohjainen 
tutkimus voi syventää tätä kuvaa. Toiseksi tutkimukseni monipuolistaa kansain-
välistä komitatiivin tutkimusta, joka on pitkälti keskittynyt yhtäältä yhdessäolo-
suhdetta ja välinettä ilmaisevien muotojen, siis komitatiivin ja instrumentaalin 
vertailuun (mm. Stolz ym., jotka vastaavat komitatiivin kuvauksesta teoksissa 
The World Atlas of Language Structures ja The Oxford Handbook of Case: Stolz ym. 2005, 
2009; lisäksi Stolz ym. 2006 ja esimerkiksi Schlesinger 1995) ja toisaalta komitatiivin 
ja rinnastuksen vertailuun (Stassen 2002, 2011). Kolmanneksi -ine-sijan ja kanssa-
postposition vertaaminen antaa tietoa perusmerkitykseltään toisiaan jokseenkin 
vastaavan sijan ja adposition välisestä työnjaosta, joista ei toistaiseksi ole paljon 
tapaustutkimuksia (vrt. viron adessiivia ja peal-adpositiota vertaava Klavan 2012). 
Suomen aineisto osin vahvistaa ja osin haastaa työnjaosta esitetyt oletukset. 

Myös suomen omista lähtökohdista komitatiivin tutkimukselle on tarvetta. 
Komitatiivimuotoja on tutkittu varsin vähän (tarkemmin aiemmasta kirjallisuudesta 
luvussa 2.3). Kanssa-postposition merkityksistä on tehty hiljattain kaksi opinnäyte-
työtä (Tuukkanen 2012; Meriläinen 2015), mutta -ine-sijan merkityksiä käsittelevä 
tutkimus jää kaikenkattavuuteen pyrkiessään pinnalliseksi (Andersson 1963), rajaa 
osan käytöistä tutkimuksen ulkopuolelle ja lisäksi perustuu käännöskieleen (Eskola 
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2002) tai tekee huomioita suppeasta aineistosta (Ikola 1999). Pelkkään intuitioon 
näyttävät perustuvan näkemykset komitatiivisijan käytön vakiintuneisuudesta, 
fraasimaisuudesta ja epäproduktiivisuudesta (Vilkuna 2000: 81; Eskola & Tommola 
2000: 97; Grünthal 2000: 48–49, 2003: 27). Kahta muotoa vertailevaa aineistopoh-
jaista tutkimusta ei ole tehty käytännössä lainkaan omaa pilottitutkimustani (Sirola 
2008) lukuun ottamatta. Laajaan natiiviaineistoon perustuvaa yksityiskohtaista ja 
vertailevaa tutkimusta siis tarvitaan. 

Tutkimuksen tarve näkyy esimerkiksi suomen kielen opetuksessa toisena ja vie-
raana kielenä. S2-opettajilta olen kuullut, että komitatiivisijan eri käyttötapojen ope-
tus on vaikeaa yksinkertaisimman perustapauksen ulkopuolella. Usein opettajasta 
tuntuu vaikealta ellei mahdottomalta löytää perustelua, miksi kielenoppijan tapa 
käyttää -ine-sijaa on kielenvastainen. Käytön kartoittaminen ja merkitysten analyysi 
antaa välineitä myös komitatiivin opettamiseen ja omaksumiseen. 

Tarkastelen tutkimuksessani komitatiivia laajan korpusaineiston perusteella. 
Aineiston analyysin avulla vertaan -ine-sijaa ja kanssa-postpositiota toisiinsa ja pyrin 
löytämään paitsi niiden yhtäläisyydet ja erot myös molemman rakenteen käytön 
ytimet tahoillaan. Komitatiivin käyttöä aineistossa lähestyn kolmesta näkökulmasta. 
Ensinnäkin syntaktisesta näkökulmasta tarkastelen komitatiivirakenteen osien 
keskinäistä yhteyttä, rakennetta ja sijoittumista lauseeseen sekä komitatiivilauseen 
ominaisuuksista hallitsevan verbin semantiikkaa. Toiseksi leksikaalisen semantiikan 
näkökulmasta keskeinen piirre on komitatiivilla yhdistettävien osapuolten elollisuus, 
joka vaikuttaa sekä mahdollisuuteen tehdä valinta eri komitatiivimuotojen välillä 
että merkitykseen, jota muodoilla ilmaistaan. Kolmas näkökulma on muodoilla 
ilmaistavien merkitysten kartoitus, joka osittain tekee synteesin kahdesta ensimmäi-
sestä näkökulmasta. Siihen, millaista merkitystä muoto ilmaisee, vaikuttaa ennen 
kaikkea osapuolten elollisuus yhdessä itse muotojen välittämän merkityksen kanssa, 
mutta myös lausetason seikat kuten sanajärjestys ja lausepredikaatio ovat yhteydessä 
merkitykseen. 

Merkitysten kuvauksessa keskityn yleiseen ja tavalliseen, jonka avulla pyrin ta-
voittamaan muotojen keskeisen käytön ja niiden merkityskenttien suuntaviivat. 
Lähtökohtani on, että merkitykset ovat liukuvia ja sumearajaisia. Siten merkitys-
kenttä on mahdollista hahmottaa merkitysten ytiminä ja liukumina niiden välillä, ja 
yksittäiset ilmaukset voivat olla monitulkintaisia. Tässä seuraan prototyyppeihin ja 
perheyhtäläisyyksiin nojaavia kieliteorioita (prototyypin semantiikasta esim. Kleiber 
1999). (Sijojen asemasta kielenkuvauksessa yleisesti, ks. esim. P. Leino 1990: 13, 
37–41.) 
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Osa komitatiivin käytön ja merkityksen kuvauksesta on julkaistu tai julkaistaan 
tämän monografian ulkopuolella. Erikseen olen käsitellyt kysymystä -ine-sijan käy-
tön väitetystä vakiintuneisuudesta ja epäproduktiivisuudesta (Sirola-Belliard [tulossa 
2017], populaarimmin Sirola-Belliard 2013), ja oman erilliskokonaisuutensa muo-
dostaa symmetrisyyden tarkastelu, joka on komitatiivin yhteydessä relevanttia niin 
kuvatun asiantilan kuin itse kielennyksenkin näkökulmasta (Sirola-Belliard [valmis-
teilla]). Lisäksi komitatiivin käyttö puhekielessä, johon lukeutuu muun muassa 
kanssa-postpositiosta kehittyneen kaa-muodon käyttö, jää myöhemmän tutkimuk-
sen kuvattavaksi. Vaikka niin komitatiivin vakiintuneisuutta koskevat väitteet, 
symmetrian ja siihen yhdistyvä laajempi rinnastuksen näkökulma kuin komitatiivin 
puhekielinen edustuskin ovat hyvin mielenkiintoisia ja antoisia aiheita, oman tutki-
mukseni perusteella on nähtävissä, ettei niistä saatava uusi tieto muuttaisi yleiskuvaa 
suomen komitatiivista. Niinpä niiden rajaaminen käsillä olevasta työstä ei vaikuta 
tutkimuksen tuloksiin. Osittain tämän tutkimuksen aiheita, erityisesti suomen komi-
tatiivin taustaa ja merkityksen luokittelua, olen käsitellyt jo pilottitutkimuksessani 
(Sirola 2008), mutta käsillä oleva tutkimus syventää ja laajentaa myös niiden tarkas-
telua. 

Suomen komitatiivista tuntuu olevan yleisesti vallalla ajatus, että -ine-sija ilmaisee 
merkitystä ’kanssa’ – jota tosin ei erikseen määritellä (tästä tarkemmin luvussa 2.3). 
Samaan synonyymisyyden oletukseen perustuu kansainvälisessä kirjallisuudessa 
esitetty oletus, että kanssa-postpositio olisi korvaamassa -ine-sijan käytössä (Stolz 
ym. 2005: 214, 2006: 61). Vaikka käsillä olevassa tutkimuksessa ei ole mahdollista 
tutkia komitatiivimuodoilla ilmaistavien merkitysten historiallista kehitystä, on jo 
nykykielen aineiston antamien tulosten perusteella mahdollista arvioida korvautu-
vuusoletusten paikkansapitävyyttä (ks. myös Sirola-Belliard 2011a). 

-ine-sijan ja kanssa-postposition tutkimus paitsi valottaa komitatiivin muotoa ja 
merkitystä osana suomen kielisysteemiä ja täydentää komitatiivin typologista tutki-
musta tarjoamalla yksittäiskielestä laajan aineistopohjaisen analyysin myös yhdistyy 
laajempiin yhteyksiin. Ensinnäkin komitatiivi edustaa yleisempää yhdistämisen peri-
aatetta (josta suomen osalta erityisesti Kalliokoski 1989) ja osallistuu siten 
monitahoiseen keskusteluun symmetriasta sekä muodon että merkityksen tasolla 
(yleisesti esim. Visapää ym. 2014, jossa komitatiivia ei kuitenkaan ole huomioitu). 
Toiseksi -ine-sijaa ja kanssa-postpositiota vertaava tutkimus antaa tietoa analyyttisten 
ja synteettisten keinojen suhteesta kielessä. Tähän liittyy jo edellä mainittu eri 
muotojen välinen työnjako kielessä, siis sijan ja adposition funktionaalinen suhde, 
mutta myös muita näkökulmia. Esimerkiksi on ajateltu, että -ine-sijainen ilmaus olisi 
kongruoivana, pitkänä ja monimutkaisena rakenteena vaikeasti hahmotettavissa ja 
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siksi vähäisessä käytössä ja että analyyttista kanssa-rakennetta olisi vastaavasti hel-
pompi käyttää. Kuitenkin muodollisesti kompleksimpi synteettinen rakenne voi olla 
analyyttista vastinettaan nopeammin prosessoitavissa, kuten silmänliiketutkimus on 
konverbirakenteiden yhteydessä osoittanut (Hyönä & Vainio 2001). Ei myöskään 
ole totta, että kanssa-postpositiolliset ilmaukset olisivat -ine-sijaisia lyhyempiä ja 
yksinkertaisempia, vaan päinvastoin niihin sisältyy rakenteen tasolla jopa enemmän 
kompleksisuutta, kuten tutkimukseni osoittaa. 

1.2 Korpustutkimuksesta 

Kun tarkastelun kohteena on harvaan käytetty kielen ilmiö tai muoto kuten -ine-
komitatiivisija, joka kattaa vain noin promillen kirjoitetun kielen sijamuodoista ja 
puoli promillea puhutussa kielessä käytetyistä sijoista (Hakulinen ym. 2004: 1179; 
Ikola 1999; Pajunen 2010: 492–493), tulee tutkimuksen aineiston olla kyllin suuri, 
jotta se sisältäisi kattavasti tutkittavaa ilmiötä. Tästä syystä tutkimukseni pääaineisto 
on poimittu 31 miljoonan sanan sanomalehtikorpuksesta HS2000 (Pajunen 2003). 
Tutkimukseni sijoittuukin korpustutkimuksen piiriin. 

Suomalaisessa kielitieteellisessä keskustelussa korpuslingvististä tutkimusta on 
moitittu liiallisesta kirjoitetun kielen ja erityisesti sanomalehtikielen painottamisesta 
(esim. Lahdenmäki 2002, johon Vanhatalo 2003: 352 viittaa) ja on epäilty, kuinka 
luotettavaa ja yleistettävissä olevaa tietoa sanomalehtien kieli voi antaa. Komitatii-
vin osalta kirjoitetun kielen valikoituminen tutkimuksen kohteeksi on tilanteen 
sanelemaa: koska -ine-sija on epäfrekventti ja puhutussa kielessä vielä kirjoitettua 
kieltä harvakäyttöisempi, tarvitaan sen tutkimiseksi suuri massakorpus, eikä sellaista 
toistaiseksi ole puhutusta suomesta käytettävissä. Esimerkiksi Turun yliopistossa 
valmisteilla olevassa arkikeskustelujen tietokannassa (Arkisyn) ei toistaiseksi kooda-
tun n. 250 000 sanan joukossa ole yhtään -ine-sijaista osumaa (projektin vastuullinen 
johtaja Marja-Liisa Helasvuo, henkilökohtainen tiedonanto 15.6.2016). 

Mitä ”sanomalehtikieleen” tulee, HS2000-korpus sisältää monenlaisia tekstejä eri 
tekstityypeistä ja tyylilajeista, sillä mukana ovat uutistekstien lisäksi esimerkiksi 
lehtien kolumnit, pakinat ja mielipidekirjoitukset puhekielisine piirteineen, kuvaile-
vaa kieltä suosivat taidearvostelut ja urheilukielen omaleimaiset ilmaukset. Siten 
korpuksessa esiintyy monia eri kielenkäytön lajeja ja rekistereitä, jopa puhekielisiä 
katkelmia. Niinpä esimerkiksi korpuksen verbilekseemeissä on todettu näkyvän 
”paljon nuorisoslangia ja rentoa puhekieltä” (Itkonen & Pajunen 2010: 22). Korpus 
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soveltuukin hyvin kirjoitetun nykysuomen yleisaineistoksi. (Yleensä korpuksista 
kielentutkimuksen aineistona, ks. esim. Arppe 2008: 1–3.) 

Kun käsitellään massakorpusta, on otettava huomioon, että mukana on aina 
ainesta, josta voidaan olla monta eri mieltä. Korpusaineistosta voidaankin erottaa 
kolme kerrosta: varsinainen kielenaines, aines jonka oikeellisuudesta kielenpuhujien 
intuitio vaihtelee ja hälyksi laskettava aines. Viimeisimpään lukeutuvat selvästi 
virheelliset lauseet (kuten esimerkissä (2), jossa ammattivuokraajille kaikkine arava-
ehtoineen on kontekstistaan täysin irrallinen ja selvästi kuuluu virkkeeseen, jonka 
alkupuoli on pudonnut tekstistä pois) sekä ilmaukset, joita hyvällä syyllä voi pitää 
virheellisinä (kuten esimerkissä (3), jonka oletettavasti kuuluisi olla joko rinnastuk-
seton hän järjesti itselleen kohtalotovereineen tai kongruoiva hän järjesti itselleen ja kohtalo-
tovereilleen). Viittaussuhteiltaan ongelmalliset ilmaukset ovat rajatapauksia häilyvän 
intuition ja hälyn välillä (kuten esimerkin (4) liikkuminen ilmansaasteineen, jossa 
kirjoittaja tarkoittanee Ateenan kaupungin ilmansaasteita eikä liikkumisen ilman-
saasteita, mihin -ine-sijaan liittyvä possessiivisuffiksi nyt viittaa). Niihin ilmauksiin, 
joita kielenkäyttäjät pitävät intuitiostaan riippuen joko oikeellisina tai virheellisinä, 
voidaan lukea ainakin normatiivisen kielenhuollon (mm. Ikola 2001: 35–36) mainit-
semat adnominaaliset -ine-sijan käytöt, jotka eivät ilmaise merkitystä ’A ja hänen 
B:nsä’ tai ’A ja sen B’ (kuten nähdään esimerkissä (5) [voi vuokrata] majan palmun-
lehtikattoineen ’majan, jossa on palmunlehtikatto’, vrt. kielenhuollon edellyttämä 
tulkinta ’majan ja palmulehtikaton’ tuntuu epätodennäköiseltä). (Kielenhuollon 
komitatiivinäkemyksiä käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.) 

(2)  Partek omistaa enää muutamia asuntoja Paraisilla, ja nekin kaavoitussyistä. 
Ammattivuokraajille kaikkine aravaehtoineen. Päätimme jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa, että yksittäisten asuntojen myyminen ei ole meidän toimialaa”, Parte-
kin kiinteistöjohtaja Seppo Kupiainen kertoo. (HS 1403843) 

(3)  Hän järjesti itselleen ja kohtalotovereineen jopa ivailevat hautajaiset osavaltion 
pääkaupungissa Lucknowssa. (HS 9663924) 

(4)  Ateenan-kävijät tietävät, että kaupungin liikenne on kaaosmaista ja yliruuhkautu-
nutta. Heinä-elokuussa liikkuminen on ilmansaasteineen painajaismainen 
kokemus. (HS 7172865) 

(5)  Pienen alkeellisen bambu- tai savimajan palmunlehtikattoineen voi vuokrata 
50–150 markalla. (HS 13476562) 

Aineiston analyysissa ja tulkinnassa päähuomio on korpuksen sisältämässä 
varsinaisessa kielenaineksessa. Sen perusteella voidaan tavoittaa muotojen yleinen ja 
keskeinen käyttö. Kuitenkin oleellista on huomioida – vaikka sitten varauksin – 
myös kielenaines, joka saattaa intuitiivisesti tuntua virheelliseltä tai oudolta, sillä 
siinä näkyy kielessä potentiaalisesti tapahtuva muutos. Tästä hyvä esimerkiksi on 
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juurikin -ine-sijan merkitysten laajentuminen kielenhuollon normien ulkopuolelle, 
mikä näyttäisi olevan paraillaan käynnissä (Ikola 1999). Selvä häly jätetään tarkaste-
lun ulkopuolelle. 

Kuten edeltävästä nähdään, massakorpus soveltuu tämän tutkimuksen aineis-
toksi erityisen hyvin. Ensinnäkin se tarjoaa kyllin laajan aineiston, josta pieni-
frekventtistä -ine-sijaa on ylipäätään mahdollista tutkia. Toiseksi sen avulla on mah-
dollista tarkastella tutkimuskysymyksiä, jotka eivät olisi mahdollisia yksin intuition 
perusteella. Tällaisia ovat paitsi työn kvantitatiiviset osuudet, kuten erilaisten lause-
kerakenteiden, lauseenjäsenasemien, hallitsevan verbin semanttisten tyyppien tai 
osapuolten elollisuusparien frekvenssien tarkastelu, myös kysymys muodoilla 
ilmaistavista merkityksistä. Kun intuitio ei riitä, korpuksen on todettu olevan 
välttämätön apuväline. Tärkeimmät tapaukset, joissa riittämätön intuitio tarvitsee 
aineistotukea, ”ovat kielen muutos tai yleisemmin kielellinen variaatio sekä poik-
keava kielenkäyttö” (Itkonen & Pajunen 2010: 58). Komitatiivilla ilmaistavat merki-
tykset ovat selvästi näiden tapausten joukossa: yksittäisen muodon merkitysten 
laajentuminen on kielen muutosta, ja kysymystä muodonvalinnasta -ine-sijan ja 
kanssa-postposition välillä voidaan tarkastella allomorfisen variaation näkökulmasta 
siinä mielessä, että ne ilmaisevat samaa perusmerkitystä ja siten ”niiden voi katsoa 
edustavan yhtä ja samaa (abstraktia) rakennetta” (emt. 59). 

Korpuksen käyttö tutkimuksen aineistona ei tarkoita, että kyse olisi pelkästä 
kvantitatiivisesta analyysista. Tilastollista analyysia edeltää lähtökohtaisesti ja vält-
tämättä laadullinen analyysi, jonka perusteella määritetään, mitä piirteitä aineistosta 
tilastoidaan. Pelkkä korpus ilman edeltävää laadullista analyysia ei kerro kielen 
ilmiöistä mitään. Tilastoanalyysia myös seuraa laadullinen analyysi, joka selittää, 
mitä tilastot ilmiöstä kertovat. (Itkonen & Pajunen 2010: 15–73.) Käsillä olevassa 
työssä on osittain hyödynnetty kvantitatiivista metodia kvalitatiivisine esi- ja jälki-
analyyseineen ja osittain (esimerkiksi elollisuuden vaikutusta komitatiivin merkityk-
seen tutkiessaan ja pitkälti myös muotojen ilmaisemia merkityksiä hahmottaessaan) 
käsittely perustuu laadulliseen analyysiin. Lisäksi korpusaineistoa täydentämässä on 
paikoin käytetty autenttisista kielenkäyttötilanteista poimittuja esimerkkejä sekä 
kieli-intuitioon perustuvia esimerkkejä (ks. näistä tarkemmin aineiston esittelyn 
yhteydessä). 
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1.3 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 

Selvitän tutkimuksessani, miten suomen pääasiallisia komitatiivimuotoja -ine-sijaa ja 
kanssa-postpositiota käytetään kirjoitetussa nykykielessä. Kuvaan niille tyypillistä 
käyttöä sekä rakenteen että merkityksen tasolla ja osoitan samalla muotojen käytön 
yhtäläisyydet ja erot. Näiden perusteella pohdin, mitkä ovat kummankin muodon 
ydinkäytöt, missä määrin muotoja voidaan pitää synonyymisina ja mikä selittää sen, 
että suomessa on tarvetta sekä komitatiivisijalle että jokseenkin samaa perus-
merkitystä ilmaisevalle adpositiolle. Samalla testaan typologisen tutkimuksen näkö-
kulmaa sellaisen kielen aineistolla, jossa on useita eri komitatiivimuotoja ja joka 
siten mahdollistaa eri tekijöiden vaikutuksen arvioinnin. 

Tutkimuksen keskeinen tavoite on selvittää, mitkä syntaktiset ja semanttiset 
tekijät vaikuttavat yhtäältä muodon valintaan -ine-sijan ja kanssa-postposition välillä 
ja toisaalta muodoilla ilmaistavan merkityksen muodostumiseen. Keskeiset tutki-
muskysymykseni ovat seuraavat. Miten suomen komitatiivimuodot rakentuvat 
lauseke- ja lausetasolla: miten komitatiivirakenteen eri osat ilmenevät ja suhteutuvat 
toisiinsa ja miten ne sijoittuvat lauseeseen (luku 3)? Miten sijojen käyttöön yleisesti 
vaikuttava elollisuus näkyy suomen komitatiivin käytössä (luku 4)? Mitä merkityksiä 
muodoilla ilmaistaan (luku 5)? Mitä yhteistä ja mitä eroa komitatiivimuodoilla 
kaikessa edeltävässä on, ja miten tulokset suhteutuvat tietoon komitatiivista maail-
man kielissä yleensä (luku 6)? 

Vastausta näihin kysymyksiin haetaan valaisemalla komitatiivia useista eri 
näkökulmista, yhdestä suunnasta kerrallaan, ja tarkastelemalla kussakin valokeilassa 
kulloinkin näkyviä seikkoja. Yhdeksi keskeiseksi yksittäiseksi seikaksi osoittautuu 
elollisuuden käsite. 

1.4 Tutkimuksen aineisto 

Tutkimukseni pääasiallinen aineisto on poimittu HS2000-korpuksesta (Pajunen 
2003), joka sisältää kaikki toimitetut tekstit Helsingin Sanomat -sanomalehden vuosi-
kerroista 2000 ja 2001. Se on noin 31 miljoonalla sanallaan suurin käytettävissäni 
ollut suomenkielinen korpus, ja tästä syystä se soveltuu tarjolla olevista korpuksista 
parhaiten pienifrekventtisen -ine-sijan tutkimiseen. Teksti on koodattu automaatti-
sella Functional Dependency Grammar eli FDG-jäsentimellä (Connexor), joka 
kantasanaistaa sanat kontekstin perusteella ja tekee niistä morfosyntaktisen analyy-
sin. Tästä koodatusta aineistosta muodostettu ContextMill-muotoinen (Virtanen 
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2003) tietokanta mahdollistaa sähköiset haut kantasanasta tai sen esiintymästä mer-
kin, koodin tai etäisyyden perusteella. 

Korpuksen 31 270 992 sanasta on nomineja noin 35 %, joista puolet on taivu-
tettuja muotoja. Nominien tarkkaa määrää on mahdoton laskea, koska massa-
korpuksessa ja sen koodauksessa on aina mukana virheitä, ja siksi viittaan pyöristet-
tyihin lukumääriin. Sen sijaan komitatiivimuodot – sekä -ine-sija että kanssa-
postpositio – ovat muotoina niin selkeitä, että niitä koskevat haut ovat suhteellisen 
tarkkoja ja kattavia. Korpushaku antaa -ine-sijalle 6778 osumaa, ja kun tästä poiste-
taan virheelliset osumat (lähinnä eräiden verbien partisiippimuodot kuten toi-
mia:toimineen ja tutkia:tutkineen sekä maine-sanan genetiivimuodot maineen), saadaan 
komitatiiviosumien yhteismääräksi 6631 (korpuksen taivutetuista nomineista 
0,12 %, kaikista nomineista 0,06 % ja kaikista sanoista 0,02 %). Näistä 5619 on 
possessiivisuffiksillisia muotoja ja loput 1012 attribuutteina käytettyjä numeraaleja 
(kuten kaksine, kolmine, satoine) ja pronomineja (eräine, kaikkine, monine, muine, muuta-
mine, niine, useine) sekä erityisesti adjektiiveja, joista osa on verbien partisiippi-
muotoja (kuten koheltavine, yksipuolistuvine, täytettyine, viljeltyine). -ine-sijan yhteydessä 
pakollinen possessiivisuffiksi liittyy tyypillisesti substantiiviin tai substantiivisesti 
käytettyyn adjektiiviin (kuten aikuisineen, köyhineen, ulkomaalaisineen, vanhempineen). 
Muut käytöt ovat yksittäisiä – ja voidaan yleensä tulkita kontekstissaan substantiivi-
siksi (kuten adjektiivit punaisineen ’punainen väri’ ja kummineen ’kumma ilmiö’ esi-
merkeissä (6) ja (7)). Poikkeuksen tekee kolmannen persoonan possessiivisuffiksin 
liittyminen kaikki-pronominiin (kaikkineen ~ kaikkinensa). 

(6)  Näyttelykokonaisuus harkitun hämärine valoineen, hehkuvine punaisineen ja 
vitriineineen johdattaa installaationa mielteet vanhaan museoon unohtuneisiin 
ikivanhoihin tietoihin. (HS 14352317) 

(7)  Vitjukin oma tulkitsijan panos on ekshibitionistisesti vääntelehtivine tansseineen 
ja muine kummineen sitä maata, että osa katsomosta hihitteli. (HS 22317736) 

Kanssa esiintyy postpositiona korpuksessa yhteensä 23 737 kertaa. Se voi esiintyä 
joko sellaisenaan muodossa kanssa tai sen perään voi liittyä possessiivisuffiksi (ylei-
syysjärjestyksessä kanssaan, kanssani, kanssamme, kanssasi, ja kanssanne) tai liitepartik-
keli (kanssahan, kanssakin). Kanssa-lausekkeen edussana on tyypillisimmin substantii-
vi (noin 21 500 osumaa), mutta se voi olla myös pronomini, adjektiivi tai numeraali, 
joista ensimmäinen on yleisin (tyypillisimmin demonstratiivi-, persoona- tai relatii-
vipronomini). Possessiivisuffiksillinen kanssa voi esiintyä myös yksinään, ilman 
genetiivitäydennystä (noin 100 osumaa; esimerkiksi Tulen kanssasi). 
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Tutkimuksen aineisto on rajattu lauseisiin, jotka sisältävät komitatiivimuodolla 
merkityn substantiivilausekkeen N-COM-POSS tai [N-GEN kanssa]. Sanaluokkarajaus 
johtuu ennen kaikkea siitä, että -ine-sijaisen lausekkeen edussana on lähes poikkeuk-
setta substantiivi, ja kanssa-aineiston on haluttu olevan tässä suhteessa vertailu-
kelpoinen. Substantiivien tarkastelu sopii myös tutkimuksen näkökulmiin, joista 
yksi keskeinen on se, millaisia asiantiloja suomen komitatiivilla kielennetään. Ilmais-
taanhan asiantilojen keskeiset osallistujat tyypillisesti juuri substantiiveilla. Lisäksi 
substantiivit ovat ensisijaisia esimerkiksi sijajärjestelmien kannalta, joiden osaksi 
adpositioilmauksetkin voidaan laajasta typologisesta näkökulmasta katsottuna 
laskea (ks. tarkemmin luvut 2.1.1 ja 2.1.3). Rajaus ei myöskään näytä jättävän  
kanssa-postposition ilmaisemien merkitysten kannalta mitään oleellista tarkastelun 
ulkopuolelle, vaan pronominien, numeraalien ja adjektiivien käyttö muistuttaa 
ilmauksen merkityksen puolesta substantiivien käyttöä. Pronominia jo nimensäkin 
puolesta käytetään korvaamaan substantiivi (esim. Täällä on ihmisiä, joiden kanssa voi 
puhua, HS 18066855) ja numeraalin referentti on aina asiantilan osallistuja (esim. 
[T]uhansista tulijoista selviydytään, mutta kymmenientuhansien kanssa oltaisiin pulassa, 
HS 2269579). Adjektiiveja käytetään kanssa-postposition täydennyksinä substantii-
visesti (lähinnä kansalaisuusadjektiiveja kuten palestiinalaisten tai suomalaisten mutta 
myös mm. aikuisen, kuninkaallisen, paikallisten, rikollisten ja työttömän kanssa sekä parti-
siippeja kuten epäillyn, haastateltujen, humaltuneen, murhatun ja valtuutettujen kanssa). 

Korpuksesta on valittu tutkimuksen aineistoksi ensimmäiset 2000 -ine-sijaista 
lauseketta ja ensimmäiset 2000 kanssa-postpositiolauseketta lausekonteksteineen. 
Kukin komitatiivirakenne on aineistossa omana esimerkkinään. Komitatiivi-
rakenteita voi olla yhden lauseen sisällä yksi (kuten Linares kitaristinsa Paco Cortesin ja 
kahden palmeronsa (taputtajat) Ana María Gonzalezin ja Federico Baezan kanssa esimer-
kissä (8)) tai useampia. Saman lauseen sisällä esiintyvät komitatiivirakenteet voivat 
olla rinnasteiset (kuten taiteilijoista teoksineen ja kokeista resepteineen esimerkissä (9)) tai 
sijoittua lauseessa hyvinkin eri kohtiin (kuten ikkuna kurkistusluukkuineen ja liiketilan 
räsymattoineen esimerkissä (10)). 

(8)  Linares saapui Tampereelle kitaristinsa Paco Cortesin ja kahden palmeronsa 
(taputtajat) Ana María Gonzalezin ja Federico Baezan kanssa. (HS 2568899) 

(9)  Katselmukseen liittyy myös ruotsinkielinen Gästabordet-kirja, joka kertoo ruu-
kinkylien historiasta, niiden pohjoisista ruokaperinteistä sekä taiteilijoista 
teoksineen ja kokeista resepteineen. (HS 8627091, HS 8627094) 

(10)  Kuin pornokaupan vaaleanpunaiseksi teipattu ikkuna kurkistusluukkuineen 
näyttääkin ankean pimeän liiketilan räsymattoineen. (HS 529930, HS 529935) 
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Molemman muodon koko 2000 esimerkin aineistoa on tarkasteltu yleiskuvan 
tavoittamiseksi eri tutkittavista näkökulmista. -ine-sijan kohdalla 2000-aineisto on 
myös ollut perusaineisto suurimmalle osalle tarkemmista havainnoista. Sen sijaan 
kanssa-esimerkkien keskinäinen yhtenäisyys on suurempaa, ja siksi niiden osalta 
1000 ensimmäisen esimerkin tarkempi tarkastelu on ollut riittävää. Kvantitatiiviset 
lähestymiset (lausekerakenne, sanojen pituudet, osapuolten elollisuuden ja elolli-
suusparien jakaumat) perustuvat kuitenkin aina samansuuruiseen aineisto-otokseen 
molemmista muodoista (n = 1000). Lausetason analyysi (komitatiivin lauseenjäsen-
asema, lauseen kenttäkuvaus ja funktiorakenne, hallitsevan verbin semantiikka) on 
suuritöisyydessään rajattu molempien muotojen osalta ensimmäiseen 500 lausee-
seen, jotka riittävät muotojen keskeisen käytön havainnollistamiseen. Kanssa-
postposition lausetason tarkastelu perustuu käytön erikoispiirteistä johtuen osittain 
400 lauseen erikseen määriteltyyn aineistoon, jonka perusteet ja rajauskriteerit on 
kuvattu luvussa 3.4.3.2. Paikoin erityisesti -ine-sijaa on tarkasteltu koko korpuksen 
valossa: kun huomion alla on harvinainen ilmiö (kuten pronominien käyttö) tai 
lekseemisidonnainen näkökulma (kuten vakiintuneen käytön tarkastelu luvussa 
5.2.6 ja erillisjulkaisussa Sirola-Belliard [tulossa 2017]). Tutkimuksen keskeiset 
tulokset pohjautuvat HS2000-korpuksen aineistoihin. 

Paikoitellen käytän havainnollistusmateriaalina myös muita esimerkkejä komita-
tiivin käytöstä. Olen poiminut näitä tutkimukseni edetessä niin puhutusta kuin 
kirjoitetusta kielestä muodollisuudeltaan erityyppisistä yhteyksistä. Erityisen 
runsaasti esimerkkejä on kertynyt sosiaaliseen mediaan lukeutuvasta Facebookista, 
jossa esiintyy paljon epämuodollista kirjoitettua kieltä. Tämän poiminta-aineiston 
perusteella on mahdollista tehdä havaintoja korpusta puhekielimäisemmästä komi-
tatiivin käytöstä, mutta kattavan kuvan muodostamista se ei mahdollista, ja siksi se 
jää tutkimuksessani pieneen rooliin. (Kokonaan poiminta-aineistoon perustui esim. 
Sirola-Belliard 2011b.) 

Vertailevana rinnakkaismateriaalina olen käyttänyt tuottamistestiä, johon vastasi 
28 Tampereen yliopiston suomen kielen ensimmäisen vuoden opiskelijaa syksyllä 
2011. Testissä oli kolme osaa. Ensimmäisessä informantteja pyydettiin täydentä-
mään lauseeseen jätetty aukko annettujen sanojen ja virikekuvan perusteella; esi-
merkiksi kuvaan olohuoneessa leikkivästä taaperosta ja naisesta liittyivät sanat olla, 
lapsi, äiti sekä täydennettävä lause ”___ vierailulla naapurissa.” Testilauseita oli 21, 
joista 15 mahdollisti -ine- tai kanssa-rakenteen käytön. Testin toisessa osassa infor-
mantteja pyydettiin tuottamaan -ine-komitatiivin sisältäviä lauseita tai lausahduksia, 
joissa kussakin -ine-sijassa taipuvalla sanalla on eri merkitys. Kolmannessa osassa 
informantin tuli muodostaa keksimilleen lauseille tai lausahduksille parafraasit, jotka 
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eivät sisällä -ine-sijaa. Testi oli lyhyt ja informanttijoukko suppea, mutta jo sen pe-
rusteella nähdään kaksi asiaa. Ensinnäkin informantit vahvistavat monia korpuksen 
perusteella tekemiäni havaintoja. Toiseksi testi osoitti, että tietyn muodon käytöstä 
on mahdollista tavoittaa koeasetelmalla vain pieni osa ja että komitatiivin todellisen 
merkityskentän kartoittaminen edellyttää korpusaineiston käyttöä. 

Itse keksimiäni esimerkkejä käytän kahdenlaisissa yhteyksissä. Ensinnäkin 
havainnollistan niillä komitatiivin käytön yksinkertaisia tai skemaattisia tapauksia. 
Toiseksi keksityt esimerkit ovat usein ainoa keino verrata keskenään komitatiivin 
käytön minimipareja, siis kahta käyttöä jotka poikkeavat toisistaan vain yhden 
muodollisen piirteen osalta. Tällaisia minimipareja, joissa joko molemmat komita-
tiiviesimerkit ovat keksittyjä tai toinen esimerkki on muunneltu versio aidosta 
aineistoesimerkistä, käytän havainnollistamaan esimerkiksi sanajärjestyksen, 
verbisemantiikan ja itse komitatiivimuodon vaikutusta ilmauksen merkitykseen. 

Pääosa käsillä olevassa tutkimuksessa esitetyistä komitatiiviesimerkeistä on 
HS2000-korpuksessa. Näiden perään on merkitty korpuksen positiokoodi, jonka 
numero vastaa komitatiivilla merkityn substantiivin positiota korpuksessa. Jos 
samaan lausekkeeseen sisältyy rinnakkaisia substantiiveja, positio viittaa näistä 
ensimmäiseen (kuten edellä esimerkissä (8) sanaan Cortesin). Myös samaan lausee-
seen sisältyvillä komitatiivirakenteilla on omat positiokoodinsa (kuten nähdään 
esimerkeistä (9) ja (10)). Koodit on merkitty sekä juoksevasta tekstistä erotettuihin 
esimerkkeihin että juoksevan tekstin sisällä esiintyviin korpusesimerkkeihin. 
Jälkimmäiseen tekee osittaisen poikkeuksen luku 5, jossa runsaat tekstinsisäiset 
positiokoodit heikentäisivät merkittävästi tekstin luettavuutta. Poiminta-aineistosta 
tuleviin esimerkkeihin on merkitty aina esimerkin poiminta-aika ja lähde – internet-
lainauksesta internetosoite, puheessa kuullusta lainauksesta puhujan sukupuoli ja 
todellinen tai arvioitu ikä ja Facebook-lainauksesta kirjoittajan sukupuoli ja todelli-
nen tai arvioitu ikä sekä kirjoituksen tyyppi (kuten esimerkissä (1) ”N70, Facebook-
kommentti 8.4.2015”). Mikäli esimerkissä ei ole lähdeviitettä (eikä kyse ole luvun 5 
merkityksiä esittelevistä esimerkeistä), se on itse keksimäni esimerkki puheena-
olevan ilmiön havainnollistamiseksi. 

1.5 Keskeisiä käsitteitä 

Komitatiivi (engl. comitative) on morfologinen muoto, joka yhdistää kahta osa-
puolta, joista yksi on toisen seurana, mukana tai muutoin täydennyksenä (”X … 
accompanies or associates with Y”) (Lehmann & Shin 2005: 17). Se siis ilmaisee 
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prototyyppisesti kahden osapuolen epäsymmetristä yhdessäoloa tai yhdessä 
toimimista, siten että osapuolista yksi on ensisijainen ja pääasiallisessa kontrollissa 
tilanteesta ja toinen osallistuu tilanteeseen vain ensisijaisen osallistujan välityksellä 
jääden tilanteessa enemmän taka-alalle (Stolz ym. 2006, 2009). Näin ollen komita-
tiivi on sijasuhteita osoittava muoto, ja typologisesta näkökulmasta voidaan eri 
yksittäiskielten kohdalla tarkentaa, millaisesta muodosta tarkemmin ottaen on kyse, 
esimerkiksi onko kyse sijataivutuksesta vai adpositiosta (Stolz ym. 2006: 3, 447). 
Lähdenkin siitä, että termillä komitatiivi viitataan nimenomaan muotoon, eikä sitä 
tule sekoittaa merkitykseen, funktioon, temaattiseen rooliin tai muihin verkostoihin, 
joiden on esitetty liittyvän komitatiivin käsitteeseen (vrt. emp., ks. myös luku 2.1.1). 

Tämä komitatiivin typologislähtöinen määritelmä kattaa suomen -ine-
komitatiivisijan lisäksi monia suomen adpositioita, mukaan lukien kanssa-
postposition. Esimerkiksi Stolzin ym. (mm. 2009: 607) tutkimuksissa esiintyy 
”suomen komitatiivipostpositio kanssa”. Sitä ei perinteisesti ole suomessa kutsuttu 
komitatiiviksi, vaan siitä on käytetty kiertoilmaisuja kuten ”’mukana olemista’ ilmai-
seva postpositio” (Hakulinen ym. 2004: 823) tai postpositio, jonka ”merkitys on 
’yhdessä jonkun/jonkin kanssa’” (Jaakola 1997: 146). Käsitteenomaisesti on käytet-
ty nimitystä ”komitatiivinen adpositio” (esim. emp.), mutta se on ongelmallinen. 
Jos nimittäin lähtökohtaisesti komitatiivi tarkoittaa morfologista muotoa, joka 
ilmaisee yhdessäolosuhdetta, ’komitatiivisen’ täytyy merkitä jotain sellaista kuin 
”sen muotoinen muoto, joka ilmaisee yhdessäolosuhdetta”, mikä ei ole mielekäs 
merkitys. Huomattavasti parempi ratkaisu on käyttää nimitystä komitatiiviadpositio, 
samaan tapaan kuin -ine-sijaan viitataan nimityksellä komitatiivisija. Samasta syystä 
en näe mielekkäänä käyttää nimitystä ”komitatiivinen ilmaus” viittaamaan kaikkiin 
yhdessäolosuhdetta ilmaiseviin morfologisiin muotoihin, sillä niille on jo maailman 
kielissä vakiintunut oma yksinkertainen nimityksensä – komitatiivi. Se kattaa suo-
messa niin -ine-sijan kuin yhdessäoloa ilmaisevat adpositiot kuten kanssa, kera, 
keralla, lisäksi, matkassa, mukana, mukaan, myötä, ohella, ohessa, rinnalla ja yhteydessä. 
Lausetta, jossa -ine tai kanssa esiintyy, nimitän komitatiivilauseeksi. 

Edellä kuvattua komitatiivin perusmerkitystä nimitän seuralaissuhteeksi 
(engl. accompaniment). Kirjallisuudessa puhutaan myös ”komitatiivisesta suhteesta” 
(esim. Jaakola 1997, Lehmann & Shin 2005), mutta siihen sisältyy samantyyppinen 
kehäpäätelmän ongelma kuin edellä mainittuun ”komitatiivisen ilmauksen” 
käsitteeseen, enkä siksi pidä sitä mielekkäänä. Seuralaissuhteen yläkäsitteenä käytän 
käsitettä yhdessäolosuhde, joka ei ota kantaa suhteen osapuolten ominaisuuksiin 
asiantilassa, kuten niiden väliseen symmetriaan tai niiden rooliin toiminnassa, vaan 
kattaa myös komitatiivin ilmaisemat epäprototyyppiset merkitykset. Silloin kun 
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tarkastelun kohteena on suhteeseen sisältyvä aktiivinen toiminta (rinnakkainen vai 
vastavuoroinen), voidaan käyttää tämän huomioivaa termiä yhteistoimintasuhde 
(engl. co-participation). 

Tässä yhteydessä on lyhyesti kiinnitettävä huomio kanssa-postposition symmet-
riseen luonteeseen. Siitä johtuen kanssa ilmaisee lähtökohtaisesti yhdessäolo-
suhdetta eikä komitatiiville prototyyppistä seuralaissuhdetta. Se sopii kuitenkin 
luontevasti niiden muotojen joukkoon, joita kielitypologiassa käsitellään komitatii-
veina, ja samalla havainnollistaa, miten yksittäiskielten ilmiöt voivat poiketa typolo-
gisesta prototyypistä. -ine- ja kanssa-muotojen lähtökohtaisesti toisistaan eroavia 
perusmerkityksiä on luonnehdittu ”kahdeksi erilaiseksi seuralaissuhteeksi” (two 
different kinds of accompaniment, Glaz ym. 2013: 313), mutta itse käytän kokoavana 
yleisnimityksenä yhdessäolosuhteen käsitettä, silloin kun viittaan koko suomen 
komitatiivin prototyyppimerkitykseen. 

Käsillä olevassa työssä merkitys on ainoa muotojen käytön semantiikan 
kuvaamiseen käytetty käsite. En tee eroa esimerkiksi merkityksen ja funktion välille 
(esimerkiksi Blake 2001: 3 erottaa niillä toisistaan kieliopilliset suhteet ja semanttiset 
roolit, ja Haspelmath 2003: 212 käyttää funktiota neutraalina varianttina merkityksen 
eli ’konventionaalisen merkityksen’ ja käytön eli ’kontekstuaalisen merkityksen’ välil-
lä). Tarvittaessa tarkennan, onko kyse esimerkiksi kontekstiin perustuvasta merki-
tyksestä tai tulkinnan mahdollisuudesta. 

Prototyyppinen seuralaissuhde sisältää siis kaksi osapuolta, joista yksi osallistuu 
asiantilaan pääasiallisesti ja toinen yksinomaan pääasiallisen osallistujan kautta. 
Näille osapuolille ei kirjallisuudessa ole juurikaan esitetty suomenkielisiä nimiä. 
Kieliopeissa merkitystason osapuoliin viitataan vain satunnaisesti: komitatiivin on 
mainittu ilmaisevan ”mukana olevaa” (Kettunen & Vaula 1952: 71) tai ”sitä, joka 
seuraa jonkun mukana” (Setälä 1966: 77). Eskola (2002: 212) mainitsee ohimennen 
osapuoliparin ”elollinen toimija tai kokija” ja ”seuralainen”. Englanninkielisessä 
kirjallisuudessa companion on vakiintunut nimitys suhteen taka-alaiselle osapuolelle, 
ja Stolz ym. (2005, 2006, 2009) ovat luoneet käsitteen accompanee nimeämään 
suhteen keskeistä osapuolta. Ensimmäinen suomentuu luontevasti seuralaiseksi, ja 
jälkimmäisen olen kääntänyt seurattavaksi. Yhdessä seurattava ja seuralainen ovat 
suhteen osapuolet tai osapuolipari. Kun viittaan osapuolina toimiviin kielen-
ulkoisiin reaalimaailman tarkoitteisiin, käytän käsitettä olio, joka voi olla niin konk-
reettinen kuin asbtrakti entiteetti. 

On hyvä huomata, että suhteen keskeinen osapuoli voi lauseyhteydessään olla 
monissa eri semanttisissa rooleissa (tyypillisesti juuri Eskolan mainitsemissa toimi-
jan tai kokijan rooleissa), mutta komitatiivin ilmaisemien osapuolten suhteen 
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näkökulmasta se on aina seurattava. Osapuolten semanttisia rooleja, joista käytän-
nössä tarkastelen aina seurattavan roolia, lähestyn hyvin yleisellä tasolla ja sovellan 
tässä Dowtyn (1991) tarjoamaa jaottelua proto-agenttiin ja proto-patienttiin. 
Näistä ensimmäinen on volitionaalinen, aistiva ja kokeva, tapahtuman tai muutok-
sen aiheuttaja ja liikkeessa oleva osapuoli, jota prototyyppisesti ilmaistaan subjektil-
la, ja jälkimmäinen puolestaan se, joka kokee tilanmuutoksen, johon toinen osa-
puoli kausaalisesti vaikuttaa, joka on paikallaan suhteessa toisen liikkeeseen ja jota 
prototyyppisesti ilmaistaan transitiivilauseen objektilla. Näissä protorooleissa toimi-
via seurattava-osapuolia nimitän agentti-seurattavaksi ja patientti-seurattavaksi. 

Seuralainen määräytyy muotoperusteisesti. -ine-komitatiivin yhteydessä seuralais-
ta ilmaisee -ine-sijassa taipuva, possessiivisuffiksin saava substantiivi N-COM-POSS 
(kuten ystävineen esimerkissä (11)) ja kanssa-postpositiolausekkeessa 
[N-GEN + kanssa] postpositiota välittömästi edeltävä genetiivisijainen täydennys 
(kuten ystäviensä esimerkissä (12)). Seurattavan määrittely perustuu sen sijaan 
merkitykseen: seurattava on se lauseessa ilmaistu olio, joka luontevimmin näyttäy-
tyy ilmaistun suhteen pääasiallisena toimijana (kuten tyttö esimerkissä (11) ja Mimmu 
ja Tiia esimerkissä (12)) (seurattavan valikoitumisesta tarkemmin ks. luku 3.3.1). 

(11)  Tyttö istuskeli ystävineen jonkin aikaa stadionin viereisillä kallioilla ja lähti sitten 
yksin kävelemään kalliota ylöspäin. (HS 5701847) 

(12)  Lauantaiaamuna Mimmu ja Tiia istuvat festivaalikahvilan pöydän ääressä 
ystäviensä kanssa. (HS 2718513) 

Seurattava ja seuralainen ovat sanasemantiikaltaan prototyyppiset nimitykset, jotka 
kuvailevat ensisijaisesti komitatiivin prototyyppisesti ilmaiseman suhteen osapuolia. 
Käytän niitä kuitenkin johdonmukaisesti myös sellaisista osapuolista, joita ne eivät 
kirjaimellisesti kuvaa, esimerkiksi jotka eivät semanttisesti ole dynaamisia toimijoita. 
(Saman toteavat käyttämistään käsitteistä Stolz ym. 2006: 30.) En siis nimeä erik-
seen epäprototyyppisiä osapuolia kuten matalaelollisia tai symmetrisiä inhimillisiä 
osapuolia (esim. Lehmann & Shin 2005: 19 ehdottavat tasavertaiselle 2. argumentil-
le nimitystä ”partneri” erotuksena alisteisesta seuralaisesta). Osapuolina olevien 
olioiden ominaisuudet otetaan kulloisenkin tarpeen mukaan erikseen huomioon. 

Kognitiivisen kielentutkimuksen kehyksessä osapuolista on käytetty nimityksiä 
muuttuja ja kiintopiste (esim. Ojutkangas [arvioitavana]; myös Jaakola 2004), joista 
ensimmäinen viittaa korosteisena esiintyvään ja jälkimmäinen taustana hahmottu-
vaan osapuoleen. Tämä teorialähtöinen nimeämistapa poistaisi epämukavuuden, 
joka liittyy seuralais-terminologian ja epäprototyyppisten osapuolten semantiikan 
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yhteensopimattomuuteen. En kuitenkaan hyödynnä näitä käsitteitä työssäni, koska 
näkökulmani ei ole kognitivistinen. 

Tutkimuksessani tarvitsen myös muodon tason käsitteet niille sanoille, jotka 
komitatiivilauseessa viittaavat seurattavaan ja seuralaiseen. Juuri tällä tasolla aikai-
semmat suomenkieliset komitatiiviterminologian käsittelyt ovatkin pitäytyneet. 
Esimerkiksi Penttilä (1957: 436) puhuu komitatiivisijan yhteydessä ”komitatiivi-
esiintymästä” ja ”sen edussaneesta”, Eskola (2002: 209–216) ”komitatiivista” ja 
”sitojasta” (jälkimmäistä käsitettä on Vilkuna 2000: 228 käyttänyt omistusliitteiden 
viittaussuhteiden yhteydessä) ja Iso suomen kielioppi (Hakulinen ym. 2004: 1211) 
”komitatiivilausekkeesta” ja ”sen määrittämästä lausekkeesta”. 

Näihin käsitepareihin sisältyvät seurattavaa ilmaisevan sanan nimitykset ovat 
työni kannalta ongelmallisia. Ensinnäkin ”komitatiiviesiintymän edussane” viittaa 
ajatukseen, että seuralaiseen ja seurattavaan viittavat sanat sisältyvät samaan lausek-
keeseen, mikä ei aina pidä paikkaansa, varsinkaan kanssa-postposition kohdalla. 
Toiseksi ”komitatiivin sitoja” tai ”komitatiivin määrittämä lauseke” ovat vaikeasti 
sovellettavissa kanssa-rakenteeseen, sillä erityisesti rektiokäytössä kanssa määrittää 
verbiä tai muuta rektion laukaisevaa sanaa ja on sidoksissa niihin eikä niinkään 
seurattavaan. Kolmanneksi mikään näistä nimityksistä ei monisanaisena kokonai-
suutena sovellu joustavasti käytettäväksi itsellisenä käsitteenä. 

Neljäs, keskeinen ongelma on semanttinen. Nimittäin semanttisin kriteerein 
valikoituva seurattava ei välttämättä ole se sana, johon komitatiivi lausetasolla 
viittaa ja jota voi pitää komitatiivilausekkeen pääsanana. Aineistossa tämä liittyy 
ennen kaikkea rakenteisiin, joissa komitatiivia hallitseva verbi on nominaalistettu ja 
sen ilmaiseman asiantilan ensisijainen osapuoli – siis seurattava – ilmaistaan genetii-
viattribuutilla mutta muodollisesti komitatiivi viitaa verbin nominaalimuotoon. Tätä 
havainnollistavat Viikin rakentuminen kauppakeskuksineen esimerkissä (13) ja laivan 
paluuta lasteineen esimerkissä (14), joissa komitatiivin sitojat tai niiden määrittämien 
lausekkeiden edussanat ovat rakentuminen ja paluuta mutta semanttiset seurattavat 
’Viikki’ ja ’laiva’. Myös muunlaisissa käytöissä on mahdollista, että komitatiivin 
viittauskohta ja seurattavan kielennys eivät kohtaa, kuten nähdään esimerkistä (15), 
jossa kirjoittaja on epäilemättä tarkoittanut ’rakennusta lasiseinineen’ eikä huolimat-
tomalla relatiivirakenteellaan luomaansa viittaussuhdetta ’kiikari lasiseinineen’. 

(13)  Viikin rakentuminen kauppakeskuksineen ei harmita, vaikka oman ostarin 
palvelut varmaan vähenevätkin. (HS 12882621) 

(14)  Nyt viranomaiset vaativat laivan paluuta lasteineen takaisin Hollantiin. 
(HS 12728541) 
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(15)  Niko Sirola vertaa rakennusta kiikariin, joka tarjoaa lasiseinineen uusia näkymiä 
kaupunkiin. (HS 2865410) 

Edeltävät ongelmat ratkeavat, kun otetaan käyttöön semanttislähtöisesti 
läpinäkyvät termit seurattava-sana ja seuralais-sana, jotka viittaavat osapuolia 
kielentäviin sanoihin lauseessa. Tämä on perusteltua käsillä olevan työn kannalta 
myös siitä näkökulmasta, että kolmesta työn aineistonkäsittelyluvusta kaksi keskit-
tyy komitatiivin semanttiseen puoleen ja tarkastelee läheisesti nimenomaan osapuo-
lia ja niitä kielentävien sanojen ilmaisemien olioiden ominaisuuksia. Seurattava-
sanaa mahdollisine attribuutteineen nimitän seurattava-lausekkeeksi ja vastaa-
vasti seuralais-sanaa attribuutteineen seuralais-lausekkeeksi. Myös kanssa-
postposition kohdalla seuralais-lauseke on nimenomaan nominilauseke, kanssa-
postpositiota täydentävä NP; tarvittaessa viittaan kanssa-postposition sisältävään 
[N-GEN + kanssa]-postpositiolausekkeeseen termillä kanssa-ilmaus. Termit 
komitatiivirakenne sekä muodon yksilöivät vastineet -ine-rakenne ja kanssa-
rakenne viittaavat -ine-sijan yhteydessä seurattava- ja seuralais-lausekkeen ja kanssa-
postposition yhteydessä seurattava-lausekkeen ja kanssa-ilmauksen muodostamaan 
kokonaisuuteen. 

Komitatiivirakenteeseen sisältyviä seurattava- ja seuralais-sanoja sekä niiden 
myötä seurattava- ja seuralais-lausekkeita voi olla yksi tai useampia. Esimerkiksi 
lauseessa (16) on kaksi seurattava-sanaa (edistys, mielenterveys) ja lauseessa (17) kaksi 
seuralais-sanaa (jakoineen, stemmaratkaisuineen). Yhdessä ja samassa lauseessa voi olla 
myös useita erillisiä komitatiivirakenteita kuten lauseessa (18) se merkkeineen ja 
osasineen sekä järjestelmäänsä tykötarpeineen (lauseen jäljessä on molemmille rakenteil-
le omat positionumeronsa). Esimerkkilauseista on lukemisen helpottamiseksi alle-
viivattu seurattava-sanat ja lihavoitu seuralais-sanat. Niissä tapauksissa, joissa 
seurattava-sanan valintaan liittyy monitulkintaisuutta, tulkinnanvaraiset sanat on 
merkitty katkonaisella alleviivauksella. Kursivointia käytetään juoksevasta tekstistä 
erotetuissa esimerkeissä, silloin kun käsittelyn kannalta on tarvetta korostaa jotakin 
esimerkissä näkyvää seikkaa. 

(16)  Liittyväthän teknis-taloudellinen edistys ja mielenterveys kiistattomasti toisiinsa 
hyvine ja huonoine vuorovaikutuksineen. (HS 3878652) 

(17)  Uusine jakoineen ja stemmaratkaisuineen Ahlforsin sävellykset saivat kaivat-
tua tuoreutta (…). (HS 5388957) 

(18)  Näyttelyn kiehtovuus on siinä, että se merkkeineen ja osasineen on kuin raken-
tamassa omaa uskonnollista järjestelmäänsä erilaisine tykötarpeineen. 
(HS 9138536, HS 9138546) 
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Varsinaisten komitatiiviin liittyvien käsitteiden lisäksi komitatiivin käytön ku-
vauksessa tulevat tarpeeseen elollisuuden (engl. animacy) ja omistamisen (possession) 
käsitteet. Kielitieteessä elollisuudella ei tyypillisesti tarkoiteta yksin olioiden biolo-
gista dikotomiaa elollinen vs. eloton, vaan se käsittää myös hienojakoisemman jaot-
telun elollinen inhimillinen vs. elollinen ei-inhimillinen sekä usein myös elottomien 
jaon edelleen konkreettiseen vs. abstraktiin. Käsillä olevassa tutkimuksessa elolli-
suus viittaa lähtökohtaisesti tähän substantiivin referentin neliportaiseen 
ominaisuuteen (inhimillinen < muu elollinen < eloton konkreettinen < eloton 
abstrakti). Kun tarkastelun kohteena on komitatiivilla yhdistettävien osapuolten 
elollisuus, käytän myös käsitettä elollisuuspari (esimerkiksi inhimillinen (i) seurat-
tava ja eloton konkreettinen (k) seuralainen muodostavat elollisuusparin i+k). 

Antropomorfisena ja egosentrisenä järjestelmänä kieli pitää olioista ensisijaisina 
inhimillisiä ja elollisia olioita, ja usein puhutaankin elollisuushierarkiasta 
(engl. animacy hierarchy), jonka yläpäässä ovat inhimilliseen viittaavat sanat ja ala-
päässä elottomaan viittaavat. Hierarkian mukaisesti voidaan puhua myös 
korkeaelollisista ja matalaelollisista olioista. Hierarkian voi nähdä koostuvan 
useista eri ulottuvuuksista, joista tämän työn kannalta keskeisiä on kaksi: jo edellä 
mainittu olioiden ominaisuuksiin perustuva elollisuuden jaottelu, niin sanottu 
varsinainen elollisuushierarkia (joka tyypillisesti esitetään kolmijakoisena inhi-
millinen < elollinen < eloton), ja olioon viittaavia sanoja arvottava substantiivi-
hierarkia (persoonapronominit < proprit < appellatiivit). Käsillä olevassa työssä 
jälkimmäistä käsitellään lähinnä vain luvussa 4, ja yleisesti elollisuudella viitataan 
olioiden elollisuuteen. On syytä huomata, että kansainvälisessä kirjallisuudessa elol-
lisuushierarkian käsite on vakiintunut sisältämään myös substantiivihierarkian ulot-
tuvuuden; tätä kokonaishierarkiaa on kutsuttu laajennetuksi elollisuus-
hierarkiaksi erotuksena varsinaiseen elollisuushierarkiaan. 

Omistamisen ilmaisu on kieltenvälisesti keskeinen osa komitatiivin merkitys-
kenttää. Omistussuhteen määrittely on monitahoista (ks. tarkemmin luvussa 5.2.2.), 
mutta prototyyppisimmillään sillä tarkoitetaan inhimillisen omistajan omistus-
oikeutta elottomaan konkreettiseen esineeseen. Laajemmasta näkökulmasta omis-
taminen voidaan jakaa eroavaan (engl. alienable) ja eroamattomaan (inalienable) 
omistukseen1, joista ensimmäisessä omistaja ja omistettava ovat toisistaan erillisiä 

                                                   
1 Muita alienable ja inalienable possession -termiparista käytettyjä suomennoksia ovat mm. luovutettava ja 
erottamaton suhde (Nikanne 1990: 183; Jaakola 2004: 23, 25), etäinen ja läheinen omistus (E. Itkonen 2008: 
306) sekä erotettavissa oleva ja erottamaton omistus (Ojutkangas ym. 2009: 148–149); Iso suomen kielioppi 
puhuu vain erottamattomasta omistuksesta (Hakulinen ym. 2004: esim. 460–461). Koska mikään kään-
nöspari ei ole selvästi vakiintunut suomenkieliseen käyttön, olen valinnut käyttööni Pajusen (2001) 
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olioita (esimerkiksi ”Paavon auto”, ”leikkihuoneen lelut”) ja jälkimmäisessä yhtä ja 
samaa oliota ja siten toisistaan erottamattomia (esimerkiksi osa–kokonaisuus-suhde 
kuten ”puun juuri” tai sukulaisuussuhde ”Paavon äiti”). Yksi tyypillisistä komitatii-
vin ilmaisemista merkityksistä on eroavaan omistukseen kuuluva konkreettisen 
esineen kuljettaminen tai mukana pitäminen, jota nimitän hallussapidoksi (typo-
logisesti konfektiivi, esim. Stolz ym. 2006). 

Muut käsitteet määritellään kulloisenkin käytön yhteydessä. 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksessa on kuusi päälukua. Niistä ensimmäisessä olen johdatellut tutkimuk-
seeni esittelemällä tutkimuskohteeni ja sen tutkimisen päämotivaation, luonnehti-
malla lyhyesti työn taustalla olevaa korpusmenetelmää, esittämällä tutkimus-
kysymykseni ja tutkimuksen aineiston sekä määrittelemällä keskeiset työssä käyttä-
mäni käsitteet. Seuraavassa esittelen, kuinka lopputyö rakentuu. 

Luvussa 2 sidon suomen kieltä koskevan komitatiivin tutkimuksen osaksi 
yleistypologista kehystä. Lähden liikkeelle komitatiivin paikasta kielen systeemissä, 
missä se tyypillisesti sijoittuu osaksi sijajärjestelmiä. Typologisestihan sijana voi 
pitää niin taivutussijaa kuin laajasti katsottuna adpositiotakin. Määrittelen sijan, 
esittelen sijojen tyypilliset syntymekanismit, joihin suomenkin komitatiivimuotojen 
kehitystä voi peilata, ja tarkastelen sekä maailman kielille tyypillisiä sijajärjestelmiä 
että komitatiivin sijoittumista näiden järjestelmien osaksi. Yleisen taustoituksen 
jälkeen siirryn kuvaamaan tarkemmin komitatiivia ja sen ominaispiirteitä maailman 
kielissä. Erotan toisistaan muodon ja sillä ilmaistavien merkitysten tasot. Luvun 
lopuksi tiivistän jo olemassaolevan kirjallisuuden perusteella, mitä suomen komita-
tiivin kehityksestä, käytöstä ja merkityksistä tähän mennessä tiedetään, ajatellaan tai 
on oletettu. 

Luvusta 3 alkaa tutkimuksen varsinainen analyysiosuus. Ensimmäisen näkökul-
man suomen komitatiivin käyttöön luon lauseke- ja lausetasolle. Ensin keskityn 
komitatiivirakenteen eri osiin. Miten seurattava- ja seuralais-lauseke suhteutuvat 
toisiinsa lauseketasolla ja miten tämä näkyy komitatiivin adverbaalisena tai adnomi-
naalisena käyttönä? Miten seuralais-lauseke tyypillisesti rakentuu? Kuinka 
morfosyntaktisesti merkitsemätön seurattava-lauseke valikoituu lauseen sanojen 

                                                   
soveltamat termit eroamaton ja eroava, jotka mielestäni parhaiten kuvaavat alkuperäisen termiparin 
sisältöä. 
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joukosta ja missä tapauksissa sitä ei ole lauseessa ollenkaan? Kun itse komitatiivira-
kenne on saatu määriteltyä ja kuvattua, siirryn tarkastelemaan sitä osana lausetta. 
Seurattava-lausekkeen syntaktista asemaa voi tarkastella sille mahdollisten lauseen-
jäsenasemien kautta, ja seuralais-lausekkeen sijoittumisesta antaa tietoa sen edellä 
oleva lauseen elementti. Komitatiivirakenteen molemman osan yhtäaikaista sijoit-
tumista lauseeseen tarkastelen lauseen kenttäkuvauksen avulla, joka paljastaa 
hyvin -ine-sijan ja kanssa-postposition poikkeavan toisistaan lauserakenteessa. Lisäk-
si lauseyhteydestä, itse komitatiivirakenteen ulkopuolelta, otan esiin komitatiivia 
hallitsevan verbin semantiikan, joka liittyy kiinteästi komitatiivin käyttöön ja merki-
tykseen. 

Luku 4 luo valokeilan yhteen komitatiivin käytön kannalta keskeiseen seikkaan, 
elollisuuteen. Elollisuuden on todettu olevan yhteydessä moniin kielenkäytön il-
miöhin yleisesti, ja typologisessa kontekstissa sen on nähty vaikuttavan komitatiivin 
merkitysten muodostumiseen ja eri komitatiivimuotojen käytön mahdollisuuksiin. 
Tässä luvussa osoitan sen vaikuttavan perustavanlaatuisesti myös suomen komita-
tiivin käyttöön. Niin sanoja luokittava substantiivihierarkia kuin varsinkin olioiden 
ominaisuuksiin perustuva varsinainen elollisuushierarkia voivat pitkälti selittää sitä, 
kumpi komitatiivimuodoista – -ine-sija vai kanssa-postpositio – valikoituu kulloinkin 
käytettäväksi ilmaisumuodoksi ja mitä merkitystä komitatiivi tarkalleen milloinkin 
ilmaisee. 

Luvussa 5 selvitän, missä merkityksissä -ine-sijaa ja kanssa-postpositiota nyky-
yleiskielessä käytetään. Jo muodoilla itsessään on useita lähtökohtaisia merkitysero-
ja, ja lisäksi niitä käytetään tyypillisesti keskenään erilaisten asiantilojen kielentämi-
seen. Siten kummallekin muodolle muodostuu varsin omannäköisensä merkitys-
kenttä. Komitatiivirakenteen ilmaisema merkitys rakentuu monista eri osista, jotka 
ovat -ine- ja kanssa-komitatiiveille osittain yhteiset ja osittain muotokohtaiset. -ine-
sijan merkitys on kerrosteinen, siten että sen ilmaiseman keskeisen merkitystihen-
tymän päälle voi kerrostua lauseyhteydessä tai sitäkin laajemmassa tekstiyhteydessä 
syntyviä lisämerkityksiä. Kanssa-postpositiolauseke on puolestaan usein sidoksissa 
lauseyhteyteensä, siten että sen ilmaisema merkitys määräytyy lauseessa suoraan 
jonkin toisen sanan semantiikasta. Tällainen rektiokäyttö on yksi kanssa-
postpositiota -ine-sijasta selvimmin erottavista piirteistä. 

Lukuun 6 kerään tutkimuksen keskeisimmän annin, yhdistän eri näkökulmia ja 
pohdin niiden keskinäisiä yhteyksiä. Lisäksi arvioin tulosten perusteella oletuksia, 
joita suomen komitatiivista on typologisessa kontekstissa esitetty, ja osoitan kohtia, 
joissa tulevalla suomen komitatiivitutkimuksella olisi annettavaa. 



 

35 

2 KOMITATIIVI MAAILMAN KIELISSÄ JA 
SUOMESSA 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan jokseenkin samaa perusmerkitystä ilmaisevaa 
sijamuotoa ja adpositiota sekä niiden käyttöä ja merkityskenttiä. Tämä luku sijoittaa 
muodot merkityksineen osaksi maailman kielten yleiskuvaa ja taustoittaa niiden 
kuvausta kartoittamalla niistä tehtyä aiempaa tutkimusta. 

Luvussa 2.1 tarkastellaan sijoja ja komitatiivia sijana. Ensin määritellään sijan 
käsite ja kuvataan sen käyttöalaa. Sitten esitellään tyypillisimmät sijan syntymeka-
nismit, joista kieliopillistuminen on yleisin ja myös komitatiivin kannalta keskeinen. 
Lopuksi tarkastellaan maailman kielten sijajärjestelmiä ja komitatiivin asemaa niiden 
osana. Luvussa 2.2 siirrytään varsinaiseen komitatiivin kuvaukseen ja tarkastellaan 
sitä maailman kielissä sekä muodon että sillä ilmaistavien merkitysten kannalta. 
Luku 2.3 keskittyy varsinaiseen tutkimuskohteeseen ja esittää, millainen kuva -ine-
sijasta ja kanssa-postpositiosta muodostuu aiemman tutkimuksen valossa. 

2.1 Sijajärjestelmät ja komitatiivi niiden osana 

2.1.1 Mikä sija on? 

Sija (engl. case) on morfologinen muoto, jolla merkitään substantiivin suhdetta pää-
sanaansa – tyypillisesti substantiivin suhdetta verbiin (lausetaso) tai substantiivin 
suhdetta toiseen nominiin tai adpositioon (lauseketaso) (Blake 2001: 1; sijaan liitty-
vistä käsitteistä ja terminologiasta laajemmin ks. Haspelmath 2009). Termillä sija 
voidaan viitata paitsi yhteen yksittäiseen muotoon, myös kaikkien kielessä olevien 
sijamuotojen yhdessä muodostamaan sijajärjestelmään. 

Yksittäisiä sijoja voidaan luokitella niiden ilmaiseman merkityksen mukaan. 
Yleisin eronteon peruste on erottaa toisistaan syntaktisia ydinsuhteita ilmaisevat 
sijat ja spesifejä semanttisia suhteita ilmaisevat sijat. Perinteisesti sijat jaetaan tämän 
erottelun mukaisesti kieliopillisiin ja semanttisiin sijoihin. Esimerkiksi Blaken (2001: 
31–33) sijalistauksessa kieliopillisia sijoja ovat nominatiivi, akkusatiivi, ergatiivi, 
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genetiivi ja datiivi (joihin on lisättävä absolutiivi, joka Blaken listauksista puuttuu 
kokonaan), ja muut sijat kuuluvat semanttisiin sijoihin. Toisaalta Blake esittää myös 
tiukemman rajauksen ydinsijoihin ja perifeerisiin sijoihin, joista ydinsijat nominatii-
vi, akkusatiivi ja ergatiivi (sekä siis myös absolutiivi) keskittyvät erottamaan predi-
kaatin ydinargumentit eli transitiivisten 1- ja 2-paikkaisten verbien komplementit 
(emt.: 32). Suomen kielen kuvauksessa ydinsijojen joukkoon luettaisiin lisäksi 
ainakin partitiivi. Muita sijojen ilmaisemiin merkityksiin perustuvasta luokituksesta 
käytettyjä termipareja ovat kieliopilliset vs. konkreettiset sijat, abstraktit vs. konk-
reettiset sijat ja relationaaliset vs. adverbiaaliset sijat (ks. yhteenveto Haspelmath 
2009: 508). On hyvä huomata, että sijan luokittumisen perifeeriseksi ei tarvitse 
tarkoittaa käytön perifeerisyyttä. Erityisesti vähemmän taajaan esiintyvien muoto-
kategorioiden käytön kuvauksen on pohjauduttava laajaan aineistoon, sillä niiden 
kohdalla intuitio ei riitä (kuten nähdään myös suomen -ine-sijasta, Sirola-Belliard 
[tulossa 2017]). 

Sijan tehtävä on siis ilmaista substantiivin suhdetta pääsanaansa, ja tämä suhde 
voi olla syntaktinen tai semanttinen. Sijajärjestelmä ei kuitenkaan ole ainoa kieliopil-
linen keino merkitä substantiivin (engl. dependent noun) suhdetta pääsanaansa, vaan 
samassa tehtävässä voivat toimia myös adpositiot, ja keskeisten argumenttien erot-
teluun voi riittää pelkkä sanajärjestys kuten englannissa, vietnamissa tai thain kieles-
sä. Lisäksi määritteen ja pääsanan suhdetta voidaan ilmaista adverbeillä, kieliopillisia 
suhteita osoittavilla substantiiveilla (relator noun) tai possessiivisilla adjektiiveilla, ja 
sitä voidaan myös koodata määritteen sijaan pääsanaan (ns. head-marking). (Blake 
2001: 12–15; Nichols 1986.) Sijataivutus, sanajärjestys ja verbin indeksointi ovat 
kuitenkin toisilleen vaihtoehtoisia keinoja, joilla on kielessä yleensä selkeä työnjako, 
silloin kun ne ovat valittavissa yhden ja saman kielen sisällä (Gerdts 1990). 

Sijalla tarkoitetaan perinteisesti taivutusmerkintää, siis affiksia (Blake 2001: 1; 
Haspelmath 2009: 506–507). Aina tosin ei vallitse yksimielisyyttä siitä, millä yksit-
täiskielen morfeemeilla on sija-affiksin status. Tähän on ainakin kaksi näkökulmaa. 
Ensinnäkin kieliopillistumiskehityksessä voi olla tulkinnanvaraista, missä kehityksen 
vaiheessa tietty muoto on – voidaanko se laskea jo sijamuodoksi vai onko se vielä 
adpositio (tästä tarkemmin seuraavassa luvussa 2.1.2). Toiseksi sijamaisuutta 
voidaan tarkastella morfologisen produktiivisuuden valossa. Produktiivisuus on 
keskeisin sijamuotoja ja johtimia erotteleva kriteeri, siten että sijamuotojen on 
perinteisesti katsottu produktiivisina soveltuvan kaikkiin sanaluokkansa puolesta 
sopiviin sanoihin, siinä missä johtimien käytöllä voi olla mielivaltaisia rajoituksia 
(Haspelmath 2002: 75). -ine-komitatiivista on keskusteluissa esitetty arveluita, että 
sitä tulisi käyttörajoitustensa vuoksi pitää johtimena. Typologisesti sija-asymmetria 
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– se, että kaikkia kielen sijoja ei voi soveltaa kaikkiin nomineihin – on kuitenkin 
yleistä (Iggesen 2009, 2011b; ks. tarkemmin käsillä olevan työn luku 2.1.3), ja sija 
määritellään muodoksi, jolla merkitään substantiivin suhdetta pääsanaansa (Blake 
2001: 1). Tämän valossa ei ole mitään syytä epäillä -ine-komitatiivin sijamaisuutta. 
(-ine-sijan produktiivisuudesta tarkemmin Sirola-Belliard [tulossa 2017].) 

Aina sija-termin käyttöä ei rajata pelkkään affiksitaivutukseen. Kirjallisuudessa 
on tästä kaksi yleistä poikkeamaa. Ensinnäkin sijalla voidaan viitata affiksaatiota 
laajemmassa merkityksessä myös muihin ilmaisukeinoihin kuten adpositioihin 
(E. Itkonen 2008: 291, 295), jolloin voidaan puhua analyyttisestä sijamerkinnästä 
vastinparina synteettiselle sijalle eli affiksitaivutukselle (Blake 2001: 3). Usein jää 
implisiittiseksi, kuinka laajaa kategoriaa sijalla kulloinkin tarkoitetaan. Sijakäsityksen 
laajuus paljastuu tavallisesti siinä, että yksittäisten sijojen nimityksiä käytetään myös 
puhuttaessa kielistä, jotka eivät sisällä sijataivutusjärjestelmää. Esimerkiksi artikkeli-
kokoelman Oxford Handbook of Case toimittajat ovat tarkoituksella jättäneet kunkin 
kirjoittajan ratkaistavaksi sen, millaisia muotoja he sijoina käsittelevät (Malchukov 
& Spencer 2009b: 2). On esitetty (esim. Silverstein 1976: 112–113) hyvinkin laaja 
tulkinta, että affiksaation (ja adpositioiden) lisäksi myös verbikongruenssia ja sana-
järjestystä voidaan pitää yhtä lailla sijamerkintöinä, koska nämä kaikki ilmaisevat 
keskenään samanlaista kieliopillis-semanttista tietoa verbin ja NP:n välisistä syntak-
tisista suhteista, siis sijasuhteita. Näin laaja tulkinta ei kuitenkaan ole yleisessä 
käytössä. 

Toinen merkityksen laajennus, jossa sijan käsitettä yleisesti käytetään, on viitata 
sillä morfologisen muodon sijaan niihin suhteisiin, joita muodolla – joko taivutus-
sijalla tai jollain muulla kielen keinolla – ilmaistaan, siis merkitykseen. Tämä voi 
kuitenkin johtaa terminologiseen ristiriitaisuuteen, kun yksittäisen sijan nimitystä 
käytetään sekä muodosta että merkityksestä. Näin on esimerkiksi Oxford Handbook 
of Case -teoksen komitatiivia koskevassa luvussa, jossa termillä komitatiivi viitataan 
samaan aikaan sekä muotoon (”komitatiivin ydinmerkitys on seuralaissuhde”) että 
muodolla ilmaistavaan merkitykseen (”tärkeimmät muotokeinot, joilla ilmaistaan 
komitatiivia”, Stolz ym. 2009: 602; käännökset MS-B). Myös se lähtökohta, että 
käsitteitä komitatiivi ja seuralaissuhde käytetään molempia viittaamaan merkityksiin 
tai semanttisiin rooleihin, sekoittaa sijamuodon ja merkityksen keskenään (esimer-
kiksi Luraghilla 2003: 28 komitatiivi on kahden elollisen yhteistoimintasuhde ja 
seuralaissuhde elollisen seurattavan ja elottoman seuralaisen suhde; Ricella ja 
Kabatalla 2007: 471 komitatiivia havainnollistaa She danced with her father ja seuralais-
suhdetta We drank wine with dinner). 
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Sijamuodoista puhuttaessa on kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota muodon ja 
merkityksen väliseen eroon ja tehdä se näkyväksi myös käsitteistön tasolla. Sijan 
määritelmän mukaisesti sija viittaa muototason yksikköön, esimerkiksi komitatiivi 
eksplisiittiseen muotoon N-COM tai akkusatiivi muotoon N-ACC. Sijamuodot 
ilmaisevat useita merkityksiä, joista toiset ovat prototyyppisempiä kuin toiset; esi-
merkiksi N-COM ilmaisee ensisijaisesti seuralaissuhdetta, N-ACC patienttia. Koska 
komitatiivi viittaa muotoon ja seuralaissuhde merkitykseen, eivät käsitteet ole missään 
kontekstissa vaihdettavissa keskenään. (Ks. myös E. Itkonen 2009: 17.) Haluankin 
tässä työssä pitää muodon ja merkityksen erillään, enkä sen vuoksi seuraa aikai-
semmassa kirjallisuudessa (mm. Croft 1991: 178; Luraghi 2003; Yamaguchi 2004: 
liite A, s.v. comitative; Lehmann & Shin 2005: 17; Rice & Kabata 2007; Haspelmath 
2009: 510) vallalla ollutta konventiota käyttää komitatiivin käsitettä viittaamaan 
(myös) seuralaissuhteen merkitykseen tai seuralaisen semanttiseen rooliin. 

2.1.2 Mistä sijat tulevat? 

Uusia sijoja syntyy kieleen kolmen keskeisen mekanismin välityksellä: kieliopillis-
tumalla (engl. grammaticalization), jo kielessä olemassa olevista aineksista yhdistele-
mällä (multilayer marking) ja jo olemassa olevan sijan jakautumisen myötä (split). 

Yleisesti kielen historiallisessa kehityksessä kielen kieliopilliset ainekset kehitty-
vät leksikaalisesta aineksesta, enemmän kieliopilliset ainekset vähemmän kieli-
opillisista ja sidonnaiset muodot vapaista muodoista (esim. Blake 2001: 161). Tätä 
kehityskulkua kutsutaan kieliopillistumiskehitykseksi. (Keskeistä kirjallisuutta 
mm. Heine ym. 1991; Hopper & Traugott 1993; Lehmann 2002; suomessa 
Lehtinen & Laitinen 1997.) Se on myös yleisin uusien sijojen syntytapa. Kun uusi 
sija kehittyy kieliopillistumalla, on kehityksen yleinen suunta leksikaalisesta yksikös-
tä adpositioksi ja edelleen yhä kieliopillisemmaksi yksiköksi sijapäätteeksi. Useimmi-
ten kieliopillistumalla syntynyt sija-aines on suffiksi ja kehittyy postpositiosta; 
prepositioista kehittyneet sijaprefiksit ovat hyvin harvinaisia maailman kielissä 
(Kulikov 2009: 443–444). Tämä vastaa myös maailman kielten yleistä tendenssiä 
suosia suffiksaatiota ja hyödyntää prefiksaatiota huomattavasti vähemmän (Dryer 
2011). Komitatiivin typologista kieliopillistumistutkimusta kokoavat yhteen 
Stolz ym. (2006: luku 13). 

Kieliopillistuminen on (hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, ks. Heine 
ym. 1991: 52) yksisuuntainen prosessi, ja se noudattaa useimmiten seuraavaa neljää 
kieliopillistumisen pääperiaatetta (Heine 2009: 459): 
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1) Laajennus: kun leksikaalinen yksikkö kehittyy sijatunnukseksi, sen merkitys 
yleistyy ja käyttö laajenee, niin että se soveltuu suurempaan valikoimaan 
substantiiveja. 

2) Merkityksen haaleneminen: sijatunnus kadottaa leksikaalisen merkityksen-
sä ja saa tilalle skemaattisen sijafunktion. 

3) Kategorian vaihto: muutoksessa oleva yksikkö kadottaa lekseemin 
morfosyntaktisia ominaisuuksia, redusoituu substantiivin vierusasemassa 
käytettäväksi varioimattoman muotoiseksi kliitiksi tai affiksiksi ja siirtyy 
laajasta morfologisesta paradigmasta pienen ja rajatun paradigman jäseneksi. 

4) Eroosio: sijatunnus menettää foneettista olemustaan, mm. muuttuu painot-
tomaksi, minkä lisäksi se voi menettää fonologisen autonomiansa ja mukau-
tua foneettisesti isäntäsanaansa. 

Hyvä esimerkki sijan kieliopillistumiskehityksestä on itämerensuomalaisten kielten 
ka-aineksinen komitatiivi. Sen lähtökohtana on germaanisperäinen substantiivi 
*kansa ’joukko, ryhmä’, joka on ensin kehittynyt postpositioksi (suomen kanssa, 
vatjan kaasa ~ kaaza, viron ja liivin *kaas) ja edelleen kliittivaiheen kautta sijamuo-
doksi virossa (-ga), vatjassa (-kaa) ja liivissä (-kəks, -ks, -k) sekä mahdollisesti myös 
suomen puhekielessä (päävariantteina -kaa, -kaan sekä -ka, -kas ja -kah) (Oinas 
1961; Laanest 1975: 109–110; Kettunen 1940: kartta 117). Tässä prosessissa *kansa 
on menettänyt leksikaalisen merkityksensä ’joukko’ ja alkanut ilmaista ’yhdessäolo-
suhdetta’, siis muuttunut tarkoitteen ilmaisijasta suhteen ilmaisijaksi, ja siten laajen-
tanut käyttöyhteyksiään. Se on kadottanut substantiivin ominaisuutensa, kuten 
mahdollisuuden esiintyä itsenäisenä yksikkönä, ja siirtynyt substantiivien suuresta 
luokasta pieneen adpositioiden ja edelleen vielä pienempään sijamuotojen luokkaan. 
Se on kadottanut sanapainon ja kulunut foneettisesti – mistä äärimmäisenä muoto-
na liivin salatsin murteessa esiintyvä sijapääte -k. Kielissä, joissa on vokaalisointu, 
pääte myös mukautuu foneettisesti isäntäsanaansa: vatjan Kukkusin murteessa on 
variantit -kaa, -kää (Ariste 1948: 38–39; Oinas 1961: 39) ja inkeroisessa toden-
näköisesti vatjasta tai suomesta lainautuneen ka-komitatiivin variantit -ka(a), -kä(ä) 
(Oinas 1961: 49–50); myös suomen savolaismurteissa sekä kaakkoishämäläisissä 
murteissa on tavattu -kaa-muodon etuvokaalista -kää-varianttia (Kettunen 1940: 
kartta 117). 

Kieliopillistuminen on luonteeltaan jatkumollista ja siksi kehityksen ollessa 
käynnissä ei aina ole selvää, missä vaiheessa kieliopillistumispolkua muoto on. 
Tulkinnanvaraisuutta havainnollistavat hyvin suomalais-ugrilaisista kielistä vepsä ja 
unkari, joissa on paljon nuoria postpositiosyntyisiä sija-aineksia. Vepsässä on 
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esimerkiksi Laanestin (1975: 113–114) sijaluettelossa 9 sijaa, kun Joalaidin (1998: 
59) mukaan niitä on joissain murteissa jopa 27, ja unkarin sijasysteemiin voidaan 
kieliopillistumiskäsityksestä riippuen laskea kuuluvaksi 5–27 sijaa (Tikka 1992: 1). 
Muodon sijamaisuutta voidaan arvioida erilaisin kriteerein (mm. Oinas 1961: 54; 
yhteenveto sijan kriteereistä sekä suomen kaa-muodon sijastatuksen tarkastelua 
kriteerien valossa, ks. Sirola 2008: 18–20, 30–32). 

Maailman kielissä sijojen kieliopillistumiskehityksellä on kaksi pääasiallista leksi-
kaalista lähdettä: substantiivit ja verbit. Näiden lisäksi sijoja kieliopillistuu jonkin 
verran adverbeistä (kuten todennäköisesti osseetin komitatiivi -imæ, < adverbiaali 
mat ’yhdessä, yhteisesti’), adjektiiveista, artikkeleista ja pronomineista. (Blake 2001: 
161–166; Heine 2009: 460–464; Kulikov 2009: 440–448.) Komitatiivin kieliopillis-
tumiskehitykselle on esitetty kolme tyypillistä lähdettä (Heine & Kuteva 2002: 329): 
’toveria’ merkitsevä substantiivi sekä ’seuraamista’ ja ’ottamista’ merkitsevät verbit. 

Substantiiveista kehittyneet adpositiot ja sijat ilmaisevat usein lokaalisia suhteita, 
ja niiden yleisin alkulähde ovat ruumiinosien nimitykset (Blake 2001: 164–165; 
Heine 2009: 460–461), kuten suomen päällä tai kupeessa (ruumiinosannimien 
kieliopillistumisesta suomessa ja virossa, ks. Ojutkangas 2001). Nämä paikan-
ilmaukset voivat kieliopillistua edelleen ilmaisemaan abstraktimpeja tai kieli-
opillisempia suhteita. Silti substantiiveista kehittyy adpositioita ja sijoja myös 
muihin kuin lokaalisiin merkityksiin, kuten itämerensuomalaisten kielten komitatii-
visijat osoittavat (ks. esim. Laanest 1975). Itämerensuomen ka-komitatiivien tapai-
nen kehityskulku on taustalla myös esimerkiksi saamen komitatiivisijassa -guin 
< gu(o)i(’b) ’toveri’ ja ilmeisesti baskin komitatiivisijassa -ekin < kide ’toveri (sekä 
ihmisistä että asioista)’ (Heine & Kuteva 2002: 91). 

Verbistä kehittyneillä adpositioilla ja sijatunnuksilla on kaksi yleistä lähdettä. 
Ensinnäkin adpositioita kehittyy seriaaliverbeistä, mikä on erityisen yleistä Länsi-
Afrikan ja Kaakkois-Aasian kielissä. Toiseksi kieliopillistumiselle otollisia ovat 
ei-finiittiset verbimuodot, mistä esimerkkinä sanskritin komitatiivi: postposition 
sahita taustalla on ’liittymistä’ tai ’yhdistämistä’ ilmaisevan verbin menneen ajan 
partisiippi. Vaikka verbisyntyiset adpositiot ilmaisevat yleisimmin lokaalisia suhteita 
kuten liikkeen lähdettä tai päämäärää, myös muut merkitykset kuten väline (taustal-
la usein ’ottaa’-verbi) ja yhdessäolo ovat mahdollisia. Verbistä kehittynyt komitatiivi 
on muun muassa tamilissa (< ’ottaa’) ja mandariinikiinassa (< ’seurata’). (Blake 
2001: 161–164.) 

Sen lisäksi, että kieliopillistumalla syntyy kieleen uusia sijoja leksikaalisesta 
aineksesta, voi kielessä jo olemassa oleva sija kieliopillistua merkityksensä puolesta, 
niin että se saa uusia merkityksiä ja sen käyttö laajenee yhdestä syntaktisesta 
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kontekstista toiseen (Heine 2009: 466–468). Komitatiivin kohdalla yksi tällainen 
merkityksen kieliopillistuminen on seuralaissuhteen ilmauksen kehittyminen 
välineen ilmaukseksi (ks. tarkemmin luku 2.2.2). Muodon kieliopillistuminen ei 
välttämättä tarkoita merkityksen muutosta. Tätä havainnollistaa viron -ga-
komitatiivisija, joka ilmaisee samoja merkityksiä kuin sen kehityksen lähtökohtana 
ollut postpositio *kaas (Habicht 2000: 43–45). Oletus on, että alun perin pelkkää 
seuralaissuhdetta ilmaissut postpositio olisi alkanut ilmaista välinettä jo ennen sija-
muodoksi kehittymistään germaanisten kielten vaikutuksesta (Stolz 2001c: 603; 
Stolz ym. 2006: 365; Nau 1995: 136–137; Heine & Kuteva 2006: 195; Habicht 2000 
viittaa kaas-postposition oletettuun alkuperäiseen merkitykseen vain implisiittisesti, 
Stolz 2001c: 600 esittää sen oletusperäisenä arviona). 

Toinen uusien sijojen syntymekanismi kieliopillistumiskehityksen lisäksi on kie-
lessä jo olemassa olevien ainesten yhdistäminen. Tällöin kielen systeemiin jo kuu-
luva sijatunnus liitetään johonkin toiseen sijamuotoon tai sijamaiseen adverbiaaliin, 
ja tuloksena on uusi monikerroksinen sijatunnus. (Kulikov 2009: 445.) Hyvä esi-
merkki yhdistämällä syntyneistä sijoista on suomen paikallissijasysteemi. Sisä-
paikallissijat ovat syntyneet ensin, kun uusi *-s-latiivi yhdistyi vanhaan olosijaan 
*-nA (*pesä-s-nä > pesässä) ja erosijaan *-tA (*pesä-s-tä > pesästä) sekä sidevokaalin 
avulla toiseen latiivin tunnukseen *-n (*pesä-s-en > pesään). Ulkopaikallissijat syntyi-
vät myöhemmin järjestelmää täydentämään, kun vanhat olo- ja erosijan päätteet 
sekä latiivin *-n sidevokaaleineen yhdistyivät ulkoisuutta ilmaisevaan l-ainekseen 
(*pesä-l-nä, *pesä-l-tä, *pesä-l-en). (Lehtinen 2007: 77–80, 121–122.) 

Kolmas, joskin harvinainen sijojen syntymisen mekanismi on kielessä olemassa 
olevan sijan jakautuminen kahtia. Yleisimmässä jakautumisen mallissa sijalla on 
alun perin eri taivutustyypeissä eri tunnusvariantit, mutta vähitellen eri variantit 
eriytyvät ilmaisemaan eri merkityksiä, ja kehityksen tuloksena kieleen syntyy kaksi 
toisistaan erillistä sijaa, joista kummallakin on oma sijatunnuksensa. Tällä tavoin 
ovat syntyneet esimerkiksi nykyvenäjän ”toinen” lokatiivi ja ”toinen” genetiivi. 
(Kulikov 2009: 448–450; Blake 2001: 174.) 

2.1.3 Maailman kielten sijajärjestelmät 

Läheskään kaikissa maailman kielissä ei ole morfologista sijataivutusjärjestelmää, ja 
niissä, joissa sellainen on, järjestelmään kuuluvien sijojen määrä ja laatu ovat hyvin 
erilaisia. 
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Taivutussijojen määrän vaihtelu eri kielten sijajärjestelmissä on huomattavaa. 
Pienimmät sijajärjestelmät ovat 2-jäsenisiä, ja suurimmissa sijoja on määrittely-
tavasta riippuen paristakymmenestä jopa neljäänkymmeneen. Sijojen määrä ylittää 
harvoin tusinan, ja tyypillisimmillään sijajärjestelmään kuuluvia sijoja on puolisen 
tusinaa. (Blake 2001: 155, 169; Iggesen 2011a.) Iggesen luokittelee maailman kielten 
sijajärjestelmiä sijojen lukumäärän suhteen (ks. taulukko 1, jonka perustana on 
Iggesen 2011a: kartta 49A). 

Taulukko 1.  Sijajärjestelmän koko 261 kielen otoksessa. 

kielen sijajärjestelmän tyyppi n % kaikista % sijakielistä 
ei morfologista sijamerkintää 100 38,3 – 
2 sijan järjestelmä 23 8,8 14,3 
3 sijan järjestelmä 9 3,45 5,6 
4 sijan järjestelmä 9 3,45 5,6 
5 sijan järjestelmä 12 4,6 7,45 
6-7 sijan järjestelmä 37 14,2 23,0 
8-9 sijan järjestelmä 23 8,8 14,3 
10 sijaa tai enemmän 24 9,2 14,9 
sijamerkintä vain rajatapauksissa2 24 9,2 14,9 
YHT 261 100 100 

Pienin mahdollinen sijajärjestelmä koostuu kahdesta sijasta. Sanamuotojen para-
digmaattiset suhteet perustuvat minimipareille, ja niinpä potentiaalisissa 
”1-sijaisissa” kielissä, joissa on yksi tiettyä merkitystä ilmaiseva ilmimerkitty sija-
kategoria, lasketaan sijaksi myös vastaava perusmuoto, jolla ei ole erillistä ilmimer-
kintää (engl. default case tai direct case, jota usein nimitetään nominatiiviksi). Iggesenin 
luokittelussa sekä kahden että kolmen sijan järjestelmät lasketaan pieniksi. Keski-
kokoinen sijajärjestelmä sisältää 4–5 sijaa, suuri järjestelmä 6–9 sijaa, ja yli 10 sijan 
järjestelmät lasketaan hyvin suuriksi sijajärjestelmiksi. (Iggesen 2011a.) 

Sijajärjestelmän ei tarvitse olla suuri ollakseen toimiva. Leksikaalisissa valinnois-
sa on luontaista redundanssia, joka vähentää erillisen koodauksen tarvetta: esimer-
kiksi predikaatti implikoi, että sillä on argumentteja, joten sijan tehtäväksi jää vain 
erotella argumentit toisistaan (Blake 2001: 169). Jokainen argumentti ei myöskään 
kaipaa erillistä sijamerkintää, vaan kuten edellä käy ilmi, yhden sanamuodon mer-
kintä tarkoittaa oppositiota merkitsemättömän sanamuodon kanssa ja siten yksi 
                                                   
2 Taulukon viimeinen luokka ”sijamerkintä vain rajatapauksissa” viittaa kieliin, joissa ilmimerkittyjä 
sijatunnuksia on vain ns. konkreettisilla tai perifeerisillä sijoilla kuten lokatiivilla tai instrumentaalilla 
ja syntaktisia ydinsuhteita ilmaistaan muilla keinoilla kuin sijataivutuksella. 
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koodaus voi erottaa toisistaan kaksi argumenttia. Adjunktien kohdalla jo substantii-
vien sanavalinta implikoi usein sitä, millaisessa roolissa proposition eri osallistujat 
ovat, ilman että suhteita täytyisi erikseen osoittaa (emt.: 170). Lisäksi kieli voi täy-
dentää sijataivutusta sekundaarisilla merkitsemisjärjestelmillä kuten adpositioilla, 
silloin kun sijat eivät riitä ilmaisemaan tarvittavia suhteita (emt.: 169). 

Siinä, millaisia yksittäisiä sijoja sijajärjestelmään sisältyy, näyttää olevan maailman 
kielissä paljon yhteneväisyyttä. Kielet vaikuttavat noudattavan tietynlaista hierarkiaa 
siinä, millaisten merkitysten tai kieliopillisten suhteiden ilmaisemiseksi kielessä on 
morfosyntaktisia keinoja ja millaisia koodataan sekundaaristen järjestelmien kuten 
adpositioiden avulla (Blake 2001: 159). Näiden tärkeysjärjestys näkyy hierarkiassa, 
jonka Blake (2001: luku 5.8) esittää sijajärjestelmien rakentumisesta (ks. kritiikistä 
Malchukov & Spencer 2009c: 653). Hänen mukaansa maailman kielten sija-
järjestelmät tapaavat rakentua seuraavassa järjestyksessä (jossa absolutiivi tulisi 
rinnastaa nominatiiviin samalla tavoin kuin ergatiivi rinnastuu akkusatiiviin, siis 
nominatiivi/absolutiivi): 

 nominatiivi > akkusatiivi/ergatiivi > genetiivi > datiivi > lokatiivi 
> ablatiivi/instruktiivi > muut sijat (Blake 2001: 156) 

Jos siis kielessä on jokin hierarkian sijoista, esimerkiksi lokatiivi, on siinä toden-
näköisesti myös kaikki sijan vasemmalla puolella luetellut sijat, jotka lokatiivin 
tapauksessa ovat nominatiivi, ainakin yksi toinen ydinsija – siis akkusatiivi tai 
ergatiivi (tai molemmat) – sekä genetiivi ja datiivi. Kehityskulun esitystapa on tosin 
siinä mielessä erikoinen, että kehityksen oletetussa alkupisteessä kielessä olisi vain 
yksi sija nominatiivi (/absolutiivi), mutta kuten edellä käy ilmi, yksi taipumaton 
muoto ei vielä ole sijamuoto, vaan ollakseen sija taipumaton muoto vaatii kontras-
tin johonkin ilmimerkittyyn muotoon. Siten hierarkian alku voisi olla kuvaavampi 
esimerkiksi muodossa nominatiivi–akkusatiivi (/absolutiivi–ergatiivi). Joka 
tapauksessa kielen systeemille ensisijaisia ovat syntaktisten suhteiden ilmaisun 
keinot. Semanttisia suhteita ilmaisevia sijoja, joiden joukkoon komitatiivikin kuuluu, 
on vain suurissa sijajärjestelmissä. 

Joskus hierarkiassa voi kuitenkin olla aukkoja: esimerkiksi tunguusialaisessa 
nanain kielessä on 7 sijaa mutta ei genetiiviä, ja pohjoisaustralialaisen warndarangin 
sijasysteemiin kuuluu kyllä varsinaisen hierarkian ulkopuolinen komitatiivi mutta ei 
genetiiviä (Blake 2001: 155, 159). Onkin huomattava, että Blake tekee hierarkian 
suhteen kaksi varausta: 1) Hierarkiassa ei huomioida sijakieliä, joissa joitain 
kieliopillisia suhteita ilmaistaan sijataivutuksen sijaan esimerkiksi sanajärjestyksellä 
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tai sidonnaisilla pronomineilla (esimerkiksi nanaissa ja warndarangissa omistajaa 
ilmaistaan genetiivin sijaan sidonnaisella pronominilla). Näiden vaikutuksesta puut-
tumaan jäävät sijat ovat yleensä genetiivi, datiivi ja akkusatiivi tai ergatiivi. (mp.). 
2) Hierarkiaan voi jäädä aukkoja myös niiden sijojen kohdalla, joiden yleensä ilmai-
sema merkitys sisältyy kielessä olevan jonkin toisen sijan merkitystehtäviin (esimer-
kiksi Australiassa puhuttavissa pama-nyungan-kielissä voi laajasta sijasysteemistä 
huolimatta puuttua genetiivisija, koska omistajan ilmaisu kuuluu datiivin tehtäviin) 
(emt.: 158). Nämä varaukset huomioiden hierarkialle voidaan löytää vain harvoja 
vastaesimerkkejä (ks. Malchukov & Spencer 2009c: 653), joten hierarkian voidaan 
katsoa osoittavan hyvin maailman kielten yleisiä tendenssejä. 

Se, että kielessä on morfologinen sijataivutuksen järjestelmä, ei tarkoita sitä, että 
kaikki kielen nominit välttämättä taipuisivat symmetrisesti kaikissa järjestelmän 
sijoissa. Päinvastoin maailman kielissä on tavallista, että jotkin sijajärjestelmän 
sijoista tai mahdollisesti jopa kaikki sopivat vain osaan nomineista, niin että johon-
kin nominien osajoukkoon voidaan soveltaa useampia, harvempia tai erilaisia sijoja 
kuin nominien pääjoukkoon. Yleisimmin taivutuksen yleiskuvasta poikkeavat per-
soonapronominit ja proprit. Tätä taivutuksen ilmiötä kutsutaan sija-asymmetriaksi 
ja sitä tavataan yli neljäsosassa maailman kielistä (vastaavasti symmetrinen sija-
taivutus on reilussa kolmanneksessa kielistä). (Iggesen 2009: 246–247, 249; 2011b.) 

Sija-asymmetria voidaan Iggesen (2009: 250–256) mukaan jakaa kolmeen pää-
luokkaan: sijojen määrää lisäävään (engl. additive-quantitative asymmetry) ja vähentä-
vään asymmetriaan (subtractive-quantitative asymmetry) sekä sijojen laadulliseen asym-
metriaan (qualitative asymmetry). Sijojen määrää lisäävässä asymmetriassa taivutuk-
sen yleiskuvasta poikkeava NP-tyyppi taipuu useammassa sijassa kuin nominien 
pääjoukko. Tästä tunnetuin esimerkki lienee englannin kielen oppositio suora vs. 
objektimuoto (direct vs. objective case), joka ilmenee vain osassa persoonapronomineja 
(I – me, he – him jne.) sekä interrogatiivipronominissa who vs. whom (emt.: 247). Sa-
masta on kyse suomen -t-akkusatiivissa. Lisäävän asymmetrian peilikuva on sijojen 
määrää vähentävä asymmetria, jossa poikkeavalla NP-tyypillä on vähemmän 
mahdollisia sijoja kuin taivutuksen yleiskuvassa: vaikka sijajärjestelmässä on sija-
muoto jonkin tietyn merkityksen ilmaisemiseksi, poikkeavan NP-tyypin nomineilla 
on myös tässä merkityksessä ø-sijamerkintä. Tästä esimerkkinä bengalin Chittagon-
gin alueen murre, jossa substantiivit taipuvat ergatiivissa mutta persoonapronominit 
ovat vastaavassa kontekstissa nominatiivissa (emt.: 254). Kolmas asymmetrian pää-
luokka on sijojen laadullinen asymmetria: poikkeava NP-tyyppi taipuu (tiettyjen 
merkitysten ilmaisussa) eri sijoissa kuin nominien pääjoukko, eivätkä näiden sijojen 
kattamat merkitykset vastaa suoraan toisiaan. Tällainen ilmiö on esimerkiksi autrali-
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laiskielissä yleinen ergatiivinen jakautuminen (split-ergativity), jossa laajennetun elolli-
suushierarkian yläpäähän sovelletaan nominatiivi–akkusatiivi-systeemiä ja alapäähän 
absolutiivi–ergatiivi-systeemiä (emt.: 255–256). Yleisin sija-asymmetrian muoto 
maailman kielissä on määrällisesti lisäävä asymmetria (noin 2/3 asymmetriatapauk-
sista), ja vähiten ilmenee laadullista asymmetriaa (Iggesen 2011b: kartta 50A). 

On typologisesti mielenkiintoista, että -ine-sija, joka ei sovellu käytettäväksi 
kaikista nomineista, ei sovi täysin Iggesen sija-asymmetriakuvaukseen. Eniten se 
muistuttaa vähentävää asymmetriaa, mutta -ine-sijan tapauksessa erikoisesti käyttäy-
tyvä NP-tyyppi ei saa ø-tunnusta (joka olisi tyyppiä lähden ystäv-ine-ni ulos vs. lähden 
hän-ø ulos), vaan sen kohdalla tulee käyttää korvaavaa ilmaisukeinoa (kuten lähden 
hänen kanssaan ulos). Tämä taas tulee jossain määrin lähelle laadullista asymmetriaa 
siinä mielessä, että poikkeava NP-tyyppi substantiivihierarkian yläpäässä on mah-
dollinen vain kanssa-postpositiolle (ja toisaalta elollisuushierarkian alapäässä painot-
tuu -ine-sijan käyttö kanssa-postposition kustannuksella, kuten luvussa 4.3 nähdään). 

Onkin suhteellisen tyypillistä, että typologiset yleistykset eivät aina vastaa kaikkia 
yksittäiskielen ilmiöitä. Maailman kielten sija-asymmetrian yleisyydestä kuitenkin 
nähdään, ettei muodon tule olla sovellettavissa kaikkiin nomineihin ollakseen sija-
muoto. Tämä osoittaa aiheettomiksi epäilykset, joita joskus esitetään suomen -ine-
komitatiivin sijamaisuudesta. Käytön muodollisine rajoituksineenkin -ine vastaa 
täysin sijan määritelmää. Ensisijaisen määritelmän (ks. s. 35) mukaanhan sija 
ilmaisee nimenomaan substantiivien suhdetta pääsanaansa, ja kaikkia suomen 
substantiiveja voi taivuttaa komitatiivissa; adjektiivien, pronominien ja muiden 
määritteiden kongruoiminen sijassa on sijamaisuuden kannalta toissijaista (ks. Blake 
2001: 7). -ine-sijan käyttörajoitukset näkyvät erityisesti niissä NP-tyypeissä, joihin 
sija-asymmetria yleisestikin maailman kielissä keskittyy, siis persoonapronomineissa 
ja propreissa (ks. Iggesen 2009: 247, 249). 

2.1.4 Komitatiivi osana sijajärjestelmää 

Spesifiä perusmerkitystä seuralaissuhdetta ilmaiseva komitatiivi lukeutuu sijojen 
ilmaisemien merkitysten perusteella tehdyssä luokittelussa ns. konkreettisiin tai 
semanttisiin sijoihin. Sen ilmaisema merkitys ei ole kielen kannalta niin keskeinen, 
että se välttämättä vaatisi erillistä morfosyntaktista merkintää. Merkityksen sekun-
daarisuus heijastuu muun muassa siinä, ettei seuralainen kuulu kirjallisuudessa usein 
toisistaan erotettujen semanttisten roolien joukkoon (esim. Blake 2001: 67–69). 
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Niinpä komitatiivi ei kuulukaan omana kohtanaan Blaken (emt. 156) sijahierar-
kiaan. Se sijoittuu hierarkian häntäpään loppuluokkaan ”muut sijat” (ks. luku 2.1.3, 
s. 43), joita esiintyy vain suurissa tai hyvin suurissa sijajärjestelmissä. Niiden keski-
näisellä järjestyksellä ei ole maailman kielissä selkeitä hierarkkisia tendenssejä, mutta 
komitatiivi on yksi yleisimmistä sijoista, jotka ilmestyvät kielen sijajärjestelmään 
joko yhdessä instrumentaalin kanssa (Haspelmath 2009: 514) tai ablatiivin ja 
instrumentaalin jälkeen (Blake 2001: 158). Muut yleisimmin hierarkiassa seuraavat 
sijat ovat purposiivi (jonka perusmerkitys on ’mitä varten’), allatiivi (’minne’), 
perlatiivi (’läpi’) ja komparatiivi (’kuin’). Tosin komitatiivi voi esiintyä kielen sija-
järjestelmässä, vaikkeivät kaikki hierarkian ylemmät asteet olisikaan käytössä: 
esimerkiksi Meksikon alueen Chibchan-intiaanikielessä tarascanissa on komitatiivi-
sija, vaikka sijajärjestelmästä puuttuu datiivi ja ablatiivi. (Blake 2001: 158–159.) 
Komitatiivisija kuuluu muun muassa baskin, meksikolaisten intiaanikielten zoquen 
ja tarascan, indoiranilaisen osseetin ja koilliskaukaasialaisen degestanikielen artšin 
(Blake 2001: 154), monien uralilaiskielten kuten saamen, komin, itämarin, itähantin 
ja etelämansin (Abondolo 1998) sekä lähes kaikkien itämerensuomalaisten kielten 
(esim. Laanest 1975) sijajärjestelmiin. 

Komitatiivi ei ole ainoa nimitys, jolla kielten sijajärjestelmien kuvauksissa viita-
taan seuralaissuhdetta ilmaisevaan sijaan. Muita jokseenkin samaa tarkoittavia sija-
nimityksiä ovat assosiatiivi (esiintyy mm. sahaptinin ja maricopan kielissä), sosiatiivi 
(erityisesti Etelä-Aasian kielissä ja suurimmassa osassa dravidakieliä kuten tamilissa 
ja telugussa) sekä accompanitive, jota voisi käännöksenä vastata suomen vanha sijani-
mitys seuranto (mm. eteläoseanialaisessa syen kielessä). Komitatiiviin yhteydessä 
olevina sijanimityksinä voidaan pitää myös autralialaiskielissä yleistä proprietiivia 
(ilmaisee jonkin hallussapitoa tai omistamista; vaihtoehtoisena nimityksenä myös 
concomitant) ja sille läheistä ornatiivia, joka ilmaisee jollain varustamista (mm. sino-
tiibetiläisessä dumin kielessä). (Haspelmath 2009: 514; Blake 2001: 154, 158.) 

On hyvä huomata, että seuralaisuuden ilmaisu voi sisältyä myös jonkin muun 
päämerkityksen perusteella nimetyn sijan merkityksiin, jolloin kielestä puuttuu eril-
linen komitatiivisija. Kuten edellä on käynyt ilmi, sijat ilmaisevat usein monia eri 
merkityksiä ja monifunktioisten sijojen nimitykset vastaavat tyypillisesti Blaken 
esittämää sijahierarkiaa. Yksi tyypillinen komitatiivin perusmerkityksen kattava sija 
on instrumentaali. Esimerkiksi udmurtin sijasysteemissä on instrumentaali mutta ei 
komitatiivia (Abondolo 1998), ja Stolz ym. (2005) laskevatkin udmurtin kieliin, 
joissa ilmenee komitatiivi–instrumentaali-synkretia. Tosin on huomattava, että 
Stolzin ym. kartassa myös hanti on synkretiakieliä, vaikka Abondolon mukaan poh-
joishantissa ei ole komitatiivia eikä instrumentaalia ja itähantissa on molemmat 
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muodot. Onkin muistettava, että typologinen tutkimus perustuu tyypillisesti suu-
reen otokseen eri kieliä ja ainakin osittain toisen käden lähteisiin, jotka voivat olla 
käsiteltävän aiheen osalta hyvinkin ylimalkaisia. Siten typologisten tutkimusten 
tiedot voivat yksittäiskielten osalta poiketa sekä toisistaan että yksittäiskielen 
yksityiskohtaisesta tutkimustiedosta. 

2.2 Komitatiivi typologisesta näkökulmasta 

2.2.1 Muoto maailman kielissä 

Komitatiivilla koodataan tyypillisesti seuralaissuhteen toissijaista osapuolta, seura-
laista. Myös ensisijaisen osapuolen, seurattavan merkitseminen on mahdollista, 
kuten jo suomen mukana-postpositio osoittaa (vrt. tyypillinen koodaus: Mikko tulee 
Anniinan kanssa ’Mikko on ensisijainen, Anniina seuraa’; epätyypillisemmin: Mikko 
tulee Anniinan mukana ’Anniina on ensisijainen osallistuja, Mikko seuralainen’). 
Komitatiivilla yhdistettävät NP:t koodataan morfosyntaktisesti eriarvoisina, eivätkä 
ne tyypillisesti sisälly samaan konstituenttiin, ja siten predikaattiverbi kongruoi 
tyypillisesti vain syntaktisesti keskeisen NP:n kanssa, ei automaattisesti duaalissa tai 
monikossa (Stassen 2000: 18). Tämä nähdään myös suomessa, missä yksiköllisen 
seurattava-sanan yhteydessä predikaatti taipuu yksikössä (Anniina tulee lapsineen / 
lastensa kanssa), vaikka semanttisesti osallistujia on kaksi tai enemmän. Käytössä voi 
tosin olla horjuntaa, kuten aineistossa harvinainen esimerkki (19) osoittaa (yksikölli-
sen seurattava-sanan partisiippiattribuutti ollut on kyllä yksiköllinen mutta 
predikaatti pääsivät taipuu monikossa). 

(19)  Töytäisyn kuormurista saanut jalankulkija selvisi lievin vammoin ja vielä vähem-
mällä pääsivät häihinsä matkalla ollut Patricia Burdette Easley vanhempineen 
kuorma-auton kolaroimassa loistoautossa; he eivät saaneet naarmuakaan. 
(HS 7690851) 

Maailman kielissä komitatiivilla on kolme pääasiallista muotovarianttia. Seuraava 
koonti on pääosin yhteenveto siitä, mitä Lehmann ja Shin (2005: 35–54) sekä Stolz 
ym. (2009: 602–603) esittävät. 

1) Taivutusmuoto. Kun seuralaissuhdetta merkitään nominiaffiksaatiolla, ylei-
simmin kyse on suffiksaatiosta kuten suomalais-ugrilaisissa kielissä, mutta 
myös komitatiiviprefiksejä (esim. totonacissa) ja sirkumfikseja (esim. 
tšuktšissa) esiintyy. Koodauskeinona voidaan käyttää myös verbintaivutusta: 
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pääverbiin voidaan liittää argumenttirakennetta muuttava taivutustunnus 
(tarkemmin applikatiivitunnus), joka nostaa seuralais-argumentin objektiksi 
(esim. yidinyssä ja warrungussa) (ks. myös E. Itkonen 2009: 133–138). 
Lisäksi taivutusmuotoisiin komitatiiveihin voidaan lukea johtimet kuten 
australialaiskieliin kuuluvan diyarin proprietiivi, joka muuttaa seuralais-
argumentin seurattava-argumenttiin viittaavaksi adjektiiviksi ’Y:llinen X’ 
(’X having Y’) (Austin 2013: 51, 146–152). 

2) Adpositiot. Seuralaissuhdetta koodaava adpositiolauseke koostuu adposi-
tiosta ja tyypillisesti seuralaiseen viittaavasta nominista. Adpositiona voi olla 
prepositio (esim. germaanisissa kielissä), postpositio (esim. wayãpissa) tai 
sirkumpositio (esim. bambarassa). Jotkut kielet myös yhdistävät adpositio- ja 
sijataivutusstrategian siten, että adpositiolauseke ilmaisee seuralaissuhdetta 
vain silloin, kun NP on tietyssä rektiosijassa (esim. islannin með, jota seuraava 
NP on joko datiivissa tai akkusatiivissa koodattavasta merkityksestä riippuen) 
(Stolz ym. 2006: 322–348). Joissain tapauksissa adverbiaalirakenne voi toimia 
adpositiorakenteen tavoin ilmaisemassa seuralaissuhdetta (esim. latvian līdz(i) 
’mukaan’ on adverbin ja adposition rajatapaus, joka seuraa datiivisijaista no-
minia ja merkitsee seurattavaa) (emt. 314–315). 

3) Seriaaliverbirakenteet. Seuralais-argumentti voidaan yhdistää seurattava-
argumenttiin verbillä, joka ilmaisee perusmerkitykseltään ’seuraamista’ tai 
’kohtaamista’ (esim. mandariinikiinassa ja jorubassa) (Stassen 2000: 20; 
E. Itkonen 2005: 244). Tätä kutsutaan seriaaliverbiksi. Seriaaliverbirakenne 
ilmaisee erillisillä verbeillä sitä peräkkäisten tapahtumien sarjaa, että ensin 
seurattava kohtaa seuralaisen ja sitten toimii tilanteessa seuralaisen pysyessä 
mukana (E. Itkonen 2009: 184–185). 

Näiden lisäksi seuralaista voidaan koodata marginaalisesti inkorporaatiolla, jossa 
seuralaiseen viittaava nomini sisällytetään pääverbiin (esim. luoteiskaukasialaisissa 
kielissä kuten abkhazissa tai eskimokielissä) (Stassen 2000: 19). Maailman kielissä 
on kuitenkin yleinen tendenssi, että elollisuushierarkian yläpäätä edustavia osapuolia 
ei inkorporoida verbiin, ja siten inkorporaatio koskee elotonta seuralaista tyypilli-
semmin kuin prototyyppistä inhimillistä seuralaista (esim. hallussapitosuhteen 
inkorporaatio mayalissa) (Lehmann & Shin 2005: 36, 53–54, 99). Lisäksi seuralais-
suhdetta ilmaistaan myös leksikaalisin keinoin käyttämällä verbiä, jonka leksikaali-
seen merkitykseen on koodattu ajatus seuralaisesta (kuten presidentti saatettiin palat-
siin). 

Edellä esitellyt kolme pääasiallista koodausstrategiaa ovat diakronisessa yhtey-
dessä toisiinsa. Kieliopillistumiskehityksessä seriaaliverbeistä voi tulla adpositioita ja 
postpositiot voivat kehittyä edelleen sijasuffikseiksi, jotka puolestaan voivat 
kieliopillistua verbitaivutuksen affikseiksi. Esimerkiksi moni mandariinikiinan 
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seuralaissuhdetta ilmaisevista seriaaliverbeistä on kieliopillistumassa prepositioiksi ja 
suurin osa itämerensuomalaisten kielten komitatiivisijoista on syntynyt post-
positioista kieliopillistumalla. (Lehmann & Shin 2005: 36–37; Laanest 1975: 109–
110.) Koska kieliopillistuminen on luonteeltaan jatkumollista, on kielissä usein eri 
kehitysvaiheiden välissä olevia muotoyksiköitä. Esimerkiksi aina ei ole helppoa 
arvioida, onko tietty muoto (vielä) adpositio vai (jo) taivutussija, ja rajankäynnin 
kriteerit voivat vaihdella eri kieliteorioissa ja eri yksittäiskielissä. Toisinaan näiden 
asteiden väliin jäävää välimuotoa kutsutaan kliitiksi (esim. tarianan instrumentaali–
komitatiivia ne nimitetään kliitiksi, kuten toisinaan suomen kaa-muotoakin). 
(Narrog 2009: 594–596.) (Sijojen kieliopillistumisesta tarkemmin luvussa 2.1.2). 

Kielet ovat keskenään erilaisia siinä, montako eri komitatiivimuotoa niissä on. 
Vain pienessä joukossa maailman kieliä ei vaikuta olevan lainkaan erillistä kieliopil-
lista keinoa seuralaissuhteen ilmaisuun (esim. mapudungussa seuralaissuhdetta il-
maistaan duaali- tai monikkomuotoisilla pronomineilla) (Stolz ym. 2009: 607; Stolz 
ym. 2006: 181–187; ks. myös Narrog & Ito 2007: 281). Niissä kielissä, joissa seura-
laissuhdetta ilmaistaan kieliopillisin keinoin, komitatiivimuotoja voi olla joko yksi 
tai useampia. Jos muotoja on useita, muodon valintaa ohjaavat usein syntaktiset tai 
semanttiset tekijät. Yksi tärkeä tekijä on elollisuus, jonka vaikutusta muun muassa 
muodonvalintaan käsitellään tarkemmin luvussa 4, mutta myös muita tekijöitä on 
runsaasti. Näistä seuraavassa Stolzin ym. (2006: 56–60) mainitsemat kuusi tekijää. 

Ensinnäkin luku voi vaikuttaa komitatiivin valintaan kuten papualaiskieli tairo-
rassa, jossa -nti-morfeemia käytetään yksinomaan yksiköllisen seuralaisen merkit-
semiseen ja monikollisen seuralaisen ilmaisussa ainoa mahdollisuus on -hampata-
morfeemi. Toiseksi muodonvalintaa voi ohjata osapuolten väliseen suhteeseen 
sisältyvän omistuksen tyyppi: austronesialaiskieli saliba koodaa eri prepositioilla 
ne seuralaiset, joihin seurattavalla on eroamaton suhde (kuten äidin suhde lapseen), 
ja ne seuralaiset, joihin suhde on eroava (kuten miehen suhde veitseen). Kolmas 
kriteeri on tilanteen dynaamisuus. Esimerkiksi uto-atsteekkikieli luiseñossa on 
kolme eri komitatiivimorfeemia, joista yksi on neutraalissa käytössä (sekä pronomi-
neista että substantiiveista), ja kahdesta muusta toista käytetään ilmaisemaan liikku-
vien osapuolten seuralaissuhdetta ja toisella koodataan paikallaan pysyviä osapuolia 
(vain pronomineista). Neljänneksi eri komitatiivimuodot voivat ilmaista eriasteista 
kontrollia kuten papualaiskieli awiyaanassa, jonka kahdesta komitatiivisuffiksista 
toisella (ns. aktiivisella komitatiivilla) koodataan osallistumistaan enemmän kontrol-
loivaa seuralaista kuin toisella (ns. passiivisella komitatiivilla); ylin kontrolli säilyy 
kuitenkin seurattavalla. Viidentenä seikkana Stolz ym. esittelevät erottelun toimijan 
(actor) ja kokijan (undergoer) välillä: filippiiniläiskieli tagalog erottaa verbiin liitettävil-
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lä fokusaffikseilla toisistaan seuralaiseen suuntautuvan kokija-orientaation ja seurat-
tavaan suuntautuvan toimija-orientaation. Tämä ero on heijastunut muussa tutki-
muksessa myös terminologian tasolla siten, että seuralaista fokusoivaa affiksia on 
kutsuttu komitatiiviksi ja seurattavaan suuntaavaa affiksia sosiatiiviksi (Drossard 
1991, johon Stolz ym. 2006: 461 viittaavat). Kuudenneksi komitatiivimuodon käyt-
töä voi säännellä myös se, onko seuralaissuhde pysyvä ~ motivoitu vai 
väliaikainen ~ sattumanvarainen kuten kamtšatkalaiskieli tšuktšissa, jonka kaksi 
komitatiivisirkumfiksia eroavat toisistaan siinä, että yhdellä koodataan (prototyyppi-
sen seuralaissuhteen lisäksi) omistajan yhteyteen pysyvästi tai motivoidusti kuuluvaa 
seuralaista ja toisella väliaikaista tai sattumanvaraista seuralaista. 

Jo tämä lista komitatiivin käyttöön vaikuttavista tekijöistä osoittaa, etteivät yksit-
täiskielten komitatiivit – kuten mitkään muutkaan sijamuodot – muodosta yhtenäis-
tä ”kieltenvälistä komitatiivikategoriaa”. Ensinnäkin monissa kielissä seuralais-
suhdetta ilmaistaan (joko pelkästään tai varsinaisen komitatiivimuodon ohella) 
muodoilla, joiden ensisijainen merkitys on jokin muu, esimerkiksi latinassa ja 
arrarntassa ablatiivisijalla, venäjässä instrumentaalisijalla, Malaccan kreolissa adposi-
tionaalisella objektitunnuksella (Stolz ym. 2006: 30–31, 38), diyarissa ja kalkatun-
gussa lokatiivisijalla (Austin 2013: 135, 149–151; Song 2001: 191) tai nilosaharalai-
siin kieliin kuuluvassa acholissa allatiivisijalla (Rice & Kabata 2007: 506). Tämä siis 
tarkoittaa, että seuralaissuhdetta ilmaisevan muodon ensisijainen merkitys on jokin 
toinen, jonka mukaan sija on nimetty. 

Toiseksi komitatiivia ei välttämättä kutsuta yksittäiskielessä ”komitatiiviksi”, 
vaan erilaisia yhdessäolo- ja yhteenkuuluvuussuhteita ilmaisevia muotoja voidaan 
nimittää myös esimerkiksi sosiatiiviksi, assosiatiiviksi tai proprietiiviksi, kuten näh-
tiin luvussa 2.1.4. Joskus kyse on siitä, että yksittäiskielessä on useita komitatiivi-
muotoja, joista kullakin on oma nimensä. Esimerkiksi kalmukissa on erikseen 
komitatiivi ja assosiatiivi (Stolz ym. 2006: 52), arrarntassa ja turkissa puolestaan 
komitatiivi ja proprietiivi (emt. 38–39, 49). 

Kolmanneksi kaikilla yksittäiskielten komitatiiveilla ei ole yhtenevää merkitys-
kenttää. Monet niistä ilmaisevat seuralaissuhteen lisäksi myös muita merkityksiä, 
jotka eivät ole kielittäin samoja; esimerkiksi viron -ga-komitatiivilla ilmaistavia 
merkityksiä on selvästi enemmän kuin suomen -ine- tai kanssa-komitatiiveilla. Myös 
yhden kielen sisällä olevilla komitatiivimuodoilla on tyypillisesti toisistaan 
poikkeavat merkityskentät, kuten edellä nähtiin muodonvalinnan kriteerien 
yhteydessä. Seuraava luku tarkastelee lähemmin komitatiivien maailman kielissä 
ilmaisemia merkityksiä. 
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2.2.2 Merkitys maailman kielissä 

Komitatiivi ilmaisee prototyyppisesti seuralaissuhdetta. Kuten edellisessä luvussa 
nähtiin, typologisessa kirjallisuudessa komitatiiveina käsitellään kuitenkin kaikkia 
muotoja, jotka ilmaisevat yhdessäolo- ja yhteenkuuluvuussuhteita ilman tiukkaa 
rajausta inhimillisiin osapuoliin tai epäsymmetrisiin suhteisiin. Jo tämä osoittaa, että 
maailman kielissä komitatiivi ilmaisee tyypillisesti muitakin merkityksiä prototyyp-
pimerkityksen lisäksi, tai jopa sen sijaan. 

Perusmerkitys seuralaissuhde sisältää useita ominaisuuksia, joiden variointi joh-
taa uusiin merkityksiin. Keskeiset ominaisuudet ovat osapuolten korkeaelollisuus, 
tilannekontrollin määrän epäsymmetrisyys, osapuolten spatiaalinen läheisyys sekä 
yhteisen roolin jakaminen kuvatussa tilanteessa. Näiden vaihtelut näkyvät esimer-
kiksi Stolzin ym. antamassa esimerkinomaisessa listassa eräistä komitatiivilla ilmais-
tavista merkityksistä (seuraavan esittelyn perustana on Stolz ym. 2006: 41–43). 

Siinäkin lähtökohtana on seuralaissuhde (ACTIVE COMITATIVE /HUMAN COM-

PANION; esim. Agnes käy tyttärineen kävelyllä)3. Tästä erotetaan suhde elolliseen 
ei-inhimilliseen seuralaiseen (PASSIVE COMITATIVE /ANIMATE COMPANION; esim. 
Agnes käy koirineen kävelyllä), jolla on vielä perustilannetta vähemmän tilanne-
kontrollia. Kontrolliltaan tasavertaisten osapuolten suhdetta Stolz ym. kutsuvat 
yhteistoimijuudeksi (CO-OPERATIVE; esim. Agnes juo kahvia Wernerin kanssa), joka 
voi tilanteisesti olla myös vastavuoroinen (RECIPROCAL; esim. Agnes juttelee Werne-
rin kanssa), silloin kun osapuolet toimivat sekä aktiivisina että passiivisina osallistu-
jina toinen toisiinsa vaikuttavassa toiminnassa. Varsinaista agenttia ei komitatiivilla 
maailman kielissä tavata koodata (Stolz ym. 2006: 120–130; Luraghi 2001: 44). 
Stolzin ym. kuvauksesta ei käy ilmi, mihin perustuu arvio osapuolten kontrollin 
määrästä, silloin kun osapuolet ovat elollisuudeltaan tasavertaiset (miksi tyttären 
kontrolli kävelystä on vähäisempää kuin Wernerin kahvinjuonnista?), ja siten yhteis-
toiminnan merkitys jää tulkinnanvaraiseksi. 

Kun seuralaisena on elollisuudeltaan epäprototyyppinen, eloton olio, se ei enää 
ole samassa roolissa seurattavan kanssa, ja tyypillisesti se on täysin elollisen seurat-
tavan kontrollissa. Inhimillinen seurattava voi juridisesti omistaa seuralaisen 
(POSSESSION; esim. Agnesilla, jolla on porche, ei ole ajokorttia). Tämä omistusoikeus 
voidaan erottaa hallussapidosta (CONFECTIVE /INANIMATE COMPANION; esim. 
Agnes lähtee sateenvarjon kanssa ulos), jossa seurattava kantaa tai muutoin kuljettaa 
                                                   
3 Suluissa on esitetty Stolzin ym. (2006: 41–42) kullekin merkitykselle antama nimitys sekä saksan mit-
preposition sisältävän esimerkkilauseen suomenkielinen vastine (käännökset ja osapuolisanojen 
alleviivaukset MS-B). 
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mukanaan esinettä. Mikäli seurattava käyttää elotonta seuralaista jonkin päämäärän 
saavuttamiseen, kyse voi olla kulkuvälineen (MEANS OF TRANSPORTATION; esim. 
Agnes tulee bussilla), työkalun (TOOL; esim. Agnes särkee ikkunan vasaralla) tai 
materiaalin (MATERIAL; esim. Agnes rakentaa linnan legoista) ilmaisusta. Toisaalta 
välineen merkitys voi sisältyä myös kahden elollisen suhteeseen, jos osapuolet ovat 
eri rooleissa ja seuralainen on täysin seurattavan kontrollissa. Tällöin on kyse 
elävästä välineestä (HUMAN (OR ANIMATE) INSTRUMENT; esim. Agnes terrorisoi 
naapurustoa lastensa avulla /?lapsillaan). 

Seuralainen voi myös olla kiinteä ja erottamaton osa seurattavaa. Kun yhtä osa-
puolta ei voi hahmottaa ilman toista, puhutaan osa–kokonaisuus-suhteesta 
(PART-WHOLE /PERMANENT PROPERTY; esim. Ruskeasilmäinen Agnes asuu toisaalla), 
joka voi koskea niin elollisia kuin elottomia osapuolia. Yksi tämän suhteen alalaji on 
ruumiinosa, ja elollinen seurattava voi käyttää ruumiinosaa välineenä (BODY PART 

INSTRUMENT; esim. Agnes kirjoittaa kirjeen vasemmalla kädellä). Varsinaisesta osa–
kokonaisuus-suhteesta voidaan erottaa lyhytaikainen ruumiillinen ominaisuus 
ornatiivi (ORNATIVE /TEMPORARY PROPERTY; esim. Agnes palaa hautausmaalta silmät 
punaisina). 

Kahden ensisijaisesti elottoman osapuolen suhteita Stolzin ym. listassa on vain 
yksi, yhdistelmä (COMBINATION; esim. Agnes juo kahvinsa maidon kanssa). Siinä elot-
tomat osapuolet esiintyvät jokseenkin konventionaalisissa yhdistelmissä, jotka voi-
vat olla myös asymmetrisia, jolloin toinen osapuolista nähdään toisen yläkäsitteenä. 

Stolzin ym. (2006: 41–43) esittämää merkityslistaa ei ole tarkoitettu kattavaksi, ja 
sen ulkopuolelle jääkin muita merkityksiä. Edellisten lisäksi komitatiivilla voidaan 
eri kielissä ilmaista muun muassa tapaa ja keinoa (hyvin yleistä maailman kielissä, 
mts. 5–12), passiivista agenttia (esim. bretonissa ja suahilissa; mts. 36, 127), aiheut-
tajaa (esim. unkarissa; mts. 457, alaviite 53), komparaatiota (Stassen 1985: 36–37) ja 
rinnastusta (Stolz ym. 2006: 130–139; Stassen 2000, 2011). Lisäksi komitatiivia voi-
daan käyttää spatiaalisten suhteiden kuten lokaation (esim. iirissä), määränpään 
(esim. malayossa), lähtöpisteen tai reitin ilmaisuun (Stolz ym. 2006: 37–38, 140–
147; Yamaguchi 2004: 122, Liite A). Merkityksistä erityisesti välineen, omistuksen ja 
rinnastuksen ilmaiseminen korostuvat typologisessa kirjallisuudessa. 

Välineen merkitystä pidetään käsitteellisesti läheisenä seuralaissuhteelle. On esi-
tetty, että seuralaissuhde ja väline olisivat yhden ja saman käsitteellisen jatkumon 
ääripäät (Schlesinger 1979: 308, johon viittaavat Heine ym. 1991: 104), ja esimer-
kiksi syvärakenteen käsitteen kuvauksissa on ehdotettu, että komitatiivi- ja instru-
mentaalisijoja voisi vastata yhtä hyvin yksi yhteinen syväsija kuin kumpaakin oman-
sa (Seiler 1974: 244). Yhteisesiintymisten kentässä välineen merkitystä on pidetty 
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seuralaissuhdettakin keskeisempänä (Lehmann & Shin 2005: 11). Kielen kehityk-
sessä nämä merkitykset ovat usein sidoksissa toisiinsa, ja useissa kielissä niitä ilmais-
taan yhdellä ja samalla muodolla (englannin with, saksan mit, ruotsin med, ranskan 
avec, viron -ga jne.; on arveltu, että kehitys olisi käynnissä esimerkiksi vatjassa, missä 
komitatiivi olisi syrjäyttämässä adessiivia välineen kielentäjänä, Huumo 1995). Sija-
polysemia on osaltaan ollut vaikuttamassa oletukseen, että seuralaissuhteen ja väli-
neen ilmaiseminen samalla morfeemilla olisi universaali piirre (Lakoff & Johnson 
1980: 134–135), mutta itse asiassa se on vahvasti eurooppalainen areaalipiirre, ku-
ten Stolzin ja Stolzin ym. tutkimukset osoittavat. Silti ilmiö näkyy vahvana komita-
tiivia koskevassa kirjallisuudessa, jossa usein käsitellään rinnakkain instrumentaalia 
ja komitatiivia (mm. Stolz 2001a, b, c; Stolz ym. 2005, 2006, 2009; Schlesinger 
1979; Heine ym. 1991; Narrog & Ito 2007). Suomen kannalta tämä ei nouse esiin 
merkittävänä yhteytenä, vaikka sekä -ine-sijalla että kanssa-postpositiolla voidaan 
ilmaista myös välinettä (ks. tarkemmin luvut 5.3 ja 5.4.2), sillä suomi kuuluu kieliin, 
joissa välineelle on oma ilmaisukeinonsa, adessiivi -llA. 

Omistussuhteen ja seuralaissuhteen läheisyys on maailman kielissä yleistä, ja nii-
den välillä voidaan katsoa olevan metafora ”to be with X is to have X” (Stolz 
2001b). Läheisyys näkyy ainakin kolmella tavalla. Ensinnäkin maailman kielissä 
komitatiivi on yksi omistusrakenteen kieliopillistumiskehityksen lähtökohdista, ja 
on myös kieliä, joissa omistussuhdetta kielennetään pääasiassa juuri komitatiivin 
avulla (Heine 1997: 53–76). Toiseksi maailman kielissä on yleistä, että esineen omis-
tuksen ilmaisu on yksi komitatiivin monista merkityksistä. Tällöin kyseessä on me-
taforinen muutos merkityksestä 'yhdessäolo elollisen kanssa' merkitykseen 'yhdes-
säolo elottoman kanssa' (Habicht 2000: 44–46; Heine ym. 1991: 48–49; Heine 
1997), jonka luonnollinen tulkinta on omistussuhde. Kolmanneksi voi olla päinvas-
toin mahdollista hyödyntää omistusrakennetta seuralaissuhteen ilmaisuun, jos jäl-
kimmäiselle ei ole kielessä omaa morfologista keinoaan (Lehmann & Shin 2005: 
98). Omistussuhteen ja seuralaissuhteen yhteys näkyy myös siinä, että niiden välille 
on nähty asettuvan merkityksiä, joissa seuralainen on fyysisesti tai ajatuksellisesti 
lähellä seurattavaa ja siten melkein tämän omistuksessa – kuten hallussapito, orna-
tiivi tai abstrakti ominaisuus, joiden ilmaisuun kielessä voi olla erilliset muotokei-
nonsa (Stolz ym. 2009: 605). Omistussuhteen ja seuralaissuhteen ilmausten erossa 
voi olla kyse myös näkökulman muutoksesta – siitä, kumpi osapuolista otetaan 
syntaktiseksi perusyksiköksi ja kumpaan koodataan näkyville osallistujien välinen 
suhde (kuten kirja on minulla vs. minä kirjoineni) (Lehmann & Shin 2005: 30–33). 
Seuralaissuhteen ja omistussuhteen merkitysjatkumoa käsitellään luvussa 4.4 ja tar-
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kemmin -ine- ja kanssa-rakenteiden yhteyttä omistussuhteen ilmaisuun luvuissa 5.2.2 
ja 5.4.2. 

Myös rinnastus on funktionaalisesti lähellä komitatiivia. Yhdistäähän komitatiivi 
kahta (tai useampaa) oliota tyypillisesti samassa tapahtumassa. Maailman kielissä 
onkin yleistä, että komitatiivia käytetään ilmaisemaan rinnakkaisuutta. Kielet voi-
daan jakaa kahteen tyyppiin sen mukaan, onko kielessä rinnastuksen ja yhdessäolon 
koodaamiseen erilliset muotokeinot vai ilmaistaanko näitä merkityksiä kielessä yh-
dellä ja samalla muodolla. (Stassen 2000, 2002, 2011; Stolz ym. 2006: 130–139; 
Dahl 2008; Lehmann & Shin 2005: 33–34.) Ensimmäiseen ryhmään kuuluu suurin 
osa Euroopan kielistä – myös suomi, jossa rinnastusta koodataan prototyyppisesti 
ja-konjunktiolla. Jälkimmäistä edustavia, siis komitatiivilla rinnastusta ilmaisevia 
kieliä löytyy erityisesti kahdelta suurelta kielialueelta: toisaalta Saharasta ja sen etelä-
puoleisesta Afrikasta, toisaalta Itä- ja Kaakkois-Aasiasta sekä Indonesian, Melane-
sian ja Polynesian saarilta (Stassen 2011). 

Typologisessa tutkimuksissa komitatiivin (ja käytännössä samalla instrumentaa-
lin) merkityskenttää on hahmoteltu semanttisten karttojen muodossa. Semanttinen 
kartta (engl. semantic map, muita käytössä olevia termejä ovat conceptual space, mental 
map, cognitive map ja implicational map) kuvaa ja havainnollistaa tietyn muodon eri 
merkityksiä ja niiden muodostamaa merkitysverkostoa semanttisessa avaruudessa 
(Haspelmath 2003: 213, 219). Karttaan sijoitettavat merkitykset valitaan kieltenväli-
sen vertailun perusteella, ja mukaan otetaan ne merkitykset, joiden merkintätapa 
eroaa vähintään kahdessa eri kielessä. Merkitykset kuvataan pisteinä kaksiulotteises-
sa avaruudessa siten, että kukin merkitys sijoitetaan lähelle muita samankaltaisia 
merkityksiä. Niiden spatiaalinen (horisontaalinen ja vertikaalinen) sijoittuminen 
kartalla ei ole sinällään merkityksellistä, eivätkä kartan eri osat itsessään kuvaa mi-
tään semanttisia ominaisuuksia, vaan eri merkitykset sijoitetaan kartalle siten, että 
jokainen monimerkityksinen muoto kattaa kartalta jatkuvan yhtenäisen alueen. Tä-
män merkitysten kokoonpanon esitetään sitten olevan universaali, jota voi testata 
mahdollisilla uusilla kielillä. (Haspelmath 2003: 213–218.) 

Ilmeisesti ensimmäisenä (ks. Narrog & Ito 2007: 277, alaviite 4) komitatiivin 
merkityskenttää ovat kartan muodossa kuvanneet Heine ym. (1991: 166). He eivät 
tosin kuvaa koko merkityskenttää vaan vain tiettyjen with-preposition merkitysten 
keskinäiset yhteydet (comitative, instrument, manner ja possessive). Myöhemmin omat 
versionsa komitatiivi(-instrumentaali)n eri merkityksistä ja niiden välisistä suhteista 
ovat karttana esittäneet ainakin Luraghi (2001: 50, ”Syncretism and the 
classification of semantic roles”), Haspelmath (2003: 229, ”Instrumental and 
related functions”), Yamaguchi (2004: 125–126, 151, ”Semantic-Space Diagram of 
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the Comitative-Related Roles” ja ”Nominal Gram Macro-Structure”) sekä edellisiä 
kommentoiden Narrog ja Ito (2007: 283). Usein semanttiseen karttaan sisällytetään 
merkitysten synkronisten yhteyksien lisäksi myös diakronista tietoa. Merkitysten 
laajentumisen suuntaa osoitetaan nuolilla, jotka havainnollistavat, mistä merkityksis-
tä on kehittynyt muita merkityksiä. 

Havainnollistan semanttisten karttojen ideaa sekä maailman kielten komitatiivin 
merkityskentän laajuutta kartoista suurimpaan kieliotokseen perustuvalla ja laajim-
malla. Kuvio 1 esittää Narrogin ja Iton (2007: 283) kartan korjatun ja dynamisoidun 
version, joka on laadittu yksittäiskielten kielioppien antaman tiedon sekä aikaisem-
massa tutkimuksessa esitettyjen kieliopillistumiskehityskulkujen perusteella (Narrog 
2009: 599, Figure 40.1 Semantic map of the instrumental domain). 

Kuvio 1.  Dynamisoitu komitatiivi-instrumentaalin merkityskenttä. 

Kartan ymmärrettävyyttä heikentää se, että se sekoittaa keskenään muoto- ja merki-
tystason ilmiöitä (tai viittaa osaan merkityksistä muototason nimityksillä, kuten 
esimerkiksi komitatiivilla selvästi tarkoitetaan seuralaissuhdetta ja instrumentaalilla 
välineen merkitystä). Myös dynamisoivat nuolet voivat tuoda kuvaan sekavuuden 
tuntua. Kartta kuitenkin havainnollistaa niiden merkitysten joukkoa, joita seuralais-
suhteeseen on yhdistetty, sekä kehityskulkuja, joita eri merkitysten välillä on esitet-
ty. 

Kaikkien karttaan merkittyjen merkityslaajentumien suunnasta ei ole tutkimuk-
sessa yksimielisyyttä. Esimerkiksi kehityksen suunnasta välineen ja agentiivisten 
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merkitysten – ergatiivin, agentin ja passiivisen agentin – välillä on useita näkemyksiä 
(ks. Narrog 2009: 599–600). Myös siitä on eri näkemyksiä, mitkä yksittäiset merki-
tykset ovat yhteydessä toisiinsa (esim. lokatiivisten ja omistusrakenteiden välisestä 
suorasta yhteydestä ks. Stassen 1985: 37 ja sen alaviitteessä 5 mainitut lähteet). Yksi 
laajasti hyväksytty kehityssuunta on välineen merkityksen kehittyminen seuralais-
suhteen ilmaisusta eikä toisin päin (Heine ym. 1991: 103, 159–170; Lehmann & 
Shin 2005; Stolz ym. 2006). Omistussuhteen ilmaisun kehittyminen seuralaissuh-
teesta saa vahvistusta erityisesti afrikkalaiskielistä, missä yksi (predikatiivisen) omis-
tuksen ilmaisemisen historiallisista lähtömuodoista on seuralaissuhteen ilmaisu 
(Heine 1997: 53–57, 75–76; Stolz 2001b). Seuralaissuhteen ilmaisun nähdään puo-
lestaan kehittyneen fyysisen läheisyyden ja lokatiivisuuden ilmauksista (mm. Stassen 
1985: 37; Yamaguchi 2004: 121–122, 149–150, 159–161, joka viittaa edelleen 
Diehlin 1975 semanttisiin funktioihin, joissa assosiatiivi on ”sosiaalinen lokatiivi”, 
ja Sweetserin 1988 semanttisiin rooleihin, joissa komitatiivi kuuluu lokaatioon viit-
taavan skeeman rooleihin). 

Eri kielten komitatiivimuodot kattavat komitatiivin semanttisesta kartasta eri-
kokoisia alueita, ja kielessä voi myös olla useita eri muotoja, joista jokainen kattaa 
kartalta tietyn alueen. Yksittäiskielen komitatiivitilanteelle on neljä vaihtoa: 
1) Kielessä ei ole erityistä komitatiivimuotoa. 2) Kielessä on komitatiivimuoto, jolla 
ilmaistaan vain komitatiivin prototyyppimerkitystä, seuralaissuhdetta. 3) Kielessä on 
komitatiivimuoto, jolla ilmaistaan prototyyppimerkityksen lisäksi myös (erinäistä 
määrää) muita komitatiivin semanttisen kartan merkityksiä. 4) Kielessä on useita 
komitatiivimuotoja, joista jokaisella ilmaistaan erinäistä määrää merkityksiä. Mitä 
kieliopillistuneempi muoto on, sitä monimerkityksisempi se todennäköisesti on, 
kun taas vähemmän kieliopillistunut muoto keskittyy yleensä koodaamaan yhtä 
tiettyä kieliopillista suhdetta. (Narrog 2009: 598.) Tämä vastaa universaalia tendens-
siä esimerkiksi sijamuodon ja (jokseenkin samaa merkitsevän) adposition välisessä 
työnjaossa, missä sijalla koodataan yleensä yleisempää merkitystä ja vähemmän 
kieliopillistuneella adpositiolla tarkemmin rajattuja tai kontekstisidonnaisia epä-
tyypillisiä merkityksiä (Kemmer 1993: 223; Dahl 2000). Yksittäiskielen eri komita-
tiivimuotojen merkityskentät voivat olla jossain määrin yhteneviä, mutta lähtökoh-
taisesti niillä on jokin selvä funktionaalinen ero. Tämä nähdään myös suomen ai-
neiston perusteella (ks. luku 5). 
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2.3 Suomen komitatiivi aikaisemman tutkimuksen valossa 

Suomen komitatiivia on tutkittu varsin vähän. Erityisesti postpositiot ovat jääneet 
vähälle huomiolle. Ojutkangas (arvioitavana) on selvittänyt mukana- ja mukaan-
muotojen merkityksiä sekä kieliopillistumiskehitystä, mutta muiden postpositioiden 
kuvaus näyttää rajoittuvan lähinnä sanakirja-artikkeleihin ja mainintoihin kieliopeis-
sa. Ainoat poikkeukset ovat Tuukkasen (2012) opinnäytetyö kanssa-postposition 
käytöstä tavan ilmauksena ja Meriläisen (2015) opinnäytetyö kanssa-grammin poly-
seemisyydestä kognitiivisessa viitekehyksessä. -ine-sijaa on tutkittu jonkin verran 
enemmän. Sen kielioppihistoriaan sisältyviä kiistoja, joita käytiin muun muassa yk-
siköllisen muodon oikeakielisyydestä 1800-luvulla, on selvitetty Litolan (2015) 
opinnäytetyössä. Muutamassa 1960–1980-lukujen opinnäytetyössä on käsitelty -ine-
sijan käyttöä, mutta näissä käsittely jää joko lyhyeksi muiden tutkimuskohteena 
olevien muotojen viedessä päähuomion tai pinnalliseksi eri näkökulmien paljouden 
keskellä (Päivärinta 1971; Virkkunen 1976; Keranto 1977; Nevalainen 1984). An-
derssonin (1963) opinnäytetyö on näistä monipuolisin ja kattavin. 

-ine-komitatiivilla ilmaistavia merkityksiä ovat aiemmin tutkineet Eskola (2002) 
ja Ikola (1999). Ensimmäinen näistä kohdistuu kuitenkin käännöskieleen, jossa 
jotkin merkitykset voivat ylikorostua tyypillisten sijaan (Eskola 2002: 228–229), ja 
kun lisäksi osa komitatiivin käyttöyhteyksistä on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, ei 
tämä anna kattavaa kuvaa -ine-sijan käytöstä. Jälkimmäinen puolestaan perustuu 
varsin pieneen aineistoon ja pystyy siten – jo nimensäkin perusteella – tarjoamaan 
vain ”havaintoja komitatiivin käytöstä”. -ine-sijaa ja kanssa-postpositiota vertailevaa 
tutkimusta ei aiemmin ole juurikaan tehty, ja toistaiseksi kattavin kuvaus niiden 
käytöstä on nykykielen pilottitutkimukseni (Sirola 2008). Seuraavassa esittelen -ine-
sijan ja kanssa-postposition yleisyyttä, kehitystä, käyttöä ja merkityksiä sen perus-
teella, mitä niistä on edeltävässä kirjallisuudessa todettu. 

Yleisyydeltään -ine-sija on suomen sijoista harvinaisin. Se kattaa noin promillen 
kaikista kirjoitetun yleiskielen sijoissa taivutetuista nomineista (Hakulinen ym. 2004: 
1179; Pajunen 2010: 492–493), ja Ikolan (1999: 59–60) Lauseopin arkiston perus-
teella tekemien sanemäärään suhteuttavien laskelmien perusteella sitä tavataan mur-
teissa vielä 4,5 kertaa yleiskieltä harvemmin. HS2000-korpuksen avulla voi hyvin 
havainnollistaa komitatiivisijan esiintymistiheyttä suhteessa muihin sijamuotoihin. 
Esimerkiksi suomen yleisimpien paikallissijojen (esim. Hakulinen ym. 2004: 1179, 
taulukko 10) inessiivin, elatiivin ja illatiivin osuudet korpuksessa ovat jopa sataker-
taiset komitatiiviin verrattuna. Siinä missä komitatiivisijaisia sanoja on 0,12 % kor-
puksen taivutetuista nomineista (0,06 % kaikista nomineista ja 0,02 % kaikista sa-
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noista), inessiivisijaisia sanoja on 15,7 % taivutetuista nomineista (6,5 % kaikista 
nomineista ja 2,4 % kaikista sanoista; n. 100-kertainen määrä), elatiivisijaisia sanoja 
10,8 % taivutetuista nomineista (4,5 % kaikista nomineista ja 1,7 % kaikista sanois-
ta; noin 80-kertainen määrä) ja illatiivisijaisia sanoja 12,8 % taivutetuista nomineista 
(5,3 % kaikista nomineista ja 1,9 % kaikista sanoista; noin 90-kertainen määrä ko-
mitatiivisijaisiin sanoihin verrattuna). 

-ine-sija on ollut vähäkäyttöinen vähintään koko dokumentoidun kirjakielisen 
historiansa ajan, Agricolan kielestä lähtien (Häkkinen 1994: 208). Viime aikoina on 
kuitenkin tehty havaintoja, että komitatiivin käyttö olisi lisääntymässä sosiaalisessa 
mediassa, missä Twitter-viestin 140 merkin määräpituus pakottaa viestin tiiviyteen. 
Tämä saa kirjoittajan suosimaan adpositioilmausten sijaan tiiviitä sijamuotoja kuten 
abessiivia, instruktiivia ja komitatiivia. (Öörni 2012.) 

Kanssa-postpositio on puolestaan suomen yleisimpiä adpositioita. Esimerkiksi 
Suomen murteiden taajuussanastossa (Jussila ym. 1992: 4) se on mainittu adpositioista 
ensimmäisenä sijalla 44 (5065 sanan joukossa; tosin yleisyysluvussa on huomioitu 
myös käyttö adverbinä). Se on myös selvästi yleisin suomen kaikista komitatiivi-
adpositioista. Suomen kielen taajuussanastossa (Saukkonen ym. 1979: 41–42) se on 
yleisyysjärjestyksessä sijalla 92 (11536 sanan joukossa) ja sitä yleisempi on vain mu-
kaan, jonka suuren frekvenssin taustalla ovat sanan muut merkitykset: ’noudattaen, 
seuraten’ ja tiedon alkuperän ilmaiseminen (ks. Ojutkangas [arvioitavana]: taulukko 
2). Sama on nähtävissä HS2000-korpuksen perusteella, jossa kanssa-postpositiolla 
on komitatiiviadpositioista4 selvästi eniten osumia lukuun ottamatta lähinnä muissa 
merkityksissä esiintyvää mukaan-postpositiota. Komitatiivina kanssa on siis adposi-
tioista yleisin. 

-ine-sijan ja kanssa-postposition (mukaan lukien variantit kans ja kaa) yleisyyseroa 
havainnollistaa hyvin myös Juvosen (2013: 39, 44) puhekielinen aineisto, jossa 138 
äänitettyä haastattelua sisältää yhteensä 381 kanssa-, kans- tai kaa-postpositio-
ilmausta mutta vain yhden -ine-sijaisen ilmauksen. Samansuuntainen tulos saadaan 
myös Vierulan (2016) käyttämästä Helsingin puhekielen pitkittäiskorpuksesta. Muo-
tojen frekvenssiero voi antaa aiheen odottaa, että myös muotojen ilmaisemien mer-
kitysten määrä vastaisi tätä eroa – onhan esitetty, että muodon frekvenssi ja merki-
tysten määrä korreloisivat (”[m]itä yleisemmin kielen jotakin ilmaisukeinoa käyte-
tään, sitä useampia merkityksiä sillä yleensä on”, P. Leino 1993: 172), jolloin kanssa-

                                                   
4 HS2000-korpuksessa esiintyy eri adpositioista seuraavasti (sanamuotoon perustuvan haun pyöriste-
tyt osumat): kanssa 24100, lisäksi 15100, mukana 8600, yhteydessä 3300, myötä 2200, ohella 1900, rinnalla 
800, ohessa 380, kera 340, matkassa 180 sekä mukaan 52000 osumaa, joista nopealla silmäyksellä suurin 
osa on muussa kuin komitatiiville ominaisessa käytössä. 
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postpositiolla tulisi odotuksenmukaisesti olla -ine-sijaa laajempi merkityskenttä. 
Aineisto kuitenkin osoittaa, että tilanne on päinvastainen (ks. luku 5). 

-ine-sijan tulo suomen kieleen on ajoitettu itämerensuomalaisten kielten kan-
takieleen (Ross 1988: 15), viimeisimmässä tutkimuksessa (Lehtinen 2007: 77) tar-
kemmin suomalais-volgalaiseen kantakieleen; myös saamelais-suomalais-volgalainen 
(Oinas 1961: 8) kantakieli sekä itämerensuomalais-lappilais-mordvalainen yhteisaika 
(Hakulinen 1979: 107) on mainittu. Muodon ajoitusta tukee se, että sillä on vasti-
neita itämerensuomalaisissa kielissä, saamessa ja mordvassa. Sija on syntynyt eri 
aineksista yhdistymällä, mutta sen tarkkaa syntyhistoriaa ei ole pystytty osoittamaan, 
vaan siitä on esitetty eri oletuksia. 

Varhaisimman näkemyksen mukaan -ine-sija olisi possessiivisuffiksillinen 
instruktiivi. Tämä näkyy jo yksin varhaisimmissa kielioppien maininnoissa komita-
tiivimuodoista, joita käsitellään instruktiivin yhteydessä (ks. yhteenveto Ikola 1999). 
Myös eksplisiittisesti on todettu, että komitatiivi on instruktiivin possessiivisuffiksil-
linen vastine (Laanest 1975: 109; Setälä 1926: 76, johon viittaa T. Itkonen 1983: 
366) tai ainakin näyttäisi olleen alun perin sama muoto (Yrjö Koskinen 1860, johon 
viittaa Ikola 1999). Näiden molempien muotojen on esitetty palautuvan essiiviin, 
tapaa ilmaisevaan lokatiiviin, siten että tunnuksen i on monikon ainesta (Kettunen 
1924). Näkemys -ine-sijan palautumisesta instruktiiviin näkyy edelleen kansainväli-
sessä typologisessa tutkimuksessa (esim. Stolz 2001c: 602–603; Stolz ym. 2006: 
383–384 alaviitteineen). 

Yhteys essiiviin on erityisen keskeinen tuoreemmassa alkuperäoletuksessa. Ai-
nakin Ravila (1941: 44–, johon viittaavat T. Itkonen 1983: 367 ja Ikola 1999), Oinas 
(1961: 8), Hakulinen (1979: 107), Korhonen (1981: 225) ja T. Itkonen (1983) kat-
sovat, että -ine-päätteen n-aines tulee essiivin -nA-päätteestä, joka puolestaan on 
yhteydessä latiivin n-ainekseen. Tunnuksen i (< *j) olisi alun perin possessiiviadjek-
tiivin johdin (sama kuin esim. huht-i-kuu), ei monikon tunnus. Niinpä alkuperäinen 
mies vaimoina -ilmaus olisi merkinnyt adjektiivijohdosta ’mies vaimollisena’ (Ravila 
1943). Näistä aineksista yhdistyneen muodon alkuperäinen varhaiskantasuomalai-
nen asu olisi ollut *jnA. Tähän viittaavia muotoja löytyy edelleen vatjasta (-naa, -nää; 
Ariste 1948: 42), viron ja suomen murteista (pohjoisviron varsinasa ’varsineen’ ja 
Rauman juurinasa ’juurineen’) sekä muiden saamen murteiden *-ine-asusta poiketen 
eteläsaamesta (*-ina-) (T. Itkonen 1983: 366). Muodon on nähty kehittyneen edel-
leen itämerensuomalaisen kantakielen muotoon *jnek (Korhonen 1981: 225). 
e-aines näkyy muodon monissa itämerensuomalaisissa varianteissa sekä inarin-
saamessa (emt.), ja latiiviin palautuva k-aines yhdistää päätteen mordvan komitatii-
viin (-ńek, -ńǝk) (T. Itkonen 1983: 367). Siihen ei ole pystytty vastaamaan, miten 
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muotoon sisältyvä vokaalin muutos a > e on tapahtunut (niin Hakulinen, Korho-
nen kuin T. Itkonen toteavat tämän erikseen; Kettusen 1924 selitys ei heitä tyydy-
tä), eikä muodon e-ainekselle ole vieläkään löydetty hyvää selitystä (Lehtinen 2007: 
77). Viimeisimmän tutkimuksen valossa on luovuttu ajatuksesta, että nominijoh-
din -i olisi suoranaisesti sulautunut yhteen essiivin päätteen kanssa (kuten esittää 
Hakulinen 1979: 107), vaan todetaan vain, että -ine ”näyttäisi olevan essiivin suku-
lainen” (Lehtinen 2007: 77). 

-ine-sijan alkuperäisestä merkityksestä ei ole juurikaan esitetty oletuksia. Poik-
keuksen tekee Ravila (1943: 255–257), joka arvelee -ine-muotoa käytetyn alun perin 
rinnakkaisuuden ilmaisemiseen. Hänen mukaansa uralilaisessa kantakielessä ei ole 
ollut kopulatiivisia konjunktioita, vaan ne ovat kaikki myöhäistä alkuperää. Niinpä 
lausekerinnastusta on ilmaistu aluksi toistorakenteilla: esimerkiksi merkityksen 'isä 
ja poika tulevat' ilmaisemiseksi on käytetty rakennetta isä tulee, poika tulee. Tällaisten 
kankeiden ilmausten välttämiseksi syntyi korvaavia ilmauksia, ja yksi näistä oli ko-
mitatiivi. 

Suomen kielen kielioppeihin komitatiivisija saapui varsin myöhään. Varhaisim-
missa kieliopeissa (Petraeus, Martinius, Vhael) siitä ei ole mainintoja lainkaan, ja 
osassa ensimmäisistä käsittelyistä possessiivisuffiksillisia -ine-muotoja pidettiin 
instruktiiveina. Ensimmäiset omat mainintansa komitatiivi sai kieliopeissa 1800-
luvun alkupuolella ja silloinkin ensin nimellä suffiksivus. Sen jälkeen sitä on kutsut-
tu nimillä jaksinta (Lönnrot), seuranto (Eurén) ja seurasija (Ahlqvist), ennen kuin 
komitatiivi-nimitys yleistyi 1800-luvun puolivälin jälkeen – ensin ruotsin- ja saksan-
kielisissä kieliopeissa muodossa komitativus, sitten suomenkielisissä teoksissa komi-
tativi- ja komitatiivi-nimisenä. (Ikolan kattava yhteenveto komitatiivista varhaisissa 
kieliopeissa, ks. Ikola 1999: 61–64.) 

Sittemmin kieliopeissa on oltu erimielisiä komitatiivin sijapäätteen muodosta: 
osassa kielioppeja se on -ne- (Hämäläinen 1883; Kettunen 1952; Setälä ym. 1952; 
Sorjanen 1995), osassa -ine- (Hakulinen 1979; Karlsson 1982; Ikola 2001), ja Setälä 
(1966) mainitsee molemmat. Iso suomen kielioppi (Hakulinen ym. 2004: 109) ei ota 
kantaa päätteen tarkkaan muotoon vaan toteaa komitatiivimuodon sisältävän mo-
nikon -i-aineksen. Muut komitatiivin käyttöä koskevat erimielisyydet kirjallisuudes-
sa ovat liittyneet sen lukuun ja soveltumiseen attribuutin sijaksi. 

Nykykieliopit ovat yksimielisiä siitä, että komitatiivi on aina monikollinen, olipa 
päätteen muodoksi esitetty sitten -ne tai -ine. 1800-luvulla käytiin kuitenkin kiihkeä 
väittely siitä, voiko komitatiivista käyttää monikollisen muodon lisäksi myös yksi-
köllistä varianttia vai ei (asiaa käsittelee yksityiskohtaisesti Litola 2015). Keskuste-
lussa voitti ja siten kielenhuollon kannaksi vakiintui yksikkömuodon kieltävä näke-
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mys. Tästä huolimatta yksiköllisiä muotoja on ollut käytössä (esimerkiksi Muoto-
opin arkiston murreaineiston komitatiiveista vajaa 1 % on yksiköllisiä, Litola 2015: 
26) ja on myös edelleen (kuten perheeneen tai lapseneen, selviää Google-haulla). Osa 
kielenkäyttäjistä tekee eron tietoisesti. Tätä havainnollistaa nettikeskustelupalstalta 
poimittu esimerkki (20): 

(20)  A: Syytän kaveria vaimoineen, jotka houkuttelivat kalaan. 

B: Montako vaimoa sillä kaverillasi on? 

A: oliskohan mun pitänyt ilmaista ”kaveri vaimoneen? Vai kaveri vaimoineen, joka 
houkutteli…?” 

B: Tuokin on parempi kuin ”kaveri vaimoineen”, mutta kaikista paras olisi silti 
ollut ”kaveriani ja hänen vaimoaan, jotka houkuttelivat”. Suomen kielen karkeisiin 
epäkohtiin kuuluu ”Koller päineen välissä” ja ”näin Karalahden perhei-
neen” -tyyliset ihmeelliset monikkopelleilyt paikoissa, joihin ne eivät kuulu. 

(jääkiekkoon keskittyvän Jatkoaika-sivuston keskusteluosiossa http://keskustelu. 
jatkoaika.com/threads/oletko-ikinä-kännissä-jatkoajassa.12095/page-13, 
17.7.2004; viitattu 20.9.2016, kursivoinnit MS-B) 

Toinen keskustelunaihe on ollut komitatiivimuotoiseen substantiiviin liittyvän 
attribuutin muoto, josta kiisteltiin samoihin aikoihin kuin komitatiivin yksikkö-
muodosta. Yksi kiistanaihe oli, tulisiko komitatiivimuotoiseen attribuuttiin liittää 
possessiivisuffiksi vai ei. Esimerkiksi Aminoff (1872: 26–29) katsoi, että vaikka 
”attributina olevan adjektiivin varustaminen suffixilla on (…) nykyiselle kielellem-
me outo”, se estäisi attribuutin lyhenemisen instruktiivin näköiseksi ja olisi siksi 
kannatettava. Tämän tyrmäsi kirjoituksen loppuun lisätyissä jälkisanoissaan kirjoi-
tuksen julkaisseen Kieletär-lehden toimittaja August Ahlqvist toteamalla, että attri-
buuttiin liittyvä loppuaspiraatio eli loppukahdennus pitää huolen päätteen loppu-e:n 
säilymisestä, ja Ahlqvistin kanta onkin ollut vallitseva. Loppukahdennus näkyy ko-
mitatiivin päätteiden merkinnässä sittemmin ainakin Hakulisella (1979: 107) ja Leh-
tisellä (2007: 77), jonka mukaan possessiivisuffiksillisen muodon pääte on -ine- mut-
ta ”erityisen attribuuttimuodon” pääte -inex (jossa x on merkkinä loppukahdennuk-
sesta). Yleisesti kieliopit mainitsevat, että komitatiivisijaiseen substantiiviin liittyy 
aina possessiivisuffiksi, kun taas attribuuttina oleva adjektiivi tai pronomini ei voi 
sitä saada (mm. Setälä 1966: 77; Ikola 2001: 35; Hakulinen ym. 2004: 109). On tosin 
huomattavaa, etteivät adjektiivit tai pronominit muutenkaan attribuuttina ollessaan 
saa possessiivisuffiksia ja suurin osa pronomineista ei missään yhteydessä. 

Toinen, suurempaa keskustelua aiheuttanut näkemysero koski itse attribuutin si-
jaa, joksi ehdotettiin paitsi (possessiivisuffiksitonta) muotoa -ine myös instruktiivin 
kaltaista lyhyttä muotoa -in. Tästä käytiin pitkä oikeakielisyys- ja kielenhuoltokiista 
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ensimmäisen kerran 1800–1900-lukujen vaihteessa ja uudelleen vuosina 1947–1950 
(ks. tästä Ikola 1999: 64, 69–70). Yhden näkökannan mukaan instruktiivi komitatii-
vin attribuuttina kuuluisi vain runokieleen, toisen mukaan se aitona puhekielen 
varianttina ansaisitsisi tulla normatisoiduksi. Ensimmäinen kanta voitti, mutta se ei 
ole estänyt lyhyen muodon säilymistä. Sitä tavataan erityisesti puhekielessä (mutta 
myös muuten, ks. esimerkki (52), s. 85), jossa attribuutit ovat kaiken kaikkiaan har-
vinaisia ja attribuuteista yleisimmin käytetyn oma-pronominin tyypillinen muoto on 
lyhyt omin5 (Ikola 1999; Litola 2015: 29; ks. myös käsillä olevan työn s. 85). 

Attribuutin genetiivisijan mainitsee kieliopeista vain Penttilä (1957: 438), jonka 
mukaan genetiivisijainen attribuutti on mahdoton komitatiivin yhteydessä. Saarimaa 
(1967: 218–219) toteaa suppeammin, ettei komitatiivin edellä tule käyttää genetii-
vimuotoista pronominia ilmaisemassa omistajaa, jota jo komitatiiviin liittyvä suffiksi 
ilmaisee (kuten kartano sen mitä mallikelpoisimmin hoidettuine rakennuksineen ja viljelyksi-
neen). HS2000-sanomalehtiaineisto osoittaa, että sitä kuitenkin käytetään. 

Kanssa-postpositio on syntynyt -ine-sijaa myöhäisemmässä kielen kehitysvai-
heessa ja eri mekanismilla, nimittäin kieliopillistumalla. Sama ka-aines esiintyy mo-
nissa itämerensuomalaisissa kielissä, ja sitä tavataan sekä postpositiona että osassa 
kieliä (joko vain tai myös) sijamuotona (ainakin viron -ga, vatjan -kaa, -kää ja lii-
vin -k, -ks, -kǝks; ks. esim. Oinas 1961). Suomen kanssa-postpositiosta edelleen 
kehittyneen kaa-muodon ei katsota edenneen vielä sijamuotovaiheeseen (esim. 
Jaakola 1997: 128; Laitinen & Lehtinen 1997: 7–8, Hakulinen ym. 2004: 1213–
1214). Kuitenkin esimerkiksi lasten kirjoituksissa sitä esiintyy selvästi sijamuotomai-
sena (Pajunen, Puranen & Yli-Paavola 2007–2012). 

Kanssa kaikkine itämerensuomalaisine variantteineen palautuu todennäköisim-
min germaanisperäiseen kansa-nominiin, joka merkitsi alun perin ’joukkoa, ryhmää’. 
Suomen adpositiot palautuvat tyypillisesti johonkin nominin taivutusmuotoon 
(esim. Jaakola 1997), ja onkin esitetty eri teorioita, mikä on ollut kanssa-
postposition alkuperäinen sijamuoto. Sen on arveltu alun perin esiintyneen inessii-
vimuodossa (kansassa), josta se olisi yksinkertaistunut nykyiseen muotoonsa, tai 
olleen konsonanttivartaloinen lokatiivi (kans-na), josta nykymuoto olisi syntynyt 
assimiloitumalla. On myös esitetty, että sana olisi alun perin ollut päätteetön (kans), 
jolloin sanan loppuun joutunut -s olisi pidentynyt (>kanss), ja loppuvokaali olisi 
lisätty siihen yleiskielen kehittymisen myötä (>kanssa). (Häkkinen 2004, s.v. kansa, 

                                                   
5 Esimerkiksi Muoto-opin arkiston aineistossa omin on hieman omine-muotoa yleisempi (Litola 2015: 
29). Google-haussa (9.5.2016) lähinnä puhekielisiltä sivustoilta löytyvissä ilmaisuissa omin lupineen ~ 
lupinensa (11820 osumaa, vrt. omine 1970 osumaa) ja omin nokkineen ~ nokkinensa (14100 osumaa, vrt. 
omine 2130 osumaa) lyhyt variantti on huomattavasti pitkää yleisempi. 
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kanssa.) Lähtömuodoksi on ehdotettu myös latiivia *kansak ja illatiivia *kansahen 
(Oinas 1961: 33, 48–49). 

Oinasin (emt.) mukaan latiivi-, illatiivi- ja inessiivimuotojen käyttöön on toden-
näköisesti liittynyt alun perin merkitysero: tulosijat latiivi ja illatiivi olisivat liittyneet 
merkitykseen ’(ottaa) mukaan’ ja olosija inessiivi merkitykseen ’(olla) mukana 
(jklla)’. Myöhemmin erottelu on kadonnut ja jokainen muoto yleistynyt molempaan 
merkitykseen, mutta erottelun jälkivaikutuksena on suomen itäisissä murteissa 
omaksuttu tulosijoista kehittyneet ja länsimurteissa olosijasta kehittyneet post-
positiot. 

Kanssa-postpositio on esiintynyt nykyisessä asussaan vähintään Agricolan kieles-
tä lähtien (Häkkinen 2004: s.v. kansa, kanssa). Sen päätyypit suomen murteissa ovat 
kirjakielisen kanssa-variantin (~ kanssani, kanssain ym.) lisäksi kansa(q) (~ kansan) ja 
kans. Myös eteläpohjalaisissa ja suppealla alueella sydänhämäläisissä murteissa esiin-
tyvä kañh (~ kañs, kaas) käyttäytyy postpositionaalisesti. (Kettunen 1940: kartta 
117.) Sen sijaan Kettunen on merkinnyt karttaansa kolme liitemäistä ka-muotoa, 
joita Oinas (1961: 53) pitää oikeina sijapäätteinä (tosin vain murteis-
sa): -kaa(q),-kää(q); -kaan,-kään sekä -ka,-kas,-kah. Paikoitellen eri muodot varioivat 
samankin puhujan puheessa puhenopeuden ja lausepainon mukaan (esimerkiksi 
Yläsatakunnassa Kankaanpäässä kaans ~ kaas ~ kas ~ kah ~ -ka) (emt.: 46). 
(Ks. myös Suomen murteiden sanakirja, s.v. kanssa.) 

Käyttönsä puolesta -ine-sijasta on kirjoitettu runsaammin kuin kanssa-
postpositiosta. -ine-komitatiivin merkitystä kuvataan kieliopeissa yleisimmin määri-
telmällä, jonka mukaan sillä ilmaistaan jonkun mukana, kanssa olemista tai seuraa-
mista (Kettunen & Vaula 1952: 71; Setälä 1966: 77; Karlsson 1982: 132; Sorjanen 
1995: 60). Ikola (2001: 36) painottaa merkityksen määrittelyssään sijapäätteeseen 
kuuluvaa possessiivisuffiksia, jonka vuoksi komitatiivi ilmaisee aina omistussuhdet-
ta tai jonkinlaista asianomaiselle kuulumista. 

Iso suomen kielioppi (Hakulinen ym. 2004: 1211–1212), joka Ikolan tavoin määrit-
telee komitatiivisijaisen lausekkeen kuvaavan habitiivisia ja kuuluvuussuhteita, an-
taa -ine-sijalle kolme merkitystä, jotka voivat olla käytössä myös päällekkäisiä. Nämä 
ovat kokonaisuuden osan (esimerkiksi tyttö pitkine letteineen), sosiaalisen yhdessäolon 
(äiti lapsineen) ja hallussa olevan olion tai hallintasuhteen (tyttö tavaroineen, ajatuksineen) 
ilmaiseminen. Lisäksi komitatiivilausekkeella todetaan olevan lauseessa usein kuvai-
leva tai selittävä tehtävä – esimerkiksi mainosteksteissä sillä ilmaistaan usein, millä 
jokin on varustettu (kuten kaksipyöräinen Mercedes Benz kaikkine asiaankuuluvine tarvik-
keineen) (emt: 581, 1212). 
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Kielioppien monipuolisin kuvaus ja tarkin erottelu -ine-sijan merkityksistä on 
Penttilällä (1957: 436–437), jonka mukaan -ine-komitatiivin yleisin merkitys on il-
maista, minkä seurassa jokin tapahtuu, ”mutta komitatiiville ei sopivissa yhteyksissä 
ole vieras myöskään välineen tai keinon tai aiheen ilmoittaminen”. Ikola (1999: 66–
67) kuitenkin huomauttaa, että viimeisimmässä kolmessa merkityksessä näyttää 
Lauseopin arkiston aineiston perusteella olevan kyse lähinnä puhekielisestä käytös-
tä, joskin joitakin yleiskielisiä esimerkkejä löytyy myös sanomalehtikielestä. 

-ine-sijan merkityksistä eniten yksittäisiä mainintoja saavat komitatiivin käytön 
erityistapaukset, joita toisinaan kutsutaan nimityksellä emfaattinen komitatiivi (esim. 
Aminoff 1872: 26–29; Ikola 1999: 70–72; Eskola & Tommola 2000: 97; Hakulinen 
ym. 2004: 1212). Tällä viitataan possessiivisuffiksillisen -ine-komitatiivin perään 
liittyviin sanoihin päivineen ja kaikkineen, jotka ilmaisevat painotusta, kaikkinaisuutta 
(esimerkiksi joulujuhla pukkeineen päivineen, ylämäet taakkoineen kaikkineen), sekä pal-
joksuntaa ilmaisevaan komitatiiviin poikineen (esimerkiksi pullo poikineen). Erityisesti 
kahden ensimmäisen käyttö näyttää olevan murteissa hyvin yleistä (Ikola 1999; 
Litola 2015: 27). (Näiden käytöstä HS2000-korpuksessa, ks. luku 5.2.6.) 

Komitatiivisijan syntaktisesta asemasta lauseessa on jonkin verran mainintoja. 
Penttilä (1957: 437) määrittelee komitatiivin voivan viitata vain lauseen subjektiin 
tai objektiin. Setälän (1966: 77) mukaan komitatiivi ja sen possessiivisuffiksi kuulu-
vat lähinnä ”lauseen subjektiin ja objektiin, nominaalimuodon subjektipersoonaan 
ja datiivigenetiiviseen persoonaan, jota on käytetty yksipersoonaisten verbien kera”. 
Uudemmissa aineistoissa on kuitenkin myös joitakin esimerkkejä komitatiiveista, 
jotka viittaavat lauseessa olevaan adverbiaaliin, ja koska tästä ei ole varhaisemmissa 
kieliopeissa mainintaa, tämä voikin olla uusi ilmiö (Ikola 1999: 73). Iso suomen kie-
lioppi (Hakulinen ym. 2004: 1211) mainitsee possessiivisuffiksillisen komitatiivi-
lausekkeen vain määrittävän adverbiaalina lauseen ”jotakin toista substantiivilause-
ketta” ja toteaa, että komitatiivilauseke voi sijaita joko määrittämänsä lausekkeen 
vieressä tai kauempana siitä (presidentti puolisoineen saapui ~ presidentti saapui puolisoi-
neen). 

Mielenkiintoisella tavalla osa komitatiivin käytön kuvauksista on sävyltään hyvin 
normatiivisia ja keskittyy määrittelemään, millainen käyttö on suotavaa ja millainen 
epätoivottavaa. Jo varhain (esimerkiksi Ahlqvist 1873: 61) korostettiin komitatiivisi-
jalla ilmaistavien osallistujien semanttista yhteyttä. Vain välttämättömästi tai luon-
nollisesti yhteen kuuluvia osapuolia tuli yhdistää -ine-sijalla (esimerkiksi miekka tup-
pinensa), ja muutoin oli suotavaa käyttää kanssa-rakennetta (esimerkiksi *Uusi Testa-
mentti selityksineen on hylättävä, koska selitykset ovat Uuden Testamentin kannalta 
satunnaisia, eivät luonnollisia saati välttämättömiä). 
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Nykykieliopeista semanttista yhteyttä painottaa erityisesti Ikola (2001: 35–36), 
jonka hyväksymä komitatiivin merkitys on varsin kapea: komitatiivin tulee ilmaista 
merkitystä ’A ja hänen B:nsä’ tai ’A ja sen B’. Tämä jättää hyväksyttyjen ilmausten 
ulkopuolelle esimerkiksi komitatiivit *myydään huvila tiilikattoineen (ei voi ajatella, että 
myytäisiin ’huvila ja sen katto’; vrt. myydään maatila irtaimistoineen on hyväksyttävä, 
sillä myynnissä voi yhtä hyvin olla ’maatila ja sen irtaimisto’ kuin pelkkä maatila 
irtaimistotta) ja *johtaja saapui paksuine vatsoineen (johtaja ei voi saapua ilman vatsaan-
sa; vrt. johtaja näyttää vaikuttavalta paksuine vatsoineen toimii vaaditussa merkityksessä 
’johtaja ja hänen paksu vatsansa näyttävät vaikuttavilta’). Komitatiivin käytettävyys 
on näissä esimerkeissä yhteydessä lausepredikaattiin, ja Ikola painottaakin komita-
tiivin olevan verbin määrite, ei substantiivin. (Emt.: 164.) Hän kuitenkin toteaa, että 
merkityskaavaan sopimattomien ilmausten määrä on yleiskielessä kasvussa (Ikola 
1999). 

Komitatiivisijan käytön rajoituksia kommentoidaan erityisen painokkain sanan-
kääntein yleistajuisiksi tarkoitetuissa kielenoppaissa. Esimerkiksi Korpela (2004–
2015: s.v. komitatiivi; 2015: luku 90) ohjeistaa käyttämään -ine-komitatiivia varovasti, 
sillä sen ”käytössä tehdään (…) helposti erilaisia virheitä”. Epätoivottavana käyttö-
nä hän mainitsee jo Saarimaan ja Ikolan esiin tuomat käytöt attribuuttina (kuten 
Ison suomen kieliopin antaman esimerkin tyttö pitkine letteineen) sekä ilmaukset, joissa 
osapuolet eivät ole toisistaan erotettavissa (kuten mies paksuine käsivarsineen). Lisäksi 
hänen mukaansa ”[e]rityisen keinotekoisia ovat maalailevat komitatiivit kuten ’siitä 
on kehkeytynyt viihtyisä lomakohde aivan rannan äärelle pikku hotelleineen, kahvi-
loineen, kauppoineen ja kotoisine tavernoineen’”, joiden kuvitellaan olevan tyylik-
käitä mutta jotka tulisi ilmaista toisin, esimerkiksi relatiivilauseiden avulla. Hän nä-
keekin, että sijaa, jota tyylioppaiden mukaan tulisi käyttää ilmaisemaan vain seurassa 
oloa, käytetään nykyään hyvinkin villisti (ja väärin) englannin with-preposition mal-
lin mukaisesti – koska suomesta puuttuu luonteva yleisilmaus merkitykselle ’A with 
B’. Myös Saarimaa (1967: 218) on kiinnittänyt huomiota käännöskielessä esiintyviin 
pitkiin komitatiivirinnastuksiin, jotka ovat kyllä kieliopillisesti (so. osapuolten väli-
sen suhteen luonteen puolesta) oikein mutta jotka muodostavat ”liian kömpelön 
komitatiivirykelmän” kuten [h]än oli nuorekkaine, hymyilevine kasvoineen, sulavine, solak-
koine vartaloineen ja sukkeline leikinlaskuineen pienen piirin sielu. Nämä tulisi sanoa ”ke-
vyemmin”, siis muita rakenteita käyttäen (pro Hän oli kasvoiltaan nuorekas ja hymyile-
vä, vartaloltaan notkea ja solakka, ja kun hän lisäksi oli näppärä leikinlaskija, hän oli pienen 
piirin sielu). 

Kielenoppaissa on vastustettu erityisesti komitatiivisijan käyttöä jonkin toisen 
sanan attribuuttina. Kuten edellä kävi ilmi, Ikola (2001: 164) painottaa komitatiivin 
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olevan verbin, ei substantiivin määrite, minkä johdosta ”’Johtaja N. N. paksuine 
vatsoineen saapui’ on huonoa kieltä, sillä ei tarkoiteta: ’Johtaja N. N. ja hänen pak-
su vatsansa saapuivat.’” Saarimaa (1967: 173–174) toteaa, että ”[h]yvässä suomen 
kielessä ei ole käytetty komitatiivia eikä instruktiivia attribuutteina”, ja siksi esi-
merkki Kädessä hänellä oli heittokeihäs pitkine, hoikkine varsineen olisi oikein vain, ”jos 
voitaisiin ajatella sanottavaksi: heittokeihäs, jonka mukana oli pitkä, hoikka varsi”. 
Saarimaa epäilemättä tarkoittaa possessiivisuffiksillisen komitatiivin käyttöä jälki-
attribuuttina, sillä hän ei esimerkeissään viittaa komitatiivisijaisen lausekkeen komi-
tatiivisijaisiin (etu)attribuutteihin. (Saarimaan ja Ikolan viittaamista adnominaalisista 
käytöistä nykyaineiston valossa, ks. luku 3.1.) 

Toisenlainen näkökulma -ine-sijan käytön rajallisuuteen on niissä maininnoissa, 
joiden mukaan komitatiivi kuuluu ”melkeinpä vain joihinkin fraaseihin” (Vilkuna 
2000: 81) ja on siis ”hyvin fraasiutunutta (…) tai enemmän tai vähemmän kiteyty-
nyttä, jolloin vakiintunut muoto on nimenomaan komitatiivi” (Eskola & Tommola 
2000: 97). Näiden näkemysten mukaan komitatiivin käyttö voitaisiin kuvata lähes-
tulkoon vain listalla vakiintuneita ilmauksia kuten vaimoineen, lapsineen, seurueineen, 
seuralaisineen, korkoineen, juurineen, kuorineen ja höysteineen sekä emfaattiset kaikkine, 
kaikkineen, päivineen ja poikineen. Äärimmäinen versio tästä on näkemys, että -ine-
komitatiivi on sijana epäproduktiivinen (Grünthal 2000: 48–49, 2003: 27). Näitä 
näkemyksiä ja niiden paikkansapitävyyttä korpusaineiston valossa käsittelen toisaal-
la (Sirola-Belliard [tulossa 2017]), mutta jo käsillä oleva tutkimus osoittaa, että -ine-
sijalla on runsaasti myös uutta luovaa ja leksikaalisesti ennakoimatonta käyttöä (ks. 
luku 5.2) ja siten näkemys käytön fraasiutuneisuudesta on paikkansapitämätön. 

Kanssa-postposition merkityksistä on kirjallisuudessa varsin vähän mainintoja. 
Isossa suomen kieliopissa (Hakulinen ym. 2004) kanssa kyllä mainitaan useassa pykäläs-
sä, mutta lähes joka kerta sitä luonnehditaan eri tavoin. Siihen viitataan seuran ad-
verbiaalina (emt.: 440), additiivisen suhteen eli lisäyksen ilmauksena (emt.: 677–678) 
ja ’mukana olemista’ merkitsevänä postpositiona (emt.: 823) sen lisäksi, että sen 
todetaan ilmaisevan ”[s]itä, että toimitaan tai ollaan yhdessä jonkun kanssa” (emt.: 
942–943) ja yhdistävän resiprookkisessa tai vastavuoroisessa suhteessa olevia osa-
puolia eräiden verbien ja substantiivien yhteydessä (emt.: 481, 580). Käytössä ovat 
myös kehäpäätelmän sisältävät termit ”’kanssa’-merkitys” (emt.: 942) ja ”merkitys 
’kanssa’” (emt. 1176). Tässä suhteessa kanssa muistuttaa englannin with-prepositiota, 
jota käytetään typologisessa kirjallisuudessa kuvaamaan komitatiivin perusmerkitys-
tä (ks. esim. Stolz ym. 2006). Ainoana erillismerkityksenä Iso suomen kielioppi (Haku-
linen ym. 2004: 943) mainitsee kanssa-postposition joskus saaman instrumentaalisen 
tulkinnan (kuten [y]ksi pojista karkasi miesten kimppuun puukon kanssa). 
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Käyttö välineen merkityksessä on huomioitu aiemminkin (esim. Oinas 1961: 44; 
Jaakola 1997: 147–148), mutta sen on todettu olevan ruotsin kielen vaikutusta ja 
siksi kielenhuoltajien vastustama käyttötapa. Yhdessäolon merkityksen laajentumi-
nen välineen merkitykseen on kuitenkin yleiseurooppalainen ilmiö, jota pidetään 
todennäköisimmin juuri germaanisten kielten vaikutuksena, ja siten se on typologi-
sesti odotuksenmukaista (ks. tarkemmin luvut 2.1.2 ja 2.2.2). On myös esitetty 
(mm. Heine ym. 1991: 163–166), että merkitysjatkumo yhdessäolosta välineeseen 
jatkuisi edelleen tavan merkitykseen – siitäkin huolimatta, että tavan merkitystä voi 
moniulotteisuudessaan olla vaikea pitää yhtenä yksittäisenä merkityksenä ja siten 
luontevana osana merkitysketjua ’yhdessäolo’ > ’väline’ > ’tapa’. Siitä, onko kanssa 
kieliopillistunut tavanilmaukseksi asti, on esitetty erilaisia mielipiteitä. Jaakolan 
(1997) mukaan sillä ei ilmaista tapaa, mutta Tuukkanen (2012) osoittaa opinnäyte-
työssään nykyaikaisen sanomalehtiaineiston perusteella, että kanssa-postpositiolla 
on yleiskielessä mahdollista ilmaista rajallisissa määrin myös sitä (kuten ajan, ajatuk-
sen, järjen, luvan, itkun, naurun kanssa). 

Kielitoimiston sanakirjassa (s.v. kanssa) annetaan kanssa-postpositiolle kaksi pää-
merkitystä (korostukset ja kursivoinnit alkuperäiset): 

 1. postp. ilmaisemassa kahden tasaveroisesti rinnasteisen tekijän suhdetta. 

  a. Isä poikansa kanssa isä ja poika (yhdessä), isä poikineen. Sokeria yhdessä jauho-
jen kanssa sokeria ja jauhoja sekaisin. Asua (yhdessä) jkn kanssa. Joutua vastak-
kain jkn kanssa. Mennä naimisiin jkn kanssa. Neuvottelut SAK:n kanssa. Sota 
Ranskan kanssa Ranskaa vastaan. Riitelimme Pekan kanssa me ja Pekka t. ark. 
Pekka ja minä riitelimme. Kanssani samanikäinen samanikäinen kuin minä. Ta-
saväkinen, yhtäpitävä jkn kanssa. Oletko hänen kanssaan lähemmin tuttu? 

 b. seurassa, parissa, ohella, mukana, myötä. Lähdetkö kanssani lenkille? Tuli 
vaimonsa kanssa. Jumala kanssanne! 

 2. postp., ark. vierasvoittoisesti ilmaisemassa kahden ei täysin rinnasteisen 
tekijän suhdetta; yleisk. paremmin toisin. Leikkiä nuken kanssa nukella. Saat 
kaiken takaisin korkojen kanssa korkoineen. Menetellä kuin omansa kanssa suh-
teen. Jk on yhtä tyhjän kanssa turhaa, merkityksetöntä. Ohukaisia hillon kanssa 
ohukaisia hillon kera. Odotti ovella halon kanssa halko kädessä. Lähdettiin mat-
kaan oikein eväiden kanssa eväät mukana. Oli aivan helisemässä sen miehen kanssa 
takia. Palkkiota liiankin kanssa liikaakin. Ruoan kanssa [= laita] on vähän niin ja 
näin. Voi sinun kanssasi [= voi sinua]! Menimme kylään oikein ajan kanssa run-
saasti aikaa varaten. 
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Määritelmä on ongelmallinen. Ensinnäkin on epäselvää, kuinka alamerkitykset 1a ja 
1b eroavat toisistaan (a: isä poikansa kanssa, b: tuli vaimonsa kanssa). Toiseksi tuntuu 
kyseenalaiselta esittää, että adpositiot seurassa, parissa, ohella, mukana, myötä ilmaisisi-
vat tasaveroisesti rinnasteista suhdetta. Toisaalta jos ne eivät sitä tee, jää avoimeksi, 
mikä kanssa-postposition merkityksen suhde niihin on. Kolmanneksi kohdassa 2 
annetuissa esimerkeissä on muutamien yleisluontoisten merkitysten (lähinnä hallus-
sapito halon kanssa ja eväiden kanssa sekä ruoan yhdistelmä ohukaisia hillon kanssa) 
ohella runsaasti fraasimaisia tai jopa idiomaattisia ilmauksia (kuten yhtä tyhjän kanssa, 
liiankin kanssa, voi sinun kanssasi), joiden perusteella yleistäminen ei tee oikeutta kans-
sa-postposition tyypilliselle käytölle. Lisäksi on mielenkiintoista, että Kielitoimiston 
sanakirja pitää hallussapidon ilmauksia yleiskielen vastaisina, kun taas Ison suomen 
kieliopin mukaan juuri niissä ”kyseessä on myös ’kanssa’-merkitys” (kuten Tyttö istui 
tavaroineen takapenkillä, siirryimme kahvikuppeinemme takaisin salonkiin; Hakulinen ym. 
2004: 1212). 

Kielitoimiston sanakirjan määritelmästä nousee keskeiseksi se, että kanssa-
postposition kuvataan ilmaisevan ensisijaisesti “kahden tasaveroisesti rinnasteisen 
tekijän suhdetta”. Tämä tekee selvän eron epäsymmetristä suhdetta ilmaisevaan 
komitatiivisijaan. (Tosin rinnasteisten tekijöiden suhteen ensimmäinen esimerkki-
lause isä poikansa kanssa on sanakirja-artikkelissa parafrasoitu -ine-komitatiivilla isä 
poikineen, mikä vesittää merkityksenantoa.) Sekä kanssa-postpositiolla että -ine-sijalla 
yhdistettävien osapuolten symmetriaa ja rinnasteisuutta käsittelen toisaalla 
(ks. Sirola-Belliard [valmisteilla]). 

Osa Kielitoimiston sanakirjan määritelmän ongelmallisuudesta selittyy, kun tarkas-
telee sen taustalla olevaa Nykysuomen sanakirjan (s.v. kanssa) kuvausta kanssa-
postposition käytöstä. Siinä kanssa-postpositiota määritellään käytettävän ”ilmaise-
massa kahden jotenkin samanlaisen, toisiinsa rinnastettavissa olevan tekijän suhdet-
ta”, jollainen on yhtäältä ”resiprookkisissa ja niihin läheisesti liittyvissä yhteis-
toiminnan ilmauksissa” ja joka toisaalta vastaa adpositioita seurassa, parissa, ohella, 
mukana, myötä. Resiprookkisia käyttöjä jaotellaan edelleen sen mukaan, mihin lau-
seen sanaan ”pääsana liittyy”: verbiin tai puhtaaseen teonnimeen (varsinaiset resi-
prookkiset ilmaukset kuten riidellä, leikkiä, olla sovussa, mennä naimisiin jnkn kanssa 
sekä vertailevia kuten yhtä mieltä, sama tulos, yhteydessä jnkn kanssa), adjektiiviin (kuten 
tasaväkinen, lähemmin tuttu, samanikäinen jnkn kanssa) tai adverbiin (kuten yhdessä, 
vastakkain, kahden, limittäin jnkn kanssa). Synonyymeiksi annettujen adpositioiden 
yhteydessä merkitystä ei tosin Nykysuomen sanakirjassakaan tarkemmin selitetä. Kol-
manneksi kanssa-postpositiolla mainitaan olevan ”ruotsin mukaista, normaalikieles-
sä hylättävää käyttöä”, jossa tekijät eivät ole samanlaisia eivätkä toisiinsa rinnastet-
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tavissa. Huonoa käyttöä on kolmenlaista: mukana kuljettamisen ilmaukset (kuten 
retkelle evään kanssa, mene lääkäriin lapsen kanssa, auto saapuu vallesmannin kanssa), muu-
hun kuin puhtaaseen teonnimeen attribuuttina liittyvä pääsana (kuten välit hänen 
kanssaan viilenivät, vuokrattavana huone pianon kanssa) sekä välikappaleen tai tavan il-
maukset (kuten leikkiä pallon kanssa, tulla sisään melun kanssa, ajan kanssa). Näiden 
lisäksi huonoon käyttöön luetaan eräitä fraaseja (kuten puuhailla, selvitä, olla helisemäs-
sä, olla varovainen jnkn kanssa). 

Yksityiskohtaisimmin kanssa-postposition merkityksiä kuvaa Suomen murteiden sa-
nakirja (s.v. kanssa). Luonnollisesti kyse on ennen kaikkea puheeseen kuuluvista 
käytöistä, mutta ne tarjoavat lähtökohdan yleiskielessä mahdollisille merkityksille. 
Murteissa esiintyviä merkityksiä luetellaan yhdeksän. Kanssa-postpositio ilmaisee 
1) tasaveroisesti samaan toimintaan osallistumista (Minäkin istuun hiataläjällä siälä 
serkkuni kanh, Ylihärmä), 2) vuorovaikutussuhdetta (meinas vaa rupeek kinamaa mun 
kanssai, Nurmijärvi) tai yhteenkuuluvuutta (Kärriliiter ol tallij ja läävänkää yhres pytingis, 
Vehkalahti, 3) kokonaisuuden osaa (Siel seiso sellane vanha ukko, suuren harmaam parran 
kans, Moloskovitsa), 4) välinettä tai keinoa (pennete ja markkaten kans ostetti, Pyhäran-
ta), 5) mukana olevaa esinettä, siis hallussapitoa (Verkkoin kanssa ne lähti tonnej järvel-
le, Virrat), 6) tekemisen tapaa ([Lapset] itkun kans aina tulivat ulukua, Pattijoki), 
7) syytä tai aiheuttajaa (hään itki hammastauvin kanssa, Jyykeä), 8) suhdetta tai näkö-
kohtaa merkityksessä ’suhteen, puolesta’ (se ol rahàs kans semmone et pist menèmähä, 
Hinnerjoki) sekä 9) tunnetta jotakin kohtaan (mut mnää oli niim pali kiukkune, niitte 
miästen kans, Hinnerjoki). Näiden lisäksi listataan joukko ”muita kiteymiä” kuten 
ajan kanssa ’vähitellen’ tai ’varaamalla runsaasti aikaa’, yön päivän kanssa ’vuorokaudet 
ympäriinsä’, liian kanssa ’liikaa’. Merkitysten listasta tasavertaista suhdetta ilmaisevia 
merkityksiä ovat vain kaksi ensimmäistä; muissa on kyse osapuolista, jotka eivät ole 
täysin rinnasteisista. Jälkimmäisiin sisältyy myös typologisesti odotuksenmukainen 
kehitys yhdessäolon merkityksestä esineen hallussapidon ilmaisun kautta välinee-
seen ja edelleen tapaan. 

Mielenkiintoisen vertailukohdan kanssa-postposition merkityksiin murteissa tar-
joaa 1990-luvulla kerätty haastattelumateriaali, jonka informantit ovat pääasiassa 
vantaalaisia suomenkielisiä sekä Tukholman seudun kaksikielisiä peruskouluikäisiä 
lapsia ja nuoria (Juvonen 2013). Heidän puheessaan lähes kaikki kanssa-, kans- ja 
kaa-postpositiot ilmaisivat yhdessäolosuhteita ja hyvin pieni osa välinettä (tuli sieltä 
pyörän kans) tai omistussuhdetta (sit se tuli semmosen oksan kanssa); esimerkiksi tavan 
tai osa–kokonaisuus-suhteiden ilmaisuja ei aineistossa ollut, ja muutenkin elotto-
miin osapuoliin viittaavia ilmauksia oli vain muutamia. (Juvonen tosin pitää yhdes-
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säolosuhteen ilmauksina myös niitä tapauksia, joissa ka(nss)a-muotoa on käytetty 
fokuspartikkelina, mikä kasvattaa yhdessäolosuhteen ilmaisujen osuutta.) 

Tyypillisesti kanssa-postposition merkitystä ei kuitenkaan kirjallisuudessa määri-
tellä, vaan sitä pidetään itsessään merkityksenmäärittelynä, erityisesti yhdistettynä 
partikkeliin yhdessä. Esimerkiksi Jaakola (1997: 146) luonnehtii perusmerkitykseltään 
yhdessäoloa ilmaisevien adpositioiden ilmaisevan merkitystä ’yhdessä jonkun tai 
jonkin kanssa’. Erityisen mielenkiintoista on, miten kanssa-postpositiota käytetään 
merkityksen määrittelynä monissa opetuskäyttöön tarkoitetuissa -ine-sijan kuvauk-
sissa. Niin peruskouluun kuin toisen asteen koulutukseen ja S2-opetukseen suunna-
tuissa materiaaleissa määritellään -ine-komitatiivin ilmaisevan ”jonkin kanssa ole-
mista”6, ”jonkin kanssa oloa”7, ”jonkun kanssa, kera olemista”8 tai ”suunnilleen 
samaa kuin sana kanssa”9, tai todetaan, että sen ”merkitys on ’jonkin kanssa’”10. 
Tieteen termipankinkin mukaan komitatiivi ilmaisee, ”kenen tai minkä kanssa toi-
minta tapahtuu” 11. Myös osa kieliopeista rinnastaa kanssa-postposition ja komitatii-
visijan merkitykset määrittämällä -ine-sijaa käytettävän ’kanssa’-merkityksessä (ai-
noana selityksenä mm. Karlsson 1982: 132 ja Sorjanen 1995: 60; muiden selitysten 
ohella mm. Hakulinen ym. 2004: 942–943, 1212), ja näkemys löytyy myös muusta 
tutkimuskirjallisuudesta (Tikka 1992: 42). Edellä nähtiin myös Kielitoimiston sanakir-
jan (s.v. kanssa, 1a) rinnastavan kanssa- ja -ine-käyttöjä. 

Tämä osoittaa, että -ine-sijaa ja kanssa-postpositiota pidetään usein (enemmän tai 
vähemmän) synonyymisina, mihin toisinaan liittyy ajatus siitä, että muodot ovat 
korvattavissa toisillaan. Opetusmateriaaleissa voidaan esittää -ine-sijan korvautuvan 
”käyttämällä omistuslausetta tai kanssa-sanaa”12 tai tarjota komitatiivin harjoitte-
luun kanssa-postpositiollisia lauseita, jotka tulee muuttaa -ine-sijaisiksi – siitä huoli-
matta, että samalla tuotetaan myös epätyypillisiä kanssa-rakenteita kuten Kotona Tint-
tiä odotti arki kaikkien töiden ja huolien kanssa (ks. viite 12), Pariisi on historiallisten ra-
kennustensa ja tunnelmallisten kahviloidensa kanssa hyvin viehättävä kaupunki tai 
Suomalainen yhteiskunta on hyvin tasa-arvoinen kahden kielensä kanssa (Kangasniemi 2007: 
41–44). Jo Kettunen (1957: 302, johon viittaa Litola 2015: 17) on todennut, että 

                                                   
6 http://materiaalit.internetix.fi/fi/opintojaksot/8kieletkirjallisuus/aidinkieli/kielioppi 

/31vahakayttoiset_sijat, viitattu 20.9.2016. 
7 http://toimeentulo.blogspot.fi/2012/01/sijamuodot.html, viitattu 20.9.2016. 
8 http://tnk-s2.wikispaces.com/file/view/Harvinaiset%20sijat.pdf, viitattu 20.9.2016. 
9 http://www04.edu.fi/suomeaolehyva/harjot/soh2-3gr.htm, viitattu 20.9.2016. 
10 http://www.finnlectura.fi/verkkosuomi/Morfologia/sivu25123.htm, viitattu 20.9.2016. 
11 http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:komitatiivi, viitattu 20.9.2016. 
12 https://prezi.com/8ogyrhy1yji2/s24-harvinaisia-muotoja-komitatiivi/, viitattu 20.9.2016. 
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yksikölliseksi tarkoitetun -ine-sijan tilalla voidaan mahdollisten luvusta aiheutuvien 
väärinkäsitysten välttämiseksi käyttää postpositioilmauksia kuten kanssa-ilmausta, ja 
tämä sisältää ajatuksen merkitysten synonyymisyydestä. Onpahan esitetty myös 
näkemys (Collinder 1964: 39–40), että valinta -ine-sijan ja kanssa-postposition välillä 
on murre-ero, siten että synteettisiä rakenteita suosivat itämurteet käyttävät -ine-
sijaa, joka on yhteinen suomen itämurteille ja saamelle, ja analyyttisemmat länsimur-
teet kanssa-postpositiota. 

Muotojen merkityseroista on tehty kirjallisuudessa huomioita vain harvoin ja 
nekin ajoittuvat lähinnä 1800-luvulle (vanhoista kieliopeista ainakin Koskinen 1860: 
60–61, johon viittaa Litola 2015: 43–44). On esimerkiksi todettu, että -ine-sijaa ei 
tulisi panna ”väärin semmoisiin paikkoihin, joissa pitäisi olla genitivi kanssa-
postpositionin kanssa” – siis käyttää muulloin kuin osoittamassa välttämättömästi 
tai luonnollisesti lauseen subjektin tai objektin ilmaisemaan esineeseen liittyvää 
”syrjäasiata” (Ahlqvist 1873: 60–61), tai toisaalta, ettei -ine-sijan tilalla tulisi hallus-
sapidon merkityksessä käyttää ruotsinmukaista kanssa-postpositiota (Latvala 1894, 
johon viittaa Ikola 1999: 65). Arveltiin myös, että -ine-sija alkaa unohtua, koska 
monet käyttävät väärin sen tilalla kanssa-postpositiota (kuten lapsensah kansa, kuor-
maini kansa, silloin kun tulisi sanoa lapsenensah, kuormineni) (Latvala 1894 ja Renvall 
1840, joihin viittaa Ikola 1999: 61–62, 65). Merkitysten eroja korostavat näkemykset 
ovat kuitenkin selvästi vähemmistössä ja historiallisia. 

Viimeisin näkemys – että -ine-sija on alkanut väistyä kanssa-postposition tieltä – 
toistuu viimeaikaisessa typologisessa komitatiivitutkimuksessa. Eksplisiittisesti tätä 
esittää Thomas Stolz työryhmineen: ”In recent years, the [Finnish] inflectional 
comitative has been giving way to an alternative construction with the postposition 
kanssa ’with’ governing the genitive case” (Stolz ym. 2005: 214) ja ”[t]he post-
position kanssa (…) competes with the morphological comitative and seems to be 
gaining the upper hand as it has been taking over many functions formely fulfilled 
by the inflectional case” (Stolz ym. 2006: 61). Stolz (2001: 337–338) myös 
toteaa -ine-sijan olevan ”jokseenkin arkaainen” ja kanssa-postposition voivan muut-
tua pääasialliseksi komitatiivimuodoksi – tai itse asiassa jo olevan nykysuomessa 
ensisijainen seuralaissuhteen ilmaisukeino (Stolz 2001c: 610, alaviite 7). Viimeisintä 
selitetään muun muassa -ine-sijan morfologisten erityispiirteiden rajoittavuudella: 
”Owing to its morphological peculiarities, the inflectional comitative is excluded 
from a number of potential constructions” (emt.: 603). 

Näkemys kanssa-postposition ensisijaisuudesta ja -ine-sijan väistymisestä näkyy 
kirjallisuudessa myös implisiittisemmin. Esimerkiksi suomen komitatiivimuodosta 
voidaan antaa esimerkkinä yksinomaan ilmaus N-GEN kanssa (Heine & Kuteva 
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2006: taulukko 5.3; myös Stolz 2001b: 344), ja -ine-sijasta todetaan, ettei se ole enää 
produktiivinen (Grünthal 2000: 48–49, 2003: 27). Väitteille ei kuitenkaan tuoda 
aineistoperusteita – ei synkronisia eikä diakronisia. Olen käsitellyt väitteitä ja pei-
lannut niitä nykykielen aineistoon toisaalla (Sirola-Belliard 2011a), ja seuraavassa 
vain arvioin lyhyesti niiden taustaa. 

Tuntuu todennäköiseltä, että ajatus -ine-sijan muuttumisesta epäproduktiiviseksi 
ja korvautumisesta kanssa-postpositioilmauksella liittyy indoeurooppalaiskielissä 
yleiseen kieliopillistumiskehitykseen, jossa sijapäätteet korvautuvat adpositioilla. 
Esimerkiksi latviaan on kehittynyt uusi seuralaisen ja välineen merkityksiä ilmaiseva 
adpositiorakenne, joka on vallannut alkuperäisen instrumentaalisijan aiemmat mer-
kitystehtävät (Stolz 2001c: 600–601). Stolz ym. (2006: 364–366) olettavat saman 
tapahtuneen myös virossa, jossa *kansa-nominista kieliopillistunut instrumentaali–
komitatiivi olisi syrjäyttänyt oletetun vanhan, suomen -ine-sijaa vastanneen komita-
tiivisijan, josta tosin ei ole loppuheiton ja loppunasaalin heikkenemisen myötä jää-
nyt kieleen jälkiä. Ajatuskulun mukaan suomen, viron ja saamen varhaisvaiheessa 
on seuralaissuhteen ja välineen ilmaisemiseksi täytynyt olla yksi yhteinen muoto 
(joksi oletetaan vanha instruktiivi), koska sellainen on ollut myös indoeurooppalais-
ten kielten protokielessä (nimittäin instrumentaalisija), ja vasta myöhemmin sen 
rinnalle on kehittynyt seuralaissuhdetta ilmaiseva adpositio erottamaan merkityksiä 
(Stolz 2001c: 602–603). Stolz ei kuitenkaan esitä oletukselle kielihistoriallisia perus-
teita. 

Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää typologien taipumusta nähdä suomen 
tilanteessa muotojen kilpailua ja kieliopillistumiskehitystä. Itämerensuomalaisista 
kielistä vastaava kehityskulku on tapahtunut vepsässä, jossa alkuperäiset elatiivin ja 
ablatiivin päätteet ovat kuluneet ja aiheuttaneet sijahomonymian (-s inessiivi = ela-
tiivi ja -l adessiivi = ablatiivi). Elatiivin ja ablatiivin ilmaisemiseksi kieleen on sit-
temmin kehittynyt postpositiosta *päin suffiksoituneet uudet sijat -spAi (metsaspai 
’metsästä’) ja -lpAi (iknaлpai ’ikkunalta’). (Airila ym. 1945: 11–12; Joalaid 1998: 59.) 
Suomen komitatiivissa ei kuitenkaan ole kyse tällaisesta kehityksestä. Sen sijaan että 
-ine olisi menettämässä merkitystehtäviään kanssa-postpositiolle, se näyttäisi nyky-
kielen aineistojen valossa päinvastoin lisäävän erilaisia käyttöyhteyksiä, joita sillä 
kirjoitetussa yleiskielessä on kanssa-postpositiota runsaammin (esim. Ikola 1999 ja 
käsillä olevan työn luku 5 muotojen merkityksistä HS2000-korpuksessa). 
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3 KOMITATIIVIRAKENNE LAUSEKE- JA 
LAUSETASOLLA 

Syntaktinen tieto suomen komitatiivista on toistaiseksi hyvin vähäistä. -ine-sijan 
viittauskohteen eli seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasemasta on kirjallisuudessa 
joitakin mainintoja. Tämän lisäksi -ine-rakenteen eri osien sijoittumisesta lauseeseen 
on todettu, että osat voivat olla joko vierekkäin tai irrallaan toisistaan. Maininnat 
kanssa-rakenteen syntaksista ovat vielä vähäisempiä. Tämä luku antaa kattavan ai-
neistopohjaisen kuvan siitä, miten -ine- ja kanssa-rakenteita lauseke- ja lausetasolla 
käytetään. Komitatiivin syntaksia lähestytään viidestä näkökulmasta. 

Ensinnäkin eritellään, miten komitatiivirakenteen osat eli seurattava- ja seuralais-
lauseke suhtautuvat yhtäältä toisiinsa lausekerakenteen tasolla ja toisaalta lauseen 
syntaktiseen rakenteeseen (luku 3.1). Toiseksi tarkastellaan seuralais-lausekkeen 
sisäistä rakentumista (luku 3.2.): mistä osista se koostuu, millaisia seuralais-
lausekkeita -ine- ja kanssa-aineistoissa on, ja eroavatko kullekin muodolle tyypilliset 
seuralais-lausekkeet toisistaan. 

Kolmanneksi huomio siirretään seurattava-lausekkeeseen (luku 3.3). Käsittely 
aloitetaan tarkastelemalla seikkoja, joiden perusteella seurattava valitaan lauseesta 
(alaluku 3.3.1), minkä jälkeen käsitellään tarkemmin niitä ilmauksia, joissa eksplisiit-
tinen seurattava-lauseke puuttuu lauseesta kokonaan (alaluku 3.3.2). Neljänneksi 
tarkasteluun otetaan komitatiivirakenteen kokonaisuus ja sen sijoittuminen lausee-
seen (luku 3.4). Asiaa lähestytään kolmesta näkökulmasta: missä lauseenjäsen-
asemissa seurattava-lauseke voi esiintyä (alaluku 3.4.1), mitä lauseessa on välittö-
mästi seuralais-lausekkeen edellä (alaluku 3.4.2) ja mihin kohtiin lausetta komitatii-
virakenteen osat sijoittuvat (alaluku 3.4.3). 

Lopuksi huomio siirretään komitatiivirakenteen ulkopuolelle ja tarkastellaan yh-
tä komitatiivilauseen ominaisuutta, joka on keskeisesti yhteydessä komitatiivin il-
maisemaan merkitykseen, nimittäin komitatiivirakennetta hallitsevan verbin seman-
tiikkaa (luku 3.5). 
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3.1 Komitatiivin syntaktinen asema 

Kokonainen täydellinen komitatiivirakenne sisältää kolme komponenttia: seuratta-
vaa ilmaisevan sanan, seuralaista ilmaisevan sanan sekä morfeemin, joka luo suh-
teen näiden kahden osapuolen välille (ks. myös Stolz ym. 2006: 17). Yksinkertai-
simmassa komitatiivilauseessa on näiden lisäksi vain predikaattiverbi (tai ydin-
predikaatti, engl. nuclear predicate, emp.). Komitatiivimorfeemi seuraa välittömästi 
seuralais-sanaa ja sisältyy siten samaan lausekkeeseen: -ine on osa itse seuralais-sanaa 
ja siten luonnollisesti samaa NP:ta (kuten lapsineen esimerkissä (21) a), kanssa sijait-
see heti seuralais-sanan jäljessä ja muodostaa sen kanssa PP:n (kuten lastensa kanssa 
esimerkissä (21) b). 

(21) a. [Outi]NP ulkoilee [lapsineen]NP. 

b. [Outi]NP ulkoilee [[lastensa]NP kanssa]PP. 

Sen sijaan seurattava-sanan ja komitatiivi-NP:n tai -PP:n keskinäinen suhde 
vaihtelee. Ne voivat sijaita lauseessa toisistaan erillään kuten predikaattiverbin erot-
tamina esimerkissä (21) tai vierekkäin kuten Tuolta tulee Outi lapsineen / lastensa kanssa 
esimerkissä (30) (s. 77). (Seuralais-lauseketta edeltävien sanojen tyyppejä ja niiden 
yleisyyksiä käsitellään tarkemmin luvussa 3.4.2.) Oma kysymyksensä on, muodosta-
vatko lauseessa vierekkäin sijaitsevat seurattava- ja seuralais-lausekkeet yhden yhtei-
sen lausekkeen vai ovatko ne lauseketasolla aina toisistaan erillisiä. Osittain tähän 
liittyy kysymys komitatiivin käytön jakautumisesta adverbaaliseen ja adnominaali-
seen käyttöön. 

Typologisesti komitatiivin seuralais-lauseke voi olla niin adverbaalinen kuin ad-
nominaalinen (Stolz ym. 2006: 20–34). Adverbaalisena se määrittää ydinpredikaa-
tiota ja on osa verbilauseketta, jolloin osapuolten side toisiinsa on yksin semantti-
nen, ei syntaktinen (ks. esimerkki (22) a). Ydinpredikaatio hallitsee tällöin sekä seu-
rattava- että seuralais-lauseketta. Adnominaalinen seuralais-lauseke puolestaan 
toimii attribuuttina ja määrittää seurattava-lauseketta, jolloin osapuoli-NP:eiden 
välillä on paitsi semanttinen myös syntaktinen side (ks. esimerkki (22) b). Tällöin 
seuralaista ei välttämättä voi pitää ydinpredikaation täysimittaisena osallistujana, 
vaikka se onkin asiantilan kuvaamisen kannalta olennainen (vrt. esimerkki (22) c: 
’kalju’ identifioi ’miehen’ mutta ei osallistu ydinpredikaatioon, ’ajamiseen’). 

(22)  saksa (Stolz ym. 2006: 20–34, esimerkit A13, A16, A32; käännökset MS-B) 

a. Erich [tanzt ([[mit Erna]PP]adjunkti) (Walzer)laajennettu predikaatti]VP 

’Erich tanssii (Ernan kanssa) (valssia)’ 
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b. Erich fotografiert //[die Mutter /[mit dem Kind]PP/attribuutti]NP//suora objekti 
’Erich valokuvaa äitiä ja tämän lasta’ 

c. [der Mann /[mit der Glatze]PP/attribuutti]NP fährt [mit seinem Sportwagen]  
’kaljupäinen mies ajaa urheiluautollaan’ 

Adnominaaliseen käyttöön on suhtauduttu eri tavoin. Yhtäältä adverbaalisen ja 
adnominaalisen eroa on käytetty jopa komitatiivisijan kriteerinä kielissä, joissa ei ole 
sijataivutusta, siten että vain predikaatin argumenttina esiintyviä lausekkeita pide-
tään komitatiiveina (kuten The man came to visit us with the funny umbrella) mutta NP:ta 
määrittäviä, merkitykseltään possessiivisia attribuuttikäyttöjä ei (kuten The man with 
the funny umbrella came to visit us) (Schlesinger 1995: 60). Toisaalta on esitetty näkemys 
(Lehmann & Shin 2005: 29–30), että ero adverbaalisen ja adnominaalisen käytön 
välillä voi palautua tulkintaan siitä, hahmotetaanko seuralainen omaksi osapuolek-
seen (kuten A soldier came with a horse) vai osaksi kompleksia osapuolta (kuten 
A soldier with a horse came), ilman että näiden välillä olisi varsinaista merkityseroa. 
Stolz ym. (2006: 42–43) mainitsevat komitatiivin käytön adnominaalisena attribuut-
tina liittyvän tyypillisesti tiettyihin merkityksiin kuten hallussapidon, väliaikaisen 
ruumiillisen ominaisuuden (ornatiivin), yhdistelmän ja osa–kokonaisuus-suhteen 
ilmaisuihin. 

Suomessa komitatiivia on haluttu normittaa tiukasti vain verbin määritteeksi. 
Perinteinen kielioppi on lähtenyt siitä, että -ine on sijansa perusteella aina adverbiaa-
li ja siksi verbin määrite. Esimerkiksi Saarimaa (1967: 173–174) korostaa, ettei ko-
mitatiivia tule käyttää [jälki]attribuutin sijana esimerkin [m]ies pitkine partoineen oli 
setäni tapaan vaan että se voi määrittää ainoastaan verbiä kuten esimerkissä [m]ies oli 
komea pitkine partoineen (’mies ja hänen partansa olivat komeita’). Myös Ikola (2001: 
164) painottaa, että ”komitatiivi on verbin määrite, ei substantiivin”, ja siten vain 
adverbaalinen käyttö kuten Johtaja saapui vaimoineen on hyväksyttävää, kun taas ad-
nominaalinen Johtaja paksuine vatsoineen saapui ”on huonoa kieltä” (ks. myös luku 
2.3). Normittajien kanta näkyy myös typologisissa viittauksissa suomen komitatii-
viin, eikä suomea lasketakaan mukaan kieliin, joissa komitatiivilla ilmaistaan attribu-
tiivista possessiota kuten englannin a flower with three petals (Stolz 2001b: 327). 

Toisaalta Iso suomen kielioppi toteaa -ine-lausekkeen määrittävän ”lauseen jotakin 
toista substantiivilauseketta” (Hakulinen ym. 2004: 1211). Myös Penttilä (1957: 
436–438) mainitsee komitatiivisijan ”jonkinvertaisen adnominaalisuuden”. Hänen 
mukaansa komitatiivi liittyy perustapauksessaan varsin tasapainoisesti sekä viittaa-
maansa nominiin että lauseen predikaattiin mutta läheisemmin nominiin kuin ver-
biin silloin, kun komitatiiviesiintymä seuraa välittömästi nominia (subjektia: [p]uku 
kaikkine lisätarvikkeineen maksaa 15 000 mk; tai objektia: [n]äin hänet poikinensa puistos-
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sa kävelemässä, [p]ese kannut korvinensa). Vain silloin, kun komitatiivisijan possessiivi-
suffiksi ei ole persoonakongruenssissa subjektin tai partisiippirakenteen kanssa, 
”komitatiivi on kokonaan adverbiaalinen” (kuten kävin äsken lapsinesi elokuvissa, näin 
isännän tulevan poikinesi). 

Kanssa-postposition määrityssuhteista näyttää olevan maininta vain Nykysuomen 
sanakirjassa (s.v. kanssa 1. a–c, 3. b). Sen mukaan kanssa-lausekkeen pääsana voi 
liittyä ensinnäkin verbiin (ja substantiiviin) tai puhtaaseen teonnimeen (kuten puhua, 
seurustella jnkn kanssa), toiseksi adjektiiviin (kuten tasaväkinen, yhtäpitävä jnkn kanssa) 
ja kolmanneksi adverbiaaliin (kuten yhdessä, kahden jnkn kanssa). Sen sijaan yleiskie-
lessä vältettävää, ruotsin mallin mukaista on liittää pääsana attribuuttina muuhun 
kuin puhtaaseen teonnimeen (kuten [v]älit hänen kanssaan viilenivät tai [v]uokrattavana 
huone pianon kanssa ’jossa on piano’). Näyttäisi siis siltä, että myös kanssa-
postposition adnominaalista käyttöä pidetään vältettävänä. 

Korpusaineiston perusteella nähdään, että suomen komitatiivi ei rajoitu pelk-
kään adverbaaliseen käyttöön, vaikka se onkin sille luontaista. -ine-lausekkeilla on 
myös selkeitä seurattava-lauseketta määrittäviä käyttöjä, kuten ruumiinosasuhdetta 
muistuttava mustatakkiset miehet poskikiharoineen ’miehet, joilla on poskikiharat’ esi-
merkissä (23), hallussapitosuhdetta ilmaiseva ritareita miekkoineen ’ritarit, joilla on 
miekat (mukanaan)’ esimerkissä (24) sekä kuvailevassa käytössä olevat, lähinnä kuu-
lumissuhteita ilmaisevat meksikolainen ruoka chileineen ’ruoka, jolle on ominaista (run-
sas) chilin käyttö’ esimerkissä (25), nopea yhteys 200 kilometriä tunnissa kulkevine juni-
neen ’nopea yhteys, jossa junat kulkevat 200 km/h’ esimerkissä (26) ja nelisenkymmen-
tä postilaatikkoa eri nimineen ja kujineen ’postilaatikot, joissa on eri nimet ja jotka 
sijaitsevat eri kujilla’ esimerkissä (27). Adnominaalisessa käytössä seurattava- ja 
seuralais-lausekkeiden ei tarvitse olla välittömästi peräkkäin, kuten Desdemona [on] 
kreppihiuksineen ’Desdemona, jota luonnehtivat kreppihiukset’ esimerkissä (28) ha-
vainnollistaa. Myös kanssa-postpositiolla on käyttöjä, joita voi pitää adnominaalisi-
na, kuten hallussapitoa ilmaiseva kullanhimoisia vaskoolin kanssa ’kullanhimoisia, jotka 
tulevat Vantaanjoelle vaskoolit mukanaan’ esimerkissä (29), mutta ne ovat aineis-
tossa selvästi harvinaisia. 

(23)  Ne mustatakkiset miehet poskikiharoineen ovat useimmiten hasideja. 
(HS 3649852) 

(24)  Riitaa ratkaisemaan on kutsuttu joukko jalosukuisia ritareita miekkoineen ja 
sekä [sic] kokonainen jousiampujakaarti. (HS 1737425) 

(25)  Muodissa ovat myös meksikolainen ruoka chileineen, polenta ja couscous. 
(HS 7716752) 
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(26)  Helsingin ja Pietarin välille on suunniteltu nopeaa junayhteyttä, jolla matka sujuisi 
kolmessa ja puolessa tunnissa. VR:n ja Lokakuun rautateiden virallisena tavoit-
teena on avata nopea yhteys 200 kilometriä tunnissa kulkevine junineen vuonna 
2005. (HS 8784557) 

(27)  Tarkkailijan silmissä hän selvisi lauantaina nopeasti ja näppärästi lehdenjakajien 
Suomen mestaruuskisassa nelisenkymmentä postilaatikkoa eri nimineen ja 
kujineen käsittäneen kilpailun radasta Naantalin urheiluhallissa. (HS 26079198) 

(28)  Myös Ursula Salon Desdemona on kreppihiuksineen kuin kuka tahansa iloisesti 
nuori lähiötyttö. (HS 6761008) 

(29)  Vantaanjoella ei liene usein nähty kullanhimoisia vaskoolin kanssa, mutta kuka 
tietää vaikka vastaisuudessa nähtäisiinkin. (HS 206552) 

Adverbaalisen ja adnominaalisen käytön vertaamisen jälkeen päästään palaa-
maan kysymykseen siitä, voiko seurattava- ja seuralais-lausekkeiden katsoa muodos-
tavan yhden yhteisen lausekkeen. Kirjallisuudessa en ole nähnyt otettavan tähän 
kantaa, ja Penttiläkin, joka ainoana erittelee, mihin lauseen sanaan komitatiivi kul-
loinkin ”läheisimmin liittyy”, välttää tarkempaa rakenteellista määrittelyä. Itse lähti-
sin siitä, että sijaitessaan lauseessa toisistaan erillään komitatiivirakenteen osat muo-
dostavat toisistaan erilliset lausekkeet niin -ine- kuin kanssa-rakenteessa, kuten olen 
merkinnyt esimerkkilauseisiin (21) a ja b. Typologisesti komitatiivilla yhdistettäviä 
NP:eitä pidetään tyypillisesti erillisinä konstituentteina (Stassen 2000: 18). 

Sanajärjestyksen muutos voi kuitenkin vaikuttaa tulkintaan siten, että lauseessa 
vierekkäin sijaitsevat komitatiivirakenteen osat voivat tulla tulkituiksi yhden yhtei-
sen lausekkeen osiksi, kuten kaarisulkeilla tulkinnanvaraiseksi osoitettu Outi lapsineen 
esimerkissä (30) a. Tähän myös Penttilä (1957: 438) tuntuu viittaavan todetessaan 
eräistä vierekkäin sijaitsevista seurattava- ja seuralais-lausekkeista, että niiden ”yh-
teys kiintenee” tai että ”komitatiivin paikka sitoo sen varsin läheisesti nominiin”. 
Komitatiiveista sanajärjestyksen tuoma tulkinnanvaraisuus koskee lähinnä -ine-sijaa, 
sillä kanssa-rakenteen osat tuntuvat yleensä muodostavan erilliset lausekkeet myös 
sijaitessaan vierekkäin kuten Outi lastensa kanssa esimerkissä (30) b. Näin tuntuu 
olevan myös aineiston esimerkissä (31), yhdessä aineiston harvoista vierekkäin 
esiintyvistä kanssa-rakenteista, jossa Aino-sisko ja puolisonsa Jean Sibeliuksen kanssa 
hahmottuvat erillisinä lausekkeinaan. 

(30) a. Tuolta tulee {[Outi]NP [lapsineen]NP}?NP. 

b. Tuolta tulee [Outi]NP [[lastensa]NP kanssa]PP. 
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(31)  Myöhemmin Eero Järnefelt muutti avioiduttuaan Järvenpäähän ja Juhani Aho 
seurasi vaimonsa Venny-Soldan Brofeldtin kanssa seuraavana vuonna perässä. 
Eeron lähettyville hakeutui myös [Aino-sisko]NP [[puolisonsa]NP [Jean 
Sibeliuksen]NP kanssa]PP. (HS 936784) 

Poikkeuksen kanssa-rakenteen jakautumiselle kahteen erilliseen lausekkeeseen 
tekevät nominaaliseen rektioelementtiin liittyvät kanssa-rakenteet kuten [[Sammon] 
sopimus [Venäjän Teollisuusvakuutuksen kanssa]PP]NP (ks. esimerkki (143), s. 118). Näis-
sä aineistossa hyvin yleisissä käytöissä kanssa-lauseketta voi pitää lähinnä attribuut-
tina – joka tosin ei määritä seurattava-lauseketta vaan rektioelementtiä (ks. rektio-
elementtikäytöstä tarkemmin luvut 3.3.2.2 ja 5.4.3). Yleisesti ottaen kanssa-
rakenteen osien sijainti lauseessa vierekkäin on sen verran poikkeuksellista (ks. luku 
3.4.2), että tarkempaan lausekerakenteen analyysiin ei ole aineistotukea. (Epätyypil-
lisen adnominaalisen käytön kullanhimoisia vaskoolin kanssa esimerkissä (29) voisi 
kyllä tulkita yhdeksi lausekkeeksi, samoin kuin Nykysuomen sanakirjan attribuutti-
käytöstä antaman esimerkin huone pianon kanssa.) 

Osassa -ine-esimerkkejä osien sisältyminen samaan lausekkeeseen tuntuu ainoal-
ta tulkintamahdollisuudelta. Näin on ainakin edellä adnominaalisesta käytöstä anne-
tuissa esimerkeissä (23)–(27): [miehet [poskikiharoineen]], [ritareita [miekkoineen]], [mek-
sikolainen ruoka [chileineen]], [yhteys [[200 kilometriä tunnissa kulkevine] junineen]] sekä 
monikerroksisen lausekkeen osana oleva komitatiivi [nelisenkymmentä postilaatikkoa 
[eri nimineen ja kujineen] käsittäneen] kilpailun]. 

Yhteen lausekkeeseen kuulumiseen viittaa se, että seuralais-lauseketta ei voi siir-
tää lauseessa toisaalle: esimerkiksi Miehet poskikiharoineen ovat hasideja esimerkissä 
(23) on luonteva ainoastaan annetussa järjestyksessään mutta muuttuu omituiseksi, 
jos seuralais-lauseke siirretään lauseen loppuun (*Miehet ovat hasideja poskikiharoineen) 
tai alkuun (*Poskikiharoineen miehet ovat hasideja). Vaikka suomen sanajärjestys on 
periaatteessa vapaa ja esimerkiksi verbilausekkeet jakaantuvat helposti hajaraken-
teiksi, nominilausekkeiden sisäinen rakenne ja siinä erityisesti etuattribuutin paikka 
on tiukkaan määritelty. Esimerkin (23) muunneltujen sanajärjestysten luonnotto-
muus viittaakin siihen, että -ine-rakenne muodostaa esimerkissä yhden yhtenäisen 
nominilausekkeen. Seuralais-lausekkeen siirtäminen toisaalle on kyllä mahdollista 
sinänsä, mutta se edellyttää kontekstin muutosta – esimerkiksi toista, lauseproposi-
tion muuttavaa predikatiivia kuten Miehet ovat komeita poskikiharoineen ja Poskikiharoi-
neen miehet ovat komeita. Näissä muunnoksissa seuralais-lauseke muodostaa seuratta-
va-lausekkeesta irrallisen lausekkeen ([Miehet] ovat komeita [poskikiharoineen] ja [Pos-
kikiharoineen] [miehet] ovat komeita), ja koko komitatiivilauseesta syntyy lisäksi syyn tai 
perustelun tulkinta (’miehet ovat komeita poskikiharoidensa ansiosta’). 
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Esimerkin (23) muunneltujen sanajärjestysten luonnottomuudesta nähdään 
myös se, että seurattava-lausekkeen kanssa yhtenäisessä lausekkeessa esiintyvä seu-
ralais-lauseke on aina välttämättä jälkiattribuutti. Suomesta puuttuu sellainen pää-
sanaa edeltävä attribuuttikäyttö, joka on ominaista esimerkiksi viron -ga-komita-
tiiville. Jälkimmäistä havainnollistaa roheliste mütsidega metsavalveametnikud ja musta 
läkiläkiga kõhn vanamees esimerkissä (32). Vastaava tuntuu suomessa kielenvastaisel-
ta, kuten voidaan todeta internetin keskustelupalstalta löytyneestä satunnaismuo-
dosteesta tummine hiuksineen lesbo ’tummahiuksinen’ esimerkissä (33). 

(32)  Redelit mööda ei roni [[roheliste mütsidega]NP metsavalveametnikud]NP, vaid 
[[musta läkiläkiga]NP kõhn vanamees]NP. (PM 272527)13 

’Tikapuita pitkin eivät kiipeä [vihreähattuiset metsävahdit] vaan [laiha ukko, jolla 
on päässään musta karvahattu]’ (kirjaimellisesti ”vihreine hattuineen metsävah-
dit” ja ”mustine karvahattuineen ukko”; käännös MS-B) 

(33)  [[Runsas tissinen]AP [tummine hiuksineen]NP lesbo]NP tuijotti herkeämättä minua 
ja tajus lopulta että olen varattu! (http://www.meidanperhe.fi/keskustelu 
/566899/ketju/_runsas_tissinen_tummine_hiuksineen_lesbo_tuijotti, 3.2.2007; 
viitattu 20.9.2016) 

Aineistossa seurattava-lausekkeen edellä sijaitseva seuralais-lauseke muodostaa 
poikkeuksetta erillisen lausekkeensa kuten korostuksineen Gothóni esimerkissä (34) 
(vrt. myös edellä mainitut [miehet poskikiharoineen] ja [poskikiharoineen] [miehet]). Täl-
löin seuralais-lausekkeen lauseenalkuisuus on osaltaan synnyttämässä koko komita-
tiivilauseen perusteella syntyvää syyn tai perustelun merkitystä (ks. myös esimerkit 
(166) [k]asinoineen Kamppi, s. 128, ja (474) [k]avioineen se, s. 268). Tyypillisesti attribu-
tiivinen -ine-lauseke on pääsanansa ainoa määrite, mutta aineistosta löytyy myös 
esimerkkejä, joissa seurattava-lausekkeella on komitatiivin lisäksi myös toinen jäl-
kimäärite. Esimerkissä (35) seuralais-lauseke luonnonkivineen sijaitsee keskellä laa-
jempaa seurattava-lauseketta polku tunturin yli. 

(34)  [Korostuksineen]NP [Gothóni]NP on ehkä vähemmistössä mutta ei yksin. 
(HS 2331658) 

(35)  Ehdotus, maataideteos Saivaaran tunturille, edusti Valjakan sanoin ”täysin uutta 
ja ennennäkemätöntä ajattelua sekä suomalaisessa kuvanveistossa että muisto-
merkeissä”. [Polku [luonnonkivineen]NP [tunturin yli]PP]NP oli tarkoitettu johta-
maan huipun käräjäkiville, jotka symboloivat viittä presidenttikautta. 
(HS 4629054) 

                                                   
13 Esimerkki on Postimees-sanomalehden korpuksesta (saatavilla sähköisesti URL: 
http://www.cl.ut.ee/korpused/segakorpus/postimees/), josta voi tehdä hakuja Keeleveeb-
hakukoneella (http://www.keeleveeb.ee). Positionumero viittaa komitatiivisijalla saadun hakutulok-
sen järjestysnumeroon. 
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Adverbiaalien sijoittumisesta lauseeseen on kirjoitettu ylipäätään varsin vähän, ja 
suomen tapaisessa vapaan sanajärjestyksen kielessä tulkinta siitä, milloin on kyse 
yhdestä yhtenäisestä ja milloin kahdesta erillisestä lausekkeesta, tuntuukin olevan 
pitkälle intuitiivista. Esimerkiksi englannissa sanajärjestys näyttää rajaavan tulkinnan 
mahdollisuuksia merkittävästi (ks. Zhang 2007). 

-ine- ja kanssa-lausekkeiden statukset osana lauserakennetta eroavat selvästi siinä, 
kuinka pakollisia ne ovat verbin kannalta. Molemmat niistä esiintyvät verbin kan-
nalta vapaavalintaisina jäseninä eli adjunkteina, mutta vain kanssa-lauseke voi liittyä 
adverbiaalina verbin argumenttirakenteeseen, silloin kun se ilmaisee verbin kehyk-
selle semanttisesti välttämätöntä osapuolta (erityisesti vastavuoroisen toiminnan 
ilmauksissa) (ks. Pajunen 1999: 33–34). Tällainen osapuoli on semanttisesti pakolli-
nen, vaikkei sitä välttämättä tekstuaalisesti ilmaistaisikaan (vrt. Kävin tänään hyvän 
keskustelun ja Kävin tänään hyvän keskustelun Kirsin kanssa). -ine-sijalla ei ole lainkaan 
käyttöä verbin argumenttina, vaan se on lauseessa aina adjunkti. Vastaavanlainen 
tilanne on esimerkiksi unkarissa, jossa komitatiivi-instrumentaalisija -val, -vel voi olla 
lauseessa niin argumentti kuin adjunkti, mutta sosiatiivisija -stul, -stül on mahdolli-
nen vain adjunktina (Rákosi 2006, johon viittaa Dékány 2009: 234, alaviite 5). 

3.2 Seuralais-lausekkeen rakenne 

Komitatiivirakenteen lauseketason rakenteellisessa tarkastelussa keskityn seuralais-
lausekkeeseen. Seuraavassa tarkastelen sitä, millaisista osista -ine- ja kanssa-
rakenteiden seuralais-lausekkeet tyypillisesti rakentuvat. 

Aineistoni koostuu lausekkeista, joiden edussana eli seuralais-sana on seuralai-
seen viittaava substantiivi14, kuten lapsineen, lastensa kanssa esimerkissä (21). Seura-
lais-sanan lisäksi lausekkeeseen voi sisältyä tätä määrittäviä attribuutteja15. Sekä -ine-
sijan että kanssa-postposition yhteydessä käytetään seuralais-sanan sijassa kongruoi-
via adjektiiviattribuutteja, jotka tarkentavat tai kuvailevat seuralaista (kuten pienine 
lapsineen, noiden kolmen pojan kanssa), sekä genetiivisijaisia, olioiden välisiä suhteita 
osoittavia genetiiviattribuutteja (kuten vauvan varusteineen, naapurin lasten kanssa). 
Näiden lisäksi kanssa-rakenteen seuralais-lausekkeeseen voi sisältyä titteliä, arvoa, 
ammattinimikettä, asemaa tai vastaavaa ilmaisevia substantiiveja. Niitä esiintyy no-

                                                   
14 Muut sanaluokat on rajattu aineistonrajauksen yhteydessä tarkastelusta pois muotojen vertailtavuu-
den nimissä (ks. luku 1.4). 
15 Selkeyden vuoksi pitäydyn perinteisen kieliopin attribuutti-termissä, enkä sovella Ison suomen kie-
liopin käyttämää määrite-termiä. 
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minatiivissa ja genetiivissä. Nominatiivisijaista substantiivia (kuten talonmies Pik-
karaisen kanssa) kutsun nimikeattribuutiksi, koska se adjektiiviattribuuttien tapaan 
luonnehtii ja määrittelee pääsanaansa. Sukunimen edellä esiintyvää taipumatonta 
etunimeä (kuten Pekka Pikkaraisen kanssa) käsittelen kuitenkin osana kompleksia 
seuralais-sanan kokonaisuutta, en nimikeattribuuttina. Genetiivisijassa taipuvaa 
nimikettä ilmaiseva substantiivi ei ole attribuutti: se ei määritä seuralais-sanaa vaan 
muodostaa seuralais-sanalle rinnasteisen NP:n, joka viittaa samaan olioon kuin 
seuralais-sana (kuten taloyhtiömme talonmiehen Pekka Pikkaraisen kanssa). Kut-
sun sitä nimikeappositioksi, sillä se muodostaa yhdessä seuralais-sanan kanssa ap-
positiorakenteen. Asetelma 1 havainnollistaa seuralais-lausekkeen eri osia (mainittu 
osa on esimerkkilausekkeesta lihavoitu). 

 
LAUSEKKEEN OSA ESIMERKKI SEURALAIS-LAUSEKKEESTA 

seuralais-sana [pienine lapsineen]NP, [[kolmen lapsensa]NP kanssa]PP 

adjektiiviattribuutti [pienine lapsineen]NP, [[kolmen lapsensa]NP kanssa]PP 

genetiiviattribuutti [vauvan varusteineen]NP, [[naapurin pienten lasten]NP kanssa]PP 

nimikeattribuutti [[talonmies Pekka Pikkaraisen]NP kanssa]PP 

nimikeappositio [[taloyhtiömme talonmiehen]NP [Pikkaraisen]NP kanssa]PP 

Asetelma 1.  Seuralais-lausekkeen osat. 

-ine-sija ja kanssa-postpositio eroavat toisistaan lähtökohtaisesti siinä, että -ine-sija 
esiintyy substantiivilausekkeessa ja kanssa postpositiolausekkeessa. Ensimmäisen on 
mahdollista koostua yhdestä ainoasta substantiivista kuten [lapsineen]NP, kun taas 
jälkimmäisessä on aina vähintään kaksi jäsentä, itse postpositio kanssa ja sitä välit-
tömästi edeltävä genetiivisijainen täydennys kuten [[lapsen]NP kanssa]PP. -ine-sijainen 
seuralais-lauseke on siis endosentrinen konstruktio, jossa seuralais-sana voi edustaa 
koko lauseketta. Kanssa-ilmaus on puolestaan eksosentrinen konstruktio, jossa seu-
ralais-sana ja kanssa-postpositio ovat kokonaisuuden tasa-arvoisia jäseniä, eikä 
kanssa-PP:n edussana kanssa voi edustaa yksin lauseketta. Muotojen käyttöä voi 
kuitenkin tarkastella rinnakkain ja vertailla keskenään, kun tarkastelu rajataan seura-
lais-lausekkeeseen. 

Aloitan käsittelyn -ine-sijasta, niin että tarkastelen ensin HS2000-aineistossa 
esiintyvien -ine-rakenteiden seuralais-sanoja ja sitten niiden attribuutteja. Tämän 
jälkeen siirryn kanssa-rakenteen seuralais-lausekkeisiin, ensin seuralais-sanoihin ja 
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sitten attribuutteihin. Lopuksi esitän eri lausekerakenteiden yleisyydet käytössä sekä 
vertaan -ine- ja kanssa-aineistojen seuralais-lausekkeiden rakenteita. 

-ine-rakenteen seuralais-lausekkeen edussana eli seuralais-sana on siis -ine-sijassa 
taipuva possessiivisuffiksillinen substantiivi. Seuralais-sanoja voi olla yksi, kuten 
vaikkapa asetelma 1 havainnollistaa, tai useita rinnakkaisia, jolloin seuralais-lauseke 
koostuu rinnakkaisista -ine-sijaisista NP:istä. Aineiston pisin rinnakkaisten -ine-
muotojen ketju on kuuden substantiivin mittainen (ks. esimerkki (36)). 

(36)  Perinteinen puheteatteri syineen ja seurauksineen, kysymyksineen ja joskus 
harvoin vast[a]uksineenkin, sanomineen ja moraaleineen tuntuu kuuluvan 
toiseen aikaan, toiselle sukupolvelle. (HS 1187145) 

Seuralais-sanat ovat tyypillisesti yksittäisiä sanoja kuten esimerkissä (36), mutta 
ne voivat koostua myös useasta osasta, vaikkei se -ine-sijalle yleistä olekaan (aineis-
tossa n = 46/2000). Komplekseja seuralais-sanoja aineistossa ovat lähinnä rinnas-
teiset yhdyssanat, joissa usealla määriteosalla on yhteinen -ine-sijainen edusosa ku-
ten opettaja- ja opiskelijavaihtoineen esimerkissä (37), sekä erisnimen tai lainasanan si-
sältävät yhdysmerkilliset yhdyssanat kuten Hildur-vaimoineen, Lenin-kuvineen, Bernstein- 
ja Del Tredici -vaikutteineen tai drag king -hahmoineen (HS 10211034, HS 4884049, 
HS 8383172, HS 7108851, HS 7099292). Näiden lisäksi komplekseja seuralais-
sanoja ovat etu- ja sukunimen muodostamat kokonaisuudet kuten Damien Hirstei-
neen ja Gavin Turkeineen (ks. esimerkki (38)), joita -ine-sijan käytössä on todella vä-
hän. 

(37)  Myös ammattikorkeakoulujen kansainvälinen yhteistyö opettaja- ja opiskelija-
vaihtoineen on vilkasta niin, että vuosittain ammattikorkeakouluissa opiskelee 
satoja ulkomaisia opiskelijoita. (HS 308102) 

(38)  Englantilainen nykytaide on parhaimmillaan ja hirveimmillään hyvin poliittista. 
(…) Puhumattakaan isolla rahalla hankitusta mutta joiltakin osin kovin heppoi-
sesta Saatchi-kokoelman uusripustuksesta Ant Noises 2 Damien Hirsteineen ja 
Gavin Turkeineen. (HS 6654981) 

Kun seuralais-lauseke sisältää kaksi tai useampia seuralais-sanoja, seuralais-sanat 
erotetaan toisistaan tyypillisesti ja-konjunktiolla, joskus myös tai- ja sekä-
konjunktioilla. Näiden lisäksi yhdistämiseen voi käyttää sun- ja ynnä-konjunktioita 
yhdessä muu-pronominin kanssa muodossa sun ~ ynnä muine X:ineen (ks. esimerkki 
(39)) tai enemmänkin yleistä paljoksuntaa ilmaisevana sun ~ ynnä muineen 
-lausekkeena (ks. esimerkki (40)). 

(39)  Vatanen toteaa, aivan oikein, että auton pitäminen köyhdyttää kansalaisia koh-
tuuttomasti, mutta hän tarjoaa lääkkeeksi lisää autoja, entistä parempikuntoisem-
pia. Parempi olisi tarjota toimivaa julkista liikennettä linjatakseineen, kimppa-
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kyyteineen, auto-osuuskuntineen ynnä muine ennakkoluulottomine lisineen. 
(HS 7077663) 

(40)  Kuluttajan osaksi on jäänyt uskoa puheisiin ruuan puhtaudesta ja maksaa kiltisti 
sekä kuitata päälle EU:n maatalouspolitiikan kustannukset ylituotantoineen sun 
muineen, jotka ovat perinteisesti unionin suurin rahareikä. (HS 12670023) 

Rinnakkaisia seuralais-sanoja sisältävät seuralais-lausekkeet voivat sisältää jon-
kinlaisen erikoisefektin. Yksi erikoisuus on seuralais-sanojen rinnastaminen ilman 
rinnastavaa elementtiä – konjunktiota tai välimerkkiä (aineistossa n = 28/2000). 
Tällöin rinnakkaisia seuralais-sanoja on tyypillisesti kaksi (n = 26/28; lopuissa kah-
dessa seuralais-sanoja on neljä). Tavallisin konjunktioton rinnastus on tyyppiä 
X:ineen kaikkineen tai päivineen, jolloin jälkimmäisellä seuralais-sanalla ei ole referent-
tiä vaan se ilmaisee seurattavan kokonaisvaltaisuutta (tarkemmin ks. luku 5.2.6). Iso 
suomen kielioppi mainitsee nämä rinnasteisen kiteymän muotin yhteydessä (Hakuli-
nen ym. 2004: 1032). Konjunktiotta voidaan rinnastaa kuitenkin myös leksikaalises-
ti täysiä seuralais-sanoja kuten pilkkuineen kirjaimineen esimerkissä (41), ja listan on 
mahdollista olla myös kahta seuralais-sanaa pidempi, kuten nähdään unesta kerto-
vaan Facebook-päivitykseen sisältyvästä anakoluutteineen änkytyksineen välimieleen-
juolahduksineen esimerkissä (42). Tavallisempaa kuitenkin on, että leksikaaliset seura-
lais-sanat erotetaan toisistaan vähintään pilkulla kuten karvoineen, laikkuineen esimer-
kissä (43). 

(41)  Se [VersaBraille] oli sellainen pikkuinen laatikko, joka sisälsi pilkkuineen 
kirjaimineen 20-merkkisen pistenäytön. (HS 13270422) 

(42)  Yöllä olin ensi Kielitieteen päivillä, missä järjestäjät väen vängällä halusivat lukea 
sanasanaisesti minun ja Tommin Fonetiikan päivillä pitämän esitelmän yleisölle. 
Se luettiin dramatisoidusti niin, että yksi esiintyjä luki minun, toinen kaimani 
vuorosanat kaikkine anakoluutteineen änkytyksineen välimieleen-
juolahduksineen. (…) (M47, Facebook-statuspäivitys 27.1.2016) 

(43)  Kukikkaan kankaan lisäksi materiaalina saattaa olla lehmännahkaa karvoineen, 
laikkuineen. (HS 9007005) 

Pitkä rinnastettujen seuralais-sanojen lista voi paitsi välittää informaatiota myös 
toimia tyylikeinona. Iso suomen kielioppi (Hakulinen ym. 2004: 1031) mainitsee neli- ja 
useampiosaisten konjunktiottomien listausten olevan sävyltään intensifioivia. Tämä 
nähdään myös mainostekstiä lainaavassa suomalaista perinnemaisemaa kanervineen, koi-
vuineen, soineen, puroineen (ks. esimerkki (44)). Toisaalta osassa aineiston pitkistä rin-
nastuksista on päinvastoin käytetty runsaasti rinnastuskonjunktioita, kuten edellä 
esimerkissä (36) esiin tulleessa perinteinen puheteatteri syineen ja seurauksineen, kysymyksi-
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neen ja joskus harvoin vastauksineenkin, sanomineen ja moraaleineen, mikä myös saa aikaan 
intensifioivan sävyn. 

(44)  Fazerin mainos Voita pala Sinistä Suomea tuntuu tutulta. Suklaapala on Suomen 
kartalla suurin piirtein samalla kohdalla kuin Sunnuntai-hehtaari, jonka vuonna 
1996 piti olla Suomen halvinta maata. Mainoksessa ei kerrota tarkemmin, mistä 
on kysymys, mutta internetsivuilta saa lisää tietoa ja siellä on kuviakin paikasta. 
Sivuilla voi osallistua arvontaan, jonka voittona on 14,9 hehtaaria ”suomalaista 
perinnemaisemaa kanervineen, koivuineen, soineen, puroineen”. 
(HS 6107252) 

Moniosaisen listan vyörytysfunktio voidaan myös ilmaista eksplisiittisesti, kuten 
esimerkissä (45), jossa neljän seuralais-sanan listaa lumisateineen, luistinkenttineen, 
kirkkoineen, juhlasaleineen seuraa rinnastuskonjunktiollinen lisäys ja mitä vielä, joka 
osoittaa listan vielä jatkuvan. Samanlaista listauksen jatkuvuutta ja asioiden paljoutta 
sekä samalla listattujen asioiden kaikenkattavuutta ilmaisee rinnastusketjun viimei-
senä oleva kaikkineen, kuten hautausmaa vainajineen, puineen ja kaikkineen esimerkissä 
(46). Tällaisen kolmiosaisen, yleistävään ja muu(ta)- tai ja kaikki -elementtiin päätty-
vän listauksen Iso suomen kielioppi (Hakulinen ym. 2004: 1031) mainitsee olevan af-
fektiivinen. Aineistosta nähdään, että jatkuvuutta tai paljoutta ilmaiseva kaikkineen 
voidaan yhdistää myös konjunktiottomaan vyöryttävään listaukseen, kuten esimer-
kin (47) hyntteineen, mööpeleineen, koteineen, kaikkineen osoittaa. 

(45)  Myös Anna Karenina on vaihtuvien ja yllättävien näkyjen ja Ilkka Volasen valo-
suunnittelun kuten myös Kaija Salaspuron upeiden epookkiasujen kautta loisto-
kas luomus lumisateineen, luistinkenttineen, kirkkoineen, juhlasaleineen ja 
mitä vielä. (HS 6656567) 

(46)  Vainajat siirretään pian tämän portugalilaisen kylän hautausmaalta Euroopan 
suurimman tekoaltaan tieltä ja elävätkin ovat suostuneet muuttamaan. (…) Kylä-
läiset kieltäytyivät lähtemästä, ellei myös hautausmaata siirretä. Uusi Valon kylä 
on nousemassa korkeammalle parin kilometrin päähän. Sinne siirretään syksyllä 
myös kylän vanha hautausmaa vainajineen, puineen ja kaikkineen. 
(HS 3949166) 

(47)  Tänään mennään taas kylään Ulmasille. Tai oikeastaan Ulmaset tulevat meille 
hyntteineen, mööpeleineen, koteineen, kaikkineen. TV1:n dokumenttisarja 
kuvaa tavallisen helsinkiläisperheen elämää läheltä ja mahdollisimman autenttises-
ti. (HS 11512426) 

Edellä on esitelty -ine-lausekkeen seuralais-sanoja. Näiden lisäksi seuralais-
lausekkeeseen voi kuulua attribuutteja, jotka seuralais-sanojen tavoin voivat olla 
yksiosaisia tai komplekseja. Yksiosaiset attribuutit ovat useimmiten adjektiiviattri-
buutteja, siis -ine-sijaisia adjektiiveja, numeraaleja tai pronomineja kuten esimerkeis-
sä (48) (tuhansine) ja (49) (lukuisine, etnisine, portugalilaisine). Myös genetiiviattribuutteja 
käytetään (aineistossa n = 50/2000), kuten aikataulujen esimerkissä (50). Lisäksi 
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verbikantaisella seuralais-sanalla voi olla verbin valenssista määräytyviä muissa si-
joissa taipuvia attribuutteja, kuten nähdään esimerkistä (51) kaupassa käymisineen. 

(48)  Kaupunkien ruuhkat tuhansine autoineen aivan puistattavat. (HS 4854915) 

(49)  Maa [Mosambik] on maailman köyhimpiä, mutta musiikki rikasta lukuisine etnisine 
ja portugalilaisine vaikutteineen. (HS 5385712) 

(50)  Käytännön toteutus aikataulujen yhteensovittamisineen oli hankalinta. 
(HS 296643) 

(51)  Ohjatut leikit, laulut, lorut, askarteleminen, ilmaisu- ja liikuntatuokiot yhtä hyvin 
kuin lapsille mieluisat arkiaskareet leipomisineen, siivoamisineen ja kaupassa 
käymisineen tarjoavat loistavia tilanteita käsitteiden opettamiseen. (HS 2734852) 

Joskus -ine-komitatiivin yhteydessä käytetään myös epäkongruenttia instruktiivi-
sijaista attribuuttia, joka liittyy lähinnä tapaa ilmaiseviin fraasimaisiin kokonaisuuk-
siin kuten omin lupineen ~ lupinensa (mm. HS 14073004, HS 946395) ja omin nokki-
neen ~ nokkinensa (mm. HS 3266916, HS 9199629) merkityksessä ’itse, ilman toisten 
lupaa tai apua’. Toisaalta myös kongruenttia omine-attribuuttia esiintyy, esimerkiksi 
Käräjäoikeus arvioi Isokallion myyneen yli sadan miljoonan arvoiset osakkeet omine lupinensa 
(HS 24985457). Oma-attribuutin muoto näyttää olevan vakiintumaton, ja samankin 
puhujan puheessa voi jopa yhden puhunnoksen aikana esiintyä eri muotoja: ”Tää 
oli kans asioita, joita tein omine lupineen. Että ihan omin luvin kirjotin sinne…”, ja 
muutaman päivän päästä samasta aiheesta: ”Omin lupineni sen kirjotin.” (N31 ruoka-
tauoilla kollegoilleen 23.11. ja 27.11.2012). Instruktiivia voi tavata attribuutin sijana 
myös muiden lekseemien yhteydessä, kuten kuvitelluin heikohkoin aseenkäsittelytaitoi-
neen esimerkissä (52) osoittaa. Esimerkissä blogikirjoittaja kuvaa alakouluikäisen 
mietteitä siitä, tarvitseeko isona mennä armeijaan. 

(52)  Tässä kohtaa keskustelua pikkuneiti vaipui maahan käkättämään kaksinkerroin ja 
aina kun nauru meinasi loppua, hän keksi uuden mielikuvan itsestään armeijassa 
käsilaukkuineen, mekkoineen ja kuvitelluin heikohkoin aseenkäsittely-
taitoineen.(http://istuusepaivankakkaralla.blogspot.fi/2016/03/armeijasta.html, 
8.3.2016; viitattu 20.9.2016) 

Komplekseiksi kutsun attribuutteja, joilla on edelleen omia määritteitään ja jotka 
ovat siten moniosaisia. Kuten yksinkertaiset attribuutit, kompleksin attribuutin 
edussana on yleensä adjektiiviattribuutti (kuten partisiippiattribuutti yhdistävine esi-
merkissä (53)), mutta se voi olla myös genetiiviattribuutti (kuten neron ja suosik-
kisäveltäjän esimerkissä (54)). Niissä muutamassa aineiston esimerkissä, jossa -ine-
sijaisen seuralais-sanan kompleksi attribuutti sijaitsee seuralais-sanan jäljessä, attri-
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buutin edussana taipuu paikallissijassa, kuten johtajineen kaikkialta maailmasta esi-
merkissä (55). 

(53)  Musiikki on kiitollista esitettävää vapaatonaalisine, ranskalaista kolorismia ja saksa-
laista ekspressionismia yhdistävine piirteineen. (HS 10874946) 

(54)  Itse näytelmä on sen sijaan vaatimattoman, mutta itsetuntoisen neron ja toisaalta maail-
man valloittaneen, mutta sisäisesti epävarman suosikkisäveltäjän vasta-asetelmineen ai-
ka tavanomainen (…). (HS 7936060) 

(55)  YK:n huippukokous johtajineen kaikkialta maailmasta ei ollut kaikkein helpoin 
paikka tulkeille. (HS 5510213) 

Attribuuteista genetiiviattribuutti ansaitsee lisähuomion. Penttilän kielioppia lu-
kuunottamatta sitä ei mainita kielioppikuvauksissa tai kielenhuolto-oppaissa eikä 
sitä esiinny niiden esimerkeissä, ja Penttiläkin (1957: 438) toteaa, että ”komitatiiviin 
ei (…) voida liittää genetiiviattribuuttia”. Aineistossa sitä kuitenkin käytetään jonkin 
verran (n = 50/2000 eli 3 %:ssa -ine-lauseista). Genetiiviattribuutin ongelmallisuus 
on siinä, että se häiritsee seuralais-sanan luontaista viittaussuhdetta seurattava-
sanaan. Tyypillisesti -ine-rakenteen seurattava- ja seuralais-sanat muodostavat yh-
dessä, ilman mahdollisia attribuuttejakin, mielekkään kokonaisuuden, siten että 
niiden referenttien välinen suhde on looginen. Osassa genetiiviattribuutillisista -ine-
rakenteista osapuolten suhde säilyykin mielekkäänä, mutta osassa ilmauksen ym-
märretyksi tuleminen edellyttää välttämättä attribuuttina olevan substantiivin merki-
tyksen huomioimista, ja tämä voi tehdä ilmauksesta kömpelön. 

Esimerkin (56) huoltopiha henkilökunnan pysäköintipaikkoineen havainnollistaa käyt-
töjä, joissa komitatiivirakenne ilmaisee mielekästä merkitystä myös attribuuteitta. 
Osapuolisanat huoltopiha pysäköintipaikkoineen ilmaisevat pysäköintipaikkojen sijaitse-
van huoltopihalla, ja genetiiviattribuutti tuo tähän vain lisätiedon paikkojen varaa-
misesta yksin henkilökunnan käyttöön. Sen sijaan esimerkissä (57) pelkät osapuoli-
sanat avajaisjuhlat leikkuineen ja sytyttämisineen eivät muodosta mielekästä merkitystä, 
vaan ilmaisun ymmärtämiseksi tulee huomioida myös genetiiviattribuutit nauhan 
leikkuineen ja Hiidenkallion tunnelin valojen sytyttämisineen. Tämä häiritsee seuralais-
sanan viittaussuhdetta seurattava-sanaan ja tekee ilmauksen kokonaisuudesta kan-
kean. Syynä tähän voi olla se, että seuralais-sanaa määrittävä genetiiviattribuutti 
tarjoaa vaihtoehtoisen viittauspisteen seuralais-sanan possessiivisuffiksille hämär-
täen siten komitatiivirakenteen sisältämää merkityssuhdetta. Toisaalta on myös 
perusteita pitää esimerkkiä (57) näistä kahdesta vähemmän epäkieliopillisena, sillä 
siinä genetiiviattribuutit palautuvat nominaalistettujen verbien leikata ja sytyttää ar-
gumentteihin toisin kuin esimerkissä (56), jonka genetiiviattribuutti on possessiivi-
nen. 
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(56)  Rakennuksen takana on huoltopiha henkilökunnan pysäköintipaikkoineen. 
(HS 2326741) 

(57)  Autoilijat huristivat Kehä kakkoselle pian yhden jälkeen iltapäivällä, kun avajais-
juhlat nauhan leikkuineen ja Hiidenkallion tunnelin valojen sytyttämisineen oli-
vat päättyneet. (HS 9714914) 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan kanssa-ilmauksen seuralais-lauseketta, jossa 
seuralais-sanana on kanssa-postpositiota täydentävä substantiivi. Näitä voi seuralais-
lausekkeessa olla yksi, kuten järjestön esimerkissä (58), tai useita rinnakkaisia. Kanssa-
aineiston pisin seuralais-sanojen ketju on 6-osainen (ks. esimerkki (59)). Rinnastei-
sia seuralais-sanoja yhdistetään normaalisti rinnastuskonjunktiolla, eikä kanssa-
rakenteessa esiinny edellä -ine-rakenteen intensifioivan käytön yhteydessä nähtyä 
pelkillä välimerkeillä rinnastamista tai täysin rinnastuselementitöntä rinnastusta 
(vrt. -ine-esimerkit (41)–(47), s. 83). Kanssa-postposition yhteydessä rinnastus-
konjunktion poisjättö tuntuisi oudolta (?Tarjoa muikut perunoiden(,) kastikkeen kanssa). 
Seuralais-sanat ovat joko yksiosaisia, kuten esimerkeissä (58) ja (59), tai useasta 
osasta koostuvia. Yleisiä komplekseja seuralais-sanoja ovat proprit, kuten Kuopion 
käsi- ja taideteollisuusakatemia ja Lahden muotoiluinstituutti esimerkissä (60), sekä etu- ja 
sukunimen muodostamat nimikokonaisuudet, kuten Birgitta Boucht ja Inga-Britt Wik 
esimerkissä (61). 

(58)  Sattui niin, että Hoa jakoi suomalaishankkeen toimiston erään norjalaisen 
järjestön kanssa. (HS 2491) 

(59)  Azerbaidzhanissa Ofelia asui kerrostalossa äitinsä, isoisänsä, isoäitinsä, 
setänsä, tämän vaimon ja lasten kanssa. (HS 566945)  

(60)  Museo tekee yhteistyötä muun muassa useiden tekstiilialan yritysten ja oppilaitos-
ten kanssa. Erityiset suhteet on solmittu Kuopion käsi- ja taideteollisuus-
akatemian ja Lahden muotoiluinstituutin kanssa. (HS 936467) 

(61)  Hän on myös toimittanut Birgitta Bouchtin ja Inga-Britt Wikin kanssa äitinsä 
Mirjam Tuomisen teksteistä kolmiosaisen, pohjoismaita pitkin huomatun kirja-
sarjan. (HS 2610541) 

Kanssa-ilmauksen seuralais-lausekkeeseen sisältyvät attribuutit voivat -ine-
lausekkeiden tapaan olla yksiosaisia, kuten erään ja norjalaisen esimerkissä (58), tai 
komplekseja, kuten partisiipit muodostaman ja suunnitteleman omine määritteineen 
esimerkissä (62). Yleisin attribuuttityyppi ovat adjektiiviattribuutit: genetiivisijassa 
kongruoivat adjektiivit, pronominit, numeraalit ja partisiipit kuten erään norjalaisen 
esimerkissä (58), kuuden esimerkissä (63) sekä Pariisin, Amsterdamin ja Brysselin pörssien 
muodostaman ja Lontoon ja Frankfurtin pörssien suunnitteleman esimerkissä (62). 
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(62)  Uusi virt-x kilpailee muun muassa Pariisin, Amsterdamin ja Brysselin pörssien muodos-
taman Euronextin sekä Lontoon ja Frankfurtin pörssien suunnitteleman Ixin kanssa. 
(HS 789855) 

(63)  Saarelainen, 19, pyrki mäkisellä radalla irtiottoihin, ja oli kuuden polkijan kanssa 
osuuden loppuvaiheissa karussa. (HS 269509) 

Toisin kuin -ine-rakenteessa, kanssa-rakenteessa myös genetiiviattribuutti on käy-
tössä neutraali (kuten Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, New Yorkin filharmo-
nikkojen, Kiinan johtajien, Ruotsin Jarmo Sandelinin, Robinsonin perheen, lapsen 
äidin tai oman postikonttorini jakeluesimiehen kanssa; HS 936488, HS 1374009, 
HS 870419, HS 1380957, HS 1283925, HS 1163735, HS 536654) ja hyvin yleinen 
(12 %:ssa aineistolauseista; vrt. 3 %:ssa -ine-lauseista, joista niissäkin monissa on-
gelmallinen). Se esiintyy luontevasti niin ainoana attribuuttina (kuten tämän vaimon 
esimerkissä (59)), useamman genetiiviattribuutin ketjuna (kuten Jukka Perkon ja 
Severi Pyysalon Poppoo-yhtyeen esimerkissä (64)) kuin omine attribuutteineenkin (kuten 
1920-alussa aloitetun historiallis-poliittisen kirjeenvaihdon ensimmäisen sarjan esimerkissä 
(65)). 

(64)  Porin jazzeilla hän esiintyy 15.–23. heinäkuuta useissa kokoonpanoissa sekä 23.7. 
Promenadikeskuksen konserttisalissa yhdessä Jukka Perkon ja Severi Pyysalon 
Poppoo-yhtyeen kanssa. (HS 815274) 

(65)  Saksan, Venäjän ja Ranskan tiedeakatemiat aikovat julkaista yhteistyönä filosofi 
Gottfried Wilhelm Leibnizin (1646–1716) luonnontieteellis-lääketieteellis-
teknisistä töistä koostuvan kahdeksanosaisen teossarjan. (…) Pisimmällä ollaan 
1920-alussa aloitetun historiallis-poliittisen kirjeenvaihdon ensimmäisen sarjan kanssa. 
(HS 812330) 

Edelliset attribuuttityypit ovat siis yhteisiä kanssa- ja -ine-lausekkeille. Sen sijaan 
vain kanssa-rakenteen seuralais-lausekkeessa esiintyy nimikesubstantiiveja – nomi-
natiivisijaisia nimikeattribuutteja (kuten puolustuspelaaja Veli-Pekka Kautosen kanssa 
esimerkissä (66)) ja kongruoivia, genetiivisijaisia nimikeappositioita (kuten Sankalan 
poikamiesveljesten Ilpon ja Ekin kanssa esimerkissä (67); nimikeappositio on merkitty 
esimerkkilauseisiin lihavoidulla kursiivilla). Nimikeappositio saa usein (2/3 tapauk-
sista) omia attribuuttejaan: esimerkissä (67) nimikeappositio poikamiesveljesten saa 
suhdetta osoittavan genetiiviattribuutin Sankalan, ja esimerkissä (68) on kerrostei-
nen määritysketju [[sittemmin [toisen [aviopuolisonsa]appositio]] kanssa]PP. Nimikeapposi-
tio sijaitsee tavallisesti seuralais-sanan edellä kuten attribuutitkin (kuten esimerkissä 
(67)), mutta se voi sijaita myös pilkulla erotettuna seuralais-sanan jäljessä (kuten 
esimerkissä (68)). 

(66)  Jääkiekkoilun SM-liigaseura Helsingin IFK teki vuoden sopimuksen puolustus-
pelaaja Veli-Pekka Kautosen kanssa. (HS 1141271) 
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(67)  Sankalan poikamiesveljesten Ilpon ja Ekin kanssa tein tuttavuutta jo perjantai-
iltana kyläkaupan baarissa. (HS 572122) 

(68)  Nämä työt jäivät kuitenkin sivuun, kun hän aloitti yhteistyön alkoholiriippuvuu-
den hoitoon erikoistuneen tohtori Reijo Ojutkankaan, sittemmin toisen avio-
puolisonsa kanssa. (HS 957933) 

-ine-sijan käytöstä nimikeattribuutit ja nimikeappositiot näyttävät aineiston va-
lossa puuttuvan kokonaan. Nimikeattribuuttien puuttumista voisi perustella sillä, 
että -ine-sija on ylipäätään harvinainen henkilönnimistä, joita nimikeattribuutti ylei-
simmin luonnehtii. Kuitenkin myös monet muut proprit voivat sekä saada nimi-
keattribuutin että olla luontevia -ine-sijassa, ja esimerkiksi lause Epilän maisemat 
ravintola Patarouvineen ovat hänelle rakkaita olisi täysin mahdollinen. Aineistossa 
tällaisia ei kuitenkaan ole. 

Nimikeappositio puolestaan tuntuu -ine-sijan yhteydessä lähtökohtaisesti mah-
dottomalta, sillä appositiorakenteen edellyttämä samaviitteisyys ei näytä kuulu-
van -ine-sijan ilmaisupotentiaaliin. Tämä havainnollistuu -ine- ja kanssa-lausekkeita 
vertaavalla parafraasitestillä. Kanssa-ilmaukset vaimonsa kanssa, Pirkon kanssa ja edelli-
set yhdistävä Pirkko-vaimonsa kanssa kääntyvät -ine-sijalle (vaimoineen, Pirkkoineen, 
Pirkko-vaimoineen), mutta on mahdotonta muodostaa -ine-lauseketta, joka vastaisi 
appositiorakennetta vaimonsa Pirkon kanssa. Kahta samaan olioon viittaavaa -ine-
lauseketta ei voi yhdistää (*vaimoineen Pirkkoineen), ilman että niiden väliin lisäisi 
esimerkiksi täsmennystä ilmaisevan elementin (esimerkiksi Pirkkoineen eli vaimoineen), 
ja sekään ei tee ilmaisusta luontevan tuntuista. 

Edellä on esitelty -ine- ja kanssa-rakenteiden seuralais-lausekkeiden eri osia. Seu-
raavaksi tarkastellaan, millaiset lausekerakenteet ovat muotojen käytössä yleisiä ja 
paljonko -ine- ja kanssa-rakenteet poikkeavat tältä osin toisistaan. Kaikkein yleisin 
lausekerakenne on yksisanainen ja sisältää yhden seuralais-sanan ilman attribuutteja 
(-ine 68 %, kanssa 55 %) (ks. -ine taulukossa 2 ja kanssa taulukossa 3, jossa tarkaste-
lun ulkopuolelle on jätetty appositiorakenteen sisältävät kanssa-ilmaukset 
n = 75). -ine-sijan on ylipäätään ominaista esiintyä ilman attribuutteja (yhteensä 
79 %), jotka ovat yleisempiä kanssa-lausekkeelle (attribuutittomia on 61 %). Sen 
sijaan rinnasteisia seuralais-sanoja sisältyy useammin -ine- kuin kanssa-lausekkeeseen 
(-ine 17 %, kanssa 11 %). 
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Taulukko 2.  -ine-sijaisen seuralais-lausekkeen rakenne (suhteelliset osuudet, n = 1000). 

Seuralaissanojen 
lukumäärä 

attribuuttien lukumäärä YHT % 0 1 2 3–4 
1 68,3 12,6 1,5 0,4 82,8 
2 7,5 3,3 1,6 0,4 12,8 
3–6 2,8 1,3 0,2 0,1 4,4 
YHT % 78,6 17,2 3,3 0,9 100 

Taulukko 3.  Kanssa-postposition seuralais-lausekkeen rakenne (suhteelliset osuudet, n = 925). 

Seuralaissanojen 
lukumäärä 

attribuuttien lukumäärä YHT % 0 1 2 3–4 
1 55,3 27,8 6,1 0,3 89,5 
2 4,2 2,1 1,4 0,8 8,5 
3–6 1,3 0,4 0,2 0,1 2 
YHT % 60,8 30,3 7,7 1,2 100 

Yleisesti suomen kielen NP-rakenteesta ei ole tarjolla yksityiskohtaista tietoa, 
johon seuralais-lausekkeiden attribuuttien määrää voisi suoraan verrata, mutta lau-
sekkeiden keskimääräistä pituutta on arvioitu Lauseopin arkiston kirjoitetun kielen 
aineiston perusteella suhteuttamalla koko lauseen sisältämien substantiivin määrit-
teiden määrää päälauseenjäsenten määrään (Pajunen & Palomäki 1985: 58–60). 
Näin arvioituna substantiivikantaisista päälauseenjäsenistä noin 80 % saisi keski-
määrin yhden määritteen, ja kaikkien lausekkeiden määrään suhteutettuna yhden 
määritteen saisi noin 60 % substantiivilausekkeista (emp.). Jos tätä verrataan komi-
tatiivirakenteiden seuralais-lausekkeisiin, nähdään, että karkeastikin arvioiden se-
kä -ine- että kanssa-komitatiiviin liittyy vähemmän määritteitä kuin substantii-
vilausekkeisiin kielessä yleensä. 

Sekä seuralais-sanat että niiden attribuutit ovat tyypillisesti yksinkertaisia. -ine-
sijalla tämä korostuu erityisesti. Aineiston tarkastelu osoittaa, että -ine-rakenteessa 
seuralais-sanoista 2 % ja niiden attribuuteista 25 % on komplekseja, eikä komplek-
siin seuralais-sanaan liity lähes koskaan attribuuttia. Kanssa-aineiston seuralais-
sanoissa on selvästi runsaammin kompleksisuutta: niistä 16 % ja attribuuteista 28 % 
on komplekseja, ja myös kompleksit seuralais-sanat saavat yleisesti attribuutteja. 
Kanssa-rakenteen kompleksien seuralais-sanojen lukumäärää kasvattavat erityisesti 
etu- ja sukunimen parit, joita on 2/3 komplekseista seuralais-sanoista (13 % koko 
kanssa-aineistosta). Jos etunimi laskettaisiin sukunimen taipumattomaksi appositio-
attribuutiksi, muuttuisi kompleksisuuden kuva oleellisesti, mutta nimikokonaisuutta 
on luontevampaa käsitellä yhdessä kuin osiltaan erotettuna (ks. myös Vilkuna 2000: 
188). Myös suurin osa (2/3) kanssa-lausekkeisiin sisältyvistä nimikeappositioista 
esiintyy juuri etu- ja sukunimen yhdistelmän yhteydessä, esimerkiksi vaimonsa Dedé 
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Wolffin kanssa (HS 526351), Espanjan pääministerin José Maria Aznarin kanssa 
(HS 688155) ja Mikkelin musiikkijuhlien takapirun, Helsingin Sanomien edesmenneen mu-
siikkitoimittajan Seppo Heikinheimon kanssa (HS 559728). Appositiosuhteessa oleva 
seuralais-sana ei yleensä saa attribuutteja (vain 5 %:ssa appositiollisista seuralais-
lausekkeista, kuten lastensa, seitsenvuotiaiden Jonnan ja Essin sekä yksivuotiaan Emilin 
kanssa esimerkissä (69)). Nimikeappositiolla sen sijaan on usein omia attribuutteja 
(2/3:lla appositioista), kuten edellä nähtiin esimerkeissä (67)–(68). 

(69)  Sari Etu-Seppälä on saapunut talikon varteen lastensa, seitsenvuotiaiden Jonnan ja 
Essin sekä yksivuotiaan Emilin kanssa. (HS 443604) 

Vaikka tämä tutkimus ei laajan puhekielisen aineiston puutteessa syvenny puhu-
tun kielen komitatiiviin, nostan tässä yhteydessä esiin muutaman huomion -ine-sijan 
käytöstä puheessa kuulonvaraisesti keräämäni aineiston perusteella. Puhutun kie-
len -ine-seuralais-lausekkeissa on pääasiassa vain yksi seuralais-sana (3/4:ssa poimi-
tuista ilmauksista); kahden seuralais-sanan lausekkeissa jälkimmäinen komitatiivi on 
usein kaikkineen ~ kaikkinensa tai päivineen (2/3 tapauksista). Puheaineiston pisim-
mät rinnastettujen seuralais-sanojen ketjut ovat kolmiosaisia ja kaikki ne näyttäisivät 
olevan intensifioivassa käytössä. Vyörytysfunktiota korostavat yhtäältä joka seura-
lais-sanan välissä olevat rinnastuskonjunktiot, kuten pieni ihminen omine henkilökohtai-
sine tapahtumineen ja iloineen ja murheineen esimerkissä (70), tai toisaalta rinnastus-
elementtien täydellinen puuttuminen kuten karvoineen häntineen kaikkineen esimerkis-
sä (71). 

(70)  [Kahvihuoneessa puhutaan suurista historiallisista mullistuksista, joita aikalaiset 
eivät välttämättä havaitse.] …kuinka paljon pieni ihminen omine henkilökohtai-
sine tapahtumineen ja iloineen ja murheineen oikeasti ymmärtää [sitä, millai-
nen murroskausi on meneillään] (N33, 22.8.2011) 

(71)  [XLII Kielitieteen päivien sektioesitelmässä esitellään erään metodin sovellusta] 
Tämmösenä reunahuomautuksena: tätä menetelmää ei tarvitse niellä karvoineen 
häntineen kaikkineen. (N41, 22.5.2015) 

Puheesta poimimieni komitatiivien attribuutit ovat kaikki yksinkertaisia ja lähes aina 
yksittäisiä. Tyypillisin attribuutti puheessa on kaikkine, vaikka käytössä on myös 
muita pronomineja (niine, näine), adjektiiveja (kuten vauhdikkaine koreografioineen, 
väsyneine pikkulapsineen, fiksuine vastauksineen) sekä omine ja omin -attribuutit. Partisiip-
pimääritteiden ja genetiiviattribuuttien puuttuminen on odotuksenmukaista siinä 
mielessä, että ne esiintyvät enemmänkin kirjoitetussa kuin puhutussa kielessä (Paju-
nen & Palomäki 1985: 58–59). Puhutun kielen esimerkeistäni attribuutteja on yh-
dessä kolmanneksessa. Tämä on enemmän kuin kirjoitetun kielen aineistossani, 
jossa 1/5 -ine-lausekkeista sisältää attribuutin (ks. taulukko 2). Mielenkiintoista on, 
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että Ikola (1999: 68–70) arvioi Lauseopin arkiston aineiston perusteella adjektii-
viattribuutin olevan komitatiiville päinvastoin huomattavasti tavallisempi yleis-
kielessä kuin puhutussa kielessä. 

Arkinäkemyksissä on arveltu, että yksi syy -ine-sijan pieneen tekstifrekvenssiin 
olisi rakenteen pituudessa. Ajatellaan, että -ine-sija on possessiivisuffikseineen pitkä 
ja raskas käyttää – aivan erityisesti silloin, kun seuralais-lauseke sisältää attribuutteja, 
jotka kaikki kongruoivat -ine-sijassa. Kanssa-rakenteen oletetaan olevan kevyempi, 
koska itse postpositio kanssa esiintyy koko rakenteessa vain kerran, eikä toistu esi-
merkiksi rinnastuksessa, ja sen yhteydessä käytettävä genetiivi on lyhyt ja helppo-
käyttöinen. Tämän voi nähdä selittävän esimerkiksi puheessa spontaanisti tapahtu-
van -ine-sijan ja kanssa-postposition rinnastamisen kuten se vaimoineen ja neljän lapsen-
sa kanssa (ks. puheesta poimittu esimerkki (72); jälkeenpäin kysyttäessä puhuja itse 
totesi, että ”neljine lapsineen” olisi kamalan hankala). 

(72)  Muuttiko se tosiaan sinne Norjaan, vaimoineen ja neljän lapsensa kanssa? 
(N33, 17.10.2011) 

Seuraavassa peilaan oletusta HS2000-aineistoon, jonka perusteella rakenteen pituus 
ei näyttäisi juuri vaikuttavan muodonvalintaan. 

Kuten edellä nähtiin, kanssa-rakenteen seuralais-lausekkeet sisältävät -ine-
rakennetta enemmän attribuutteja ja siten täysin attribuutiton seuralais-lauseke on 
tavallisempi -ine-rakenteessa (79 % aineistosta) kuin kanssa-rakenteessa (56 %). 
Tämän voisi ajatella olevan yhteydessä siihen, että -ine-sijaiset seuralais-sanat olisivat 
kanssa-postposition edussanoja pidempiä ja siksi käytössä raskaita jo attribuuteitta-
kin. 

Sanepituuksien16 vertailu aineistossa osoittaa, että -ine-lausekkeen seuralais-sanat 
ovat tyypillisesti pidempiä kuin kanssa-ilmauksen seuralais-sanat (ks. kuvio 2, joka 
esittää suhteelliset osuudet yhtäältä kunkin muodon lekseemeistä ja toisaalta osu-
mista). Tähän on jo yksin muotoperustainen syy: lyhin mahdollinen -ine-sijainen 
osuma voi olla 6-merkkinen (esimerkiksi öineen; aineistossa lyhyimmät ovat 
7-merkkiset päineen, töineen, kuineen ja puineen) mutta kanssa-postposition yhteydessä 
3-merkkinen (esimerkiksi sen kanssa; aineistossa lyhin on l:n kanssa: Lammilainen isäni 

                                                   
16 Tarkasteluun on otettu -ine- ja kanssa-rakenteiden ei-rinnasteiset yksiosaiset seuralais-sanat. Tarkas-
telun ulkopuolelle jäävät rinnasteisessa käytössä olevat (kuten kesä toimineen, toiveineen ja huveineen) sekä 
kompleksit seuralais-sanat (kuten London School of Economicin tai Ilmatieteen laitoksen kanssa). Yhden 
seuralais-sanan sisältävät lausekkeet ovat molemman muodon tyypillisin lausekemuoto (-ine 83 %, 
kanssa 90 %), ja kun kompleksiset seuralais-sanat rajataan pois, voidaan keskittyä nimenomaan seura-
lais-sanan pituuden vaikutuksen tarkasteluun. Tällä rajauksella jää 1000 osuman aineistosta tarkaste-
luun 812 -ine-osumaa, joiden joukossa on 526 eri lekseemiä, sekä 742 kanssa-osumaa, joiden joukossa 
on 500 eri lekseemiä. 
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tuskin olisi sitä [”nähdään”-tervehdystä] käyttänyt, emmekä me 60-luvun koululaiset var-
masti hyvästelleet toisiamme Lammin raitilla sillä sanalla – l:n kanssa sen paremmin kuin 
d:nkään, HS 231611). 

 

Kuvio 2.  Seuralais-sanan sanepituus -ine- ja kanssa-käytöissä, suhteelliset osuudet lekseemeistä 
ja osumista (lekseemejä: -ine n = 526, kanssa n = 500; osumia: -ine n = 812, kanssa 
n = 742). 

-ine-aineiston tekstiosumissa on erityisen suuri piikki 10-merkin kohdalla, mihin 
osaltaan vaikuttaa perheineen-osumien suuri määrä, mutta 10-merkkisten -ine-
saneiden joukossa on myös eniten eri lekseemejä. Sekä kaikkiin osumiin että eri 
lekseemeihin suhteutettuna kanssa-muodon käytössä painottuvat lyhyemmät osu-
mat kuin -ine-muodolla: kanssa-aineistossa on runsaiten 6–14-merkkisiä osu-
mia, -ine-aineistossa 9–16-merkkisiä osumia. Luonnollisestikin aivan lyhyitä osumia 
on vain kanssa:lla (3–6 merkkiä) ja kaikkein pisimpiä (24–26) vain -ine:llä. Sane-
pituudeltaan -ine-rakenteen seuralais-sanat ovat siis selvästi kanssa-rakennetta pi-
dempiä. Kanssa-rakenteen seuralais-sanoista 3–10-merkkisiä on 2/3, -ine-rakenteessa 
1/3; 90 % kanssa-rakenteen seuralais-sanoista on alle 16-merkkisiä, -ine-sijalla alle 
18-merkkisiä. Verrattuna saneiden pituuteen kirjoitetussa kielessä yleensä molem-
pien komitatiivirakenteiden seuralais-sanat ovat huomattavasti keskimääräistä pi-
dempiä: tyypillisesti kirjoitetun kielen saneista alle 50 % on 2–6-merkkisiä ja yli 
90 % alle 10-merkkisiä (Pajunen & Palomäki 1984: 39–41). Tosin on huomattava, 
että tässä on huomioitu kaikki juoksevan tekstin sanat, jolloin muun muassa pro-
nominit, lyhenteet ja olla-verbin lyhyet muodot vaikuttavat keskiarvoon. 
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Kun tarkastelussa jätetään sijapäätteen tuoma pituusero huomiotta, ei -ine- ja 
kanssa-rakenteiden seuralais-sanojen lekseemipituuksissa ole juurikaan eroa (suh-
teelliset osuudet lekseemeistä ja osumista esitetään kuviossa 3). Huomattavin ero 
muotojen välillä on se, miten voimakkaasti -ine-sijan tekstiosumissa korostuvat 
5-merkkiset lekseemit (24 % osumista)17. Myös 6-merkkisiä seuralais-lekseemejä on 
enemmän -ine- kuin kanssa-rakenteessa, niin tekstiosumiin kuin lekseemeihin suh-
teutettuna. Muut oleelliset erot muotojen välillä näkyvät pituuksien ääripäissä: sekä 
kaikkein lyhimpiä (1–2-merkkisiä yksinomaan ja 3-merkkisiä lähinnä) että pisimpiä 
seuralais-lekseemejä (erityisesti 15–18-merkkisiä) on enemmän kanssa-rakenteissa. 
Muutoin muodot eivät eroa toisistaan merkittävästi lekseemipituuksien suhteen, 
eikä aineisto tue ajatusta, että muodonvalinta perustuisi lekseemin pituuteen. 

 

Kuvio 3.  Seuralais-sanan lekseemipituus -ine- ja kanssa-käytöissä, suhteelliset osuudet 
lekseemeistä ja osumista (lekseemejä: -ine n = 526, kanssa n = 500; osumia: -ine n = 812, 
kanssa n = 742). 

Ei myöskään näytä siltä, että seuralais-sanan pituus olisi yhteydessä attribuuttien 
määrään seuralais-lausekkeessa (ks. -ine-sijasta kuvio 4 ja kanssa-postpositiosta kuvio 
5). -ine-sijaisista seuralais-sanoista 9–16-merkkiset saavat todennäköisimmin attri-
buutin (n. 15–25 %:ssa), eikä se ole vierasta 17–19-merkkisillekään (n. 10 %:ssa); 

                                                   
17 1000-aineiston yleisimmät 5-merkkiset lekseemit, joilla on koko HS-korpuksessa yli 10 -ine-sijaista 
osumaa, ovat perhe (1000-aineistossa 37 osumaa), yhtye, lapsi, juuri (8–18 osumaa), vaimo, ryhmä, kuori, 
lasti, viulu (3–4 osumaa), poika, koira, laite ja pyörä (2 osumaa). Vertailun vuoksi yleisimmät kanssa-
aineiston 5-merkkiset lekseemit ovat perhe, lapsi (14–15 osumaa), yhtiö, vaimo, tytär, Kiina (4–7 osumaa), 
johto, tyttö, jäsen ja huopa (3 osumaa) (kriteerinä yli 2 osumaa 1000-aineistossa). 
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muista on pienten esiintymien vuoksi vaikea sanoa tarkkaan, mutta se nähdään, että 
attribuutteja esiintyy myös kaikkein lyhimpien ja pisimpien seuralais-sanojen yhtey-
dessä. Kanssa-lausekkeissa attribuutteja esiintyy yleisesti -ine-lausekkeita runsaam-
min, mutta yhtä lailla ne näyttävät liittyvän kaikenpituisiin seuralaissanoihin (ylei-
simmistä, 6–16-merkkisistä sanoista n. 30–55 % saa attribuutin, pidemmät jopa 
vähän useammin, lyhyemmät hieman harvemmin). 

 

Kuvio 4.  -ine-rakenteen seuralais-sanan pituus ja -lausekkeen tyyppi (attribuutillinen vs. 
attribuutiton) (n = 812). 

 

Kuvio 5.  Kanssa-rakenteen seuralais-sanan pituus ja -lausekkeen tyyppi (attribuutillinen vs. 
attribuutiton) (n = 742). 
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Se, minkä suhteen -ine- ja kanssa-lausekkeiden pitkät seuralais-sanat eroavat toi-
sistaan huomattavimmin, on niiden leksikaalisen semantiikan taso. Sen tarkastelu 
paljastaa kaksi pitkiin -ine-lekseemeihin liittyvää ominaisuutta. Ensinnäkin -ine-
sijassa taipuvat pitkät yhdyssanat tyypillisesti tiivistävät paljon tietoa yhteen esimer-
kiksi luonnehtimalla ja täsmentämällä (kuten pakkokeinolakipuhe, pikkuritarikierros, 
räjähdysainevarkaus tai suomalaiskommentti), jolloin erillisiä attribuutteja ei tarvita. 
Toiseksi -ine-sijaiset pitkät seuralais-sanat ovat kanssa-sanoja tyypillisemmin hapax 
legomena -sanoja eli lekseemejä, jotka esiintyvät koko HS2000-korpuksessa vain yh-
den kerran ja ovat siis todennäköisesti tilanteisia (HL-sanoja on -ine-lausekkeiden 
14–21-merkkisistä lekseemeistä 31 % ja kanssa-lausekkeiden 14–22-merkkisistä 
lekseemeistä 12 %). Kanssa-lausekkeiden pitkät seuralais-sanat nimeävät enimmäk-
seen sanomalehtikielessä jokseenkin tiheään esiintyviä instituutioita, toimijoita ja 
asioita (kuten arvopaperimarkkinalaki, ihmisoikeusasiamies, metsänhoitoyhdistys ja valtiova-
rainministeriö), eivätkä korvaa attribuutteja. Varsinaisesti pitkiä (vähintään neljästä 
yhdysosasta koostuvia) yhdyssanoja ei seuralais-sanoissa ole kuin yksittäisiä 
(HS2000-aineiston pitkistä yhdyssubstantiiveista tarkemmin, ks. Lantee 2010). 

Eroja pitkien lekseemien luonteessa havainnollistavat seuraavassa esimerkki 
(73), joka esittää kanssa-rakenteiden seuralais-sanojen pisimmät lekseemit (18–24 
merkkiä), ja esimerkki (74), jossa on -ine-rakenteiden pisimmät seuralais-lekseemit 
(18–22 merkkiä). Lekseemit on jaettu sisältönsä puolesta kahteen ryhmään, siten 
että a-kohdan lekseemit ovat nimeäviä, b-kohdan tietoa tiivistäviä, ja ne esitetään 
aakkosjärjestyksessä HS2000-aineiston 2000 esimerkin perusteella. 

(73) a. ammattikorkeakoulu, ammattiyhdistysliike, arvopaperimarkkinalaki, elintarvike-
teollisuus, ihmisoikeusasiamies, internetoperaattori, jälleenrakennustyö, kapinal-
lisjärjestö, kaupunginorkesteri, keskustelukumppani, kirjastonhoitajatar, kulttuuri-
instituutti, kustannustoimittaja, kännykkäoperaattori, liikenneministeriö, 
maailmancup-osakilpailu, matkapuhelinoperaattori, metsänhoitoyhdistys, nuori-
soasiainkeskus, Peltoniemi-Hannila, rakennustarkastaja, rangaistuskäytäntö, 
Ratahallintokeskus, saksankurjenmiekka, Solidaarisuusvaaliliitto, Teollisuusva-
kuutus, turvallisuuspoliisi, turvapaikkahakemus, työmarkkinajärjestö, työsuojelu-
viranomainen, valtiovarainministeriö 

b. asuntorakentaminen, formulavedonlyönti, lapinpöllöpariskunta, maksukatto-
järjestelmä, muslimisissijärjestö, Postipankki-työkaveri, ruotsalaisomistaja, 
suomalaissukeltaja, suosikkitaiteilija, valokuvataiteilija, venäläisviranomainen 

(74) a. epäoikeudenmukaisuus, kilpailulainsäädäntö, kunnallistekniikka, liikennejärjestely, 
musiikki-instrumentti, musiikkileikkikoulu, päivittäistavarakauppa, turvallisuus-
neuvosto 

b. harrastusmahdollisuus, jälkihuoltovelvoite, järjestelmähankinta, liitännäisvaikutus, 
pakkokeinolakipuhe, pikkuritarikierros, polttoainekustannus, pähkinäpensaslehto, 
rahoitusvaihtoehto, räjähdysainevarkaus, seurannaisvaikutus, suomalais-
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kommentti, suppilovahverokastike, teloitusdokumentti, traditiolähtökohta, työlli-
syysvaikutus, viihtyvyysnäkökohta, viistokaikumittaus, viivästysseuraamus, 
yhteensovittaminen, äänioikeustodistus, öljyputkisuunnitelma 

Myöskään koko lausekkeiden pituuserot -ine- ja kanssa-rakenteiden välillä eivät 
ole suuret (ks. kuvio 6). Keskeisin ero on se, että 10-merkkiset lausekkeet erottu-
vat -ine-aineistossa suurena käyttöpiikkinä mutta eivät lainkaan kanssa-aineistossa. 
Muuten molemmilla muodoilla on suhteellisen samanpituista käyttöä, -ine-sijalla 
runsain käyttö vain keskittyy hiukan kapeammalle alalle kuin kanssa-postpositiolla. 
Jos jokin erottaa muotoja niin se, että kanssa-käytössä on myös pitkissä lausekkeissa 
rinnastamattomia ja attribuutittomia seuralais-sanoja, kun taas -ine-sijaiset pitkät 
lausekkeet sisältävät aina joko rinnasteisia seuralais-sanoja, attribuutteja tai molem-
pia; ensimmäinen on yleisin -ine-lauseketta pidentävä osatekijä. Tässä näkyy se edel-
lä esiin tullut seikka, että kanssa-lausekkeissa on komplekseja seuralais-sanoja huo-
mattavasti enemmän kuin -ine-lausekkeissa, ja seuralais-sanan kompleksisuus onkin 
tyypillisin kanssa-lauseketta pidentävä tekijä. Mihinkään yleistykseen yhden tai toi-
sen muodon pituudesta tai pituuteen liittyvästä kömpelyydestä ei aineisto anna pe-
rusteita. 

 

Kuvio 6.  -ine- ja kanssa-rakenteiden seuralais-lausekkeen kokonaispituus (kummankin n = 2000). 

Aineiston perusteella tuntuukin todennäköiseltä, ettei seuralais-sanan tai koko 
seuralais-lausekkeenkaan pituus vaikuta muodonvalintaan -ine- ja kanssa-rakenteiden 
välillä. Aineisto ei anna viitteitä siitä, että -ine-sijaisen seuralais-sanan pituus olisi 
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syynä siihen, että -ine-lauseke sisältää kanssa-rakenteen seuralais-lauseketta vähem-
män attribuutteja, mutta yksi mahdollinen syy voi liittyä -ine- ja kanssa-lausekkeille 
tyypillisten seuralais-lekseemien semanttiseen eroon. Itse asiassa näyttäisi jopa siltä, 
että sekä -ine- että kanssa-rakenteen seuralais-sanaan liittyy attribuutteja erityisesti 
silloin, kun seuralais-sana on erityisen pitkä. Suomen substantiivilausekkeiden ylei-
seen kuvaan verrattuna sekä -ine- että kanssa-lausekkeet sisältävät joka tapauksessa 
poikkeuksellisen vähän attribuutteja. Aineiston perusteella näyttää myös siltä, 
että -ine- ja kanssa-rakenteiden seuralais-lausekkeet ovat keskimäärin jokseenkin 
samanpituisia, mutta pituutta kasvattavat eri seikat: kanssa-lauseketta kompleksit 
seuralais-sanat ja attribuutit, -ine-lauseketta rinnasteiset seuralais-sanat. Eri tekijöi-
den yhteisvaikutuksen tilastollinen tarkastelu vahvistaa nämä suuntaviivat: attri-
buuttien käyttö ja koko lausekkeen pituuden kasvu ennustavat kanssa-postposition 
käyttöä, rinnakkaisten seuralais-sanojen määrän kasvu taas -ine-sijan käyttöä, mutta 
seuralais-sanan pituus ei vaikuta muodon valinnan todennäköisyyteen. 

3.3 Seurattavan kielentäminen 

Komitatiivi ilmaisee kahden osapuolen suhdetta, mutta näistä kahdesta osapuolesta 
vain toista, seuralaista, merkitään muodollisella tunnuksella – joko -ine-sijapäätteellä 
tai postpositioilla kuten kanssa. Suhteen ensisijaista osapuolta seurattavaa ei suo-
messa sen sijaan merkitä millään tavoin. Tässä luvussa tarkastellaan ensin perustei-
ta, joilla seurattava komitatiivilauseessa valikoituu (luku 3.3.1), ja sen jälkeen keski-
tytään niihin komitatiivirakenteisiin, joissa ei ole lainkaan eksplisiittistä seurattavaa 
(luku 3.3.2). 

3.3.1 Seurattavan valikoituminen 

Seurattavalla ei suomessa ole morfologista tunnusta, eikä sitä merkitä myöskään 
syntaktisesti. Seurattava-lauseke ei ole esimerkiksi sidoksissa kiinteään lauseenjäsen-
asemaan. Kirjallisuudessa on kyllä esitetty komitatiivin viittaavaan lauseessa ainoas-
taan subjektiin tai vaihtoehtoisesti joko subjektiin tai objektiin, mutta vaikka ne 
komitatiivin käytössä painottuvatkin, aineisto osoittaa, ettei seurattava-lauseke 
rajaudu niihin (ks. tarkemmin luku 3.4.1). Seurattava-lauseke ei myöskään sijaitse 
komitatiivilauseessa kiinteässä positiossa suhteessa seuralais-lausekkeeseen, siten 
että sen voisi suoraan paikantaa jälkimmäisen perusteella. -ine-sijan käytössä se kyllä 
tyypillisesti sijaitsee välittömästi seuralais-lausekkeen edellä (2/3:ssa aineistosta) 
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mutta ei välttämättä. Kanssa-rakenteeseen vierekkäin sijainti ei päde lainkaan: sen 
seurattava-lausekkeelle on hyvin epätyypillistä (3 %) sijaita välittömästi seuralais-
lausekkeen edellä (ks. tarkemmin luku 3.4.2). Molemman muodon käytössä seurat-
tava mainitaan kyllä lauseessa lähtökohtaisesti ennen seuralaista (ks. tarkemmin 
luku 3.4.3). 

Seurattavalla ei siis ole varsinaista morfosyntaktista merkintää, vaikka muun 
muassa edellä mainittuja syntaktisia painotuksia on nähtävissä. Lopullinen seuratta-
van valikoituminen perustuukin pitkälti semanttisiin kriteereihin: mikä tässä lause-
kontekstissa on tälle seuralaiselle luontevin seurattava? Useimmiten päättely on 
automaattista ja tiedostamatonta, eikä seurattavaksi ole tarjolla kuin yksi looginen 
vaihtoehto – kuten subjektin referentti lauseessa Marja Aintila käy usein ravintolassa 
ystävineen (HS 5285369), objektin lauseessa Sveitsissä ukkosmyrsky repi puita juurineen 
(ks. esimerkki (272), s. 179) ja adverbiaalin lauseessa Hossam Mahmoud Mahdy Kairon 
yliopistosta kertoo Kairon rakennusten entistämisestä ongelmineen (ks. esimerkki (197), 
s. 134). 

Joskus mahdollisia seurattava-lausekkeita on tarjolla useampia, mutta valinta nii-
den välillä ei varsinaisesti muuta kuvattua asiantilaa. Esimerkiksi lauseen (75) -ine-
rakenteeksi voidaan hahmottaa joko merellisestä ympäristöstä kesäravintoloineen ja kon-
serttilavoineen (’ympäristöstä, jossa sijaitsee ravintola ja lava’) tai ohjelmallinen keskus 
kesäravintoloineen ja konserttilavoineen (joka mahdollistaa myös syyn tai perusteen mer-
kityksen ’ravintolan ja lavan ansiosta ohjelma keskittyy ympäristöön’). Valinta näi-
den välillä muuttaa vain näkökulmaa, josta samaa asiantilaa tarkastellaan. 

(75)  Merellisestä ympäristöstä pyrittiin tekemään tapahtuman ohjelmallinen keskus 
kesäravintoloineen ja konserttilavoineen. (HS 2102263) 

Seurattavan valinta voi kuitenkin olla yhteydessä myös siihen, miten ilmaistua 
asiantilaa tulkitaan, ja tällöin seurattavaksi valikoituu se vaihtoehto, joka on semant-
tisesti ja pragmaattisesti loogisin tai mielekkäin. Esimerkki (76) mahdollistaa peri-
aatteessa sekä tulkinnan rouva kenraaleineen että hallitsijan kenraaleineen, mutta vain 
jälkimmäisten osapuolten välillä on mielekäs kollokaatiosuhde. 

(76)  Sodan jälkeen Suomen-valloittaja, Venäjän keisari Aleksanteri I vieraili 1812 
kartanossa. Rouva otti hallitsijan kenraaleineen vastaan. (HS 1370621) 

Valikoituminen voi perustua paitsi leksikaalisiin suhteisiin myös asiantilaan osallis-
tuvien osapuolten rooleihin: onko seuralaisen luontevampaa toimia tilanteessa esi-
merkiksi agenttina kuin patienttina. Tämä taas on yhteydessä osapuolten ominai-
suuksiin, joista erityisen keskeinen on elollisuus ja sen myötä kyky liikkeeseen ja 



 

100 

tilanteen kontrolliin. Valintaa havainnollistavat lauseet (77) a–c, jotka kuvaavat 
transitiivista asiantilaa ’minä syön muikut’. 

(77) a. Minä syön muikut Aadan kanssa. (agentti: ’minä syön ja Aadakin syö’) 

b. Minä syön muikut perunoiden kanssa. (patientti: ’syön muikut ja perunat’) 

c. Minä syön muikut kissan/koiran/porsaan kanssa. (?) 

A-lauseessa inhimillinen seuralainen ’Aada’ jakaa luontevasti lauseen agentin roolin, 
b-lauseessa eloton seuralainen ’perunat’ taas patientin roolin. Sen sijaan c-lauseessa, 
jossa seuralaisena on eläin, molemmat roolit ovat mahdollisia. Merkityksen tulkin-
taan ja samalla seurattavan valikoitumiseen vaikuttavat eläimen kulttuurinen ja tilan-
teinen asema sekä viime kädessä laajempi tekstikonteksti (kotieläin agentti vs. ruo-
ka-aine patientti). (Elollisuuden vaikutusta komitatiivin merkitykseen käsitellään 
tarkemmin luvussa 4.) 

Sellaisia semanttisesti monitulkintaisia lauseita, joissa sanasemantiikka tai lause-
konteksti ei auttaisi seurattavan valinnassa, ei aineistossa ole. Keksittyjen lauseiden 
(78) a–c avulla voidaan kuitenkin tarkastella muotojen luontaista viittaustendenssiä. 

(78) a. Minna tapaa Soilen tyttärineen / tyttärensä kanssa. 

b. Mies uhkailee naista veitsineen / veitsen kanssa. 

c. Koriste-esine muistuttaa teepannua kaatonokkineen / kaatonokkansa kanssa. 

Lauseista ei käy välttämättä ilmi, onko tytär Minnan vai Soilen (a-lause), onko veitsi 
miehellä vai naisella (b-lause) tai onko myös koriste-esineessä kaatonokka vai tulee-
ko sen muodosta vain sellainen mieleen (c-lause). Silti kanssa-lauseke tuntuu pyrki-
vän viittaamaan ensisijaisesti lauseen subjektiin (Minna tyttärensä kanssa, mies veitsen 
kanssa, koriste-esine kaatonokkansa kanssa) ja -ine-lauseke puolestaan pääasiassa edel-
lään olevaan lauseen objektiin (Soilen tyttärineen, teepannua kaatonokkineen) – ellei 
maailmantieto ohjaa tulkintaa (mies [uhkailee] veitsineen: veitsi on yleensä uhkaajalla 
ennemmin kuin uhrilla ja todennäköisemmin miehellä kuin naisella). Tosin kielen-
käyttäjillä on tulkinnoissaan myös yksilökohtaisia eroja.18 

                                                   
18 Facebookin välityksellä 3.3.2016 tekemäni pikakysely tuotti kuitenkin suhteellisen yksimielisen 
näkemyksen (18 iältään 30–65-vuotiasta vastaajaa, joissa sekä lingvistejä että maallikoita): Minna tapaa 
Soilen tyttärineen (15 vastaajaa 18:sta piti seurattavana Soilea ja 3 vastaajaa Minnaa, joten Soile vali-
koitui seurattavaksi äänin 15–3), Minna tapaa Soilen tyttärensä kanssa (Minna 17–1), mies uhkailee naista 
veitsineen (mies 14–2, 2 ambivalentti) ja mies uhkailee naista veitsen kanssa (mies 18–0). Viimeisim-
mästä tehtyyn varianttiin mies tapailee naista veitsineen ~ veitsen kanssa, joka pyrkii välttämään maailman-
tietoon sisältyviä presuppositioita, vastasi 13 informanttia: kanssa-rakenne tulkittiin yksimielisesti mies 
veitsen kanssa, mutta -ine-rakenteessa äänet menivät lähes tasan (mies 7–6). Tulokset vahvistavat sen, 
että kanssa on äärimmäisen vahvasti subjektiviitteinen ja että -ine pyrkii kontekstin salliessa viittaa-
maan edellään olevaan sanaan. 
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Kanssa-ilmauksen pyrkimys viitata lauseen subjektiin tuntuu erityisen vahvalta. 
Vaikka esimerkin (78) a-lauseessa eksplikoitaisiin, että seuralainen on nimenomaan 
Soilen tytär (esimerkiksi genetiiviattribuutillisella Minna tapaa Soilen tämän tyttären 
kanssa), voi seurattavaksi edelleen tulkita Minnan: ’Minna ja (hänen mukanaan ole-
va) Soilen tytär tapaavat Soilen’. Aineistossa kanssa-rakenteen seurattava-lauseke 
onkin lähes aina lauseen subjekti, silloin kun lauseessa on ilmisubjekti (ks. luku 
3.4.1). Ainoa poikkeus tähän näyttää olevan yhdistelmän merkitys (ks. tästä 
tarkemmin luku 5.4.2), jossa seuralais-sana ja tyypillisesti lauseen objekti viittaavat 
samanlaista käsittelyä edellyttäviin elottomiin olioihin kuten ruokaan (syön muikut 
perunoiden kanssa) tai muihin konkreettisiin objekteihin (Venla pesee silkkilakanat 
pyyhkeiden kanssa). Heti, kun elottomilla osapuolilla on toisistaan erilliset roolit, 
kanssa palaa viittaamaan lausesubjektiin (vrt. syön muikut haarukan kanssa, Venla 
pesee silkkilakanat hienopesuaineen kanssa). 

Edellä on käsitelty seurattavan valikoitumista lauseista, joissa seurattavalla on 
ilmiasu. Komitatiivi mahdollistaa kuitenkin kahden osapuolen suhteen kielentämi-
sen silloinkin, kun toista osapuolta ei mainita eksplisiittisesti (myös yleisemmin 
maailman kielissä, ks. Stolz ym. 2006: 18). Seuraavassa luvussa tarkastellaan tapauk-
sia, joissa komitatiivilauseesta puuttuu seurattavaa ilmaiseva NP, ja keskitytään 
niistä varsinaisiin seurattavan implisiittiseksi jättäviin käyttöihin. 

3.3.2 Implisiittinen seurattava 

Komitatiivirakenne koostuu prototyyppisesti seurattava- ja seuralais-lausekkeista, 
mutta näistä vain seuralaisen morfologisine merkintöineen on oltava välttämättä 
eksplisiittinen – eihän muuten olisi kyse komitatiivirakenteesta. Seurattavan sen 
sijaan on mahdollista jäädä lauseessa implisiittiseksi, sillä jo seuralaisen käsitteeseen 
sisältyy ajatus seurattavan olemassaolosta. Tässä luvussa tarkastellaan seurattavan 
ilmiasua ja sen puutetta kahdenkokoisesta aineistosta ilmiön yleisyyden mukaan. 
Kanssa-postpositiolla seurattavan implisiittisyys on yleistä ja siten 500 kanssa-
esimerkkiä riittää hyvin osoittamaan implisiittisen käytön mahdollisuudet, mut-
ta -ine-sijalle harvinaista ilmiötä tarkastellaan koko 2000 -ine-esimerkin aineistosta. 

Yleisintä komitatiivin käytössä on, että seurattava on mainittu lauseessa ekspli-
siittisesti. Tavallisimmin siihen viitataan erillisellä seurattava-lausekkeella 
(98,5 % -ine- ja 70 % kanssa-aineistosta), niin kuin nähdään pääosasta jo esille 
tulleista aineistoesimerkeistä. Tämän lisäksi seurattava voi saada ilmiasunsa ilman 
erillistä seurattava-lausekettakin persoonamuotoisen predikaattiverbin persoona-



 

102 

päätteessä, kuten taaperran varusteineni esimerkissä (79) ja emme neuvottele sieppaajien 
kanssa esimerkissä (80). Pelkässä persoonapäätteessä ilmiasunsa saava seurattava on 
huomattavasti yleisempi kanssa-postposition kuin -ine-sijan yhteydessä (0,5 % -ine- 
ja 7 % kanssa-aineistosta), ja tähän on kaksi todennäköistä syytä. 

(79)  Taaperran varusteineni veneen laidalle ja kierähdän veteen. (HS 1095642) 

(80)  ”Politiikkamme on tässä asiassa, että emme neuvottele erillisenä ryhmänä 
sieppaajien kanssa”, Ojanen sanoi. (HS 57296) 

Ensinnäkin kanssa-postpositiota käytetään -ine-sijaa runsaammin inhimillisten 
osapuolten yhdistämiseen (ks. tarkemmin luvusta 4). Koska persoonapäätteellä 
koodattava seurattava on välttämättä inhimillinen olio, on luontevaa, että näitä 
käyttöjä on enemmän kanssa- kuin -ine-aineistossa. Toinen selitys liittyy aineiston 
luonteeseen. Kirjoitetussa asiakielessä predikaattiverbit ovat yleensä persoona-
päätteettömässä 3. persoonan muodossa, ja persoonapäätteellisiä 1. ja 2. persoonan 
muotoja käytetään lähinnä vain suorissa lainauksissa sekä tietyissä tekstilajeissa 
kuten sanomalehden mielipidekirjoituksissa ja minä-muotoisissa reportaaseissa. 
Puhekielessä kanssa on -ine-sijaa vielä yleiskieltäkin frekventimpi (esim. Ikola 1999), 
ja pääosa kanssa-aineiston persoonapäätteellä ilmaistavista seurattavista onkin 
puhekieltä sisältävistä lainauksista; -ine-aineiston tapaukset ovat muista minä-
kertojallisista tekstilajeista. 

Seurattava voi kuitenkin jäädä komitatiivilauseessa täysin ilman ilmiasua, ja tätä 
kutsun seurattavan implisiittisyydeksi. Äärimmäisessä muodossaan lauseesta puut-
tuu paitsi seurattavan ilmiasu myös itse seurattava-osapuoli. Tällaisia ovat esimer-
kiksi adverbiaalisesti ’yhteensä’-merkityksessä käytetty kaikkineen-komitatiivi (kuten 
esimerkissä (81); ks. kaikkineen-käytöstä tarkemmin luku 5.2.6) ja ’mukaan 
lukien’ -merkityksessä ajan pituuden koostumista ilmaiseva kaikkine X:ineen (kuten 
esimerkissä (82)) sekä jotkin fraasimaiset kanssa-ilmaukset kuten X:n kanssa on~käy 
niin ja näin (kuten esimerkissä (83)). Nämä ovat kuitenkin aineistossa harvinaisia. 
Yleensä komitatiivilauseessa implisiittiseksi jäävä seurattava mainitaan komitatiivi-
lausetta laajemmassa tekstikontekstissa tai se on muutoin siitä pääteltävissä. 

(81)  Merkittävä kansanmusiikkitapahtuma juhlii kymmenettä juhlavuottaan 
kaikkineen tuhanteen kasvavalla esiintyjäjoukollaan. (HS 368993) 

(82)  Nykyisin vakavasti sairas vauva saa ensihoidon Naistenklinikalla, jonka jälkeen 
hän lähtee lastenlääkärin, vastasyntyneiden hoitoon erikoistuneen lääkärin ja hoi-
tajan kanssa maanalaista tunnelia pitkin Lastenklinikan teho-osastolle. Matkaan 
menee aikaa parikymmentä minuuttia, ja kaikkine vaiheineen kestää jopa miltei 
tunnin, ennen kuin tehohoito voidaan aloittaa. (HS 1036662) 
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(83)  Kävi olympiamatkan kanssa niin tai näin, Päivinen aikoo joukkueen toisen 
nestorin Vesa Hanskin tavoin jättää huippu-urheilun. (HS 494937) 

-ine ja kanssa eroavat toisistaan merkittävästi sekä seurattavan implisiittisyyden 
yleisyydessä että laadussa. Ensinnäkin implisiittinen seurattava on kanssa-
postpositiolle -ine-sijaa huomattavasti yleisempää: kanssa-aineistossa seurattava on 
implisiittinen vajaassa neljänneksessä esimerkkilauseista (23 %), -ine-aineistossa 
1 %:ssa. Seurattavan ilmiasun puuttuminen -ine-lauseesta on harvinaista siksi, 
että -ine-sija edellyttää, että seuralais-sana voi viitata seurattavaan. Tämä lienee yh-
teydessä -ine-sijan pakolliseen possessiivisuffiksiin, joka vaatii viittauksen kohteen. 
Teoreettisesti possessiivisuffiksilla olisi mahdollista viitata myös muualle kuin seu-
rattavan ilmiasuun, jolloin seurattavan voisi jättää implisiittiseksi. Käytännössä -ine-
sijan possessiivisuffiksi kuitenkin viittaa lähes poikkeuksetta seurattava-sanaan 
(kuten toteaa myös Penttilä 1957: 437) – 2000 esimerkin aineistossa on yksi poik-
keus, esimerkin (84) konnat rahoinesi.19 Tämä mahdollistaisi seurattavan jättämisen 
implisiittiseksi esimerkiksi passiivilla ”Suomen rahastoyhtiöistä ei livistetä rahoinesi 
menemään”, mutta kovin luontevalta se ei tunnu. 

(84)  Suomessa on epätodennäköistä, että rahastoyhtiön konnat livistävät rahoinesi 
menemään. (HS 2621384) 

Toiseksi muodot eroavat toisistaan siinä, missä yhteydessä seurattava jää komi-
tatiivilauseessa implisiittiseksi. Aineiston perusteella seurattava voi olla implisiitti-
nen kolmessa erityyppisessä käytössä, joita kutsun ellipsiksi, persoonan häivyttäväk-
si käytöksi ja rektioelementtikäytöksi. Kanssa-postpositiolle kaikki kolme ovat mah-
dollisia mutta kaksi jälkimmäistä tyypillisiä. -ine-sijan pääasiallinen implisiittisyyden 
tyyppi on ellipsi; persoonan häivyttävä käyttö on sille marginaalisesti mahdollista ja 
seurattavan implisiittiseksi jättävä rektioelementtikäyttö mahdotonta. 

Seuraavassa kahdessa alaluvussa tarkastellaan seurattavan implisiittisyyttä aineis-
tossa. Kahta ensimmäistä implisiittisyyden tyyppiä käsitellään alaluvussa 3.3.2.1 ja 
rektioelementtikäyttöä alaluvussa 3.3.2.2. 

                                                   
19 Myös kanssa-rakenteessa possessiivisuffiksi viittaa lähes aina seurattavaan (2000-aineistossa on 194 
possessiivisuffiksillista seuralais-sanaa, joista 185:ssä suffiksi viittaa seurattavaan). Eriviitteisissä ta-
pauksissa possessiivisuffiksi viittaa 1. persoonaan (kuten sehän on ristiriidassa (…) koko loogisuuteen 
perustuvan maailmankuvamme kanssa, HS 2856579) tai genetiiviattribuuttiin (kuten [Montenegron johto] ei 
halua olla missään tekemisissä Milosevicin ja hänen vaaliensa kanssa, HS 2005962) tai niissä on kyse inklu-
siivisesta me-pronominin käytöstä, jossa seuralais-sanan referentti sisältyy me-pronominin viittausalaan 
(kuten käskimme vaimoni kanssa lapset sisälle, HS 1020761). 
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3.3.2.1 Ellipsi ja persoonan häivyttävä käyttö 

Ellipsillä tarkoitan sellaista seurattavan ilmiasun puuttumista, jossa seurattava-
lausekkeelle on komitatiivilauseessa paikka mutta paikka jää tyhjäksi. Ellipsi on-
kin -ine-sijalle luontevin seurattavan implisiittiseksi jättävä tyyppi kenties juuri siksi, 
että tuo tyhjäksi jäävä paikka mahdollistaa possessiivisuffiksille luontevan viittaus-
kohteen, koska viestin vastaanottaja täydentää seurattavan ellipsin tyhjäksi jättä-
mään paikkaan. Kanssa-rakenteessa seurattava-lausekkeen ellipsi on harvinainen. 

Elliptinen seurattava eksplikoidaan joko komitatiivilausetta edeltävässä lauseessa 
tai virkkeessä. Tyypillisempää on, että seurattava-lauseke löytyy edeltävästä lausees-
ta, kuten esimerkissä (85). Tällöin komitatiivilauseeseen jäävä tyhjä paikka käsittää 
yleensä seurattava-lausekkeen lisäksi myös lausepredikaation kuten yhden työttömän 
työllistäminen maksaa (ellipsin paikan täyttävä tekstijakso on merkitty esimerkkeihin 
kursiivilla). Virkerajan ylittävää ellipsiä havainnollistaa esimerkki (86), joka kertoo 
tanssija Paula Tuovisen Blondi-nimisestä tanssiteoksesta. 

(85)  Tutkimuksen mukaan yritystukimallissa yhden työttömän työllistäminen maksaa 4800 
markkaa kuukaudessa, [ø] hallintokuluineen 5700 markkaa. (HS 2931010) 

(86)  Näyttämöllä on myös alaston mies klassisessa Michelangelon David-asennossa. 
Mutta hän on vain miehen kuva. Blondissa Tuovinen ei missään tapauksessa ole 
nainen suhteessa mieheen. Hän on suhteessa itseensä psyykkisesti vaaleana olentona. 
[ø] Esteettisenä – ja lihallisena, [ø] aivoineen kaikkineen. (HS 9776680) 

Mielenkiintoinen yksityiskohta ovat imperatiivilauseen elliptiseen objektiin viit-
taavat seuralais-lausekkeet esimerkessä (87) ja (88). Niissä seurattavaa ei kuvailla 
tarkalleen edes kontekstissa, vaan riittää, että seurattavan voi päätellä olevan 
mehusta ja mausteista keitettävä liemi tai aineksista sekoitettava kermaviilikastike. 
Tämä imperatiivilauseen elliptinen objekti on yksi harvoja kanssa-aineistosta löyty-
viä seurattavan ellipsejä, vaikkei sen mahdollisuus rajoitu imperatiivilauseisiin, kuten 
aineistoa laajemmasta korpusotoksesta löytyvä esimerkki (89) [ø = Makia valako-
löökihillo] on ihanaa lättyjen kanssa osoittaa. Myös -ine-sijan yhteydessä esiintyvä vain 
kontekstista pääteltävissä oleva elliptinen seurattava voi esiintyä muissakin kuin 
imperativilauseissa, mitä havainnollistaa sosiaalisesta mediasta poimittu esimerkki 
(90). 

(87)  Laita kattilaan mehu tai viini, sokeri ja mausteet. Kuumenna [ø] kiehuvaksi välillä 
sekoittaen. Keitä [ø] miedolla lämmöllä noin viisi minuuttia. Jäähdytä [ø = ’liemi’] 
mausteineen. (HS 12514506) 

(88)  1. Sekoita kermaviili ja majoneesi keskenään ja mausta [ø] valutetuilla kapriksilla, 
hienonnetuilla maustevihanneksilla sekä maun mukaan suolalla ja pippurilla. 
2. Tarjoa [ø = ’kastike’] kesäisten kalaruokien kanssa. (HS 360262) 
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(89)  [T]tarjolla on esimerkiksi Makiaa valakolöökihilloa, joka sisältää valkosipulin lisäksi 
muun muassa hillottua inkivääriä, sitruunaa ja hunajaa. ”[ø] On ihanaa lättyjen, 
jäätelön ja vaikka itämaisten ruokien kanssa”, Pietarila vakuuttaa. (HS 1565951) 

(90)  Torstaina alkaneen huimaus- ja pahoinvointirupeaman jälkeen menin eilen töihin. 
Hieman jännitti, miten sujuu, kun tapani työskennellä sisältää nopeita liikkeitä ja 
reagointia ympäröivään. Puoliso vei minut, ja hyvin [ø = ’päivä’, ’kaikki’] meni 
palavereineen klo 8–19. Tänään uskalsin autoilla itse. (M31, FB-statuspäivitys 
13.9.2016) 

Toisessa kanssa-postposition elliptisessä käyttötavassa kanssa-lauseesta puuttuu 
seurattava-lausekkeen lisäksi predikaattiverbi. Tällaisia ovat otsikot, kuvatekstit ja 
televisio-ohjelmien nimet kuten Marcon kanssa kahden esimerkissä (91) ja Kekkosen 
kanssa 18 vuotta yötä päivää esimerkissä (92). Seurattava eksplikoidaan tekstikonteks-
tissa, joka selittää predikaatittoman ilmaisun sisältöä. Esimerkissä (91) seurattava-
osapuoleksi paljastuu Tuurin kyläkauppias Vesa Keskinen ja esimerkissä (92) Kek-
kosen elämäkerran kirjoittanut Juhani Suomi. 

(91)  2432262 22.30 Marcon kanssa kahden [= ohjelman otsikko] Vesa Keskinen on 
Tuurin kyläkaupan omistaja. Keskinen, kauppias viidennessä polvessa, ja vuoden 
kauppakorkeassa opiskellut Marco Bjurström puhuvat bisneksestä. [= sisällön 
kuvaus] (HS 484319) 

(92)  Kekkosen kanssa 18 vuotta yötä päivää [= jutun otsikko, jonka jälkeen alkaa 
ingressi:] Juhani Suomi pani pisteen Urho Kekkosen jättiläismäiseen elämäkertaan. 
Nyt mies mielii Eljas Erkon ja Mauno Koiviston kimppuun. (HS 1093679) 

Ellipsien ulkopuolelle olen jättänyt tapaukset, joissa on kyse saman virkkeen 
kahdesta rinnasteisesta lauseesta ja puuttuva seurattava-lauseke on jälkimmäisen 
elliptinen subjekti (kuten miehet esimerkissä (93)) tai objekti (kuten perunat esimer-
kissä (94)). Katson seurattavan liittyvän näissä rinnasteiseen verbilausekkeeseen ja 
olevan siten eksplisiittinen (kuten Vilkuna 2000: 131). Samoin ellipsien ulkopuolelle 
jätän ne komitatiivirakenteet, joissa seuralais-lauseke, kuten omintakeisine kuvastoineen 
ja yllättävine assosiaatioineen esimerkissä (95), on erotettu välimerkillä seurattava-
lausekkeen sisältävästä lauseesta mutta virke olisi toimiva välimerkittäkin. Näissä 
välimerkki on enemmänkin tyylikeino kuin lauseen rajain, ja siten seurattava-
lausekkeen voi katsoa kuuluvan seuralais-lausekkeen kanssa samaan lauseeseen. 

(93)  Miehet soutivat pian takaisin ja [ø] katosivat sukellusveneineen. (HS 2646918) 

(94)  Pese perunat huolellisesti ja leikkaa [ø] kuorineen lohkoiksi. (HS 9136365) 

(95)  Hänen suppeahko runotuotantonsa on kauttaaltaan tasokasta, omintakeisine 
kuvastoineen ja yllättävine assosiaatioineen. (HS 607532) 
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Toinen aineistossa esiintyvä komitatiivin käyttötilanne, jossa seurattava jää 
komitatiivilauseessa implisiittiseksi, on persoonan häivyttävä käyttö. Siinä lauseen 
predikaatioon sisältyy ajatus toimijasta, jota ei eksplisiittisesti mainita, ja tämä toimi-
ja on komitatiivin ilmaiseman suhteen seurattava. Tyypillisesti tämä implisiittiseksi 
jäävä osallistuja on henkilöviitteinen ja agentiivinen, ja persoonan häivyttävä käyttö 
onkin kiinteästi yhteydessä ilmisubjektin puuttumiseen lauseesta. Yli puolet kanssa-
aineiston implisiittisistä seurattavista liittyy tähän (14 % koko aineistosta), 
mutta -ine-sijan käytössä tätä on vain marginaalisesti. 

Tyypillisimmät persoonan häivyttävät keinot ovat passiivi ja nollapersoona. 
Ensimmäistä havainnollistavat esimerkit (96) ja (97) ja jälkimmäistä esimerkit (98) ja 
(99) (kyseinen verbimuoto on merkitty esimerkkeihin kursiivilla). Samoin nesessii-
virakenteella voidaan häivyttää persoona ja samalla seurattava, kuten nähdään esi-
merkistä (100) (’kaikkien on yritettävä ymmärtää epäselvää sanapuuroa’), ja myös 
itsenäinen infinitiivirakenne toimii samoin (kuten mitä tehdä esimerkissä (101)). 

(96)  ”Lasten kanssa työstetään lähinnä helppoja materiaaleja, joista syntyy tulosta ja saa 
muistonkin mukaan”, Tavasti selittää. (HS 1305528) 

(97)  Salmisen kausi oli täydellinen. Hän ajoi koko sarjan läpi ilman moottoriurheiluun 
olennaisesti liittyviä ongelmia ja voitti jokaisen osakilpailun reilulla erolla seuraa-
vaan. Yleensä epäonni iskee aina jossain vaiheessa, koneiden kanssa kun pelataan, 
mutta tänä vuonna ei tapahtunut mitään erikoista. (HS 1197891) 

(98)  ”(…) Meille voi tulla minkä tahansa ongelman kanssa ja tärkeintä on, että kriisiin 
tartutaan heti”, Uotila kertoo. (HS 2647644) 

(99)  Taidekeskustelu on yllätyksellistä, jos puhelee 3–6-vuotiaiden valokuva-
taiteilijoiden kanssa heidän töistään. (HS 142635) 

(100)  Ay-slangilla on vuosikymmenten perinteet. Kun tessien jokainen pilkun paikka 
on rankan prosessin tulos, pykäläisten tekstien suomentaminen ymmärrettäväm-
pään muotoon ei ole helppoa. Sitä ei edes yritetä. Sanapuuron kanssa on vain 
elettävä. (HS 735276) 

(101)  Haasteet 2000-luvun kehitysavulle ovat kuitenkin mittavat. Siksi poliittiset päättä-
jät pitäisi saada syvällisesti perehtymään kehitysyhteistyön eri ulottuvuuksiin. Nyt 
tarvitaan julkista keskustelua muun muassa siitä, mitä tehdä sotaa käyvien maiden 
kanssa (kuten Namibia), (…). (HS 453467) 

Vaikka seurattavalla ei näissä ilmauksissa ole ilmiasua edes lause- tai virkerajan 
ulkopuolella, on lauseyhteydessä selvää, että seurattava on inhimillinen. Usein on 
mahdollista arvioida tarkemmin, onko seurattava esimerkiksi yksittäinen ihminen 
tai kollektiivi: esimerkeissä (96) ja (98)–(100) seurattavina tuntuu olevan yksittäisiä 
henkilöitä ja esimerkissä (101) kollektiivi, valtio. Esimerkki (97) mahdollistaa paitsi 
nämä molemmat tulkinnat (yksilönä endurokuljettaja Juha Salminen tai kollektiivina 
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hänen edustamansa endurotalli KTM) myös nämä yhdistävän, geneerisen ’kaikki 
moottoriurheilussa mukana olevat pelaavat koneiden kanssa’. 

Toki myös -ine-sijaa käytetään passiivisissa lauseissa sekä nollapersoona- ja 
nesessiivirakenteiden yhteydessä (aineistossa yhteensä 8 %), mutta tämä ei tarkoita, 
että kyse olisi implisiittisestä seurattavasta. Näissä nimittäin seurattava-lauseke on 
lähes poikkeuksetta lauseobjektin asemassa (kuten potilasta vanhempineen odotutet-
tiin lähes kolme tuntia, HS 3879092, puhelimen akkuineen voi jättää ongelmajätepisteeseen, 
HS 6125856, tai pitäisikö peruna syödä kuorineen, HS 5681623), joskus myös adver-
biaalin (kuten ympäristösuunnittelija Arja Anderssonille on toivottu kierrätysasioineen 
menolippua kuuhun, HS 1877603). Silti aineisto osoittaa, että myös -ine-sijan seuratta-
va on mahdollista jättää implisiittiseksi persoonan häivyttävässä käytössä, vaikka se 
onkin harvinaista. Koko 2000-aineistossa on tästä kaksi esimerkkiä nollapersoona-
rakenteen yhteydessä; näistä toinen, sitä on päätöksineen kuin pölykoira, esitetään esi-
merkissä (102). Kirjallisuudessa olen nähnyt yhden maininnan passiivin yhteydessä 
implisiittiseksi jäävään subjektipersoonaan viittaavasta possessiivisuffiksista (niinen 
nokkineen niin tuota, pistettii uuvet yhteet, sissää--), joka esiintyy Lauseopin arkiston 
murreaineistossa (ks. Ikola 1999: 72–73). 

(102)  On helppo rehennellä olevansa rationaalinen kuluttaja, mutta käytännössä sitä on 
päätöksineen kuin pölykoira, jota pieninkin ilmavirta liikuttelee. (HS 7666313) 

3.3.2.2 Rektioelementtikäyttö 

Kolmas implisiittisen seurattavan mahdollistava tyyppi on rektioelementtikäyttö. 
Rektioelementillä tarkoitan muita sanoja kuin finiittiverbejä, jotka ilmaisevat yhtä 
useamman osapuolen läsnäoloa edellyttävää tai sen mahdollistavaa asiantilaa ja 
joiden yhteydessä yhtä tai useampaa näistä osapuolista ilmaistaan komitatiivilla. 
Suuri osa rektioelementeistä on verbistä johdettuja substantiiveja (kuten halailu, 
tapaaminen, neuvottelu, kokkaus jnkn kanssa). Rektioelementin ei kuitenkaan tarvitse 
olla johdos (vrt. avioliitto, konflikti, suhde jnkn kanssa) eikä substantiivi (vrt. tasavertai-
nen, ristiriitainen jnkn kanssa) tai edes nomini, vaan useamman osapuolen läsnäoloa 
voidaan ilmaista esimerkiksi adverbilla (kuten vastakkain, rinnan jnkn kanssa). 

Rektioelementti (kuten verbaalinenkin rektiokäyttö) vaikuttaa ratkaisevasti 
kanssa-postposition ilmaisemaan merkitykseen, jota ei voi tavoittaa ilman rektio-
sanan semantiikan huomiointia. Tätä havainnollistaa rektioelementin rauhaa ympä-
rille rakentuva esimerkki (103) (rektioelementti on korostettu esimerkeissä harmaal-
la värillä, samoin tuonnempana). Jos siitä tarkastelee pelkkää kanssa-rakennetta Syy-
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ria Israelin kanssa, saa merkitys seuralaissuhteen tulkinnan ’Syyria ja Israel haluavat’. 
Tästä ei kuitenkaan ole kyse, sillä vain Syyrian tiedetään haluavan rauhaa, kuten 
uutisesimerkin alaotsikosta käy ilmi. (Lausekontekstista määrittyvää kanssa-
postposition käyttöä käsitellään tarkemmin luvussa 5.4.3.) 

(103)  Bashar al-Assad vaati Golanin palautusta [= otsikko] Israelin vilpittömästä rau-
hantahdosta ei ole todisteita [= alaotsikko] Syyria haluaa pikaisesti rauhaa Israelin 
kanssa (…). (HS 1272135) 

Rektioelementtikäyttö eroaa merkittävästi kahdesta edellisestä implisiittisen seu-
rattavan tyypistä. Edellisissä seurattava on olemassa rakenteen tasolla, vaikkei sillä 
rakenteessa ilmiasua olekaan: ellipsi poistaa lauseesta seurattavan ilmiasun, mistä jää 
tyhjä paikka lauserakenteen tasolle, ja persoonan häivyttävässä käytössä mainitse-
matta jätetyn toimijan läsnäolo on verbirakenteen ominaisuus. Sen sijaan kun seu-
rattava-lauseke jätetään lauseesta pois rektioelementtikäytön yhteydessä, seuratta-
van olemassaolo on ainoastaan rektioelementin semanttinen implikaatio, eikä se ole 
lauseessa mitenkään läsnä rakenteen tasolla. 

Kanssa-postposition käytössä rektioelementti on kaiken kaikkiaan hyvin yleinen 
(35 %:ssa kanssa-aineistosta). Vaikka suurimmassa osassa käyttöjä seurattava on 
ilmaistu eksplisiittisesti (kuten se koskee Kiinan kilpailua Intian kanssa, HS 169371), 
rektioelementti mahdollistaa seurattavan jättämisen implisiittiseksi (vrt. Kilpailu 
Intian kanssa on kovaa), ja kolmasosa kanssa-postposition implisiittisistä seurattavis-
ta liittyykin rektioelementtikäyttöön (8 % koko kanssa-aineistosta). Sen sijaan -ine-
sijalla ei aineistossa esiinny lainkaan rektioelementtikäyttöön liittyvää seurattavan 
implisiittisyyttä, mihin on sekä semanttinen että rakenteellinen syy. 

Jo rektiokäyttö itsessään on -ine-sijalle semanttisesti vierasta, sillä kyse on tyypil-
lisesti vastavuoroisen toiminnan ilmaisusta, jossa osapuolet ovat eri rooleissa. -ine 
puolestaan yhdistää osapuolia, jotka jakavat yhden ja saman roolin. Lasken rektio-
elementtikäyttöön kuitenkin myös Ensi käynti [Karjalassa] veljen ja pojan kanssa tuotti 
pettymyksen (HS 687316) -tyyppiset nominaalistukset, jotka voisivat olla -ine-sijalle 
semanttisesti mahdollisia (vrt. Riikka kävi Karjalassa veljineen ja lapsineen ja ehkä jopa 
rektioelementin muodossa Riikan ensikäynti Karjalassa veljineen ja lapsineen tuotti petty-
myksen). Tällaisia asiantilan agenttiin liittyviä nominaalistuksia ei -ine-aineistossa 
kuitenkaan ole, ainoastaan muutama nominaalimuotoisen verbin ilmaisemaan pa-
tienttiin viittaava seuralais-lauseke kuten [pujon] kitkeminen juurineen esimerkissä 
(104). Vaikka tässä itse -ine-sija ei ole rektiosija, vaan kitkeä-verbin argumenttiraken-
teeseen kuuluu seurattava-lauseke sen, voisi juurineen hahmottua teon tavan adver-
biaaliksi ja siinä mielessä rektioelementistä motivoiduksi. 
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(104)  Paras tapa torjua pujoa on sen kitkeminen juurineen ennen kukintaa. 
(HS 182835) 

Kuitenkaan tässäkään ilmauksessa seurattavaa ei ole mahdollista jättää implisiit-
tiseksi rakenteellisista syistä. Kuten edellä on todettu, rektioelementin yhteydessä 
implisiittinen seurattava puuttuu täysin lauseen rakenteelliselta tasolta, jolloin -ine-
sijalle possessiivisuffikseineen ei olisi tarjolla viittauskohtaa. Niinpä ?käynti lapsineen 
on outo, eikä selittävä lausekontekstikaan auta asiaa (vrt. ?kaupassakäynti lapsineen on 
ruuhka-aikaan rasittavaa). Esimerkistä (104) tulisi ehkä vielä omituisempi, sillä seurat-
tava-lausekkeeton paras tapa torjua pujoa on kitkeminen juurineen tarjoaa tulkinnan, 
jossa juurineen viittaa implisiittiseksi jäävään subjektipersoonaan (vrt. *Riikka torjuu 
pujoa kitkemällä juurineen ’Riikan juuret’). Semanttisten ja erityisesti rakenteellisten 
syiden perusteella voidaankin todeta, että rektioelementtikäyttö siinä muodossa, 
joka mahdollistaa seurattavan jättämisen implisiittiseksi, ei ole -ine-sijalla mahdollis-
ta. 

Kanssa-rakenteessa rektioelementti mahdollistaa seurattavan implisiittisyyden, 
koska tieto mainitsematta jätetystä osapuolesta sisältyy rektioelementin leksikaali-
seen merkitykseen; esimerkiksi ’yhteydenpito’ ja ’avioliitto’ vaativat välttämättä 
(vähintään) kahta osapuolta (ks. esimerkit (105) ja (106)). Kanssa-ilmaus täydentää 
rektioelementtiä, jonka leksikaalinen semantiikka kattaa tällöin myös kanssa-
postposition merkityksen. 

(105)  Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellisteknillisen  yhteistyökomitean jäsenyys 
antoi tilaisuuden yhteydenpitoon virolaisten ammattiveljien kanssa. 
(HS 721589) 

(106)  Perheensä mukana siirtolaisena Karjalasta muuttanut Leena Palmroth-
Ojutkangas kävi koulunsa Tampereella. Kulttuurikodin kasvatti – äiti oli ooppe-
ralaulaja, isä kapellimestari – halusi konserttipianistiksi, mutta opinnot Sibelius-
Akatemiassa keskeytyivät avioliittoon Partola-Häme-kenkätehtaan toisen perijän 
Pertti Palmrothin kanssa. (HS 957773) 

Tyypillisesti rektioelementti ilmaisee kahden inhimillisen toimijan vastavuoroista 
toimintaa, jolloin merkityksessä on (vähintään) kaksi pakollista osapuolta (esimer-
kiksi resiprookkiverbeistä johdetut keskustelu, kilpailu, neuvottelu, tulitaistelu ja yhteyden-
pito tai verbistä johtamattomat avioliitto, kauppa, kokous, kolmiodraama, riita, sopimus ja 
ystävyys). Vastavuoroisuus ei kuitenkaan ole välttämätöntä, vaan rektioelementtinä 
voi toimia esimerkiksi harjoittelu, kokkaus, käynti, pesu ja puuhailu, kuten harjoittelu Ari 
Härkäsen kanssa esimerkissä (107) osoittaa. Ne eivät ilmaise vastavuoroista toimin-
taa, joka edellyttäisi (esimerkiksi kanssa-postpositiolla ilmaistavaa) vastapuolta. Kes-
keistä on, että ne implikoivat toimijaa, jonka seurassa kanssa-lausekkeessa mainittu 
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seuralainen toimii – harjoittelee, kokkaa, käy, peseytyy ja puuhailee. Tämä toimija 
voi olla varsin viitteellinenkin (kuten esimerkissä (108), jonka taustalla on ajatus 
’joku saa pelata kierroksen golfia Woodsin kanssa’). Aineiston kaikissa esimerkeissä 
toimijan voi päätellä olevan inhimillinen. 

(107)  ”(…) Kova harjoittelu seuratoverini Ari Härkäsen kanssa on auttanut”, pohdis-
keli Lappalainen tyytyväisenä. (HS 1139556) 

(108)  Golfin ihmepelaaja Eldrick ”Tiger” Woods on kallis harjoittelukaveri. Tämän 
johtopäätöksen voi vetää ainakin hiljan pidetystä hyväntekeväisyyshuutokaupasta, 
jossa kierros golfia Woodsin kanssa huudettiin 1,4 miljoonalla punnalla eli run-
saalla 13 miljoonalla markalla. (HS 1011448) 

Usein komitatiivilauseessa implisiittiseksi jäävä seurattava on mainittu lausetta 
laajemmassa tekstiyhteydessä. Se voi olla saman virkkeen eri lauseessa (kuten esi-
merkissä (109) ’Kiinan kiistat lännen kanssa’) tai kauempana tekstissä, erityisesti 
silloin kun seurattava on tekstin teema (kuten kitaristi Antero Jakoila esimerkissä 
(110)). Aina kontekstikaan ei auta identifioimaan tarkkaa seurattavaa, kuten näh-
dään esimerkissä (111). Sen komitatiivilauseessa EBU:n uusi puheenjohtaja Arne 
Wessberg puhuu yhteistyöstä itäeurooppalaisten yhtiöiden kanssa. Kontekstista käy ilmi, 
että Itä-Euroopan maat kuuluvat EBU:un, joten kyse ei voi olla niiden yhteistyöstä 
EBU:n kanssa. Ilmaisu jättääkin yhteistyön toisen osallistujan geneerikseksi, vaikka 
pragmaattinen tulkinta voisi olla, että puhe on vauraiden länsieurooppalaisten yleis-
radioyhtiöiden tekemästä yhteistyöstä ”toisenlaisten toimintamahdollisuuksien” 
itäisten yhtiöiden kanssa. Implisiittinen seurattava voi olla myös puhtaasti geneeri-
nen ihmisviittaus kuten esimerkissä (112) (’kenen tahansa kanssakäyminen’). Joskus 
kontesktissa mainitsematta jätetty seurattava voi olla tarkkaan määriteltävissä 
maailmantiedon perusteella. On esimerkiksi selvää, että nukketeatteriesityksessä 
vuorovaikutus yleisön kanssa tarkoittaa esiintyjien, siis nukkien ja niiden takana olevien 
näyttelijöiden luomaa vuorovaikutusta yleisön suuntaan (ks. esimerkki (113)). 

(109)  ”Kiina tietää, että kiistat lännen kanssa joukkotuhoaseiden leviämisestä saattavat 
loppujen lopuksi olla haitaksi liiketoimille”, sanoi johtava amerikkalainen diplo-
maatti. (HS 169336) 

(110)  [Kuubalaisen musiikin] kanssa Jakoila on ollut tekemisissä 70-luvulta asti. Kuuban 
matkoilta tarttuneista melodiapätkistä kehittelemä instrumentaali Son de la suerte 
soi radiohittinä edelleen. Noilta ajoilta on peräisin myös ystävyys Omara 
Portuondon kanssa. Legendaarisen laulajattaren Suomessa ilmestyneen levyn 
tyhjälle osuudelle Jakoila rakensi kitarat ja opetti siinä sivussa sokealle Martin Ro-
jasille sähkökitaran saloja. (HS 711363) 

(111)  Suomen yleisradion toimitusjohtaja Arne Wessberg on valittu Euroopan yleisra-
dioliitto EBUn puheenjohtajaksi. (…) Euroopan yleisradioalue on itse maanosaa 
laajempi; edustettuna on kaikkiaan 80 maata. Mukana EBU:ssa on esimer[k]iksi 
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Pohjois-Afrikan maita. Itä-Euroopan keskeiset valtiot kuuluvat myös EBUun. 
”Iso juttu on juuri yhteistyö itäeurooppalaisten yhtiöiden kanssa, koska heidän 
toimintamahdollisuutensa ovat niin toisenlaiset.” (HS 295558) 

(112)  Vaikka valtiollisia rikoksia koskevat säännökset olivat ja ovat väistämättä tulkin-
nanvaraisia, pitäisi jo arkiajattelun usein antaa osviittaa siitä, milloin 
kanssakäyminen vieraan vallan edustajien kanssa ylittää hyväksyttävät rajat. 
(HS 1431688) 

(113)  Nukketeatteriesitykseen kuuluu vuorovaikutus yleisön kanssa. (HS 1425998)  

On huomattavaa, että rektioelementtikäytössä seurattavan implisiittisyys ei liity 
suoraan lauseen subjektin ilmiasun puuttumiseen. Tyypillisestihän kanssa-rakenteen 
seurattava saa ilmiasunsa lauseen subjektissa, ja edellisessä luvussa 3.3.2.1 kuvattu 
persoonan häivyttävä käyttö liittyy nimenomaan ilmisubjektin puuttumiseen. Rek-
tioelementti kuitenkin mahdollistaa asiantilassa agentiivisesti toimivan seurattavan 
implisiittisyyden silloinkin, kun lausesubjekti ilmaisee lausepredikaation agenttia. 
Kutsun tällaista implisiittistä seurattavaa lauseen ulkopuoliseksi agentiksi. Havain-
nollistan tätä vertaamalla esimerkkejä (114) ja (115). 

(114)  ”Vuoropuhelua” hoitohenkilökunnan kanssa käytiin kaikkien luettavissa olevan 
vihkon välityksellä, johon potilaat kirjoittivat kuka lomailupyyntöjä, kuka itse-
murhaviestejä. (HS 161992) 

(115)  Sundback painottaa yhteistyötä Suomen eduskunnan kanssa. (HS 722955) 

Ensimmäisessä kanssa-rakenteen implisiittinen seurattava on passiivimuotoisen 
verbin taakse häivytetty komitatiivilauseen agentti ’potilaat’ (lauseen sisäinen agent-
ti); kyseessä on siis persoonan häivyttävä käyttö. Sen sijaan esimerkissä (115) lause-
subjekti, Ahvenanmaan maakuntapäivien edustaja Barbro Sundback, ei ole kanssa-
rakenteen seurattava. Laajemmasta tekstikontekstista käy ilmi, että lauseessa ei ole 
kyse yhteistyöstä Suomen eduskunnan ja Sundbackan välillä vaan yhteistyöstä sen ja 
Sundbackan viiteryhmän, siis Ahvenanmaan maakuntapäivien välillä. Implisiittinen 
seurattava ei ole mitenkään läsnä komitatiivilauseessa, vaan kyse on lauseen ulko-
puolisesta agentista. 

3.3.2.3 Eri keinojen lomittuminen 

Edellä on tarkasteltu eri yhteyksiä, joissa -ine-sija ja kanssa-postpositio esiintyvät 
aineistossa, ilman että seurattava-osapuoli saisi ilmiasua komitatiivilauseessa. -ine-
sijalla merkitty seuralainen voi esiintyä lauseessa yksin lähinnä vain ellipsin yhtey-
dessä, jolloin seurattava on eksplikoitu lause- tai viimeistään virkerajan toisella puo-
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lella. Kanssa-postpositiolla ilmaistu seuralainen voi esiintyä ilman seurattavan ilmi-
asua ellipsin lisäksi persoonan häivyttävän käytön ja rektioelementin yhteydessä. 

Samassakin komitatiivilauseessa voi olla useita implisiittisen seurattavan mahdol-
listavia seikkoja. Tätä havainnollistavat esimerkit (116) ja (117). Näistä ensimmäi-
nen sisältää sekä rektioelementin kauppasuhteet että passiivimuotoisen verbin luodaan. 
Toinen sisältää rektioelementin pesulla ja on samalla predikaattiverbitön otsikko 
matkakertomukselle, joka takakontekstissaan paljastaa aasien seurassa peseytyjän 
olevan kertomuksen kirjoittaja Raija Forsström. 

(116)  Paljastukset vaikeuttavat Clintonin yrityksiä saada senaatti nopeasti hyväksymään 
laki, jolla luodaan normaalit kauppasuhteet Kiinan kanssa. (HS 169010) 

(117)  Aasien kanssa pesulla [= otsikko] (…) [n. 300 sanan matkakertomuksen loppu:] 
Aamupesu joessa – seurana äänekäs aasilauma – kuuluu yösijan ohella tämän 
maallisen taipaleen unohtumattomiin kokemuksiin. Raija Forsström (HS 305329) 

3.4 Komitatiivi lauseessa 

Tarkastelen komitatiivirakenteen sijaintia lauseessa kolmesta lähtökohdasta. Ensin-
näkin katson sen lauseenjäsenasemaa. Seuralais-lauseke on aina statukseltaan lau-
seadverbiaali (ks. tarkemmin luku 3.1), mutta seurattavaan viittaava lauseke voi 
toimia niin lausesubjektina ja -objektina kuin adverbiaalina tai attribuuttina. Toisek-
si tarkastelen itse seuralais-lausekkeen esiintymistä lauseessa sen perusteella, mitä 
välittömästi sitä ennen lauseessa on. Tämä antaa kuvaa siitä, mihin lauseen element-
tiin muoto on vahvimmin sidoksissa – esimerkiksi onko muoto erityisen vahvasti 
yhteydessä seurattava-sanaan tai verbiin. Kolmanneksi paikannan lauseesta komita-
tiivirakenteen molemmat osalausekkeet ja tarkastelen niiden sijoittumista lauseen 
eri kenttiin. 

Lähden liikkeelle seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasemasta (luku 3.4.1), josta 
siirryn seuralais-lausekkeen välittömään etukontekstiin (luku 3.4.2). Sen jälkeen 
tarkastelen seurattava- ja seuralais-lausekkeiden sijaintia lauseessa sekä koko komi-
tatiivilauseen sanajärjestystä (luku 3.4.3). 

3.4.1 Komitatiivirakenteen lauseenjäsenasema 

Maailman kielissä komitatiiviksi merkityn NP:n on todettu voivan olla lauseessa 
objekti, subjekti-NP:n alakonstituentti (engl. sub-constituent), argumentti, adjunkti, 
komplementti tai attribuutti (Stolz ym. 2006: 35). Suomessa sekä -ine-sijainen NP 
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että kanssa-postpositiolauseke ovat syntaktisten suhteidensa puolesta aina adver-
biaaleja. Seurattava-lauseke voi sen sijaan olla useissa eri lauseenjäsentehtävissä. 
Kansainvälisessä kirjallisuudessa on esitetty näkemys, jonka mukaan komitatiivi 
liittyisi lauseenjäsenistä vain subjektiin: esimerkiksi Croftin (1991: 178) mukaan 
komitatiivilla koodattu olio osallistuu tapahtumien kausaaliseen ketjuun samassa 
kohdassa ja roolissa kuin pääverbin subjekti. Tämä on kuitenkin kumottu niin eng-
lannin osalta (Schlesinger 1995: 62) kuin laajemmasta yleistypologisesta näkökul-
mastakin (Stolz ym. 2006: 27–28, 2009: 603) ja on todettu, että komitatiivi voi liit-
tyä subjektin lisäksi objektiin sekä muihin perustavanlaatuisiin suhteisiin ja roolei-
hin. 

Suomen -ine-komitatiivin lauseenjäsenasemasta on aiemmassa kirjallisuudessa 
muutamia mainintoja. Setälän ja Niemisen (1952: 77) mukaan ”komitatiivi ja sen 
possessiivisuffiksi saattavat kuulua lauseen subjektiin ja objektiin, nominaalimuo-
don subjektipersoonaan ja datiivigenetiiviseen persoonaan, jota on käytetty yksi-
persoonaisten verbien kera”. Penttilä (1957: 437–438) puhuu komitatiivin posses-
siivisuffiksista, joka ”saattaa viitata neksusrakenteiden subjektipersoonaan tai lau-
seen objektin tarkoitteeseen”. Isossa suomen kieliopissa (Hakulinen ym. 2004: 1212) 
lauseenjäsenasemaa ei varsinaisesti määritellä, mutta siihen viitataan -ine-sijan ilmai-
semien merkitysten ohessa, kun -ine-lausekkeen todetaan ilmaisevan (muiden muas-
sa) ”subjektin tai objektin tarkoittaman kokonaisuuden osaa”. Ikola (1999: 74–75) 
lisää komitatiivin possessiivisuffiksin mahdollisiin viittauskohteisiin subjektin ja 
objektin rinnalle adverbiaalin, joka näkyy yleiskielisissä aineistoissa mutta ei mur-
teissa. Koska sitä ei tavata Agricolan kielessä eikä siitä ole mainintoja tutkimus- eikä 
kielioppikirjallisuudessa, Ikola olettaa sen olevan ”suhteellisen uusi ilmiö”. Ensim-
mäiset havainnot adverbiaalista seurattava-lausekkeena näyttää tehneen Andersson 
(1963) kaunokirjallisista ja sanomalehtiteksteistä.  

Kanssa-postposition sijoittumisesta lauserakenteeseen löytyy maininta ainoastaan 
Nykysuomen sanakirjasta (s.v. kanssa, 1. a–c). Se jakaa kanssa-postpositiolle tyypillisen 
yleiskielisen käytön kolmeen sen mukaan, mihin sen ”pääsana liittyy”: ensinnäkin 
verbiin (ja substantiiviin) tai puhtaaseen teonnimeen, toiseksi adjektiiviin ja kol-
manneksi adverbiin (kahdesta viimeisimmästä annetut esimerkit vastaavat käsillä 
olevan työn rektioelementtikäyttöä). Ensimmäisen kohdalla kanssa-postposition 
käytön todetaan olevan ”[l]uontevaa tavallisesti vain milloin pääsana on rinnastetta-
vissa [verbin tai puhtaan teonnimen] loogillisen subjektin (joskus objektin) kanssa”. 

HS2000-aineiston komitatiivirakenteissa seurattava-lausekkeella on neljä mah-
dollista lauseenjäsenasemaa. Ensinnäkin se voi olla lauseen subjektina, kuten Op De 
Beek esimerkissä (118) ja Ruotsin kosteikkosäätiön asiantuntijat ja biologit esimerkissä 
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(119), ja toiseksi lauseen objektina, kuten Johan Ulander esimerkissä (120) ja asiat 
esimerkissä (121). Näiden lisäksi aineistossa on joitakin esimerkkejä adverbiaalin 
sekä jonkin sanan attribuutin asemassa olevista seurattava-lausekkeista. Adverbiaa-
lin asemassa olevia seurattava-sanoja havainnollistavat lapsille esimerkissä (122) ja 
niistä esimerkissä (123), ja (genetiivi)attribuutteja lennon esimerkissä (124) ja puolus-
tuksen esimerkissä (125) (kanssa-aineistossa seurattava-sana on attribuutin asemassa 
vain rektioelementtikäytön yhteydessä). Osassa -ine-rakenteen sisältävistä predika-
tiivilauseista, joissa predikatiivi luokittelee subjektin referenttiä, seurattava-lauseke 
voisi yhtä hyvin olla subjekti kuin predikatiivi. Tätä havainnollistaa esimerkki (126), 
joka mahdollistaa sekä tulkinnan teltat tanssilattioineen että klubeja tanssilattioineen. 

(118)  Mutta jotakin olennaista Op De Beek kumppaneineen on onnistunut vangitse-
maan: sää on kosteankolea lähes koko ohjelman ajan. (HS 1208678) 

(119)  Ruotsin kosteikkosäätiön maakennuksen asiantuntijat ja biologit ovat Uponor 
Oyj:n ruotsalaisen tytäryhtiön kanssa kehittäneet kosteikkoihin patokaivon. 
(HS 204624) 

(120)  Viime perjantaina liikemies Johan Ulander kumppaneineen tuomittiin vankeus-
rangaistuksiin ja miljoonakorvauksiin (…). (HS 489937) 

(121)  Jos meidän nettisivuille menee, niin siellä nämä asiat on linkitetty EU-
parlamentin kanssa. (HS 572698) 

(122)  Reilu parituntinen seikkailu on tarkoitettu yli 4-vuotiaille lapsille vanhempineen. 
(HS 29304026) 

(123)  Mansikan jälkisadon marjat kannattaa pakastaa perkaamattomina ja keittää niistä 
mehua myöhemmin kypsyvän marjasadon kanssa. (HS 432372) 

(124)  Lähtöselvityksessä varmistetaan, että lapsesta on täytetty kaavake, jossa on lapsen 
henkilötiedot ja lennon ajankohta lähtö- ja päätepisteineen. (HS 4645471) 

(125)  Kansallisen puolustuksen yhteensopivuus Naton kanssa alkaa olla melkein jäse-
nyyttä vastaavalla tasolla. (HS 533580) 

(126)  Eri teltat olivatkin oikeastaan klubeja tanssilattioineen. (HS 2728083) 

Niissä komitatiivilauseissa, joissa seurattavaa ei ilmaista erillisellä seurattava-
lausekkeella (ks. luku 3.3.2), ei lauseenjäsenasemaa luonnollisestikaan voi määritellä. 

Aineisto osoittaa, että subjektiaseman korostaminen komitatiivin yhteydessä on 
perusteltua: seurattavaa ilmaistaan lauseen subjektilla suurimmassa osassa sekä 
HS2000-aineiston -ine-rakenteista (67 %; yhdessä predikatiivivaihtoehdon tarjoa-
vien lauseiden kanssa 69 %) että kanssa-rakenteista (59 %; eksplisiittisen seurattava-
lausekkeen sisältävistä kanssa-lauseista 82 %). -ine-rakenteiden seurattava-
lausekkeista huomattava osa on kuitenkin objektin asemassa (17 %, vrt. kanssa-
rakenteista 3 %). Niiden suhteellinen osuus on vieläkin suurempi, jos tarkastellaan 
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2- tai useampipaikkaisia verbejä, jotka mahdollistavat seurattava-lausekkeen sijoit-
tumisen objektiksi (ks. taulukko 17, s. 161). Adverbiaaleja on pieni määrä kumman-
kin rakenteen seurattava-sanoista. Attribuutteja on vähän ja lähinnä vain kanssa-
rakenteen yhteydessä (liittyvät pääasiassa rektioelementtikäyttöön, ks. luku 3.4.3.2). 
Taulukko 4 havainnollistaa seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasemaa aineistossa. 
(Taulukossa monitulkintaiset kuten useita mahdollisia seurattava-lausekkeita sisältä-
vät lauseet on merkitty kysymysmerkillä. Lauseenjäsenaseman määrityksen ulko-
puolelle jäävät predikaattiverbittömät komitatiivilauseet, -ine n = 29 ja kanssa 
n = 12, sekä komitatiivirakenteet, joissa ei ole eksplisiittistä seurattava-lauseketta, 
mikä on huomattavan yleistä kanssa-rakenteen käytössä: n = 140, mikä on 28 % 
aineistosta; vrt. -ine n = 4.) 

Taulukko 4.  Seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasema -ine- ja kanssa-käytöissä (500-
aineistoista). 

seurattava-NP:n 
lauseenjäsenasema 

-ine kanssa 
n % n % 

S 336 67,2 296 59,2 
S/pred:vi 11 2,2   
O 86 17,2 17 3,4 
adv:li 14 2,8 19 3,8 
attr 1 0,2 10 2 
? 19 3,8 6 1,2 
(ei voi määrittää) 33 6,6 152 30,4 
YHT 500 100 500 100 

Vaikka adverbiaaleja ja attribuutteja on seurattava-lausekkeissa niukasti, niitä ei 
voi jättää huomiotta. Myös Anderssonin (1963) ja Ikolan (1999) havainnot antavat 
tukea erityisesti adverbiaaliin viittaaville komitatiiveille. Esimerkiksi osa–
kokonaisuus-suhteessa, jonka ilmauksen Iso suomen kielioppi (Hakulinen ym. 2004: 
1212) rajaa koskemaan vain subjektin tai objektin tarkoittamia kokonaisuuksia, voi 
kokonaisuuteen viittaava seurattava-lauseke olla luontevasti myös adverbiaali. Tyy-
pillisesti se liittyy verbin valenssiin kuten ruumiinosasuhdetta ilmaisevat seurattava-
lausekkeet käsiksi ja jaloiksi, jotka vertautuvat tuloksen objektiin esimerkissä (127) 
(vrt. raajoista kehittyy kädet sormineen ja jalat varpaineen), tai elottomista osista koostu-
vaa kokonaisuutta ilmaiseva seurattava-lauseke näyttelyyn, joka on päästä-verbin täy-
dennys esimerkissä (128). Yhteys verbin valenssiin ei kuitenkaan ole välttämätöntä, 
kuten nähdään esimerkistä (129) aarteenetsintäpelissä karttoineen. Attribuutin asemassa 
olevia seurattava-lausekkeita voi pitää jossain määrin kyseenalaisina ja esimerkiksi 
komitatiivirakennetta lennon ajankohta lähtö- ja päätepisteineen esimerkissä (124) huo-



 

116 

nosti muotoiltuna ja viittaussuhteiltaan erikoisena. Ne ovat kuitenkin osoitus komi-
tatiivin käytön mahdollisuuksista, ja erityisesti rektioelementtiin liittyvän kanssa-
postposition yhteydessä niitä on mahdoton parafrasoida toisin (vrt. esimerkki 
(125)). 

(127)  Raajamme kehittyvät pienistä nupuista ensin räpylämäisiksi ja sitten käsiksi  
sormineen ja jaloiksi varpaineen. (HS 8106636, HS 8106639) 

(128)  Ensimmäisen kerroksen keskihallista päästään suoraan vanhaan esihistorian 
näyttelyyn susiluolineen. (HS 604956) 

(129)  Juuri tämänkaltaisell[<ss]a aarteenetsintäpelissä karttoineen tulee huomanneeksi 
kaupunkia, sen ominaispiirteitä terhakkaammin kuin muuten tulisi. (HS 530179) 

3.4.2 Komitatiivin etukonteksti 

Komitatiivilla merkittyä seuralais-lauseketta välittömästi edeltävät lauseen elementit 
voidaan aineiston perusteella luokitella neljään varsinaiseen luokkaan. Seuralais-
lauseketta voi edeltää seurattava-lauseke (käytän tästä lyhennettä Nkom), verbi 
(Vkom), lauseen alku (Akom) ja rektioelementti (Rkom). Loput seuralais-lauseketta 
edeltävät lause-elementit, kuten objektit, predikatiivit ja lauseadverbiaalit, luokitte-
len yhteen kategoriaan (Muut). Tähän sijoitan myös tapaukset, joissa seuralais-
lauseketta edeltää lauseessa (muu kuin lauserajaa ilmaiseva) välimerkki. Seuraavassa 
luokat esitellään tarkemmin, minkä jälkeen esitetään -ine- ja kanssa-aineistojen seura-
lais-lausekkeiden jakautuminen eri luokkiin. 

Nkom. Ensinnäkin seuralais-lauseke voi seurata välittömästi seurattava-
lauseketta, kuten tietoliikenne sähköposteineen tai hän kuuden kannattajansa kanssa esi-
merkeissä (130) ja (131). Tähän tyyppiin on laskettu myös ne käytöt, joissa seurat-
tava- ja seuralais-lausekkeiden välissä on sana yhdessä tai yhteistyössä, kuten insinööri 
Heikki Helimäki yhdessä insinööritoimisto Akukonin kanssa esimerkissä (132). (Yhdessä-
sanaa ja sen kantamaa merkitystä käsitellään erikseen luvussa 5.4.4.) Peräkkäin 
esiintyvien komitatiivirakenteen osien mahdollista yhteistä lausekerakennetta on 
pohdittu luvussa 3.1. 

(130)  Kehittyvä tietoliikenne sähköposteineen antaa uusia mahdollisuuksia yhteyden-
pitoon. (HS 576033) 

(131)  Speight antoi myös merkkejä ratkaisusta kriisiin, joka alkoi 19. toukokuuta, kun 
hän kuuden kannattajansa kanssa valtasi parlamentin ja otti demokraattisesti va-
litun hallituksen panttivangiksi. (HS 647033) 

(132)  Uuden akustiikan on suunnitellut insinööri Heikki Helimäki yhdessä insinööritoi-
misto Akukonin kanssa. (HS 11091) 
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Vkom. Toiseksi seuralais-lauseke voi seurata verbiä, joka tavallisesti on lauseen 
predikaattiverbi. Tällaisia ovat tähyilee kaksine putkineen esimerkissä (133) ja mökkeili 
sukulaisten kanssa esimerkissä (134). Predikaattiverbin lisäksi seuralais-lausekkeen 
etukontekstina voi olla muukin verbimuoto, esimerkiksi infinitiivi kuten kysymyk-
sessä [m]itä tehdä dementiapotilaiden kanssa? (HS 61368) tai verbiketju kuten esimer-
kissä [a]utoseurue oli tulossa musiikki-instrumentteineen esiintymismatkalta Nuutajärveltä 
(HS 8143289). Joskus seuralais-lauseke sijoittuu verbikokonaisuuden keskelle – 
verbin liittomuodon väliin kuten olisi tarvikkeineen maksanut esimerkissä (135) tai 
verbiliiton väliin kuten voi jäätelön ja kermavaahdon kanssa rakentaa esimerkissä (136). 
Tyypillisesti seuralais-lauseketta seuraava verbimuoto on välittömästi seuralais-
lausekkeen perässä (kuten esimerkeissä (135) ja (136)), mutta seuralais-lausekkeen ja 
sitä seuraavan verbimuodon väliin voi myös jäädä muita sanoja kuten kansalle esi-
merkissä (137). 

(133)  Kuivasaaren vartiolinnakkeen 305-millinen tykkivanhus tähyilee kaksine  
putkineen Suomenlahdelle. (HS 1520061) 

(134)  Sen jälkeen pariskunta mökkeili sukulaisten kanssa Heinävedellä. (HS 45864) 

(135)  Näin laskettuna saman sohvan verhoilu olisi tarvikkeineen maksanut 11040 
markkaa, jos materiaalimaksut olisivat olleet samat. (HS 1800024) 

(136)  Tuoreet mansikat maistuvat ihan sellaisenaan tai niistä voi jäätelön ja kerma-
vaahdon kanssa rakentaa juomalasiin trendikkään jälkiruoka-annoksen. 
(HS 360122) 

(137)  Näitäkin asioita Megawati joutunee uusine valtuuksineen kansalle selittämään. 
(HS 4333308) 

Akom. Kolmanneksi seuralais-lauseke voi aloittaa lauseen kuten [s]ymbolisine 
taukoineen ja maisemakuvineen dokumentti esimerkissä (138). Useimmiten kyseessä on 
samalla koko virkkeen alku, mutta katson lauseenalkuiseksi myös sivulauseen aloit-
tavaa konjunktiota seuraavan seuralais-lausekkeen kuten sillä poikaystävänsä kanssa 
esimerkissä (139) (konjunktio sijoittuu lauseen avauskenttään, ks. tarkemmin luku 
3.4.3). Lauseenalkuisen seuralais-lausekkeen kohdalla on kyse komitatiivirakenteen 
käänteisestä sanajärjestyksestä, jossa seuralais-lauseke edeltää seurattava-
lauseketta. -ine-aineistossa seurattava-lauseke on tällöin lähes aina välittömästi seu-
ralais-lausekkeen perässä (myös esimerkissä (138)), mutta kanssa-postposition käy-
tössä lausekkeiden väliin jää tyypillisemmin muita lauseen elementtejä, vähintään 
predikaattiverbi kuten kilpailevat esimerkissä (140). Tosin kanssa-aineistossa lausek-
keiden käänteinen järjestys on harvinaista, ja lauseenalkuiset seuralais-lausekkeet 
kuuluvat tyypillisesti lauseisiin, joista puuttuu eksplisiittinen seurattava-lauseke. Tätä 
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havainnollistaa passiivimuotoisen predikaattiverbin onkin pantu (toimeen) sisältävä 
esimerkki (141) (seurattava-lausekkeen puuttumisesta tarkemmin luvussa 3.3.2). 

(138)  Symbolisine taukoineen ja maisemakuvineen dokumentti pyrkii ehkä tahalli-
seen konventionaalisuuteen. (HS 930860) 

(139)  Säkillinen seksilelujakaan ei kelpaa todisteeksi seksin myynnistä, sillä poika-
ystävänsä kanssa jokainen saa leikkiä haluamiaan leikkejä. (HS 70660) 

(140)  Suomen miesten kanssa kilpailevat Belgia, Espanja, Norja, Portugali, Sveitsi, 
Tanska ja Tshekki. (HS 578975) 

(141)  Alueellisten yhteisöjen kanssa onkin pantu toimeen projekteja, joilla on luotu 
uusia toimeentulon muotoja. (HS 453203) 

Rkom. Neljänteen ryhmään kuuluvat ne seuralais-lausekkeet, joita edeltää rek-
tioelementti (josta tarkemmin luvuissa 3.3.2.2 ja 5.4.3). Pääosassa rektioelementin 
sisältävistä komitatiivilauseista seuralais-lauseke seuraakin välittömästi rektio-
elementtiä – sekä seurattavan ollessa eksplisiittinen (kuten esimerkissä (142)) että 
implisiittisen seurattavan ilmauksissa (kuten esimerkissä (143)). Etukontekstina 
oleva rektioelementti voi myös koostua useammasta sanasta kuten fraasinomainen 
on (…) tekemistä esimerkissä (144) tai osapuolten yhteistä nimittäjää ilmaiseva samaan 
aikaan esimerkissä (145). Rektioelementti etukontekstina esiintyy vain kanssa-
postposition yhteydessä, sillä -ine-sija ei ylipäätään yhdisty rektioelementtiin. (No-
minaalistetun predikaatin ympärille rakentuvissa -ine-käytöissä kuten [pujon] kitkemi-
nen juurineen esimerkissä (104), s. 109, nominaalimuoto on niin kaukana prototyyp-
pisestä rektioelementistä, että sitä on luontevampaa pitää verbielementtinä, ja käsit-
telyssäni kyseiset komitatiivit ovatkin etukontekstiltaan Vkom.) 

(142)  Yhdysvaltain pakotteet estävät kaupan Kuuban kanssa, mutta ohjaaja George 
Lucas lahjoitti elokuvansa ilmaiseksi jakeluun Kuubassa. (HS 141244) 

(143)  Sammon sopimus Venäjän Teollisuusvakuutuksen kanssa on voimassa vuo-
den loppuun. (HS 510898) 

(144)  Musiikillakin on varmasti tekemistä asian kanssa, sillä kukapa ei viehättyisi mies-
kuoron matalasta soinnista, joka kietoo kuulijan lämpimän isälliseen syliinsä. 
(HS 557913) 

(145)  Saavun kyläkaupalle keskiviikkoiltana samaan aikaan viimeisten asiakkaiden 
kanssa. (HS 497419) 

Muu. Edellä esiteltyjen neljän pääasiallisen etukontekstin lisäksi seuralais-
lauseketta voi edeltää lauseessa myös adverbiaali (joka ei ole rektioelementti), ob-
jekti, muu verbin valenssiin kuuluva täydennys tai predikatiivi. Nämä on käsittelyn 
yksinkertaistamiseksi luokiteltu yhteiseen muut-kategoriaan. Adverbiaaleja aineis-
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tossa ovat mm. ajan, paikan, olotilan ja tavan adverbiaalit (kuten kesän esimerkissä 
(146), Sydneyssä esimerkissä (147), alasti esimerkissä (148) ja ahkerasti esimerkissä 
(149)). Lauseen objekti voi edeltää seuralais-lauseketta silloinkin, kun sillä ei viitata 
seurattavaan. Kanssa-aineistossa seuralais-lausekkeen sijainti ei-seurattavaan viittaa-
van objektin jäljessä on suhteellisen yleistä (7 % aineistosta; esimerkiksi X harjoittelee 
sitä, jakaa piikkipaikan, syö aamiaista, tekee liediä, viettää aikaa Y:n kanssa). Sen si-
jaan -ine-aineistossa se on harvinaista (0,5 % aineistosta; esimerkkinä sydämentykytys-
tä esimerkissä (150)), sillä seuralais-lauseketta edeltävä objekti ilmaisee yleensä seu-
rattavan (Nkom-konteksti). (-ine-sijan pyrkimystä viitata edeltävään substantiiviin 
käsitellään tarkemmin luvussa 3.3.1.) Kanssa-aineistossa seuralais-lausekkeen edellä 
on usein myös muita verbin valenssiin kuuluvia täydennyksiä kuten puheakti-
verbien puheenaihetta ilmaisevia elatiiveja (esimerkiksi X keskustelee ehdotuksesta, 
neuvottelee asiasta, puhuu metodeista, sopii pelisäännöistä Y:n kanssa). -ine-aineistossa puo-
lestaan on yleinen seuralais-lauseketta edeltävä kuvaileva predikatiivi, jota havain-
nollistaa epäuskottava esimerkissä (151). 

(146)  Minna hengailee kesän kavereiden kanssa. (HS 186728) 

(147)  ”Sisar meni ja rakastui australialaiseen mieheen. He asuvat nyt Sydneyssä 
lapsineen”, Halonen kertoi. (HS 782908) 

(148)  Urho Kekkosen suvun päätös julkistaa sellaisenaan presidentin päiväkirjat on 
rohkea. Jos asiaa katsoo pelkästään inhimillisesti, se riisuu vanhan presidentin 
alasti vaivoineen kaikkineen. (HS 3416810) 

(149)  Työeläkelaitosten liitto on Pelanderin mukaan neuvotellut ahkerasti pankkien 
kanssa ongelmasta jo kymmenkunta vuotta. (HS 466905) 

(150)  Sisäministeri Ville Itälä aiheutti sydämentykytystä pakkokeinolakipuheineen. 
(HS 9404083) 

(151)  Twin Peaks on lajityyppejä rikkovan tv-sarjailmaisun edelläkävijä. Se on samaan 
aikaan naurettavuuteen asti epäuskottava pölkkyineen ja unikääpiöineen, ja kui-
tenkin niin aidosti kammottava, että sen jälkeen pelottaa katsoa, mitä ilmestyy ko-
tona peiliin. (HS 414313) 

Seuralais-lauseketta voi edeltää lauseessa välimerkki silloinkin, kun kyse ei ole 
lauseen aloituksesta. Erityisesti -ine-aineistossa seuralais-lausekkeen erottamista 
pilkulla, ajatusviivalla tai suluilla käytetään tehokeinona, jolla seurattava-lauseke 
rajataan muusta lauseesta irralliseksi, lausepropositiota tarkentavaksi lisäykseksi. 
Välimerkki voi rajata seuralais-lausekkeen yksinään virkkeen loppuun, kuten välihuu-
toineen esimerkissä (152), tai välimerkeillä voidaan ympäröidä keskellä lausetta sijait-
seva seuralais-lauseke, kuten kaikkine maksuineen esimerkissä (153). Myös nämä 
tapaukset luen etukontekstien muut-kategoriaan. 
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(152)  [Teoksen Zimnaja voina ’talvisota’ t]oinen osa sisältää kommunistisen puolueen 
keskuskomiteassa 1940 pidetyn, talvisodan kokemuksia käsittelevän monipäiväi-
sen neuvottelun puheenvuorot sanasta sanaan, välihuutoineen. (HS 5803075) 

(153)  Lähtöpäätöksen jälkeen olen vasta ymmärtänyt, miten ällistyttävällä tavalla vero-
tus rankaisee suomalaisia. Hintaesimerkkejä: unelmieni moottoripyörä maksaa 
Suomessa 161000 markkaa, kohdemaassa 91000 markkaa; hauska auto Suomessa 
224400 mk, verovapaana 115800 mk; tuloveroprosentti (kaikkine maksuineen) 
Suomessa 38, kohdemaassa noin 25 prosenttia. (HS 5850837) 

Kaikista -ine-aineiston esimerkkilauseista ei voi selvästi osoittaa seuralais-
lausekkeen etukontekstia. Tyypillisesti määrittelemättömiksi jäävät esimerkit, joissa 
lauseessa on kaksi mahdollista seurattava-lauseketta ja toinen niistä sijaitsee 
lauseenloppuisen seuralais-lausekkeen edellä, jolloin etukontekstina on valinnasta 
riippuen Nkom tai muu. Tyypillisimmät tapaukset ovat ensinnänkin -ine-aineiston 
luokittelevat predikatiivilauseet (kuten eri teltat olivat klubeja tanssilattioineen, ks. 
esimerkki (126), s. 114), joissa seurattava-lausekkeeksi voi katsoa yhtä hyvin lau-
seenalkuisen subjektin (teltat, seuralais-lausekkeen etukontekstina muu) kuin seura-
lais-lauseketta edeltävän predikatiivin (klubeja, etukontekstina Nkom). Toiseksi 
kyseessä voi olla valinta subjektin ja verbin valenssiin kuuluvan täydennyksen välillä 
(kuten [h]armoniat pohjautuvat tonaalisuuteen mataline urkupisteineen, HS 3631137) ja 
kolmanneksi valinta attribuutin ja sen edussanan välillä (kuten uuden yhteyden koko-
naispituus tunneleineen on yli viisitoista kilometriä, HS 93684). 

Edellä on esitelty seuralais-lausekkeen mahdolliset etukontekstit HS2000-
aineistossa. Ne kaikki esiintyvät sekä -ine- että kanssa-aineistossa rektioelementtiä 
lukuunottamatta, joka on mahdollinen vain kanssa-postpositiolle. Muotojen etu-
kontekstien jakaumat aineistossa ovat kuitenkin hyvin erilaiset (ks. kuvio 7; monise-
litteiset esimerkit on merkitty kysymysmerkillä). -ine-sijaisen seuralais-lausekkeen 
välittömänä etukontekstina on pääosassa aineistoa seurattava-lauseke (Nkom 66 %) 
ja viidesosassa verbi (Vkom 19 %). Lauseenalkuisia seuralais-lausekkeita on 4 % ja 
muita konteksteja 7 % aineistosta (kolmannes ajan ja paikan adverbiaaleja, kolman-
nes predikatiiveja ja loput sekalaisia); monitulkintaisia esimerkkejä on 4 %. Kanssa-
postposition seuralais-lauseke sijaitsee sen sijaan hyvin harvoin suoraan seurattava-
lausekkeen jäljessä (Nkom 3 %, ja näistäkin puolet on ”X yhdessä Y:n 
kanssa” -ilmauksia). Sen sijaan se on tyypillisesti verbin (Vkom 29 %), rektio-
elementin (Rkom 26 %) tai muun lauseen sanan (muu 32 %) jäljessä. Viimeisimmis-
tä noin puolet on vapaita adverbiaaleja (mm. ajan, paikan ja tavan määreitä), vajaa 
kaksi viidennestä objekteja ja yksi viidennes verbin valenssiin liittyviä adverbiaaleja 
(erityisesti puheverbien yhteydessä puheen aihetta ilmaisevia elatiiveja kuten neuvo-
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tella ongelmasta X:n kanssa) sekä yksittäisiä predikatiiveja. Lauseenalkuisia seuralais-
lausekkeita kanssa-pospositiolla on 9 %. 

 

Kuvio 7.  Seuralais-lausekkeen etukonteksti -ine- ja kanssa-käytöissä (kummankin n = 500). 

-ine- ja kanssa-lausekkeiden etukontekstit lauseessa poikkeavat siis toisistaan 
selvästi. Muotojen etukontekstien jakaumaerossa voisi ajatella näkyvän sen, että 
kanssa-postpositiolla on paljon (yhteensä 30 %) sellaisia käyttöjä, joissa komitatiivi-
lauseessa ei ole eksplisiittistä seurattava-lauseketta. Tällöinhän Nkom-konteksti on 
mahdoton. Aineistossa esiintyvät harvat Nkom-esimerkit kuitenkin osoittavat, että 
se ei ylipäätään ole neutraali kanssa-postposition etukonteksti. Usein kanssa-
postposition Nkom-käyttö on yhteydessä koko lauseen käänteiseen sanajärjestyk-
seen ja teemankuljetukseen kuten esimerkissä (154). 

(154)  Suomen ainoa afganistanilainen ravintola, Kangasalla sijaitseva Aryana on ehtinyt saada 
uskollisen asiakaskunnan kahdessatoista vuodessa. Ravintolaa isännöi afganistani-
lainen Rashid Khan Sirkka-Liisa -vaimon kanssa. (HS 358727) 

Esimerkissä lauseen teemaa ilmaiseva objekti ravintolaa aloittaa lauseen, ja lause-
subjektina toimiva seurattava-lauseke sekä sitä välittömästi seuraava seuralais-
lauseke ovat lauseen lopussa uutisarvoisen informaation fokuksessa (Halliday 2004: 
87–92; termistä ks. Lauranto 2014: 28). Implisiittisiä seurattavia taas on jokseenkin 
tasaisesti kaikkien eri etukontekstien yhteydessä – paitsi luonnollisesti Nkom-
käytössä (42 % Akom-, 40 % Rkom-, 30 % Vkom- ja 23 % muu-kontekstiin sijoit-
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tuvista seuralais-lausekkeista esiintyy ilman eksplisiittistä seurattava-lauseketta). Ei 
olekaan todennäköistä, että seurattava-lausekkeen puute selittäisi eroja -ine-sijan ja 
kanssa-postposition seuralais-lausekkeiden etukonteksteissa, vaan kyse on syvem-
mästä -ine-sijan ja kanssa-postposition syntaktisesta erosta. 

Seuralais-lausekkeen etukontekstin tarkastelu aineistossa osoittaa, että -ine-
sijainen seuralais-lauseke sijaitsee lauseessa ennen kaikkea seurattava-lausekkeen 
jäljessä mutta jonkin verran myös verbin tai muun lauseen elementin, kuten predi-
katiivin tai adverbiaalin jäljessä. Kanssa-postposition seuralais-lauseketta edeltää yhtä 
usein verbi, rektioelementti kuin muukin lauseen elementti kuten objekti tai adver-
biaali. Jo tästä nähdään, että -ine-sija ja kanssa-postpositio käyttäytyvät lauseen ra-
kenteessa eri tavoin. Seuraavassa luvussa tarkastellaan koko komitatiivirakenteen 
sijoittumista lauseeseen. 

3.4.3 Komitatiivirakenteen sijoittuminen lauseeseen 

-ine- ja kanssa-rakenteiden käyttö lauseessa eroaa toisistaan monin tavoin. Edellä on 
jo nähty, miten seurattava- ja seuralais-lausekkeet voivat sijaita lauseessa joko vie-
rekkäin tai toisistaan erillään, ja tässä muodoilla on omat tendenssinsä. Muodot 
poikkeavat toisistaan myös siinä, millaisten lausetyyppien yhteydessä niitä käytetään. 

Vaikka molempaa muotoa käytetään yleisimmin intransitiivi- ja transitiivilauseis-
sa, painottuvat eräät muut lausetyypit vain jommankumman muodon käytössä. 
Lähes kaikki aineiston predikatiivi- ja eksistentiaalilauseet sisältävät -ine-rakenteen, 
mikä kertoo -ine-sijan yhteydestä kuvaileviin ja asiantilaa esitteleviin konteksteihin, 
kun taas pääosassa aineiston omistuslauseista on kanssa-rakenne (lähinnä rektio-
elementtien yhteydessä: X:llä on tekemistä, sopimus, ongelmia Y:n kanssa). Predikaatti-
verbittömät lauseet ovat huomattavasti yleisempiä -ine-sijan kuin kanssa-
postposition käytössä, ja ne ovat eri muotojen yhteydessä myös laadultaan erilaisia. 
Kanssa-rakenteen sisältävät täysin verbittömät lauseet ovat lähinnä otsikoita, joista 
usein puuttuu verbin lisäksi myös eksplisiittinen seurattava-lauseke (kuten Kilpa-
juoksu kuoleman kanssa, HS 682347, Marcon kanssa kahden, HS 484319). -ine-sijaa 
esiintyy runsaasti elliptisissä lauseissa, joista puuttuva predikaattiverbi on usein 
mainittu edeltävässä lauseessa tai virkkeessä, sekä lokaation ilmauksissa, jotka usein 
liittyvät erilaisten (musiikki)tapahtumien kuvauksiin (kuten Poppa Joe’s Magic Band 
vieraineen Voimarytmiö-klubilla, HS 3209330; Veijo Pyhtää hanureineen kioskilla koko 
illan, HS 439371). Usein verbittömissä -ine-ilmauksissa on tuntuma verbittömästä 
predikaatiosta (kuten [e]siintyjänä mestaripelimanni Heikki Lahti yhtyeineen, 
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HS 2422186; [p]ituus kokkapuineen 90,22 metriä, rungon pituus 77,72 metriä, 
HS 513533). 

Eri lausetyypeillä on eri tehtäviä niin lausetasolla kuin koko tekstin kokonaisuu-
dessa. Komitatiivirakenteen osien sijoittuminen lauseeseen on yhteydessä paitsi 
komitatiivilauseen lausetyyppiin myös lauseen tarkempaan sanajärjestykseen, mikä 
puolestaan on sidoksissa tekstin laajempaan informaatiorakenteeseen ja voi vaikut-
taa komitatiivin lausekontekstissaan saamaan merkitykseen. Käsillä olevan työn 
laajuus ei mahdollista syventymistä tekstuaalisiin seikkoihin, vaan ne jäävät odotta-
maan tulevaa tutkimusta. Samoin pohdinta siitä, miksi komitatiivi esiintyy tietyissä 
sanajärjestys- tai lauseenjäsenasemissa, ja siis komitatiivin syntaktisen käyttäytymi-
sen sitominen muuhun suomen kielioppiin jää jatkotutkimuksen huoleksi. Tämä 
luku keskittyy antamaan yleiskuvan komitatiivirakenteen osien sijoittumisesta lau-
seen sanajärjestykseen, mikä tähänastisessa tutkimuksessa on ollut täysin kartoitta-
maton alue, ja välineenä tähän käytetään lauseen kenttäkuvausta. 

Lauseen kenttäkuvauksessa (Vilkuna 1989 ja sen sovelluksena Hakulinen ym. 
2004: 1306–1307) lause jaetaan neljään kenttään, jotka ovat avaus, alkukenttä, lop-
pukenttä ja lopetus. Alkukenttä jakautuu edelleen esikenttään ja teemapaikkaan, 
joista kumpaankin voi tavallisesti sijoittua yksi lauseke. Loppukenttä alkaa yleensä 
finiittiverbillä, joka sisältää lauseen predikaatin, ja siihen voi sisältyä useita lausek-
keita. Yksinkertaisen lauseen prototyyppi muodostuu teemapaikasta ja verbialkui-
sesta loppukentästä. Avaus- ja lopetuskenttiin sijoittuu tyypillisesti puhutulle kielelle 
ominaisia elementtejä; lisäksi avauskenttään sijoittuvat sivulauseen aloittavat kon-
nektiivit. Asetelma 2, joka toistaa Ison suomen kieliopin asetelmaa 170 (Hakulinen ym. 
2004: 1306), havainnollistaa kenttäkuvauksen eri kenttiä HS2000-aineistoa mukaile-
vien komitatiivilauseiden avulla. 
 

AVAUS 
ALKUKENTTÄ 

LOPPUKENTTÄ LOPETUS 
ESIKENTTÄ TEEMAPAIKKA 

   Olin lasten kanssa pitkään kotona.  

  Se johti Villiersin filmeineen Amerikkaan.  

 Eräänä päivänä isoisä päätti lähteä koirineen matkalle.  
…, mutta siellä nämä asiat on linkitetty EU-parlamentin kanssa, luulisin. 

Asetelma 2.  Lauseen kenttäkuvaus. 
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Kenttäkuvausta voidaan pitää jossain määrin lauseen informaatiorakenteen ku-
vauksena, siten että lauseen teema sijoittuu teemapaikalle ja reema loppukenttään 
(Hakulinen ym. 2004: 1308). Malli ei kuitenkaan huomioi eri lausetyyppejä toisis-
taan poikkeavine informaatiorakenteineen eikä sitä, että tietty funktio ei välttämättä 
toteudu aina tietyssä syntaktisessa paikassa – kuten teema verbin edellä ns. teema-
paikassa (ks. Shore 2008). Koska lauseen kenttäkuvaus perustuu puhtaasti sanajär-
jestykseen, se ei sellaisenaan kerro suoraan lauseen asemasta tekstin informaatiora-
kenteessa. Jotta komitatiivin syntaktisesta käyttäytymisestä voisi saada tarkan kuvan, 
tulisi analyysissa ottaa huomioon ainakin kunkin komitatiivilauseen teema–reema-
jäsennys sekä seurattava- ja seuralais-lausekkeiden suhde annettuun ja uuteen in-
formaatioon (em. Shoren tapaan). Nämä jäävät kuitenkin tulevan tutkimuksen huo-
leksi. 

Kenttämallien analyysin pohjalla on 500 lauseen aineistot -ine- ja kanssa-
rakenteita. Ne riittävät osoittamaan yhtäältä muotojen tendenssit ja toisaalta muo-
tojen käytön eroavaisuudet. Kaikkiin esimerkkilauseisiin kenttäkuvaus ei kuitenkaan 
sovellu, vaan sen ulkopuolelle jäävät seuraavat lausetyypit (eri tyyppien määrät 500 
esimerkin -ine- ja kanssa-aineistoissa, ks. taulukko 5): 

Taulukko 5.  Kenttämallien ulkopuolelle jäävät esimerkit (500-aineistoista). 
 -ine (n) kanssa (n) 
1. predikaattiverbitön lause 45 18 
2. lauseenvastike 12 50 
3. inversio 5 10 
4. infinitiivi / nominaalistus 5 8 
5. monta mahdollista seurattava-lauseketta 25 3 
6. outo tai virheellinen ilmaus 4 4 
YHT 96 93 

1) Predikaattiverbittömät lauseet (ks. esimerkki (155)): ilman predikaattiverbiä ei 
lauseen kenttiä voi paikantaa. 

2) Lauseenvastikkeet: sekä ne, joissa seurattava implisiittisesti sisältyy osapuol-
ten toimintaa kuvaavaan infinitiiviin (ks. kiertäessään esimerkissä (156)), että 
ne, joissa seuralais-lauseke sisältyy seurattava-sanaa määrittävään partisiippi-
lausekkeeseeen (ks. harjoitteleva esimerkissä (157)). 

3) Subjektin ja predikaatin käänteisen sanajärjestyksen lauseet, joissa seurattava-
lauseke on lauseen subjektina (ks. esimerkki (158)): lauseen kenttäkuvaus ei 
huomioi inversiota. 

4) Ne joissa osapuolten toimintaa ilmaistaan predikaattiverbin sijaan irrallisella 
infinitiivillä (ks. esimerkki (159), jossa osapuolet osallistuvat ’sopimiseen’, ei-
vät ’vaatimiseen’) tai nominaalistuksella (ks. esimerkki (160), jonka -minen-
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rakenne on merkitykseltään lauseenvastikemainen ’se, että kumppani jää kes-
kusteluntarpeineen ja arkihuolineen ulkopuolelle’): komitatiivin kenttämalli 
positioi osapuolisanat lauseeseen suhteessa predikaattiverbiin, mutta jos osa-
puolet eivät osallistu predikaatin kuvaamaan toimintaan, ei kenttämalli ole 
komitatiivia kuvaava. 

5) Ne joissa seurattava-lausekkeelle on useita, lauseen eri kentissä sijaitsevia 
vaihtoehtoja (ks. esimerkki (161), jossa mahdolliset seurattava-sanat ovat 
Addis Abeba teemapaikalla ja elämäänsä loppukentässä). Tähän ryhmään kuu-
luvat myös aineiston tuloslauseet (kuten [m]erellisestä ympäristöstä [tehtiin] 
tapahtuman ohjelmallinen keskus kesäravintoloineen ja konserttilavoineen esimerkissä 
(75), s. 99) ja luokittelevat predikatiivilauseet (kuten teltat olivat klubeja tanssi-
lattioineen esimerkissä (126), s. 114). 

(155)  23.15 Jazzradio. Laulajatar Dee Dee Bridgewater orkestereineen. (HS 1764447) 

(156)  Valmentaja on huomannut [kiertäessään joukkoineen kansainvälisiä areenoita], 
että kotikentästä on aina hyötyä. (HS 2501835)  

(157)  [Jani Sievisen kanssa harjoitteleva] Mäntymäki oli silminnähden pettynyt. 
(HS 189779) 

(158)  Kaikki voivottelevat, kun en ehdi jäämään pidemmäksi aikaa: jää kyläjuhlat 
teatteriesityksineen ja Toimisen Kalevin 50-vuotisjuhlat väliin. (HS 572263) 

(159)  Terveydenhoitohenkilökunnalta vaatii hienotunteisuutta sopia tietyistä pelisään-
nöistä vanhempien kanssa, jotta lapsi saadaan potilaaksi ja vastaamaan itse ky-
symyksiin, Pyörälä sanoo. (HS 125742) 

(160)  Vikana on vain puuhan kaikkinielevyys ja kumppanin jääminen keskustelun-
tarpeineen ja arkihuolineen täysin ulkopuolelle ihmettelemään, onko yhteis-
elämässä enää mitään mieltä. (HS 3043552) 

(161)  Etiopian Addis Abeba jatkaa köyhälle kehitysmaapääkaupungille tyypillistä 
hektistä elämäänsä kerjäläisineen ja liikenneongelmineen. (HS 2629000) 

Näiden lisäksi kenttämallia ei ole muodostettu vaikeasti tulkittavan tai muuten 
ongelmallisen komitatiivin sisältävistä lause-esimerkeistä. Näitä havainnollistavat 
esimerkki (162), jonka mukana palanen keskiajan arkea ruokakulttuureineen ei kytkeydy 
luontevasti virkekokonaisuuteen, ja esimerkki (163), jonka seuralais-lausekkeelle 
Kuqin, Matti Hiukan ja Antti Sumialan kanssa ei ole seurattava-lauseketta, koska 
lauseessa itse asiassa tarkoitetaan tehtävien jakamista näiden kolmen kesken, ei 
seurattava-osapuolen kanssa. Kenttämallien ulkopuolelle jäävien esimerkkien pois-
tamisen jälkeen 500-aineistoista jää jäljelle 405 -ine-esimerkkiä ja 407 kanssa-
esimerkkiä (81 % aineistosta). 
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(162)  Ristin ja Olavin kansaa on tuhti tietopaketti kristinuskon vakiintumisesta Hämee-
seen ja Satakuntaan, liturgiasta kirkkorakennuksineen, pyhimyksistä ihmetekoi-
neen mukana palanen keskiajan arkea ruokakulttuureineen. (HS 1745854) 

(163)  Jokerit lähti otteluun kärkikolmikolla, jossa tehtävät jaettiin tasan Kuqin, Matti 
Hiukan ja Antti Sumialan kanssa. (HS 692320) 

Edellisten tapausten lisäksi olen jättänyt ensisijaisen kenttämallien tarkastelun 
ulkopuolelle myös rektioelementin sisältävät lauseet (n = 134/407 kanssa-lausetta). 
Syy on sama kuin infinitiiviseen tai nominaalistettuun predikaatioon osallistuvien 
osapuolten kohdalla (ks. edellä kohta 4): myöskään rektioelementtikäytössä osa-
puolten toimintaa ei kielennetä ensisijaisesti finiittiverbillä vaan rektioelementillä. 
Koska kenttämalli kuvaa seurattava- ja seuralais-lausekkeiden sijaintia suhteessa 
finiittiverbiin, se ei voi antaa relevanttia kuvaa rektioelementtikäytöstä. Palaan rek-
tioelementtiin liittyvien komitatiivien kenttämalleihin erikseen kanssa-rakennetta 
käsittelevän luvun 3.4.3.2 lopussa, siten että otan huomioon myös rektioelementin 
sijainnin lauseessa. 

Näiden rajausten jälkeen varsinaiseen kenttämallien tarkasteluun jää 500-
aineistoista -ine-sijan osalta 404 ja kanssa-postposition osalta 273 lausetta. Jotta esi-
merkkimäärä olisi vertailukelpoinen, on kanssa-otanta täydennetty 400 lauseeseen; 
tätä varten on huomioitu korpuksen ensimmäiset 802 kanssa-esimerkkiä, joiden 
joukosta on poistettu rektioelementilliset sekä muut analyysiin kelpaamattomat 
lauseet. Näiden 404 -ine-sijan ja 400 kanssa-postposition sisältävän lauseen perus-
teella esitän seuraavassa -ine- ja kanssa-rakenteiden kenttämallit aineistossa. Ylei-
simmistä malleista tarkastelen lisäksi lausetyyppiä sekä lauseen funktiorakennetta, 
jossa huomioin keskeisimmät lauseenjäsenet (S, O, V), komitatiivi- eli seuralais-
lausekkeen (K), mahdollisen lausetyypin vaatiman elementin – predikatiivin tai 
adverbiaalin (x) – sekä rektioelementtikäytön yhteydessä rektiolementin (R).20 Ai-
neiston systemaattinen analyysi on välttämätöntä, sillä se paljastaa -ine- ja kanssa-
muotojen käytön eroja, joita ei muuten voisi osoittaa. 

                                                   
20 Omistuslauseen omistajan luen adverbiaaliksi ja omistetun subjektiksi (meilläX on naapuritalon kanssa 
yhteinen talonmiesS, HS 737820), samoin tunnekausatiivin kokijan objektiksi ja stimuluksen subjektiksi 
(häntäO kiukuttavat hirsiset rivi- ja omakotitalotS ruutuikkunoineen, HS 1039421), vaikka osapuolten 
semanttisen tason näkökulmasta tarkasteltuna voi syntyä kiusaus pitää proto-agentin roolissa osallis-
tuvaan osapuoleen viittaavaa lauseketta subjektina. Lisäksi eksistentiaalilauseiden kohdalla, joita 
aineistossa on vähän, olen esityksen selkeyden ja yksinkertaisuuden nimissä päättänyt lukea verbin 
ykkösargumentin subjektiksi (SielläX on saunatilatS ja sosiaalitilatS keittiöineen, HS 3998219), vaikka tar-
kemmassa tarkastelussa tämä ns. e-NP on syytä pitää erillään lausesubjektista (Helasvuo & Huumo 
2010). 
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Aloitan käsittelyn -ine-sijasta luvussa 3.4.3.1, siirryn sitten kanssa-postposition 
tarkasteluun luvussa 3.4.3.2., ja lopuksi luvussa 3.4.3.3 vertaan -ine- ja kanssa-
rakenteiden sijoittumista lauseeseen. 

3.4.3.1 -ine-rakenteen kenttämallit aineistossa 

-ine-rakenteen osien keskinäinen järjestys lauseessa on tyypillisesti se, että seuratta-
va-lauseke mainitaan lauseessa ennen seuralais-lauseketta (97 % aineistosta). Kään-
teisestä järjestystä on vain vähän, ja osa siitäkin liittyy lauseenvastikkeisiin (kuten 
esimerkissä (164)) ja jää siten kenttämallien ulkopuolelle. Käänteisen järjestyksen 
vähyydessä näkyy muun muassa se, että -ine-sijaa ei käytetä seurattava-lausekkeen 
etuattribuuttina esimerkiksi viron -ga-komitatiivin tapaan (vrt. internetin keskuste-
lupalstalta poimittu omituiselta tuntuva rakenne [r]unsas tissinen tummine hiuksineen 
lesbo esimerkissä (33), s. 79). 

(164)  Makuupusseineen kirjakauppaan tulleille lapsille oli myös järjestetty monenlais-
ta Harry Potteriin liittyvää ohjelmaa. HS 558410 

Aineistossa -ine-rakenteen seurattava- ja seuralais-lauseke sijoittuvat lauseen eri 
kenttiin kuuden varsinaisen kenttämallin mukaan. Näiden lisäksi aineistossa on 
muutamia -ine-sijan käyttöjä, joissa komitatiivilauseessa esiintyy vain seuralais-
lauseke eikä lainkaan erillistä seurattava-lauseketta, jolloin kenttämalli voi määrittää 
vain seuralais-lausekkeen sijainnin (ks. taulukko 6). 

Taulukko 6.  -ine-rakenteen sijoittuminen lauseen kenttäkuvaukseen (500-aineistosta). 
seurattava-lauseke seuralais-lauseke n % 
esikenttä esikenttä 1 0,25 

teemapaikka 
esikenttä  10 2,5 
teemapaikka  139 34,4 
loppukenttä 113 28 

loppukenttä esikenttä 1 0,25 
loppukenttä 136 33,6 

(ei eksplisiittistä NP:tä) alkukenttä 2 0,5 
loppukenttä 2 0,5 

YHT  404 100 

Kutakin kenttämallia havainnollistetaan seuraavassa aineistoesimerkillä; kenttä-
mallit on nimetty siten, että ensiksi mainitaan seurattava-lausekkeen ja toiseksi seu-
ralais-lausekkeen kenttä. Esikenttä–esikenttä-malli esiintyy esimerkissä (165), tee-
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mapaikka–esikenttä21 esimerkissä (166), teemapaikka–teemapaikka esimerkissä 
(167), teemapaikka–loppukenttä esimerkissä (168), loppukenttä–esikenttä esimer-
kissä (169) ja loppukenttä–loppukenttä esimerkissä (170). Eksplisiittisen seurattava-
lausekkeen puuttuessa seuralais-lauseke sijaitsee joko alkukentässä kuten esimerkis-
sä (171) tai loppukentässä kuten esimerkissä (172). 

(165)  [[Uusia käsitteitä sisältöineen]esikenttä [EU-puheeseen]teemapaikka]alkukenttä [tuovat 
lähinnä suuret maat, Iso-Britannia, Ranska ja Saksa.]loppukenttä (HS 1608357) 

(166)  [[Kasinoineen]esikenttä [Kamppi]teemapaikka]alkukenttä [on eräänlainen köyhän miehen 
Las Vegas.]loppukenttä (HS 2782547) 

(167)  [[Yksi joulupuu valaistuksineen]teemapaikka]alkukenttä [tulee maksamaan noin 27000 
markkaa.]loppukenttä (HS 1213844) 

(168)  Yhden juhlijan teorian mukaan matkanteko varmaan jatkuu, [kunhan]avaus 
[[Putin]teemapaikka]alkukenttä [on karauttanut saattueineen paikan päälle.]loppukenttä 
(HS 2230660) 

(169)  Poliisi voi määrätä rikkomuksesta tekijälle 300 markan rikesakon. Lisäksi Tielai-
tos voi laskuttaa roskien kuljetus- ja kaatopaikkamaksut. ”Kerran näimme sattu-
malta, kun joku toi roskiaan pakettiautolla. [Sakkoineen päivineen]esikenttä 
[hänelle]teemapaikka]alkukenttä [rapsahti lasku,]loppukenttä jonka suuruus oli toista tuhatta 
markkaa”, Kuntsi muistelee. (HS 184206) 

(170)  [Kirjan lopussa]alkukenttä [on Vapriikin näyttelyyn liittyvät esineet tausta-
teksteineen.]loppukenttä (HS 1745905) 

(171)  Matkaan menee aikaa parikymmentä minuuttia, [ja]avaus [[kaikkine 
vaiheineen]esikenttä]alkukenttä [kestää jopa miltei tunnin,]loppukenttä ennen kuin teho-
hoito voidaan aloittaa. (HS 1036662) 

(172)  [Taaperran varusteineni veneen laidalle]loppukenttä ja kierähdän veteen. 
(HS 1095642) 

                                                   
21 Lauseenalkuisten -ine-rakenteiden erottamiselle kahteen kenttämalliin – käänteisen järjestyksen 
rakenteet teemapaikka–esikenttä-malliin ja suoran järjestyksen rakenteet teemapaikka–teemapaikka-
malleihin – perustuu eroon lauseen merkityksessä. Tätä voidaan havainnollistaa käänteisen järjestyk-
sen komitatiivirakenteella kasinoineen Kamppi (ks. esimerkki (166)) ja sen suoraksi järjestykseksi muo-
katulla vastineella Kamppi kasinoineen (esimerkissä (166) b). Jälkimmäisessä, kokonaan teemapaikalle 
sijoittuvassa -ine-rakenteessa kasinoineen kuvailee Kamppia, ’Kamppi jossa on kasinoita’, ja tästä tee-
masta lauseen loppukentässä predikoidaan reema, ’Kamppi muistuttaa Las Vegasta mutta on hal-
vempi’. Alkuperäisen esimerkin käänteisessä järjestyksessä seuralais-sana kasinoineen tuntuu sen sijaan 
jäävän niin teeman kuin reemankin ulkopuolelle. Se on enemmän irrallinen lisäys, joka ilmaisee pe-
rustelun tai syyn sille, mitä teemasta loppukentässä predikoidaan: ’Kamppi muistuttaa Las Vegasta, 
koska siellä on kasinoita’. Teemasta irrallinen lisäys on luontevaa analysoida teemapaikasta erilleen 
esikenttään. (Perustelun tai syyn merkityksestä tarkemmin ks. luku 5.3.) 
 
(166) b) [Kamppi kasinoineen]teemapaikka]alkukenttä [on eräänlainen köyhän miehen Las Vegas.]loppukenttä 
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-ine-rakenteen käyttö keskittyy 96-prosenttisesti kolmeen malliin, jotka ovat 
teemapaikka–teemapaikka (34 % analyysissa huomioidusta aineistosta, n = 139), 
teemapaikka–loppukenttä (28 %, n = 113) ja loppukenttä–loppukenttä (34 %, 
n = 136). Käsittelen näitä seuraavassa tarkemmin, ja esittelen -ine-rakenteen eri 
osien sijoittumisen lisäksi kullekin kenttämallille tyypilliset lausetyypit ja lauseen 
yleisimmät funktiorakenteet (S, O, V, K, x). Eri mallien ja funktiorakenteiden ylei-
syyksiä taustoittaa tieto siitä, missä lauseenjäsenasemassa seurattava-lauseke lau-
seessa on. Kolme neljästä -ine-rakenteen seurattava-lausekkeesta on lauseessa sub-
jektina, yksi viidennes objektina, adverbiaalisia seurattava-lausekkeita on muutamia 
ja attribuutilla ilmaistavia seurattavia yksi (ks. taulukko 7, joka esittää seurattava-
lausekkeen lauseenjäsenaseman täysissä kenttämalleissa). 

Taulukko 7.  -ine-rakenteen seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasema täysissä kenttämalleissa 
(500-aineistosta). 

seurattava-NP:n 
lauseenjäsenasema 

Kenttämalli YHT 
n 

YHT 
% esi- 

esi 
teema-

esi 
teema-
teema 

teema-
loppu 

loppu-
esi 

loppu-
loppu 

S (& S/pred:vi)  10 126 105 1 67 298 77,2 
O 1  10 5  61 76 19,2 
adv   2 3  8 13 3,3 
attr   1    1 0,3 
YHT 1 10 139 113 1 136 388 100 

Teemapaikka–teemapaikka-kenttämallissa koko -ine-rakenne sijaitsee lauseen 
alkukentässä teemapaikalla, siten että seurattava-lauseke mainitaan ensin ja seura-
lais-lauseke on välittömästi sen perässä (Nkom). Tyypillisesti komitatiivirakenne on 
tällöin teemapaikalla yksinään (kuten yksi joulupuu valaistuksineen esimerkissä (167)), 
mutta teemapaikan voi täyttää myös useampi rinnasteinen lauseke. Tällöin komita-
tiivirakenne voi olla niistä mikä tahansa, kuten esimerkissä (173) ensimmäinen, 
esimerkissä (174) keskellä ja esimerkissä (175) viimeinen. 

(173)  [[Siperian karu luonto karhuineen ja saaliiksi saadut sadat lohet]teemapaikka]alkukenttä 
[olivat uskomaton elämys kaikille.]loppukenttä (HS 2120381) 

(174)  [[Alexandr Borodinin pianokvinteton kauniisti soljuva andante, nokkela scherzo 
laveine keskitaitteineen ja sirojen arabeskien koristama finaali]]teemapaikka]alkukenttä 
[toi mielestäni uuden piirteen säveltäjän kuvaan.]loppukenttä (HS 2656237) 

(175)  [[Ohjatut leikit, laulut, lorut, askarteleminen, ilmaisu- ja liikuntatuokiot yhtä hyvin 
kuin lapsille mieluisat arkiaskareet leipomisineen, siivoamisineen ja kaupassa 
käymisineen]teemapaikka]alkukenttä [tarjoavat loistavia tilanteita käsitteiden opettami-
seen.]loppukenttä (HS 2734852) 
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Kun seuralais-lausekkeen edellä on useampia rinnasteisia lausekkeita, on seurat-
tava-lausekkeeksi mahdollista tulkita sopivassa kontekstissa paitsi välittömästi edel-
tävä lauseke myös muut seuralais-lausekkeen edellä teemapaikassa sijaitsevat lau-
sekkeet. Tätä havainnollistaa esimerkki (176), jossa seuralais-sanan liittolaisineen seu-
rattava-sanaksi voidaan katsoa joko pelkkä Yhdysvallat tai lisäksi myös teemapaikan 
ensimmäinen lauseke Neuvostoliitto. Teemapaikkaan sijoittuva komitatiivirakenne 
aloittaa tyypillisesti koko lauseen (3/4 aineistosta), kuten esimerkeissä (167) ja (173) 
sekä tulkinnasta riippuen myös esimerkissä (176), ja useimmiten teemapaikkai-
nen -ine-rakenne kuuluu päälauseeseen (4/5 aineistosta). 

(176)  [Neuvostoliitto ja Yhdysvallat liittolaisineen]teemapaikka]alkukenttä [alkoivat säännölli-
sesti kokoontua selvittämään Euroopan turvallisuusongelmia.]loppukenttä 
(HS 2361854) 

Lauseenjäsenten tasolla teemapaikka–teemapaikka-mallin seurattava-lauseke on 
tyypillisesti lauseen subjekti (91 %), joskus myös teemapaikalle nostettu lauseen 
objekti (7 %) sekä yksittäisissä tapauksissa adverbiaali tai attribuutti. Tämän 
kenttämallin mukaiset lauseet ovat pääasiassa jotain seuraavista kolmesta lausetyy-
pistä: intransitiivilauseita (funktiorakenteeltaan SKV, joka kattaa 42 % kenttämallin 
lauseista) kuten esimerkissä (177), transitiivilauseita (SKVO, 32 %) kuten esimerkis-
sä (178) ja predikatiivilauseita (SKVx, 14 %) kuten esimerkissä (179). Silloin kun 
teemapaikkaisen -ine-rakenteen seurattava-lauseke on lauseen objekti (OKV, 7 %), 
lauseen finiittiverbi on passiivissa ja objektin nosto teemapaikalle liittyy tekstin 
informaationkulkuun, kuten nähdään esimerkistä (180). 

(177)  [[Puolentoista tunnin lounasristeilyS kalapöytineenK]teemapaikka]alkukenttä [maksaaV 
satasen.]loppukenttä (HS 1890974) 

(178)  [[TyöelämäpuitteemmeS säädöksineenK]teemapaikka]alkukenttä [antaaV turvaaO kohtuul-
lisen hyvin (…).]loppukenttä (HS 1972209) 

(179)  ”(…) [[SavupirttiS tummine seinineenK]teemapaikka]alkukenttä [onV heidän mielestään 
aivan yhtä jännittävä asiaX = pred:vi kuin traagisesti rakastunut hovineito”, hän vakuut-
taa. (HS 1181301) 

(180)  Suomalaisen kansansatujen kuusiosaisen kokoelman valmistuminen on satuperinteen 
merkkitapaus. (…) Kansanrunousarkistossa satuja ryhdyttiin käytännön syistä 
järjestämään jo vuonna 1910 Antti Aarnen ansiosta. Eri sadut ja motiivit saivat 
oman tyyppinumeronsa, ja amerikkalainen Stith Thompson täydensi luetteloa myö-
hemmin. Tutkijoiden menettely tuo mieleen kaskun majakanväestä, joka kyllästyi 
toistensa juttuihin ja lopulta numeroi ne, niin että pelkkä numero riitti jutun ker-
tomiseen ja yhteiseen nauruun. Aarne-Thompsonin avulla nauru ei hevin heltiä: 
tyyppejä on hallittava noin 2500 (lisäksi joissakin numeroissa voi olla parikym-
mentä alatyyppiä). [[Tällaista täydellistä Aarne-Thompsonin mukaista kokoelmaaO 
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näytesatuineenK]teemapaikka]alkukenttä [ei oleV muissa maissa julkaistuV.]loppukenttä 
(HS 2131186) 

Teemapaikka–loppukenttä-mallissa komitatiivirakenne jakautuu lauseessa fi-
niittiverbin molemmin puolin, siten että seurattava-lauseke sijaitsee teemapaikalla 
ennen verbiä ja seuralais-lauseke loppukentässä sen jälkeen. Vaikka seuralais-
lauseke sijaitsee loppukentässä, se ei useinkaan sijoitu lauseen viimeiseksi elemen-
tiksi (vain 1/5 aineistosta), kuten nähtiin myös esimerkistä (168) kunhan Putin on 
karauttanut saattueineen paikan päälle. Lauseenloppuiset seuralais-lausekkeet ovat 
usein kuvailevassa predikatiivilauseessa tyyppiä ”X on Y(:nlainen) Z-ineen”, kuten 
on joukon maltillisin esimerkissä (181), tai tuntemusta tai kokemusta ilmaisevassa 
lauseessa ”X vaikuttaa Y:ltä ~ koetaan Y:nä Z:ineen”, kuten koetaan näyttävänä esi-
merkissä (182). Seurattava-lauseke sen sijaan usein aloittaa lauseen (2/3 aineistosta). 

(181)  [[Kolmas nuori taiteilija, Mirka Hämäläinen]teemapaikka]alkukenttä [on joukon maltillisin 
piirroksineen ja keramiikkatöineen.]loppukenttä (HS 2037589) 

(182)  Vankila on hyvä rangaistuksen symboli: vankeusrangaistus rajoittaa ihmisen 
vapautta voimakkaasti ja [[vankila]teemapaikka]alkukenttä [koetaan usein näyttävänä 
muureineen, kaltereineen ja elokuvista tuttuine ääniefekteineen.]loppukenttä 
(HS 3042280) 

Pääosa teemapaikka–loppukenttä-mallin seurattava-lausekkeista on lausesubjek-
tin asemassa (93 %), joskus myös objektin tai adverbiaalin. Seuralais-lauseke seuraa 
tyypillisesti finiittiverbiä (Vkom 78 %), mutta sen ja verbin välissä voi olla myös 
muu lauseen elementti kuten predikatiivi tai ajan tai paikan adverbiaali (muu 22 %). 
Puolet esimerkkilauseista on intransitiivilauseita (funktiorakenteeltaan SVK(V), joka 
kattaa 51 % kenttämallin lauseista), kuten Piispala kulkee karttoineen esimerkissä 
(183). Niissä on yhtä tavallista, että seurattava-lauseke aloittaa lauseen kuin että sen 
edellä esikentässä on jotain, tyypillisesti ajan tai paikan adverbiaali kuten [v]uonna 
1994 esimerkissä (184). 

(183)  [PiispalaS]teemapaikka]alkukenttä [kulkeeV karttoineenK puistoissa,]loppukenttä merkitsee 
niihin puut ja pensaat, perennat ja luonnonkasvit. (HS 514238) 

(184)  [[Vuonna 1994]esikenttä [MattilaS]teemapaikka]alkukenttä [joutuiV liikekumppaneineenK 
vastaamaanV syytteisiin useista talousrikoksista.]loppukenttä (HS 490098) 

Muut tämän kenttämallin yleiset lausetyypit ovat suoran sanajärjestyksen transi-
tiivilause, jossa seuralais-lauseke sijaitsee lauseen objektin edellä (SVK(V)O, 19 %) 
kuten esimerkissä (185), ja predikatiivilause (17 %). Predikatiivilauseiden funktiora-
kenteet SVKx ja SVxK ovat keskenään yhtä yleisiä, mutta ensimmäisessä predika-
tiivit (tai predikatiivilausekkeen edussanat) ovat lähinnä substantiiveja, kuten koko-
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naisuus esimerkissä (186), ja jälkimmäisessä adjektiiveja, kuten monikulttuurinen esi-
merkissä (187). Niissä harvoissa tapauksissa, joissa seurattava-lauseke on objektin 
asemassa, on kyse passiivilauseesta ja tekstin informaatiorakenteen vaatimasta ob-
jektin nostosta teemapaikalle (OVK, 4 %), kuten esimerkissä (188). 

(185)  [[Aleksi PesonenS]teemapaikka]alkukenttä [pääsi koskettelemaanV joukkuetovereineenK 
muhkeaa pokaaliaO.]loppukenttä (HS 1079658) 

(186)  [[Jalopuiden kehystämä pihapiiriS]teemapaikka]alkukenttä [onV ulkorakennuksineenK 
eheä kokonaisuusx = pred:vi.]loppukenttä (HS 2312221) 

(187)  Mielestäni Mosambikissa vallitsee nykyään suvaitsevaisuuden kulttuuri, 
[vaikka]avaus [[maaS]teemapaikka]alkukenttä [onkinV monikulttuurinenx = pred:vi monine etni-
sine ryhmineen ja kielineenK.]loppukenttä (HS 2254729) 

(188)  [Professori GildikinO]teemapaikka]alkukenttä [karkotettiinV pikkupoikana 1942 
perheineenK Jakutiaan.]loppukenttä (HS 2335261) 

Tässä kenttämallissa on syytä kiinnittää huomiota yleisen lisäksi myös yhteen 
harvinaiseen käyttöön. On huomionarvoista, että -ine-rakenteen seuralais-lauseke 
sijoittuu objektin jälkeen vain aniharvoin, silloin kun seurattavaa ilmaistaan subjek-
tilla. 500-aineistossa on yksi SVOK-funktiorakenne, jossa seurattava-lauseke on 
teemapaikkainen subjekti (Piazzolla kiersi maailmaa kuuluisine kokoonpanoineen esimer-
kissä (189); koko 2000-aineistossa 11 esimerkissä); tyypillisesti SVOK-rakenteen 
lauseissa seurattavaa ilmaistaan objektilla (vrt. loppukenttä–loppukenttä-mallin 
mukainen [h]ihnalla laukku läpäisee turvatarkastuksen läpivalaisuineen esimerkissä (192)). 
Sen sijaan kanssa-rakenteelle subjektiasemainen SVOK on yleinen funktiorakenne 
(ks. luvun 3.4.3.2 esimerkki (209), s. 139). 

(189)  [Rauhattomaksi ja juurettomaksi luonnehdittu PiazzollaS]teemapaikka]alkukenttä [kiersiV 
maailmaaO kuuluisine kokoonpanoineenK yli kolmekymmentä vuotta,]loppukenttä ja 
siirsi tangon konserttisaleihin. (HS 528839) 

Loppukenttä–loppukenttä-kenttämallissa koko komitatiivirakenne sijoittuu 
lauseen loppukenttään, missä seurattava mainitaan lähes poikkeuksetta ennen seu-
ralaista, kuten esimerkissä (170) [k]irjan lopussa on Vapriikin näyttelyyn liittyvät esineet 
taustateksteineen. Aineiston ainoa poikkeus, esimerkin (190) luuhailee kaljakasseineen 
murrosikäistä nuorisoa, on samalla ainoa esimerkki käänteisen sanajärjestyksen -ine-
rakenteesta, joka ei sijoitu lauseen alkuun (tyypillisesti käänteisen järjestyksen -ine-
rakenteessa on kyse teemapaikka–esikenttä-mallista, ks. kasinoineen Kamppi esimer-
kissä (166)). Usein loppukenttä–loppukenttä-mallin seuralais-lauseke sijoittuu komi-
tatiivilauseen viimeiseksi (2/3 aineistosta) mutta ei välttämättä, kuten nähdään esi-
merkistä (191). Suurin osa loppukenttään sijoittuvista -ine-rakenteista sijaitsee pää-
lauseissa (9/10 aineistosta). 
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(190)  [Myyntitelttojen katveessa]alkukenttä [luuhailee kaljakasseineen murrosikäistä 
nuorisoa,]loppukenttä jonka äännähtely sekoittuu säkkipillinkilpailusta kantautuviin 
kiekaisuihin. (HS 168896) 

(191)  [Se]alkukenttä [johti Villiersin filmeineen esitelmämatkalle Amerikkaan ja hyvään 
toimeen lontoolaisessa uutistoimistossa.]loppukenttä (HS 897174) 

Loppukenttä–loppukenttä-malli on kenttämalleista ainoa, jossa -ine-rakenteen 
seurattava-lauseke on yhtä luontevasti lauseen objektina (45 %) kuin subjektinakin 
(49 %). Lisäksi pääosa analysoitujen kenttämallien adverbiaaliasemaisista seuratta-
va-sanoista sijoittuu tähän kenttämalliin (n = 8/13). Seuralais-lauseke seuraa lähes 
aina (96 %) välittömästi seurattava-lauseketta (Nkom). 

Yleisin tämän kenttämallin lausetyyppi on suoran sanajärjestyksen transitiivi-
lause, jossa seurattava-lauseke on objektina (funktiorakenteeltaan (S)VOK, kattaa 
41 % kenttämallin lauseista). Lauseen teemapaikalla voi olla ilmisubjekti, kuten 
SVOK-esimerkissä (192), tai erillisen subjekti-NP:n puuttuessa adverbiaali, joka on 
tyypillisesti predikatiiviadverbiaali tai paikanmääre, kuten VOK-esimerkissä (193). 

(192)  [[Hihnalla]esikenttä [laukkuS]teemapaikka]alkukenttä [läpäiseeV ensin turvatarkastuksenO 
läpivalaisuineenK.]loppukenttä (HS 2941155) 

(193)  Pihakoulu on mittausten mukaan käyttökunnossa. [[Siellä]teemapaikka]alkukenttä [on 
uusittuV puurakenteiset julkisivutO ikkunoineenK ja korjattu kosteusvaurioi-
ta.]loppukenttä (HS 2485744) 

Subjekti-NP:n puuttuessa finiittiverbi on tyypillisesti passiivissa kuten esimerkissä 
(193), mutta subjekti-NP voi puuttua myös persoonamuotoisen verbin (kuten 
[s]aattelimme äidin laukkuineen junaan, HS 738727), imperatiivin (kuten silppua sipulit 
varsineen, HS 360322) ja nollapersoonan yhteydessä (kuten [l]autaselleen saa japanilai-
sen aamiaisen misokeittoineen ja merilevineen, HS 1366706); viimeisessä voi olla kyse 
myös nesessiivirakenteesta (kuten [s]yntyvälle lapselle tulisi tarjota järjestäytynyt yhteiskun-
ta hyvin toimivine terveyspalveluineen, HS 1321380). 

Toinen yleinen funktiorakenne tässä kenttämallissa on xVSK (32 %), jossa lau-
seen teemapaikka täyttyy lausetyypin edellyttämästä adverbiaalista. Yleensä kyse on 
eksistentiaalilauseen paikanilmauksesta (28 %) kuten esimerkissä (194). Samaa ra-
kennetta noudattavat myös epätyypillisen sanajärjestyksen predikatiivilauseet, joissa 
subjekti on loppukentässä ja predikatiivi nostettu teemapaikalle kuten esimerkissä 
(195), sekä aineiston muutamat omistuslauseet kuten näillä yrityksillä tulee olla kolmen 
vuoden historia tilinpäätöksineen (HS 1827508). 

(194)  [[Avarassa tilassaX = paikanilmaus]teemapaikka]alkukenttä [onV perinteisten pöytien ja tuolien 
lisäksi baaritiskiS ruokalistoineenK.]loppukenttä (HS 2225551) 
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(195)  On hyvä, että kannamme yhdessä huolta maaseutumaisemasta. Se on osa suoma-
laista kulttuurimaisemaa, joka on vuosisatojen aikana muovautunut pitkälti viljeli-
jöiden työn tuloksena. Valkoiset rehupaalit eivät sinänsä ole ongelma, [[paljon 
huolestuttavampaax = pred:vi]teemapaikka]alkukenttä [onV maaseudun autioituminenS 

seurannaisvaikutuksineenK.]loppukenttä (HS 2141212) 

Kokonaan loppukenttään sijoittuvat -ine-rakenteet sijaitsevat vain harvoin in-
transitiivilauseessa (käänteisen sanajärjestyksen VSK, 8 %). Niissä lauseen alkukent-
tä täyttyy adverbiaaleista, joita tyypillisesti on useita peräkkäin, kuten esimerkissä 
(196): esikentässä ovat paikan ja ajan määreet (Latotansseissa, Ravintola Oivassa, 
Nummi-Pusulassa ja Pusulantie 1334, Ikkala sekä klo 20–2), teemapaikalla verbin va-
lenssiin kuuluva musiikista, ja subjektiasemainen komitatiivirakenne on loppuken-
tässä uutisarvoisen informaation fokuksessa. Adverbiaalin asemassa olevat seurat-
tava-sanat (6 %) kuuluvat useimmiten verbin argumenttirakenteeseen, kuten kertoo 
entistämisestä ongelmineen esimerkissä (197). Niissä harvoissa transitiivilauseissa, joissa 
seurattava-lauseke on loppukentässä sijaitseva subjekti (OVSK, 5 %), on jälleen 
kerran kyse objektin nostosta teemapaikalle tekstin informaatiorakenteen vaatimuk-
sesta, kuten esimerkissä (198). 

(196)  [[Latotansseissa Ravintola Oivassa, Nummi-Pusulassa (Pusulantie 1334, Ikkala) 
klo 20–2]esikenttä [musiikista]teemapaikka]alkukenttä [vastaavatV Eija Sinikka ja Mika 
TirkkonenS yhtyeineenK.]loppukenttä (HS 959645) 

(197)  [[Kello 15]esikenttä [tohtori Hossam Mahmoud MahdyS Kairon yli-
opistosta]teemapaikka]alkukenttä [kertooV Kairon rakennusten historiasta ja entistä-
misestä ongelmineenK.]loppukenttä (HS 2125181) 

(198)  Säästä on tänä kesänä puhuttu ja sitä on manattu. Vettä on tullut väliin kellarien 
täydeltä ja salama on läiminyt mykäksi melkoisen määrän puhelimia sekä pimen-
tänyt tuhansia talouksia. [OsansaO manailuista]alkukenttä [ovat saaneetV säätieteilijätS 
ennusteineenK.]loppukenttä (HS 2647074) 

Edellä on esitelty -ine-rakenteen kolme tyypillisintä kenttämallia yleisimpine 
funktiorakenteineen (aineiston yleisimmät funktiorakenteet, ks. taulukko 8). Funk-
tiorakenteista nähdään, että -ine-sijainen lauseke sijaitsee lauseessa luontevasti niin 
alku- kuin loppukentässä, niin verbinetisenä kuin verbinjälkeisenäkin. Yleisesti 
ottaen kukin funktiorakenne esiintyy vain yhdessä kenttämallissa ja seurattava-
lausekkeella on siis kussakin rakenteessa vakiintunut lauseenjäsenasema. Tämä 
näkyy selvimmin SVOK-rakenteessa, jossa seurattavaan voisi periaatteessa viitata 
sekä subjektilla että objektilla mutta jossa seurattavaa ilmaistaan lähes aina objektil-
la, joka on lähinnä seuralais-lauseketta (seurattavan valikoitumista käsitellään 
tarkemmin luvussa 3.3.1). 
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Taulukko 8.  -ine-rakenteen yleisimmät funktiojärjestykset (n ≥ 10; 500-aineistosta). 

lauseen 
funktiorakenne 

seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasema 
(n) YHT 

S O muu n % 
SKV 59   59 14,6 
SVK(V) 58   58 14,4 
xVSK 46   46 11,4 
SKVO 44   44 10,9 
SVOK 1 32  33 8,2 
VOK  24  24 5,9 
SVK(V)O 21   21 5,2 
SKVx 20   20 5 
SVKx 11   11 2,7 
VSK 11   11 2,7 
OKV  10  10 2,5 
muut 38 11 18 67 16,5 
YHT 271 66 18 404 100 

Aineisto osoittaakin, että -ine-sijalla on selvä syntaktinen pyrkimys viitata lähei-
simpään edellään olevaan NP:hen. Kenttämalliltaan analysoidussa aineistossa yleisin 
viittauskohde on välittömästi seuralais-lauseketta edeltävä lauseke (siis Nkom, 
67 %). Kun seuralais-lausekkeen edelle ennen seurattava-lauseketta jää yksi sana 
(23 %), se on tyypillisesti finiittiverbi, ja verbi jää lausekkeiden väliin useimmiten 
silloinkin, kun -ine-rakenteen osien välissä on muita lauseen elementtejä (2–3 väliin 
jäävää sanaa 7 %). Myös niissä harvoissa tapauksissa, joissa -ine-sija viittaa lauseessa 
eteenpäin, seurattava-lauseke on lähes aina välittömästi seuralais-lausekkeen vieres-
sä (n = 11/12, kuten [k]asinoineen Kamppi esimerkissä (166), s. 128; poikkeuksena 
[s]akkoineen päivineen hänelle rapsahti lasku esimerkissä (169)). 

Tässä luvussa on nähty, että -ine-rakenne sijoittuu lauseeseen kolmella pääasialli-
sella tavalla: kokonaan teemapaikalle, kokonaan loppukenttään tai siten, että seurat-
tava-lauseke on teemapaikalla ja seuralais-lauseke loppukentässä. Kaikissa malleissa 
seurattava-lauseke sijaitsee lähes aina ennen seuralais-lauseketta. Teemapaikalle 
sijoittuva seurattava-lauseke toimii tyypillisesti (92 %:ssa tapauksia) lauseen subjek-
tina, mutta loppukentässä se on lähes yhtä usein objekti (45 %) kuin subjekti 
(50 %). (Tosin jos katsotaan esityksen selkeyden nimissä tehdyn yksinkertaistuksen 
taakse ja vähennetään subjektiasemaisten määrästä eksistentiaalilauseen verbin 
ykkösargumentit eli ns. e-NP:t, nähdään, että todellisessa subjektin asemassa lop-
pukenttään sijoittuvista seurattava-lausekkeista on 33 % ja objektiasemaisia on 
selvästi enemmän.) Tämä heijastaa hyvin sitä, että -ine-sijaiselle lausekkeelle on 
luontaista viitata edellään sijaitsevaan NP:hen. Erityisen hyvin tätä havainnollistaa 
funktiorakenne SVOK, jonka mukaisissa lauseissa seurattava-lauseke on lähes 
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poikkeuksetta lauseen objekti. Seuraavassa luvussa nähdään, että kanssa-rakenne 
käyttäytyy hyvin toisella tapaa ja mainitussa funktiorakenteessa päinvastoin. 

3.4.3.2 Kanssa-rakenteen kenttämallit aineistossa 

Kanssa-rakenteen kenttämalleja ja niiden tarkempia funktiorakenteita käsitellään 
kahdessa osassa. Ensin tarkastellaan sitä kanssa-postposition käyttöä, jossa seuratta-
va ja seuralainen ovat suoraan suhteessa toisiinsa finiittiverbin kuvaamassa toimin-
nassa. Tämän käytön kenttäkuvaus on vertailukelpoista -ine-sijan kanssa. Luvun 
lopussa tarkastellaan kanssa-postposition rektioelementtikäyttöä, jossa osapuolten 
välistä toimintaa ilmaistaan finiittiverbin sijaan nominaalisella elementillä. Tällöin 
kenttämallissa huomioidaan osapuolia kielentävien lausekkeiden lisäksi myös 
rektioelementin sijoittuminen lauseeseen. Seuraavassa käsittely aloitetaan rektio-
elementittömästä käytöstä, ja siinä kaikki maininnat käytöstä ja aineistosta viittaavat 
rektioelementittömään, 500-aineiston pohjalta täydennettyyn 400 esimerkin aineis-
toon (ks. aineiston rajauksesta luku 3.4.3, s. 126). 

Kanssa-rakenteelle on tyypillistä, että seurattava-lauseke mainitaan lauseessa 
ennen seuralais-lauseketta (89 % käytöistä, joissa on eksplisiittinen seurattava-
lauseke). Päinvastaisesta, käänteisestä sanajärjestyksestä osa liittyy lauseenvastikkei-
siin, jotka ovat tyypillisesti attribuuttina käytettyjä partisiippeja (kuten Jani Sievisen 
kanssa harjoitteleva Mäntymäki, HS 189779, ja [m]etallinpaljastimen kanssa liikkunut hau-
danryöstäjä, HS 335791), ja jää siksi kenttämallien ulkopuolelle. Erikseen huomioita-
vaa on, että kanssa-postpositiolla on runsaasti käyttöä, jossa seurattavaa ei ilmaista 
erillisessä lausekkeessa, ja täten kenttämallissa voidaan huomioida yksin seuralais-
lauseke. 

Aineistossa kanssa-rakenteen seurattava- ja seuralais-lauseke sijoittuvat lauseen 
eri kenttiin kuuden varsinaisen kenttämallin mukaan. Ne kanssa-rakenteet, joista 
puuttuu seurattava-lauseke, voidaan jakaa kahteen ryhmään seuralais-lausekkeen 
sijainnin mukaan (ks. taulukko 9). 
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Taulukko 9.  Kanssa-rakenteen sijoittuminen lauseen kenttäkuvaukseen (n = 400). 
seurattava-lauseke seuralais-lauseke n % 

teemapaikka 
esikenttä 11 2,75 
teemapaikka 6 1,5 
loppukenttä 258 64,5 

loppukenttä 
esikenttä 7 1,75 
teemapaikka 2 0,5 
loppukenttä 21 5,25 

(ei eksplisiittistä NP:tä) alkukenttä 23 5,75 
loppukenttä 72 18 

YHT  400 100 

Kutakin kenttämallia havainnollistetaan seuraavassa aineistoesimerkillä; kenttämallit 
on nimetty siten, että ensiksi mainitaan seurattava-lausekkeen ja toiseksi seuralais-
lausekkeen kenttä. Teemapaikka–esikenttä-malli esiintyy esimerkissä (199), teema-
paikka–teemapaikka esimerkissä (200), teemapaikka–loppukenttä esimerkissä (201), 
loppukenttä–esikenttä esimerkissä (202), loppukenttä–teemapaikka esimerkissä 
(203) ja loppukenttä–loppukenttä esimerkissä (204). Eksplisiittisen seurattava-
lausekkeen puuttuessa seuralais-lauseke sijaitsee joko alkukentässä kuten esimerkis-
sä (205) tai loppukentässä kuten esimerkissä (206). 

(199)  Prof. Saarinen oli syntynyt Rantasalmella v. 1873. Arkkitehdiksi hän valmistui v. 
1897 ja oli heti kypsä astumaan maamme huomattavimpien ark[k]itehtien jouk-
koon. [[Työtovereittensa Herman Geselliuksen ja Armas Lindgrenin kans-
sa]esikenttä [hän]teemapaikka]alkukenttä [osallistui menestyksellä useihin arkkitehtien piirus-
tuskilpailuihin.]loppukenttä (HS 222960) 

(200)  Albrecht Syen, [[joka perheensä kanssa]teemapaikka]alkukenttä [hoitaa järven rannassa 
olevaa ravintolaa,]loppukenttä uskoo järven sisältävän aarteita. (HS 421142) 

(201)  [[Pirjo Severinkangas]teemapaikka]alkukenttä [käy usein tyttärensä Millan kanssa rannal-
la]loppukenttä – se kun on niin lähellä kotia. (HS 663386) 

(202)  Suomalaisessa kesänäyttelyssä katsotaan taidetta, [mutta]avaus [[teosten kans-
sa]esikenttä [huomiosta]teemapaikka]alkukenttä [kilpailevat muun muassa kaunis kahvila-
rakennus, järvimaisema ja savusauna.]loppukenttä (HS 149377) 

(203)  Kaikki vierailut liittyvät Finnish Jazz Invasion to Copenhagen -projektiin, 
[[jota]esikenttä [Kööpenhaminan Suomi-Instituutin johtajan Esa Alanteen 
kanssa]teemapaikka]alkukenttä [on rakentanut Copenhagen Jazz Housen johtaja Lars 
Thorborg.]loppukenttä (HS 729958) 

(204)  Noin sata metriä ennen koskea on varoitusmerkki, joka osoittaa kummalla 
puolella on rantautumispaikka. Opastetauluista taas näkee ohitusreitin, palvelut ja 
lähikohteet, mikäli niitä on. [[Viitat]teemapaikka]alkukenttä [on pystyttänyt ns. Vantaan-
joki-projekti yhdessä alueen kuntien kanssa.]loppukenttä (HS 442755) 
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(205)  Tuotantoa lisätään, [kun]avaus [[muiden tuottajamaiden kanssa]esikenttä]alkukenttä [on 
neuvoteltu,]loppukenttä ministeri kertoi. (HS 278216) 

(206)  [Olin lasten kanssa pitkään kotona.]loppukenttä (HS 220810) 

Kanssa-postposition käyttö keskittyy selvästi yhteen kenttämalleista, nimittäin 
teemapaikka–loppukenttä-malliin (65 %). Sen lisäksi aineistosta erottuvat käytöt, 
joista puuttuu erillinen seurattava-lauseke (yhteensä 24 %; seurattava-lausekkeen 
puuttumisesta tarkemmin ks. luku 3.3.2). Jäljelle jäävä käyttö jakautuu tasaisehkosti 
loppuihin kenttämalleihin, siten että niitä kaikkia löytyy aineistosta hiukan. Vähä-
käyttöiset kenttämallit voidaan kuitenkin ryhmitellä yhteisten nimittäjien perusteella 
samaan kenttään (tyypillisesti loppukenttään mutta joskus myös teemapaikalle) 
sijoittuviin kanssa-rakenteisiin (7 %) ja seurattava-lausekkeen edelle esikenttään 
sijoittuvien seuralais-lausekkeiden malleihin (4 %). 

Kanssa-rakenteen eksplisiittinen seurattava-lauseke on pääasiassa lauseen subjek-
tin asemassa (93 %). Lähinnä vain kokonaan loppukenttään sijoittuvassa kanssa-
rakenteessa seurattava-lauseke on yhtä usein objekti kuin subjekti (kuten kullanhi-
moisia esimerkissä (207)), adverbiaalin asemassa seurattava-lauseke on muutamassa 
tapauksessa ja attribuutin asemassa yhdessä (ks. taulukko 10, joka esittää seurattava-
lausekkeen lauseenjäsenaseman täysissä kenttämalleissa). 

(207)  [[Vantaanjoella]teemapaikka]alkukenttä [ei lieneV usein nähtyV kullanhimoisiaO vaskoolin 
kanssaK,]loppukenttä mutta kuka tietää vaikka vastaisuudessa nähtäisiinkin. 
(HS 206552) 

Taulukko 10.  Kanssa-rakenteen seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasema täysissä 
kenttämalleissa (400-aineistosta). 

seurattava-NP:n 
lauseenjäsen-
asema 

Kenttämalli 
YHT n YHT % teema-

esi 
teema-
teema 

teema-
loppu 

loppu-
esi 

loppu-
teema 

loppu-
loppu 

S 11 5 249 6 1 10 282 92,5 
O   5 1 1 9 16 5,2 
adv   4   2 6 2,0 
attr  1     1 0,3 
YHT 11 6 258 7 2 21 305 100 

Seuraavassa käsittelen tarkemmin kenttämalleista yleisintä eli teemapaikka–
loppukenttä-mallia ja seurattava-lausekkeettomia kanssa-postposition käyttöjä sekä 
niille tyypillisiä lausetyyppejä ja lauseen funktiorakenteita (S, O, V, K, x). Nämä 
käytöt kattavat 89 % kanssa-postposition rektioelementittömästä käytöstä. 

Teemapaikka–loppukenttä-mallissa seurattava-lauseke sijaitsee ennen finiitti-
verbiä lauseen teemapaikalla ja seuralais-lauseke sen jälkeen loppukentässä, kuten 
nähdään esimerkissä (201) Pirjo Severinkangas käy Millan kanssa rannalla. Puolessa 
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tapauksista kanssa-lauseke on lauseen viimeinen elementti ja niin ikään puolessa 
seurattava-lauseke aloittaa lauseen. Neljänneksessä kanssa-rakenteista seurattava-
lauseke aloittaa ja seuralais-lauseke päättää lauseen (kuten esimerkissä (208)). Lähes 
kaikki (97 %) seurattava-lausekkeet ovat lausesubjektin asemassa. Seuralais-
lausekkeen edellä on puolessa tapauksista finiittiverbi (Vkom) ja puolessa jokin 
muu lauseen elementti kuten adverbiaali tai objekti. 

(208)  [[ToivonenS]teemapaikka]alkukenttä [huolehtiiV lasten terveydestä yhdessä neuvoloiden 
ja koulujen kanssaK.]loppukenttä (HS 566680) 

Yli puolet kenttämallin lauseista on intransitiivilauseita (funktiorakenteeltaan 
SVK(V), joka kattaa 59 % kenttämallin lauseista), kuten esimerkissä (208). Kolmas-
osassa on kyse suoran sanajärjestyksen transitiivilauseista, joissa seurattava-lauseke 
on lauseen subjekti ja seuralais-lauseke sijaitsee joko objektin jäljessä (SVOK, 
17 %), kuten esimerkissä (209), tai finiittiverbin jäljessä ennen objektia (SVK(V)O, 
16 %), kuten esimerkissä (210). Lopuista käytöistä voi nostaa esiin predikatiivi-
lauseet (sekä SVKx että SVxK, yhteensä 4 %), kuten esimerkissä (211), sekä teema-
paikka–loppukenttä-kenttämallin objektiasemaiset seurattava-lausekkeet (OVK, 
2 %), joissa objekti on nostettu teemapaikalle, kuten esimerkissä (212). 

(209)  [YhdysvallatS]teemapaikka]alkukenttä [perustiV Echelon-järjestelmänO englanninkielisten 
liittolaismaidensa kanssaK sotilaallisia tarkoituksia varten vuonna 1947.]loppukenttä 
(HS 429983) 

(210)  [[MylläriS]teemapaikka]alkukenttä [on tehnytV brittimuusikko Ed Jonesin kanssaK myös 
teknon tapaista musiikkiaO koneilla.]loppukenttä (HS 1040144) 

(211)  [[MonetS]teemapaikka]alkukenttä [ovatV Musevenin kanssaK samaa  
mieltäx = pred:vi,]loppukenttä että monipuoluejärjestelmä toisi vain epävakautta. 
(HS 244981) 

(212)  Jos meidän nettisivuille menee, [niin]avaus [[siellä]esikenttä [nämä 
asiatO]teemapaikka]alkukenttä [on linkitettyV EU parlamentin kanssaK.]loppukenttä 
(HS 572698) 

Niissä kanssa-postposition käytöissä, joista puuttuu eksplisiittinen seurattava-
lauseke, seuralais-lauseke sijaitsee useammin lauseen loppukentässä (2/3 tapauksis-
ta) kuin alkukentässä (1/3 tapauksista). Ensimmäistä havainnollistaa [o]lin lasten 
kanssa pitkään kotona (ks. esimerkki (206)) ja jälkimmäistä kun muiden tuottajamaiden 
kanssa on neuvoteltu (ks. esimerkki (205)). 

Kaikille seurattava-lausekkeettomille lauseille on yhteistä subjekti-NP:n puuttu-
minen (toisin on rektioelementtikäytössä, ks. luvun lopussa mm. esimerkki (232), 
s. 145). Aina ei ole kyse täysin implisiittisestä seurattavasta, vaan ilmisubjekti voi 
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näkyä finiittiverbin persoonapäätteessä (reilussa kolmanneksessa käyttöjä, kuten olin 
lasten kanssa esimerkeissä (206)), mutta useimmiten subjektilla – ja siten seurattaval-
la – ei ole lauseessa minkäänlaista ilmiasua. Tyypillisesti seurattava jää implisiittisek-
si passiivimuotoisen finiittiverbin yhteydessä (kuten alkukenttään sijoittuvan seura-
lais-lausekkeen esimerkissä (213) ja loppukenttäisessä esimerkissä (214)) tai 
0-persoonaisessa ilmauksessa (kuten alkukenttäisessä esimerkissä (215) ja loppu-
kenttäisessä esimerkissä (216)). Kyse voi olla myös nesessiivirakenteesta (kuten 
alkukenttäisessä esimerkissä (217) ja loppukenttäisessä esimerkissä (218)) tai impe-
ratiivista (aineistossa vain loppukenttään sijoittuvan seuralais-lausekkeen yhteydes-
sä, kuten esimerkissä (219)). (Tarkemmin seurattava-lausekkeen puuttumisesta 
persoonan häivyttävien käyttöjen yhteydessä, ks. luku 3.3.2.1.) 

(213)  Käpylästä kaikki alkoi. En oikein osaa sanoa, [miten]avaus [[sinne]esikenttä 
kavereiden kanssaK]teemapaikka]alkukenttä [ajauduttiinV,]loppukenttä mutta aina siellä ihan 
vaahtosammuttimen korkuisesta roikuttiin. (HS 457655) 

(214)  [OngelmatO]alkukenttä [pyritään ratkaisemaanV Helsingin taidemuseon ja alueen 
suunnittelijoiden kanssaK.]loppukenttä (HS 9484) 

(215)  Johtaja Juha Malmberg Elisasta sanoo, että operaattorit voisivat toimia laajem-
massa yhteistyössä. [[”Telian ja Soneran kanssaK]teemapaikka]alkukenttä [voisi tehdäV 
sopimuksenO,]loppukenttä että kilpailijoille ilmoitettaisiin, jos hintoja muutetaan”, 
Malmberg kaavailee. (HS 218695) 

(216)  Toiseksi, [on tärkeää neuvotellaV Kolumbiassa toimivien kapinallisjärjestöjen 
kanssaK,]loppukenttä jotta aseellinen konflikti lakkaisi. (HS 452879) 

(217)  Ay-slangilla on vuosikymmenten perinteet. Kun tessien jokainen pilkun paikka 
on rankan prosessin tulos, pykäläisten tekstien suomentaminen ymmärrettäväm-
pään muotoon ei ole helppoa. Sitä ei edes yritetä. [[Sanapuuron 
kanssaK]teemapaikka]alkukenttä [onV vain elettäväV.]loppukenttä (HS 735276) 

(218)  [Alkuperäisen tekstin kimppuun]alkukenttä [piti käydäV punakynän kanssaK ja karsia 
pois juonen kannalta turhia henkilöhahmoja]loppukenttä (…). (HS 291061) 

(219)  1. Leikkaa silli pieniksi kuutioiksi ja hienonna munat haarukalla. Sekoita 
silli-munahakkeluksen joukkoon ranskankerma ja mausteet. 2. [TarjoaV [ø] 
perunoiden ja paahdetun ruisleivän kanssaK.]loppukenttä (HS 360470) 

Seurattava-lausekkeettomissa lauseissa, joissa seuralais-lauseke sijoittuu alku-
kenttään, on yhtä paljon intransitiivisia (funktiorakenteeltaan KV, kuten esimerkit 
(213) ja (217)) kuin transitiivisia lauseita (KVO, kuten esimerkki (215)). Useimmi-
ten seuralais-lauseke aloittaa lauseen, mutta myös sen edellä esikentässä voi olla 
jotain, kuten esimerkiksi verbin valenssiin kuuluva paikanmääre (ajautua) sinne 
esimerkissä (213). Kun seuralais-lauseke sijoittuu loppukenttään, lause on useim-
miten intransitiivinen (VK(V), kuten esimerkit (216) ja (218)). Se alkaa yleensä 
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finiittiverbillä, erityisesti silloin kun verbin persoonapääte ilmaisee subjektin, eikä 
lauseessa ole pronominisubjektia, mutta teemapaikalla voi myös olla verbin valens-
siin kuuluva adverbiaali kuten (käydä) kimppuun esimerkissä (218). Transitiivilause 
puolestaan alkaa tyypillisesti teemapaikkaan nostetulla objektilla (OVK, kuten 
esimerkki (214)), mutta myös loppukenttäiset objektit ovat mahdollisia (VKO ja 
VOK, kuten [s]öin aamiaista Media-Mostin apulaisjohtajan Igor Malashenkon kanssa, 
HS 237820). 

On kiinnostavaa tarkastella lähemmin, millaisten seurattavien yhteydessä kanssa-
rakenteesta puuttuu seurattava-lauseke. Tähän tarkoitukseen sopii seurattavan roo-
lin jakaminen kahteen Dowtyn (1991) proto-agentti ja proto-patientti -jaottelun 
mukaisesti. Lähes kaikissa aineiston kanssa-lauseissa, joista puuttuu eksplisiittinen 
seurattava-lauseke, seurattavan rooli on proto-agentti (94 %; ks. taulukko 11). 

Taulukko 11.  Seurattavan rooli, kun kanssa-rakenteen eksplisiittinen seurattava-lauseke puuttuu 
(400-aineistosta). 

seuralais-lausekkeen 
kenttä 

seurattavan rooli ei seurattavaa YHT proto-agentti proto-patientti 
alkukenttä 21  2 23 
loppukenttä 68 2 2 72 
YHT 89 2 4 95 

Agentti-seurattavaa havainnollistaa esimerkki (220), jonka agentti Taksi-Data 
mainitaan komitatiivilausetta edeltävässä lauseessa, mutta komitatiivilauseessa se jää 
ilmiasutta passiivimuotoisen finiittiverbin yhteydessä. Implisiittisten seurattavien 
proto-agenttisuus sopii hyvin siihen, että näissä tapauksissa lauseesta puuttuu aina 
subjekti-NP, sekä myös siihen, että varsinaisissa kenttämalleissa esiintyvät seuratta-
va-lausekkeet ovat lähes aina lauseen subjekteja ja kielentävät siten todennäköisim-
min agentti-seurattavaa (ks. taulukko 10, s. 138). Kuitenkin myös implisiittinen 
patientti-seurattava on mahdollinen, kuten nähdään aineiston reseptiteksteihin liit-
tyvistä objektin ellipseistä (tarjoa ø perunoiden ja ruisleivän kanssa esimerkissä (219) ja 
tarjoa ø kalaruokien kanssa esimerkissä (88), s. 104). Lisäksi kanssa-postpositiolla on 
fraasimaisia käyttöjä, joiden merkitykseen ei sisälly koko seurattava-osapuolta eikä 
siten luonnollisestikaan seurattava-lauseketta (ks. esimerkki (221), edellä myös 
[k]ävi olympiamatkan kanssa niin tai näin esimerkissä (83), s. 103). 

(220)  ”Olemme kysyneet Taksi-Datalta, mihin korkea ennakkomaksu perustuu. Sieltä 
vastattiin, että asiasta on sovittu liikenneministeriön kanssa”, Salakka kertoo. 
(HS 291940) 
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(221)  Eikö perinteikkään tehtaan lakkauttaminen kirpaise? Entä onko vaatteen kotimai-
suudella enää mitään arvoa? Kuulemma kirpaisee. Kotimaisuuden kanssa on 
vähän niin ja näin. (HS 210232) 

Edellä on käsitelty kanssa-rakenteen kenttämalleja sekä niistä yleisimpien lause-
tyyppejä ja lauseiden funktiorakenteita siinä kanssa-postposition käytössä, joka ei 
liity rektioelementteihin. Seuraavaksi tarkastellaan kanssa-rakenteen rektioelement-
tikäyttöä kenttämallien näkökulmasta. Käsittely perustuu HS2000-korpuksen 500-
aineistoon, jossa on rektioelementtikäytöstä 135 kenttäkuvaukseen soveltuvaa esi-
merkkiä. 

Rektioelementtikäytön kenttämallit huomioivat seurattava- ja seuralais-
lausekkeiden lisäksi rektioelementin sijainnin lauseessa (ks. taulukko 12). Seuratta-
va- ja seuralais-lausekkeiden sijaintiin perustuvia varsinaisia kenttämalleja on viisi, ja 
näiden lisäksi seurattava-lausekkeettomat käytöt jakautuvat kahteen seuralais-
lausekkeen sijainnin mukaan. Rektioelementti sijaitsee tyypillisesti samassa kentässä 
kuin seuralais-lauseke (taulukossa tummennettu); tästä on yksittäisiä poikkeuksia 
(yhteensä n = 7/134). Teemapaikka–esikenttä-mallin mukaisissa lauseissa rektio-
elementti tosin näyttäisi sijaitsevan aina eri kentässä, nimittäin loppukentässä. Tyy-
pillistä on myös rektioelementin sijainti lauseessa ennen seuralais-lauseketta 
(n = 130/134, 97 %) ja usein välittömästi sen edellä (etukontekstina Rkom, 
n = 110, 82 %). 

Taulukko 12.  Rektioelementin sijoittuminen lauseen kenttäkuvaukseen kanssa-rakenteen 
kenttämalleissa (500-aineistosta). 

komitatiivirakenteen sijainti rektioelementin sijainti YHT seurattava-lauseke seuralais-lauseke esikenttä teemapaikka loppukenttä 

teemapaikka 
esikenttä   3 3 
teemapaikka  4  4 
loppukenttä 1  69 70 

loppukenttä teemapaikka  1  1 
loppukenttä   6 6 

(ei eksplisiittistä NP:tä) teemapaikka 1 14 1 16 
loppukenttä  1 33 34 

YHT  2 20 112 134 

Kutakin kenttämallia havainnollistetaan seuraavassa aineistoesimerkillä, jossa 
rektioelementti on kenttämallille tyypillisimmässä kentässä; kenttämallit on nimetty 
siten, että ensiksi mainitaan seurattava-lausekkeen ja toiseksi seuralais-lausekkeen 
kenttä. Teemapaikka–esikenttä-malli esiintyy esimerkissä (222), teemapaikka–
teemapaikka esimerkissä (223), teemapaikka–loppukenttä esimerkissä (224), loppu-
kenttä–teemapaikka esimerkissä (225) ja loppukenttä–loppukenttä esimerkissä 
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(226). Eksplisiittisen seurattava-lausekkeen puuttuessa seuralais-lauseke sijaitsee 
joko teemapaikalla kuten esimerkissä (227) tai loppukentässä kuten esimerkissä 
(228). 

(222)  [[Käen kanssaK]esikenttä [kasvillaX=omistaja]teemapaikka]alkukenttä [ei lieneV mitään 
tekemistä.]loppukenttä (HS 283850) 

(223)  Kiistely kiihtyi, kun suomalaiset matkavakuuttajat Sampo-ryhmää lukuun 
ottamatta irtisanoivat heinäkuun alusta lähtien jälleenvakuutussopimuksensa 
venäläisyhtiön kanssa. [[Sammon sopimusS Venäjän Teollisuusvakuutuksen 
kanssaK]teemapaikka]alkukenttä [onV voimassa vuoden loppuun.]loppukenttä (HS 510898) 

(224)  [[Viime kaudella pahoista loukkaantumisista kärsinyt Saku KoivuS]teemapaikka]alkukenttä 
[tekiV perjantaina vuoden jatkosopimuksenO NHL-seura Montreal Canadiensin 
kanssaK.]loppukenttä (HS 647258) 

(225)  [[Suomalaisen kanssaK samassa tuloksessa]teemapaikka]alkukenttä [onV viisi ruotsalais-
pelaajaaS.]loppukenttä (HS 619388) 

(226)  Väritön ja vaatimaton Havers nousee tutkimuksissa tärkeämpään rooliin, ja 
[[mielenkiintoisen juonisäikeenO]teemapaikka]alkukenttä [muodostaaV myös hänen 
orastava rakkaustarinansaS nuoren poliisin Paynen kanssaK.]loppukenttä (HS 610952) 

(227)  ”Kiina tietää, [että]avaus [[kiistatS lännen kanssaK joukkotuhoaseiden leviämi-
sestä]teemapaikka]alkukenttä [saattavatV loppujen lopuksi ollaV haitaksi liike-
toimille”,]loppukenttä sanoi johtava amerikkalainen diplomaatti. (HS 169336) 

(228)  Lukoilin turvamiehiksi esittäytyneet henkilöt seurasivat koko päivän ulkomaisia 
toimittajia kuljettanutta autoa. Vartijat tukkivat joitakin sivuteitä niin, etteivät 
toimittajat päässeet katsomaan vuotopaikkoja. [[MiehetS]teemapaikka]alkukenttä 
[koettivatV myös estääV valokuvaamistaO ja keskusteluaO työläisten 
kanssaK.]loppukenttä (HS 246055) 

Kuten muussakin kanssa-postposition käytössä, myös rektioelementin yhteydes-
sä kanssa-rakenteen käytössä painottuu yhtäältä teemapaikka–loppukenttä-malli 
(53 % rektioelementtikäytöstä) ja toisaalta ilmaukset, joista puuttuu eksplisiittinen 
seurattava-lauseke (37 %). Muissa kenttämalleissa esiintyy yksittäisiä esimerkkejä. 
Huomattavaa on, että seurattava-lausekkeettomat käytöt ovat rektioelementtikäy-
tössä vielä yleisempiä kuin muuten. Tämä on luontevaa, sillä rektioelementti yksi-
nään mahdollistaa seurattava-lausekkeen poisjätön, kuten nähtiin luvussa 3.3.2.2. 
Esimerkit (227) ja (228) havainnollistavat hyvin myös sitä, että seurattava-
lausekkeen puute ei rektioelementtikäytössä useinkaan liity subjekti-NP:n puuttu-
miseen (toisin kuin lähes kaikessa rektioelementittömässä käytössä, vrt. esimerkit 
(213)–(219), s. 140). 

Eksplisiittinen seurattava-lauseke on tyypillisesti lauseen subjekti (kuten Saku 
Koivu esimerkissä (224)), mutta näin on käytännössä vain teemapaikka–loppukenttä-
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mallissa (ks. taulukko 13, joka esittää seurattava-lausekkeen lauseenjäsenaseman 
rektioelementtikäytön täysissä kenttämalleissa). Subjektiasemaisuus ei olekaan rek-
tioelementtikäytössä yhtä yksinomaista kuin muussa käytössä (seurattava-
lausekkeellisista rektioelementtikäytöistä 67 % ja rektioelementittömistä 93 %, vrt. 
taulukko 10, s. 138), vaan siinä seurattava-lauseke on muuta käyttöä runsaammin 
adverbiaalin ja attribuutin asemassa. Adverbiaalilla kielennetyt seurattavat ovat lä-
hinnä omistuslauseen omistajia (kuten kasvilla esimerkissä (222)) ja attribuutit tyy-
pillisesti rektioelementin genetiiviattribuutteja (kuten Sammon esimerkissä (223) ja 
hänen esimerkissä (226)). Kun rektioelementin yhteydessä käytetystä kanssa-
rakenteesta puuttuu eksplisiittinen seurattava-lauseke (n = 50), seurattava on aineis-
tossa aina rooliltaan proto-agentti. 

Taulukko 13.  Kanssa-rakenteen seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasema rektioelementtikäytön 
täysissä kenttämalleissa (500-aineistosta). 

seurattava-NP:n 
lauseenjäsenasema 

Kenttämalli 
YHT n YHT % teema-

esi 
teema-
teema 

teema-
loppu 

loppu-
teema 

loppu-
loppu 

S   57 1  58 69 
O   1  1 2 3 
adv 3  9   12 14 
attr  4 3  5 12 14 
YHT 3 4 70 1 6 84 100 

Yleisimmän varsinaisen kenttämallin, teemapaikka–loppukenttä-mallin tyypilli-
sin järjestys on subjekti–verbi–rektioelementti–seuralais-lauseke (2/3 kenttämallin 
lauseista). Rektioelementti on yleensä adverbiaali (funktiorakenne SVRK, kuten 
sopusoinnussa esimerkissä (229)), mutta se voi olla myös transitiivilauseen objekti 
(SVOK, kuten kontakteja esimerkissä (230)). Lauserakenteeltaan nämä vastaavat 
hyvin kenttämallin rektioelementitöntä käyttöä. 

(229)  Meillä, Pohjois-Euroopassa, Japani on mielletty perinteiseksi maaksi, 
[[jossa]esikenttä [ihmisetS]teemapaikka]alkukenttä [elävätV sopusoinnussaR luonnon 
kanssaK]loppukenttä – vaikka sitä ei enää olekaan helppo uskoa. (HS 120619) 

(230)  Zhu kuitenkin kehui Saksaa siitä, [että]avaus [[seS]teemapaikka]alkukenttä [on välttänytV 
virallisia kontaktejaO Taiwanin kanssaK.]loppukenttä (HS 57646) 

Sen sijaan seurattava-lausekkeettomissa käytöissä on enemmän eroja. Tämä on 
yhteydessä siihen, että rektioelementin yhteydessä kanssa-lauseen subjekti-NP ei 
läheskään aina ilmaise seurattavaa, ja siten rektioelementtikäytön seurattava-
lausekkeettomiin lauseisiin sisältyy usein subjekti-NP. Tämä lisää mahdollisten lau-
serakenteiden ja sanajärjestysten kirjoa. Kun seuralais-lauseke sijaitsee teemapaikas-
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sa, lauseen yleisimmät funktiorakenteet ovat intransitiivilauseen SKV (kuten kiistat 
lännen kanssa saattavat olla haitaksi esimerkissä (227)) ja transitiivilauseen SKVO (ku-
ten käynti veljen ja pojan kanssa tuotti pettymyksen esimerkissä (231)), joiden subjektina 
on rektioelementti. Loppukenttään sijoittuvien seuralais-lausekkeiden yhteydessä 
variaatiota on runsaammin. Joukosta erottuvat SVOK (kuten miehet koettivat estää 
keskustelua työläisten kanssa esimerkissä (228)) sekä subjektilausekkeettomat VOK 
(kuten kun hierotteV kauppojaO KGB:n vallankaappauksen valitun johtajan kanssaK, 
HS 238425) ja VRK (kuten [o]linV todella vaikeuksissaR auton kanssaK, HS 165026), 
joissa rektioelementti on joko objekti tai adverbiaali. 

(231)  [Ensi käyntiR veljen ja pojan kanssaK kymmenen vuotta sitten]teemapaikka]alkukenttä 
[tuottiV pettymyksenO:]loppukenttä kolmenkymmenen talon kylästä ei ollut jäljellä 
kuin rauniokasat. Mutta veto Karjalaan syntyi. (HS 687316) 

Rektioelementtikäytöllä on kaksi keskeistä ominaisuutta, jotka erottavat sen 
muusta kanssa-postposition käytössä ja heijastuvat myös kenttämalleihin. Ensinnä-
kin rektioelementti mahdollistaa lauseen ulkopuolisen agentti-seurattavan ja toiseksi 
sen yhteydessä osapuolet voivat jäädä finiittiverbin semantiikan ulkopuolelle. En-
simmäinen ominaisuus liittyy käyttöihin, joissa seurattava jää komitatiivilauseessa 
implisiittiseksi. Se on tällöin aina rooliltaan proto-agentti mutta ei välttämättä sama 
kuin komitatiivilauseen predikaation agentti. Tällaista lauseen ulkopuolista proto-
agenttia havainnollistaa esimerkki (232) Ranska syventää laajentumisneuvotteluja hakija-
maiden kanssa. Subjektin Ranska referentti kyllä syventää neuvotteluja, mutta se ei 
ole neuvotteluiden osapuoli. Komitatiivilauseen etukontekstista käy ilmi, että haki-
jamaiden kanssa neuvottelee nimittäin Euroopan unioni; Ranskan rooli on olla 
EU:n puheenjohtajamaa. (Ks. myös lauseen sisäistä ja ulkoista agentti-seurattavaa 
vertaavat esimerkit (114) ja (115), s. 111.) Lauseen ulkopuolinen proto-agentti 
mahdollistaa seurattava-lausekkeen puuttumisen rektioelementtikäytöstä myös sil-
loin, kun lauseessa on agenttia ilmaiseva subjekti-NP (vrt. edellä esiin tulleet funk-
tiorakenteet). Rektioelementtikäytössä seurattava onkin tyypillisemmin lauseen 
ulkoinen (n = 34/50) kuin sisäinen (n = 16/50) proto-agentti. 

(232)  EU:n on vastattava enemmän kansalaisten odotuksia [= otsikko] Ranska sitoutuu 
puheenjohtaja-kaudellaan tukemaan unionin alueen taloudellista kasvua ja pyrki-
mystä täystyöllisyyteen, kirjoittaa Hubert Védrine. [= ingressi] Ranska aloitti 
1. heinäkuuta kuusi kuukautta kestävän Euroopan unionin puheenjohtajakauten-
sa. Ranskan ensimmäinen tehtävä on taata unionin työn jatkuvuus, edistää ja 
saattaa loppuun Portugalin erinomaisen puheenjohtajakauden asiakokonaisuuksia 
– omia näkemyksiään korostaen. (…) Samanaikaisesti Ranska syventää päättäväi-
sesti laajentumisneuvotteluja kaikkien hakijamaiden kanssa. (HS161239) 
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Toinen vain rektioelementtikäytölle tyypillinen ominaisuus liittyy osapuolten ja 
finiittiverbin semantiikan suhteeseen. Rektioelementittömässä käytössä kanssa-
rakenteen osapuolet osallistuvat välttämättä finiittiverbin ilmaisemaan toimintaan. 
Rektioelementtikäyttö voidaan sen sijaan jakaa kahteen sen perusteella, ovatko osa-
puolet yhteydessä finiittiverbin semantiikkaan vai eivät. A-tyypiksi kutsun käyttöä, 
jossa finiittiverbi kuvaa osapuolten toimintaa, kuten kanssa-postposition käytössä 
yleensäkin. Tätä edustaa esimerkki (224) Saku Koivu teki jatkosopimuksen Montreal 
Canadiensin kanssa, jossa kanssa-rakenne rakentuu yhtäältä finiittiverbin (Saku Koivu 
teki Montreal Canadiensin kanssa ’Koivu ja Montreal Canadiens tekivät’) ja toisaalta 
rektioelementin ympärille (jatkosopimus Montreal Canadiensin kanssa). 

Rektioelementti mahdollistaa kuitenkin sen, että osapuolia yhdistää yksinomaan 
rektioelementin semantiikka ja ne jäävät keskeisen lausepredikaation ulkopuolelle. 
Tätä kutsun rektioelementtikäytön b-tyypiksi, jota edustaa muun muassa esimerkki 
(223) Sammon sopimus Venäjän Teollisuusvakuutuksen kanssa on voimassa vuoden loppuun. 
Siinä osapuolia yhdistää yksinomaan rektioelementin merkitys (sopimus Venäjän 
Teollisuusvakuutuksen kanssa), eivätkä ne liity finiittiverbin on voimassa merkitykseen 
(vrt. *Sampo on voimassa Venäjän Teollisuusvakuutuksen kanssa). Erityisen hyvin b-
tyypin osapuolten erillisyys predikaatiosta näkyy esimerkissä (233). 

(233)  [[Salvatore GiulianoS, ”Sisilian Roobin Hood”,]teemapaikka]alkukenttä [saiV aikaisin kes-
kiviikkoaamuna surmansaO tulitaistelussa poliisin kanssaK.]loppukenttä (HS 363896) 

Siinä osapuolten välinen suhde ilmaistaan rektioelementillä tulitaistelussa (Salvatore 
Giuliano tulitaistelussa poliisin kanssa ’Giuliano ja poliisi taistelivat’), ei missään nimes-
sä lauseen predikaatilla saada surmansa (*Salvatore Giuliano sai surmansa poliisin kanssa 
’Giuliano ja poliisi kuolivat’). Aineistossa a- ja b-tyypit ovat jokseenkin yhtä yleisiä 
(a-tyyppiä 47 %, b-tyyppiä 53 % rektioelementtikäytöstä). Kun kyseessä on seurat-
tava-lausekkeeton ilmaus, a-tyypin seurattava on tyypillisesti lauseen sisäinen proto-
agentti (kuten vuoropuhelua hoitohenkilökunnan kanssa käytiin vihkon välityksellä esimer-
kissä (114), s. 111), b-tyypissä puolestaan lauseen ulkopuolinen (kuten Sundback 
painottaa yhteistyötä eduskunnan kanssa esimerkissä (115)). 

A-tyyppi on finiittiverbin ympärille rakentuvana läheinen kanssa-postposition 
rektioelementittömälle käytölle. Sen käyttö myös jakautuu kenttämalleihin muun 
käytön tapaisesti (2/3 teemapaikka–loppukenttä-mallia ja 1/4 seurattava-
lausekkeettomia käyttöjä). Sen sijaan b-tyypin kanssa-postpositiolauseke on lausees-
sa yksinomaan rektioelementin täydennyksenä, ja tämä näkyy kenttämalleissa. Niis-
sä teemapaikka–loppukenttä-malli jää tavallista vähäisemmäksi (2/5 käytöistä) ja 
seurattava-lausekkeettomat käytöt korostuvat (1/2 b-tyypin käytöistä). Lisäksi kans-
sa-rakenteelle epätyypillisehkön loppukenttä–loppukenttä-mallin lähes kaikki rek-
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tioelementtikäytöt ovat b-tyyppiä (n = 5/6, joissa kaikissa seurattava-sana on rek-
tioelementin attribuutti, kuten [n]euvotteluissa sovittiin saksalaisen BASF-yhtiön yhteistyös-
tä kiinalaisen Sinopecin kanssa, HS 57584). Kenttämallien lisäksi a- ja b-tyyppien ero 
heijastuu seuralais-lausekkeen etukontekstiin. B-tyypissä seuralais-lauseke on suu-
rimmaksi osaksi välittömästi rektioelementin jäljessä (90 %, vrt. a-tyypissä 70 %) 
eikä koskaan finiittiverbin, vaikka verbiä seuraava seuralais-lauseke on yleensä kans-
sa-rakenteelle tyypillinen (29 %, ks. kuvio 7, s. 121) ja sitä esiintyy myös a-tyypissä 
(10 %). 

Tässä luvussa on esitelty HS2000-korpuksen perusteella kanssa-rakenteen 
yleisimpiä kenttämalleja funktiorakenteineen sekä rektioelementtikäytön ominais-
piirteitä. Kaikessa kanssa-rakenteen käytössä eksplisiittinen seurattava-lauseke 
sijoittuu tyypillisesti lauseen teemapaikalle. Useimmiten se toimii tällöin lauseen 
subjektina (teemapaikkaisista seurattava-lausekkeista subjekteja on 96 %, rektio-
elementtikäytössä 74 %). Kanssa-postpositiolle on myös yleistä esiintyä lauseessa 
kokonaan ilman eksplisiittistä seurattava-lauseketta (24 % aineistosta); rektio-
elementtikäytössä tämä on vielä yleisempää (37 %). Seuralais-lausekkeen tyypillinen 
sijainti on loppukentässä riippumatta seurattava-lausekkeen eksplisiittisyydestä. 
Myös rektioelementti sijoittuu yleensä loppukenttään, tyypillisesti välittömästi 
seuralais-lausekkeen edelle. Kanssa-rakenteen yleisin kenttämalli kaikessa käytössä 
on siten teemapaikka–loppukenttä-malli. 

Kanssa-rakenteen seurattava-lausekkeen vahva subjektiasemaisuus heijastuu 
kanssa-lauseiden funktiorakenteisiin. Kummatkin kanssa-rakenteen osat sisältävän 
lauseen järjestys on tyypillisimmillään yksinkertainen intransitiivilauseen SVK 
(37 %) tai transitiivilauseen SVOK (11 %) / SVKO (8 %). Sama pätee rektio-
elementtikäytössä (SVRK 34 % ja SVOK, jossa rektioelementti on lauseen objekti-
na, 23 %). Kanssa-lauseissa esiintyviä yksittäisiä funktiorakenteita on kuitenkin 
runsaammin kuin -ine-lauseissa, mihin vaikuttaa osittain se, että seurattava-
lausekkeettomat käytöt ovat hyvin yleisiä. Silloin kun komitatiivilauseesta puuttuu 
eksplisiittinen seurattava-lauseke, seurattava on lähes aina rooliltaan proto-agentti ja 
rektioelementtikäytössä tyypillisemmin lauseen ulkoinen kuin sisäinen agentti. 

3.4.3.3 Koonti -ine- ja kanssa-rakenteiden sijoittumisesta lauseeseen 

Sekä -ine- että kanssa-rakenne sijoittuvat lauseeseen pääasiassa siten, että ensin ra-
kenteen osista mainitaan seurattava-lauseke. Päinvastainen järjestys, jossa seuralais-
lauseke on lauseessa ennen seurattava-lauseketta, on harvinainen; kanssa-rakenteelle 
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se on hieman yleisempää kuin -ine-rakenteelle. Molemmille rakenteille on yleistä, 
että komitatiivilause alkaa seurattava-lausekkeella (-ine 46 %, kanssa 52 %). Seura-
lais-lausekkeen sijoittuminen lauseen viimeiseksi on yleisempää kanssa- kuin -ine-
rakenteelle (-ine 29 %, kanssa 51 %). Se, että seurattava-lauseke aloittaa lauseen ja 
seuralais-lauseke päättää sen, on ominaista kanssa-rakenteelle (-ine 3 %, kanssa 
29 %). (Rektioelementtikäytössä kanssa-lausekkeen lauseenloppuisuus on vielä kat-
tavampaa: yhteensä 65 %, ja yli puolessa tapauksista myös seurattava-lauseke aloit-
taa lauseen.) Taulukko 14 havainnollistaa komitatiivirakenteiden sijoittumista. (Tau-
lukko perustuu kenttärakenteeltaan analysoituihin esimerkkeihin ja kanssa-
postposition osalta rektioelementittömään käyttöön.) 

Taulukko 14.  -ine- ja kanssa-rakenteiden seurattava- ja seuralais-lausekkeen sijoittuminen lauseen 
alkuun ja loppuun (-ine 500-aineistosta, kanssa n = 400). 

Seurattava-lauseke Seuralais-lauseke -ine kanssa 
n % n % 

aloittaa lauseen lopettaa lauseen 13 3,2 115 28,8 
aloittaa lauseen (keskellä lausetta) 172 42,5 94 23,5 
(keskellä lausetta) lopettaa lauseen 103 25,4 89 22,2 
(keskellä lausetta) aloittaa lauseen 13 3,2 36 9 
(keskellä lausetta) (keskellä lausetta) 104 25,7 66 16,5 
YHT  405 100 400 100 

Tarkemmassa komitatiivilauseen kenttärakenteen tarkastelussa nähdään, et-
tä -ine- ja kanssa-rakenteet esiintyvät kyllä lähes samoissa kenttämalleissa mutta nii-
den käytössä korostuvat eri kenttämallit (ks. yleisimmät kenttämallit taulukossa 15; 
prosentit osoittavat suhteellisen osuuden kaikista muodon analysoiduista esimer-
keistä, joista -ine-sijalla on 405 ja kanssa-postpostiolla 400). -ine-rakenteella on kol-
me keskeistä, keskenään lähes yhtä yleistä kenttämallia: seurattava- ja seuralais-
lausekkeet sijoittuvat lähes yhtä usein molemmat lauseen teemapaikalle (34 % ana-
lysoiduista lauseista), molemmat loppukenttään (34 %) tai seurattava-lauseke tee-
mapaikalle ja seuralais-lauseke loppukenttään (28 %). Kanssa-rakenteen käytössä on 
sen sijaan yksi yleinen kenttämalli, jossa seurattava-lauseke sijaitsee teemapaikalla ja 
seuralais-lauseke loppukentässä (65 %), sekä runsaasti käyttöä, jossa komitatiivilau-
seesta puuttuu erillinen seurattava-lauseke (24 %). (Rektioelementtikäytössä ekspli-
siittisen seurattava-NP:n puuttuminen on vielä yleisempää: sitä on 37 % ja teema-
paikka–loppukenttä-mallia 53 % tapauksista.) -ine-sijan käytössä seurattava-
lausekkeen poisjäänti on hyvin epätavallista ja silloin seurattava saa lähes aina ilmi-
asunsa predikaattiverbin persoonapäätteessä. Toisin on kanssa-postposition yhtey-
dessä, missä seurattava voi jäädä implisiittiseksi ja olla vain pääteltävissä komitatiivi-
lauseesta tai sitä laajemmasta kontekstista. 
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Taulukko 15.  -ine- ja kanssa-rakenteiden yleisimmät kenttämallit (-ine 500-aineistosta, kanssa 
n = 400). 

seurattava-lauseke seuralais-lauseke -ine kanssa 
n % n % 

teemapaikka teemapaikka  139 34,4 6 1,5 
loppukenttä 113 28 258 64,5 

loppukenttä loppukenttä 136 33,6 21 5,2 
(ei eksplisiittistä NP:tä) alku- / loppukenttä 4 1 95 23,8 
muut 12 3 20 5 
YHT 404 100 400 100 

Eri kenttämallien yleisyydessä heijastuu -ine- ja kanssa-rakenteiden perusero 
siinä, että -ine-sijainen lauseke pyrkii sijoittumaan viittauskohteensa lähelle, siis 
samaan kenttään (68 % lauseista), kun taas kanssa-rakenteen osien välissä on luon-
teva paikka hallitsevalle verbille ja siten osat ovat tyypillisesti eri kentissä (69,5 %), 
ellei seurattava-lauseke puutu lauseesta kokonaan (24 %:ssa lauseista) (ks. tauluk-
ko 16). Samassa kentässä sijaitseva kokonainen kanssa-rakenne on aineistossa epä-
tavallinen (6,5 %). Sama on nähtävissä tarkastelemalla seuralais-lausekkeen välitöntä 
etukontekstia (ks. kuvio 7 luvussa 3.4.1, s. 121). -ine-lauseke sijaitsee tyypillisesti 
seurattava-lausekkeen jäljessä (Nkom: 2/3 tapauksista), kanssa-lauseke puolestaan 
joko verbin (Vkom: vajaa 1/3) tai jonkin muun lauseen elementin (Rkom: vajaa 
1/3; muu: 1/3) jäljessä. Tämä kertoo osaltaan siitä, miten tiiviistä rakenteesta on 
kyse: kanssa-postpositiolauseke on itsenäinen lauseadverbiaali, mutta -ine-rakenne 
(voi) muodostaa yhden lausekekokonaisuuden. Lisäksi erot sanajärjestyksessä anta-
vat viitteitä siitä, että myös muotojen ilmaisemissa merkityksissä on eroja. 

Taulukko 16.  -ine- ja kanssa-rakenteiden osien sijoittuminen samaan tai eri kenttään (-ine 
500-aineistosta, kanssa n = 400). 

seurattava-lauseke -ine kanssa 
n % n % 

samassa kentässä kuin seuralais-lauseke 276 68,3 27 6,7 
eri kentässä kuin seuralais-lauseke 124 30,7 278 69,5 
puuttuu 4 1 95 23,8 
YHT 404 100 400 100 

Molempien muotojen käytössä seurattava-lauseke on useimmiten subjektin 
asemassa ja seurattava asiantilassa proto-agentti. Kokonaisten kenttämallien mukai-
sista -ine-rakenteista seurattava-lauseke on subjektina 77 %:ssa aineistoa (ks. tauluk-
ko 7, s. 129) ja kanssa-rakenteista 93 %:ssa (ks. taulukko 10, s. 138); implisiittisistä 
kanssa-seurattavista proto-agentteja on 98 % (ks. taulukko 11, s. 141). -ine-
rakenteessa seurattava-lauseke toimii kuitenkin yleisesti myös lauseen objektina 
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(19 %) mutta kanssa-rakenteessa varsin harvoin (seurattava-lauseke objektina tai 
implisiittinen seurattava proto-patienttina yhteensä 5 %:ssa aineistoa). 

Tämä ero heijastuu erityisesti loppukenttä–loppukenttä-mallin yleisyyteen aineis-
tossa. Lauseobjektihan sijoittuu suorassa, neutraalissa sanajärjestyksessä juuri 
lauseen loppukenttään. -ine-rakenteen käytössä tämä on yleisin yksittäinen kenttä-
malli, kanssa-rakenteelle varsin harvinainen. Kuvaavaa on, että kanssa-aineistossa ei 
ole yhtään ilmisubjektillista transitiivilausetta, jossa seurattava-lauseke olisi lauseen 
objektin asemassa, kun taas -ine-rakenteen seurattava on SVOK-järjestyksen 
lauseessa lähes poikkeuksetta loppukenttään sijoittuva lauseobjekti. Niinpä suurin 
osa kokonaan loppukenttään sijoittuvista -ine-rakenteista on neutraaleissa suoran 
sanajärjestyksen lauseissa tai eksistentiaalilauseissa, kun taas yli puolet kokonaisuu-
dessaan loppukenttään sijoittuvista kanssa-rakenteista on jollain tapaa tunnusmerk-
kisessä, käänteisen sanajärjestyksen lauseessa. Usein käänteinen sanajärjestys johtuu 
siitä, että tekstin informaatiorakenne edellyttää objektin nostoa lauseen teema-
paikalle (kuten Ravintolaa isännöi afganistanilainen Rashid Khan Sirkka-Liisa -vaimon 
kanssa esimerkissä (154), s. 121). 

-ine- ja kanssa-rakenteiden käytössä siis painottuvat eri kenttämallit. Samoin 
rakenteita käytetään sanajärjestykseltään tyypillisesti toisistaan poikkeavissa lauseis-
sa. HS2000-korpuksen 500- ja 400-aineistoissa on kaikki -ine- ja kanssa-lauseiden 
sanajärjestysvaihtoehdot yhteen laskettuina 60 erilaista funktiorakennetta; jos 
rektioelementit jätetään merkitsemättä, jolloin kaikkien käyttöjen sanajärjestyksiä 
voi verrata toisiinsa, eri sanajärjestyksiä on yhteensä 51. Näistä 23 on molemmille 
muodoille yhteisiä, mutta vain kolmessa – SVK-, SVOK- ja SVKO-järjestyksen 
lauseissa – molempia muotoja käytetään yleisesti. Pääosa -ine-lauseista noudattaa 
jotain yhteisistä sanajärjestyksistä mutta kanssa-lauseista vain puolet. Osittain tätä 
selittää se, että -ine-sijainen lauseke esiintyy tyypillisesti seurattava-lausekkeen 
yhteydessä toisin kuin kanssa-lauseke, ja tämä rajoittaa mahdollisten varianttien 
määrää. 

Yhteisistä sanajärjestyksistä erityisen kiinnostava on transitiivinen SVOK. Kuten 
edellä kävi ilmi, kenttämalleiltaan analysoidun aineiston SVOK-lauseissa seurattava-
lauseke on -ine-rakenteen yhteydessä lähes poikkeuksetta objektin ja kanssa-
rakenteen yhteydessä täysin poikkeuksetta subjektin asemassa.22 Kaikille subjekti-
asemaisille SVOK-esimerkeille yhteistä on se, että niissä sekä seurattava- että seura-
lais-sanat viittaavat ihmisiin. Aineiston ainoassa -ine-esimerkissä Piazzolla kiersi 
                                                   
22 Kanssa-postposition käytössä elottomien olioiden yhdistelmän merkitys mahdollistaisi luontevan 
SVOK-käytön, mutta aineistossa ei ole siitä yhtään ilmisubjektillista esimerkkiä (vrt. VOK-
järjestyksen esimerkki (267) [t]arjoa muikut perunoiden kanssa, s. 176, ja vastaava SVOK minä tarjoan 
muikut perunoiden kanssa). 
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maailmaa kuuluisine kokoonpanoineen (ks. esimerkki (189), s. 132); kanssa-rakenteen 
monia tapauksia havainnollistaa Yhdysvallat perusti Echelon-järjestelmän englanninkielisten 
liittolaismaidensa kanssa (ks. esimerkki (209), s. 139). Niistä -ine-esimerkeistä, joissa 
seurattava on lauseobjekti, vähintään toinen osapuolista (tyypillisesti molemmat) on 
lähes aina muu kuin inhimillinen – eläin, eloton konkreettinen tai abstrakti olio, 
mikä osaltaan vaikuttaa objektiviitteisyyden luontevuuteen. -ine-aineistossa on yksi 
SVOK-esimerkki, jossa molemmat osapuolet ovat inhimillisiä (rouva otti vastaan 
hallitsijan kenraaleineen, ks. esimerkki (76), s. 99) ja joka siten mahdollistaisi sekä 
subjekti- että objektiviitteisen tulkinnan – ellei lekseemien merkitykseen perustuva 
pragmaattinen tulkinta puoltaisi ylivoimaisesti hallitsijan kenraaleineen -rakennetta. 
Kysymystä seurattavan valinnasta on pohdittu tarkemmin luvussa 3.3.1. 

3.5 Komitatiivia hallitseva verbi 

Verbisemantiikka on yksi näkökulmista, joista tarkasteltuna -ine-sija ja kanssa-
postpositio eroavat toisistaan: niitä tyypillisesti käytetään semanttisesti erilaisten 
verbien yhteydessä. Mielenkiintoisella tavalla molempien muotojen verbiprofiilit 
sopivat yleiskuvaan komitatiivilauseen predikaatiosta maailman kielissä ja paljasta-
vat keskeisiä eroja niillä ilmaistavista merkityksistä. 

Verbi on lauseen ydin, joka määrittää sitä, mitä osallistujia lauseessa ilmaistaan ja 
millaisesta osallistumisesta on kyse. Verbi vaikuttaa lausetyyppiin ja siten lauseen 
tehtäviin. Esimerkiksi -ine-sijalle tyypillinen esiintymisympäristö kopulalause on 
diskurssissa usein esittelevässä tehtävässä, mikä näkyy myös -ine-sijan merkitykses-
sä. Verbin semantiikka vaikuttaa myös siihen, missä rool(e)issa oliot voivat osallis-
tua kuvattuun asiantilaan. Tämä puolestaan on suoraan yhteydessä siihen, mitkä 
kuvatun asiantilan olioista tulevat tulkituiksi komitatiivin ilmaiseman suhteen osa-
puoliksi. Tätä havainnollistavat esimerkkilauseet (234) a–c. Lauseessa a seuralainen 
’äiti’ voi inhimillisenä olla ’näkemis’-toiminnon agentti, jolloin seurattavaksi tulki-
taan lauseen inhimillinen agentti ’Martti’. Lauseen b seuralainen ’lapio’ ei sen sijaan 
voi nähdä vaan ainoastaan tulla nähdyksi, jolloin seurattavaksi sopii vain lau-
seobjektin referentti ’hiekkalelut’. Sen sijaan lauseen c seurattava-lauseke voi olla 
paitsi lauseen objekti (’Martti peittää hiekkalelut, joista yksi on lapio’) myös subjek-
ti, koska peittää-verbi mahdollistaa välineen tulkinnan (’Martti peittää hiekkalelut 
[hiekkaan] lapiota apunaan käyttäen’). Seurattavan valikoitumista on käsitelty 
tarkemmin luvussa 3.3.1. 
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(234) a. Martti näkee hiekkalelut äiteineen. 

b. Martti näkee hiekkalelut lapioineen. 

c. Martti peittää hiekkalelut lapioineen. 

Verbisemantiikka voi vaikuttaa myös komitatiivin ilmaisemaan merkitykseen. 
Selkein esimerkki tästä ovat kanssa-postposition täydennyksekseen vaativat 
resiprookkiverbit, joiden semantiikka sisältää kanssa-postposition ilmaiseman mer-
kityksen (ks. tarkemmin luku 5.4.3). -ine-sijan yhteydessä verbisemantiikka näkyy 
hyvin tapauksissa, joissa komitatiivirakenne saa lausetasolla jonkin lisämerkityksen 
tulkinnan sen varsinaisen merkityksen lisäksi, jota se sanatasolla ilmaisee 
(ks. tarkemmin luku 5.3). Kontekstuaaliset merkitykset ovat yhteydessä lauseen 
kokonaismerkitykseen ja erityisesti sen verbin semantiikkaan, joka kuvaa komitatii-
villa ilmaistavien osapuolten suhdetta. 

Predikaatiossa syntyvää merkitystulkintaa voi havainnollistaa esimerkkipareilla 
(235) a–b ja (236) a–b. 

(235) a. Miika saapuu haarukan kanssa. 

b. Miika syö haarukan kanssa. 

(236) a. Ella loikkaa pitkine jalkoineen aidan yli. 

b. Ella näyttää pitkine jalkoineen nuorelta varsalta. 

Kummassakin esimerkissä lauseparin komitatiivirakenteiden sanatason merkitys on 
sama: esimerkin (235) kanssa-rakenteet Miika haarukan kanssa ilmaisevat esineen 
hallussapitoa ja esimerkin (236) -ine-rakenteet Ella jalkoineen ruumiin ja sen osan 
suhdetta. Esimerkin (235) a-lauseen liikettä kuvaava predikaatio saapuu ei anna 
aihetta lausetason lisämerkityksiin, vaan lause ilmaisee vain hallussapitoa ’Miikalla 
on haarukka hallussaan [saapuessaan]’. Sen sijaan muissa lauseissa komitatiiviraken-
netta hallitsevan verbin semantiikka mahdollistaa lausetasolla lisätulkintojen teke-
misen. Prosessiverbi syödä esimerkissä (235) b viittaa asiantilaan, jossa Miika käyttää 
hallussaan olevaa haarukkaa syömisen välineenä. Esimerkin (236) a-lauseessa jalkoi-
neen voidaan tulkita ruumiinosavälineeksi, jonka avulla Ella loikkaa, ja perkeptio-
verbin näyttää yhteydessä esimerkissä (236) b komitatiivin voi tulkita ilmaisevan 
paitsi osa–kokonaisuus-suhdetta myös syytä tai perustelua lauseessa esitetylle pro-
positiolle (’Ella näyttää varsalta, koska hänellä on varsan tavoin pitkät jalat’). 
Verbisemantiikan tuomat lisämerkitykset, kuten komitatiivin lausemerkitykset muu-
tenkin, perustuvat oletukseen konventionaalisista asiantiloista ja ovat sellaisina 
pragmaattisia tulkintoja komitatiivilauseesta. 

Kutsun verbiä, joka ilmaisee komitatiivilla kielennettävien osapuolten suhdetta, 
komitatiivirakennetta hallitsevaksi verbiksi, ja tämän luvun verbinkuvaus kohdistuu 
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juuri siihen. Perustapauksessa komitatiivia hallitseva verbi on lauseen finiittinen 
predikaattiverbi, kuten esimerkin (235) juoksee ja syö ja esimerkin (236) loikkaa ja 
näyttää. Finiittiverbi voi olla komitatiivilauseessa myös elliptinen (kuten esimerkissä 
(237), jonka hallitseva verbi oli mainitaan komitatiivilausetta edeltävässä kontekstis-
sa). Aina hallitseva verbi ei kuitenkaan ole lauseen predikaatti, vaan komitatiivira-
kenne voi liittyä verbiketjussa myös infiniittiseen muotoon. Näin on esimerkiksi 
modaaliverbien yhteydessä (kuten esimerkissä (238) ’omaiset menivät kukkakimp-
puineen’, jossa komitatiivia hallitsee mennä modaaliverbin saivat sijaan) tai teon 
suuntautumista ilmaisevien verbien yhteydessä (kuten esimerkissä (239) ’Hugo tuu-
letti voittopystin kanssa’, jossa hallitsevana on tuulettamaan suuntaavan verbin päästä 
sijaan). 

(237)  Alkuiltapäivästä perjantaina pitkä juna viimein kirskahti Murmanskin asemalle, ja 
koko maailma oli vastassa. Tai ainakin maailman edustajat, eli pitkälti toista sataa 
lähinnä länsimaista toimittajaa. Televisiokameroita kirkkaine halogeeni-
lamppuineen. (HS 3818506) 

(238)  Omaiset saivat kukkakimppuineen mennä koneesta laskeutuvia miehiä vastaan. 
(HS 5962983) 

(239)  Hugo pääsi peruutuspaikalle Euroopan haastajakiertueen osakilpailuun, aloitti 
räväkästi, kesti paineet mestarillisesti ja pääsi lopulta tuulettamaan muhkean 
voittopystin kanssa. (HS 671804) 

Niissä verbiketjuissa, joissa on monta leksikaalisesti täyttä verbiä, verbin hallin-
ta-ala on usein yhteydessä lauseen sanajärjestykseen. Kun seuralais-lauseke sijoittuu 
lauseessa verbiketjun jälkeen, komitatiivia hallitsee verbeistä viimeisin, kuten 
esimerkissä (240) lähteä (’Arafat uhkasi, että hän ja seurue lähtee’) ja esimerkissä 
(241) neuvottelemaan (’oppositiojohtajat saapuivat, jotta he neuvottelisivat paikalla 
olevan Arafatin kanssa’). Tällöin seuralainen ei osallistu finiittiverbin ilmaisemaan 
toimintaan, vaikka seurattava osallistuu. Kanssa-rakenteen yhteydessä on tyypillisesti 
kyse rektiokäytöstä, jossa ketjun viimeinen verbi on infiniittinen resiprookkiverbi ja 
kanssa-lauseke sen argumenttirakenteeseen liittyvä adverbiaali (ks. myös Pajunen 
1999: 33–34, 132, 146; 2001). 

(240)  Palestiinalaislähteiden mukaan Jasser Arafat uhkasi torstaina lähteä seurueineen 
kotiin neuvotteluista, koska Yhdysvaltain tekemä sovitteluesitys suosi hänen mu-
kaansa Israelia. (HS 1173376) 

(241)  Yhdysvaltain ulkoministeri Madeleine Albright tapasi perjantaina kolmen pales-
tiinalaisen oppositiojohtajan [kanssa] Emmitsburgin pikkukaupungissa Camp 
Davidin lähellä. Tayseer Khaled, Suleiman al-Najab ja Sameer Ghosheh saapuivat 
torstaina yllättäen Yhdysvaltoihin neuvottelemaan Jasser Arafatin kanssa. 
(HS 1089580) 
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Sen sijaan kun seuralais-lauseke sijoittuu verbiketjun väliin (kuten esimerkissä (242) 
’hän ja vaimo päättivät, että he lähtevät’) tai sen edelle heti seurattava-lausekkeen 
jälkeen (kuten esimerkissä (243) ’Freivalds ja perhe päättivät, että he ostavat’), myös 
ketjun alkupään verbi(e)n semantiikka koskettaa komitatiivin ilmaisemaa suhdetta. 
Sanajärjestyksen vaikutus voidaan todeta esimerkistä (240), jossa seuralainen saa-
daan osallistumaan finiittiverbin semantiikkaan sanajärjestystä muuttamalla (Arafat 
uhkasi seurueineen lähteä ja Arafat seurueineen uhkasi lähteä ’Arafat ja seurue uhkasivat, 
että he lähtevät’). Kuitenkin ilmauksen semantiikka voi ajaa sanajärjestyksen vaiku-
tuksen ohi, mikä nähdään esimerkistä (244) [t]ulevaisuus vanhuksineen, avohoitoineen ja 
kiireineen, jossa on kyse yhtäältä epäprototyyppisesti käytetystä (osista koostumista 
ilmaisevasta) komitatiivista ja toisaalta adnominaalisesti jälkiattribuuttina käytetystä 
seuralais-lausekkeesta. Siinä komitatiivirakennetta hallitsee vain verbiketjun finiitti-
nen jäsen vaatii, ja infiniittinen kehittämään jää komitatiivin ilmaiseman suhteen ul-
kopuolelle. 

(242)  Kuznetsov on paluumuuttaja. Suku on asunut täällä satoja vuosia, ja hänkin päätti 
vaimoineen jättää kaupungin taakseen. (HS 11967404) 

(243)  Vuokralaiset ovat saaneet ostaa asuntonsa selvästi alle markkinahintojen. Tuk-
holman kantakaupungissa vuokralla asuva Laila Freivalds perheineen päätti myös 
keväällä ostaa asuntonsa. (HS 6601690) 

(244)  Kotityöpalveluala on niin uusi, että sen kehittäminen vaatii yhteiskunnallista 
tarttumista. Tulevaisuus vanhuksineen, avohoitoineen ja kiireineen vaatii mei-
tä kyllä nyt kehittämään nykyisten kokemusten pohjalta toimivan kotityöpalvelu-
järjestelmän. (HS 3046449) 

Se, mikä verbi hallitsee lauseenalkuista, ennen seurattava-lauseketta sijaitsevaa 
seuralais-lauseketta, tuntuu edellisiä tulkinnanvaraisemmalta. Esimerkiksi ELN:n 
kanssa olemme päättäneet perustaa ”kohtaamisalueen” (ks. esimerkki (245)) mahdollistaa 
kaksi tulkintaa: sekä ’hallitus [= me] päätti, että perustaa ELN:n kanssa’ että ’halli-
tus ja ELN päättivät, että perustavat’ ovat tekstikontekstissa mahdollisia. 

(245)  Hallitukseni keskeinen tavoite on johtaa Kolumbia vaurauden, taloudellisen 
kasvun ja sosiaalisen kehityksen tielle. (…) Toiseksi, [hallituksen] on tärkeää 
neuvotella Kolumbiassa toimivien kapinallisjärjestöjen kanssa, jotta aseellinen 
konflikti lakkaisi. (…) Kolumbian suurimman kapinallisjärjestön FARC:n kanssa 
perustimme rauhoitusalueen, jolla Kolumbian armeija ei toimi ja jolla voimme 
kohdata ja keskustella. (…) Toisen kolumbialaisen kapinallisjärjestön ELN:n 
kanssa olemme päättäneet perustaa niin ikään ”kohtaamisalueen”, jotta keskustelut 
pääsisivät käyntiin. (HS 453000) 

Seuraava verbisemantiikan määrällinen tarkastelu perustuu 500 lauseen -ine-
aineistoon ja 400 lauseen rektioelementittömään kanssa-aineistoon HS2000-
korpuksesta (kanssa-aineiston rajauksesta ks. luku 3.4.3). Kanssa-rakenteen tarkastelu 
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perustuu rektioelementittömään käyttöön, koska rektioelementtikäytössä kanssa-
rakenteen ilmaisema suhde kiinnittyy ensisijaisesti tai jopa pelkästään rektio-
elementtiin, ei verbiin, eikä verbisemantiikalla siten voi valaista komitatiivin käyttöä. 
Tätä havainnollistaa esimerkki (246) kiinteän yhteyden Ruotsin kanssa, jonka avaami-
seen Tanska valmistautui (vrt. *Tanska valmistautui Ruotsin kanssa). Verbisemantiikan 
tarkastelun ulkopuolelle jäävät myös edellä esitellyt tapaukset, joissa on monta 
yhtäaikaista tai vaihtoehtoista hallitsevaa verbiä, sekä lauseet, joissa ei ole lainkaan 
verbiä. Jälkimmäiset ovat tyypillisesti -ine-sijan sisältäviä otsikoita, televisio-
ohjelmien nimiä tai vastaavia (kuten esimerkissä (247)). Nämä rajaukset huomioi-
den verbisemantiikan määrällisen tarkastelun kohteena on 441 -ine-lausetta ja 389 
kanssa-postpositiollista lausetta. 

(246)  Tanska valmistautui kiinteän yhteyden avaamiseen Ruotsin kanssa aivan, kuin 
kyseessä olisi ensikosketus marsilaisiin. HS 139152) 

(247)  23.40 Levyvieraana pianisti Riitta Paakki trioineen. (HS 2379671) 

Verbien semanttisen luokittelun taustalla on ajatus siitä, että verbien semanttiset 
peruserot heijastuvat niiden syntaktiseen käyttäytymiseen (Halliday 1969). Suomen 
osalta kattavimman ja yksityiskohtaisimman verbien semanttisen luokituksen on 
esittänyt Pajunen (2001). Hän jakaa verbit primaari- ja sekundaariverbeihin, joista 
ensimmäisillä koodataan asiantiloja ja jälkimmäisillä asiantiloja kvalifioidaan tai 
suhteutetaan toisiinsa (emt.: 52). Sekundaariverbit on pieni joukko syntaktisesti 
primaariverbeistä poiketen käyttäytyviä verbejä, joihin kuuluvat muun muassa mo-
daaliverbit (kuten voida, pystyä). Koska komitatiivin kannalta kiinnostavaa on tarkas-
tella sitä, millaisiin asiantiloihin osapuolet osallistuvat, tässä työssä on relevanttia 
rajoittua asiantiloja kielentäviin primaariverbeihin. 

Verbisemantiikan tarkasteluni lähtökohtana onkin Pajusen tekemä primaari-
verbien jaottelu seitsemään pääluokkaan, jotka lisäksi jakautuvat A- ja B-verbeihin 
(vrt. Dixon 1991: luvut 3–5). A-verbeihin kuuluvat tila-, prosessi- ja liikeverbit sekä 
fysiologista tilaa tai prosessia ilmaisevat verbit. Tilaverbillä ilmaistaan olioiden 
suhdetta luokkaan tai olotilaan, olion ominaisuutta tai samuutta toiseen olioon ver-
rattuna (kuten asua esimerkissä (248)). Prosessiverbi ilmaisee tekoa, tapahtumaa tai 
muutosta, joissa aiheuttajana on agentti tai jokin syy (kuten tekoverbi silputa 
esimerkissä (249)). Liikeverbit ilmaisevat monenlaista liikettä: sekä yhden osallistu-
jan dynaamista, omavoimaista ja refleksiivistä liikettä (kuten asettua esimerkissä 
(250)) että liikkujan ja liikkeen aiheuttajan sisältävää kausatiivista liikettä ja asetta-
mista (kuten saattaa esimerkissä (251)). Myös kontaktia ja omistussuhteen muutosta 
ilmaisevat verbit luetaan liikeverbeihin (kuten jakaa esimerkissä (252)). Viimeinen 
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A-verbien luokka ovat fysiologista tilaa tai prosessia ilmaisevat verbit (kuten 
puhista esimerkissä (253)). 

B-verbeihin kuuluvat psykologista tilaa tai prosessia ilmaisevat verbit sekä per-
keptio- ja puheaktiverbit. Psykologinen tila tai prosessi voi koskea joko tunne-
tiloja ja -tapahtumia (emootioverbit kuten kiukuttaa esimerkissä (254)) tai tiedollista 
toimintaa ja propositionaalisia asenteita (kognitioverbit kuten pohtia esimerkissä 
(255)). Perkeptioverbit ilmaisevat näkö-, kuulo-, maku-, haju- ja tuntoaistien 
mukaisia havaintoja (kuten kuulostaa esimerkissä (256)) ja puheaktiverbit kielellistä 
kommunikaatiota (kuten neuvotella esimerkissä (257)). 

(248)  Helsingissä Ofelia asuu äitinsä kanssa (…). (HS 566973) 

(249)  Kuori ja kuutioi perunat pieniksi kuutioiksi, silppua sipulit varsineen ja suikaloi 
kurkut. (HS 360322) 

(250)  Kun pankissa on käyty, asetutaan kuitin kanssa toiseen jonoon. (HS 135442) 

(251)  Saattelimme äidin laukkuineen junaan (…). (HS 738727) 

(252)  Hän jakaa piikkipaikan Australian Roy Emersonin kanssa (…). (HS 596764) 

(253)  Sundströmin kanssa talikkohommissa puhisee Martti Laaksonen (…). 
(HS 443485) 

(254)  Sen sijaan häntä kiukuttavat asuntomessuille ilmestyneet hirsiset rivi- ja omakoti-
talot ruutuikkunoineen. (HS 1039421) 

(255)  Hän pohtii lasten kanssa mitä tunnetiloja äänillä voidaan tehdä (…). (HS 373336) 

(256)  Erityisen koomiselta kuulosti Joulainin englanti ranskalaisine loppu-
kiekaisuineen. (HS 1529542) 

(257)  Vanin neuvotteli asiasta tullihallituksen pääjohtajan Tapani Erlingin kanssa. 
(HS 338482) 

Monia verbejä on mahdollista käyttää lauseyhteydessään eri merkityksissä. 
Erityisesti kaikkein frekventeimmät verbit ovat monissa eri käytöissä. Esimerkiksi 
mennä- ja tulla-verbit ovat prototyyppisesti liikeverbejä, mutta niillä voi ilmaista 
myös esimerkiksi muutosta (kuten Laivalahdesta bulevardeineen tullee kiinnostava asuin-
paikka, HS 2650802) tai ajan kulumista (kuten ryhmillä menee lenkkiin yhteensä puolitois-
ta tuntia alku- ja loppuverryttelyineen, HS 806365). Oma lukunsa on olla-verbi, jolla on 
runsaasti käyttöä kieliopillisissa ja modaalisissa tehtävissä kuten kopulaverbinä, 
tempuksen ilmaisuissa ja modaali-ilmauksissa. Aineiston verbien semanttinen 
analyysi on tehty kontekstiperustaisesti, niin että kunkin verbin semantiikkaa on 
tarkasteltu lauseympäristössään; liittoverbien ja verbiliittojen yhteydessä on 
huomioitu vain keskeinen leksikaalinen verbi. Aina verbi ei sovi käytöltään semant-
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tisen luokittelun kategorioihin, erityisesti silloin kun verbi abstraktistuu. Esimerkiksi 
verbi edustaa kuuluu tyypillisesti prosessiverbeihin (kuten Suomen lähetystöä edustaa 
everstiluutnantti Nordlund rouvineen, HS 10383293), mutta abstraktissa ympäristössä 
sen merkitys on prosessinilmauksen sijaan lähempänä tilanilmausta, ja tällöin se on 
jätetty semanttisen luokittelun ulkopuolelle (kuten Keltainen Kauppis edustaa tiilijulkisi-
vuineen ja reliefeineen 1940-luvun romanttista suuntausta, HS 13114299). 

Komitatiivilauseiden verbisemantiikan tarkastelussa on lähdettävä liikkeelle siitä, 
millainen verbien jakauman yleiskuva suomessa on. Hyvän vertailukohdan HS2000-
korpuksen komitatiivilauseille tarjoaa Nykysuomen sanakirjan sekä HS2000-
korpuksen ja Savon Sanomat -sanomalehden vuosikerran 2001 lekseemeistä muodos-
tettu tietokanta (Pajunen 2001–2007, jonka verbiluokituksen perustana on Pajunen 
2001). Sen perusteella nähdään, että A-verbit ovat käytössä selvästi B-verbejä ylei-
sempiä, ja sanomalehtitekstin osumafrekvenssien perusteella yleisimmät verbityypit 
ovatkin tilaverbit (35 %), liikeverbit (25 %) ja prosessiverbit (15 %). B-verbeistä 
yleisimpiä ovat puheaktiverbit (11 %), joilla on lähes yhtä paljon osumia kuin fysio-
logisia ja psykologisia prosesseja ja tiloja ilmaisevilla verbeillä yhteensä (12 %). Tila-
verbien suuressa osumamäärässä näkyy olla-verbin käyttö myös monissa 
ei-leksikaalisissa merkitystehtävissä; yleiskielen aineiston tilaverbien esiintymistä 3/4 
on olla-verbin osumia. Jos katsotaan osumien sijaan verbilekseemejä, yleisimpiä 
ovat prosessi- ja liikeverbit (36 % ja 37 % lekseemeistä), kun taas eri tilaverbejä 
suomessa on hyvin vähän (3 %); muissa verbityypeissä lekseemien osuus kaikista 
verbeistä on lähellä tekstiosumien osuutta. Seuraavan käsittelyn perustan kuitenkin 
verbien tekstiosumille. 

Kuvio 8 esittää eri verbityyppien osumien suhteelliset osuudet suomen yleiskie-
lessä (Pajunen 2001–2007, n = 2744770) sekä komitatiivirakenteiden hallitsevista 
verbeistä (HS2000, -ine n = 441 ja kanssa n = 389, ks. aineiston rajauksesta s. 154–). 
Fysiologisia ja psykologisia prosesseja ja tiloja ilmaisevat verbit on Pajusen (2001–
2007) tietokannassa yhdistetty yhdeksi luokaksi, ja vertailtavuuden vuoksi olen 
tehnyt komitatiiviaineistolle samoin. Tämä ei juuri muuta kuvaa komitatiiveja hallit-
sevista verbeistä, sillä fysiologisia prosesseja tai tiloja ilmaisevia verbejä on aineis-
tossa hyvin vähän (-ine-aineistossa 1 tekstiosuma ja kanssa-aineistossa 2 osumaa) ja 
yhdistetty luokka koostuukin lähes kokonaan B-verbeihin kuuluvista psykologisia 
prosesseja ja tiloja ilmaisevista verbeistä. 
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Kuvio 8.  Verbien semanttiset luokat suomessa yleensä sekä -ine- ja kanssa-rakenteita hallitsevissa 
verbeissä, suhteelliset osuudet osumista. 

Pääosa -ine-rakennetta hallitsevista verbeistä on A-verbejä (yhteensä 89 %). Ylei-
simpiä ovat tila- (38 %) ja liikeverbit (33 %), mutta myös prosessiverbeillä on käyt-
töä (18 %). B-verbeistä perkeptioverbit (5 %) ja puheaktiverbit (4 %) ovat lähes 
yhtä yleisiä. Kanssa-rakenteitakin hallitsee useimmiten A-verbi (yhteensä 73 %), 
joista erityisellä tavalla korostuvat prosessiverbit (42 %). Sen sijaan liike- (19 %) ja 
tilaverbejä (12 %) on käytössä vähemmän. B-verbit ovat kanssa-lauseissa yleisempiä 
kuin -ine-lauseissa, ja niistä korostuvat erityisesti puheaktiverbit (19 %). Lisäksi 
fysiologista ja psykologista tilaa tai prosessia kuvaavia verbejä on -ine-profiilia 
enemmän (7 %). Erot muotojen välillä tasoittuvat hieman, jos tarkastellaan osu-
mien sijaan lekseemejä, mutta erojen tendenssit pysyvät samoina.23 Seuraavassa 
jatkotarkastelussa keskitytään verbien osumiin, jotta tavoitetaan muotojen tilantei-
set käyttötavat. 

                                                   
23 Lekseemeistä prosessiverbien (-ine 30 %, kanssa 49 %) ja liikeverbien (-ine 40 %, kanssa 24 %) 
osuudet ovat suurempia kuin osumista ja tilaverbien osuus pienempi (-ine 11 %, kanssa 5 %; on luon-
nollista, että pieni lekseemityyppi korostuu pienessä otoskoossa verrattuna yleisprofiiliin, jossa osuus 
on 3 %). Pienissä verbityypeissä muotojen väliset erot tasoittuvat selvimmin (fys/psy/kog -ine 5 %, 
kanssa 8 %; puheaktiverbit -ine 8 %, kanssa 12 %) – paitsi perkeptioverbeissä (-ine 7 %, kanssa 2 %). 
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Typologisesti on odotuksenmukaista, että prototyyppisessä merkityksessään 
käytetty komitatiivi liittyy lähtökohtaisesti dynaamisten tilanteiden kuvauksiin ja 
esiintyy erityisesti liikeverbien yhteydessä. Sen sijaan prototyypin ulkopuolisissa 
käytöissä esiintyy myös staattisia verbejä. (Stolz ym. 2006: 26–30. Tosin liikeverbei-
nä (engl. movement verbs) he käsittelevät vain intransitiiviverbejä eivätkä lue niihin 
esimerkiksi liikuttamista tai omistussuhteenvaihdosta ilmaisevia verbejä kuten 
Pajunen 2001.) Kuva komitatiiviin yhdistyvistä verbeistä maailman kielissä sopii 
monin tavoin myös suomen komitatiivimuotojen verbiprofiileihin, joista voidaan 
typologisen näkökulman perusteella tehdä kolme huomiota. 

Ensinnäkin -ine-sija vastaa komitatiivin typologista kuvaa liikeverbien osalta, 
joita on -ine-sijan käytössä runsaammin kuin suomen yleisessä verbiprofiilissa. 
Toiseksi kanssa-postpositio yhdistyy tyypillisesti dynaamiseen tilanteeseen. Sen 
käytössä korostuvista prosessiverbeistä pääosa (92 %) on tekoverbejä (vrt. -ine-
sijallakin 84 %). Nämä yhdessä muiden dynaamista tilannetta kielentävien verbien, 
siis liike- ja puheaktiverbien kanssa muodostavat 3/4 kanssa-postposition verbi-
profiilista (vrt. 1/2 -ine-sijan profiilista). Kolmanneksi staattisten tilaverbien yleisyy-
dellä on selvä yhteys komitatiivin merkityksen prototyyppisyyteen. -ine-sijaa käyte-
tään runsaasti tilaverbien yhteydessä (huomattavasti runsaammin kuin suomen 
yleiskuvassa, kun otetaan huomioon, että suomen yleiseen kuvaan sisältyvissä tila-
verbien osumissa ovat mukana myös kieliopilliset merkitystehtävät, jotka komitatii-
viaineiston analyysissa on jätetty huomiotta) ja sillä on myös runsaasti komitatiivin 
prototyyppimerkityksen ulkopuolista käyttöä. Sen sijaan kanssa-postposition yhtey-
dessä tilaverbejä esiintyy huomattavan vähän, ja postposition käyttö keskittyy 
prototyyppimerkitykseen. Toisaalta -ine-sijasta on huomattava, että tilaverbi voi 
hallita myös täysin prototyyppiseen inhimilliseen osapuolipariin viittaavaa -ine-
rakennetta (1/5 tilaverbin hallitsemista -ine-rakenteista, ks. taulukko 20, s. 205), 
joten tilaverbien suuri frekvenssi ei selity pelkästään perusmerkityksen yli laajentu-
neella käytöllä. (Osapuolten elollisuutta ja siten prototyyppisyyttä käsitellään tar-
kemmin luvussa 4 ja muotojen merkityksiä luvussa 5.) 

Eri verbityyppeihin voi yhdistyä useita erilaisia komitatiivin käyttöjä ja merkityk-
siä. Silti erot -ine- ja kanssa-muotojen merkityspotentiaalissa heijastuvat eroina muo-
tojen verbiprofiileissa. Tämä nähdään esimerkiksi juuri edellä mainittujen tilaver-
bien yhteydessä, jotka typologisesti viittaavat komitatiiville epäprototyyppisiin 
merkityksiin ja joiden käyttö -ine- ja kanssa-rakenteiden yhteydessä on erilaista sekä 
määrällisesti että laadullisesti. Kanssa-postpositio liittyy tilaverbiin varsin harvoin. 
Pääosassa kanssa-osumista tilassaoloa koodataan verbaalisesti (asua, hengailla, jäädä, 
mökkeillä, viettää [aikaa]) ja lauseen subjektin voi nähdä viittaavan intentionaaliseen 
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ja siten agentiiviseen toimijaan. Loput ovat lähinnä lokaalisia ilmauksia (kuten olla 
liikenteessä, liikkeellä, matkalla, turneella), joiden ilmaisema paikassaolo on samoin 
intentionaalista. 

Sen sijaan -ine-sija, jonka yhteydessä tilaverbit ovat yleisin yksittäinen verbityyp-
pi, yhdistyy pääasiassa olla-verbiin (3/4 tilaverbien osumista). Hyvin harvoin ky-
seessä on inhimillisten olioiden intentionaalinen tilassaolo (yksi harvoista: Kärki oli 
yhtyeineen kiertueella Savossa, HS 886750), vaan tyypillisesti olla-verbillä ilmaistaan 
luokkaa (kuten [k]amarisinfonia on taattua neuvostomusiikkia positiivisine ilmeineen, 
HS 1045938), ominaisuutta (kuten rata nousuineen oli yllättävän raskas, HS 1270523) 
tai eksistenssiä (kuten [u]uden katsomon alapuolella on lämpiö tarjoilupisteineen, 
HS 11799). Tilaverbit havainnollistavatkin hyvin muotojen merkityseroja: kanssa-
postpositio keskittyy komitatiivin prototyyppimerkitykseen ja yhdistää inhimillisiä 
olioita myös epätyypillisten verbien yhteydessä, kun taas -ine-sijalla on tilanilmauk-
sissa paljon prototyypin yli laajentunutta käyttöä (mm. osa–kokonaisuus- ja liitty-
missuhteiden ilmaisijana, joista tarkemmin luvussa 5.2). 

Toinen mielenkiintoinen vertailukohta ovat liikeverbit, jotka ovat typologisesti 
odotuksenmukaisia mutta joita on huomattavasti enemmän -ine-sijan kuin kanssa-
postposition yhteydessä. Lähempi tarkastelu osoittaa, että -ine-sijalla on liikeverbien 
yhteydessä kolme pääasiallista käyttötapaa. Ensinnäkin prototyyppikäyttö, jossa 
inhimilliset osapuolet liikkuvat yhdessä (kuten Anna ja Nina vanhempineen laskeutuvat 
museohöyryn ruumaan, HS 373504). Toiseksi hallussapitosuhde, jossa inhimillinen 
liikkuu konkreettinen esine mukanaan (kuten vartija matkusti haulikkoineen bussissa, 
HS 2878004). Kolmannessa tyypissä komitatiivi yhdistää kahta konkreettista elo-
tonta osapuolta, joihin liike – tyypillisesti kausatiivinen liike tai asettaminen – koh-
distuu (kuten uudisrakennukseen sijoitetaan näyttelytila kahvioineen, HS 967948). Sen 
sijaan kanssa-postpositio, joka esiintyy liikeverbin yhteydessä suhteellisen harvoin, 
kielentää lähestulkoon pelkästään inhimillisiä liikkujia (kuten hän kiertää orkesterin 
kanssa musiikkifestivaaleilla, HS 1112050) tai omistussuhteen muutoksen aiheuttajia 
(kuten he jakavat vessat, keittiöt ja suihkut kahdensadan muun ihmisen kanssa, 
HS 516550). Kanssa esiintyy hyvin harvoin elottomien osapuolten yhteydessä 
(lähinnä ruokaan liittyen, kuten tarjoa kakun kanssa kauden marjoja, HS 882148), eikä 
sillä juurikaan ilmaista hallussapitoa (yksi harvoista: asiakkaat tulevat usein toimistoon 
kuittipinon kanssa, HS 497318). 

Liikeverbit havainnollistavat hyvin myös sitä, miten kanssa rajoittuu ilmaisemaan 
lähinnä asiantilassa tahdonalaisesti toimivaa, liikkuvaa ja muutosta aiheuttavaa osa-
puolta (proto-agenttia), kun taas -ine-sijalle on luontevaa ilmaista myös toiminnan 
kohdetta ja muutoksen kokijaa (proto-patienttia). Kuten edellä on nähty, molem-
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pien rakenteiden seurattava-lauseke on lauseessa yleensä subjektin asemassa (-ine-
sija 77 % ja kanssa 93 %, vrt. objektina -ine 19 % ja kanssa 5 %; ks. taulukot 7 ja 10, 
s. 129 ja 138), tai jos eksplisiittinen seurattava-lauseke puuttuu, kyse on lähes aina 
agentti-seurattavasta (kanssa-rakenteen seurattavista proto-agentteja on 89/91 ja 
proto-patientteja 2/91; ks. taulukko 11, s. 141). Jo tässä yleiskuvassa muodot eroa-
vat toisistaan siten, että seurattava-lausekkeen objektiasemaisuus on -ine-rakenteelle 
kanssa-rakennetta tyypillisempää. 

Kun tarkastelu rajataan niihin yhteyksiin, joissa sekä subjekti että objekti ovat 
mahdollisia, siis transitiiviverbien osumiin, muuttuu ero muotojen välillä valtavaksi 
(ks. taulukko 17). Transitiiviverbien yhteydessä -ine-rakenteen seurattava-lauseke on 
objektin asemassa nimittäin yli puolessa osumista ja liikeverbien osalta jopa 
60 %:ssa osumista. Kanssa-rakenne keskittyy sen sijaan myös transitiiviverbien 
yhteydessä subjektin lauseasemaan (yli 80 %). Silloin kun kanssa-lauseesta puuttuu 
seurattava-lauseke (transitiiviverbien yhteydessä n = 29, joista 19 prosessiverbien 
yhteydessä), seurattava on lähes aina (27/29) lauseen agentti. 

Taulukko 17.  Seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasema verbityypeittäin transitiiviverbin 
hallitsemissa -ine- ja kanssa-rakenteissa (441 -ine- ja 389 kanssa-lauseesta). 

verbityyppi 
seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasema 

-ine kanssa 
S O adv YHT S O adv YHT 

tila 4 1  5 4   4 
prosessi 26 24 1 51 64 9 2 75 
liike 27 41  68 20 4  24 
fys/psyk 4 2 1 7 2 1  3 
perkeptio 2 6 1 9 3 1  4 
puheakti 5 5  10 10 1 1 12 
YHT 68 79 3 150 103 16 2 122 

Komitatiivirakennetta hallitsevan verbin semantiikka on siis yhteydessä komita-
tiivin ilmaisemaan merkitykseen ainakin kahdella tapaa: ensinnäkin se ohjaa tulkin-
taa komitatiivin ilmaiseman suhteen osapuolista (missä rool(e)issa oliot kykenevät 
osallistumaan asiantilaan) ja toiseksi se voi tuottaa komitatiivirakenteelle lisämerki-
tyksiä lausetasolla. Aineistossa komitatiivia hallitsevista primaariverbeistä A-verbit 
ovat selvästi B-verbejä yleisempiä, kuten kielen yleiskuvan perusteella on odotuk-
senmukaista. -ine- ja kanssa-rakenteiden suosimien verbien välillä on kuitenkin selviä 
eroja: -ine-rakennetta hallitsevissa verbeissä korostuvat erityisesti tila- ja liikeverbit, 
kanssa-rakennetta hallitsevissa puolestaan prosessi- ja puheaktiverbit. 
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Typologisesti odotuksenmukaista on komitatiivin yhteys dynaamisiin verbeihin, 
mihin sopii liike- ja prosessiverbien korostuminen verbiprofiileissa. Toisaalta typo-
logisen tendenssin mukaista on myös se, että tilaverbin hallitsema komitatiiviraken-
ne on muussa kuin komitatiiville prototyyppisessä käytössä. Tämä pätee hyvin -ine-
sijaan. Myös se kertoo -ine-sijan typologisesti epäprototyyppisestä käytöstä, että sen 
yhteydessä osapuolet osallistuvat asiantilaan usein epäodotuksenmukaisessa roolissa 
(ei agentteina) myös sinänsä prototyyppisten verbityyppien yhteydessä, mikä näkyy 
objektiasemaisten seurattava-lausekkeiden suurena määränä erityisesti liike- ja pro-
sessiverbien yhteydessä. Eri verbityyppien ja komitatiivilla ilmaistujen osapuolten 
elollisuuden suhteeseen palataan vielä luvussa 4.5, jolloin kuva erityyppisten osa-
puoliparien osallistumisesta eri asiantiloihin tarkentuu. 

3.6 Kokoavaa tarkastelua 

Komitatiivin tarkastelu lauseke- ja lausetasolla osoittaa, että -ine- ja kanssa-
rakenteiden käytössä on monia keskinäisiä yhtäläisyyksiä mutta myös perustavanlaa-
tuisia eroavaisuuksia. Tämä nähdään niin seuralais-lausekkeen sisäisen rakenteen, 
seurattavan eksplikoinnin, komitatiivirakenteen osien keskinäisen kiinteyden, osien 
lauseeseen sijoittumisen kuin komitatiivirakennetta hallitsevan verbin osalta. 

Seuralais-lauseke koostuu molemmissa komitatiivirakenteissa tyypillisimmillään 
yhdestä yksittäisestä seuralais-sanasta ja näyttää siten olevan suomen yleistä nomini-
lausekkeen rakennetta yksinkertaisempi. Kanssa-postposition yhteydessä on -ine-
rakennetta yleisempää, että seuralais-lausekkeeseen sisältyy attribuutteja ja apposi-
tioita ja että seuralais-sana koostuu useista eri sanoista ja on siten kompleksinen 
(usein propri kuten etu- ja sukunimen yhdistelmä tai instituution moniosainen 
nimi). -ine-lausekkeissa on puolestaan hieman kanssa-rakennetta tavallisempaa 
rinnastaa useita seuralais-sanoja. Näitä pitkiä -ine-rinnastuksia voidaan myös käyttää 
teho- ja tyylikeinona, jollaista ei tavata lainkaan kanssa-aineistossa. -ine- ja kanssa-
rakenteiden pitkät seuralais-lausekkeet rakentuvat siis eri tavoin, mutta kokonai-
suudessaan seuralais-lausekkeet muodostuvat molemmissa rakenteissa keskimäärin 
jokseenkin samanpituisiksi. Aineiston perusteella -ine-sijaiset ilmaukset eivät osoit-
taudukaan pidemmiksi ja raskaammiksi kuin kanssa-postpositiolliset, vaikka sellaista 
on esitetty. 

Seurattavan ilmiasu komitatiivilauseessa ei ole itsestään selvää eikä välttämätön-
tä. Seurattava-lausekkeella ei ole morfosyntaktista merkintää, eikä seurattavan ilmi-
asulle ole periaatteellista semanttista tarvetta, sillä jo seuralaisen käsitteeseen sisältyy 
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ajatus seurattavan läsnäolosta asiantilassa. Tyypillisesti seurattava kuitenkin ekspli-
koidaan sekä -ine- että kanssa-muodon yhteydessä joko erillisellä seurattava-
lausekkeella tai persoonamuotoisen verbin persoonapäätteessä. Silti kanssa-ilmaus 
esiintyy aineistossa usein ilman ilmipantua seurattavaa silloin, kun seurattava on 
inhimillinen. Tämä on mahdollista persoonan häivyttävien verbimuotojen kuten 
passiivin ja nollapersoonan yhteydessä sekä silloin, kun kanssa-postpositio liittyy 
rektioelementtiin eli on lauseessa substantiivin, adjektiivin tai adverbin täydennyk-
senä. -ine-sija sen sijaan edellyttää, että pakollisella possessiivisuffiksilla on lauseessa 
viittauskohde, joka voi olla paitsi eksplisiittinen myös elliptinen, kunhan sille vain 
on lauserakenteessa paikka. Sellainen seurattavan implisiittisyys, jossa seurattava 
olisi läsnä yksinomaan lauseen leksikaalisessa semantiikassa, ei ole -ine-rakenteessa 
mahdollista. 

Se, miten komitatiivirakenteiden osat sijoittuvat lauseeseen, on yhteydessä aina-
kin seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasemaan ja lausetyyppiin. Molemmissa 
rakenteissa eksplisiittinen seurattava-lauseke on yleisimmin lauseen subjektin ase-
massa ja sijoittuu subjektille tyypillisesti lauseen teemapaikalle. Kanssa-rakenteella 
tämä on vallitsevaa (90 %), kun taas -ine-rakenteen seurattava-lauseke sijoittuu 
suhteellisen usein (33 %) myös lauseen loppukenttään. Tähän on kaksi keskeistä 
selitystä: ensinnäkin -ine-rakenteen seurattava-lauseke on selvästi kanssa-rakennetta 
useammin lauseen objekti, joka tyypillisesti sijoittuu loppukenttään, ja toiseksi 
yksi -ine-sijan luonteva esiintymisympäristö on eksistentiaalilause, jossa seurattava-
lauseke on loppukenttäisen e-NP:n asemassa. 

Lauseeseen sijoittuminen kertoo myös rakenteiden syntaktisesta asemasta ja 
siitä, kuinka kiinteästi komitatiivirakenteen osat ovat yhteydessä toisiinsa verrattuna 
seuralais-lausekkeen ja verbin väliseen yhteyteen. Seuralais-lauseke sijaitsee -ine-
rakenteessa tyypillisesti heti seurattava-lausekkeen perässä (Nkom 66 % aineistosta) 
ja samalla yleisimmin samassa lauseen kentässä (68 %), toisinaan myös verbin 
jäljessä (Vkom 20 %) ja eri kentässä. -ine-rakenne sijoittuu lauseeseen aineiston 
perusteella kolmen keskeisen kenttämallin mukaan, jotka ovat teemapaikka–
teemapaikka (34 %), loppukenttä–loppukenttä (34 %) ja teemapaikka–loppukenttä 
(28 %). Kahdessa -ine-rakenteen osat siis sijoittuvat samaan kenttään ja yhdessä eri 
kenttiin. Sen sijaan kanssa-rakenteelle on harvinaista, että sen osat sijaitsevat vierek-
käin (Nkom 3 %) tai edes samassa kentässä (7 %); seuralais-lausekkeen edellä on 
pääsääntöisesti joko verbi (30 %), rektioelementti (24 %) tai jokin muu lauseen sana 
(33 %). Kanssa-rakenteen keskeisin kenttämalli onkin teemapaikka–loppukenttä 
(65 %), jossa osat sijaitsevat eri kentissä. Seuraavaksi yleisintä on, että rakenteen 
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seurattava-lauseke puuttuu lauseesta kokonaan (23 %; näistä kolmessa neljästä 
seurattavan ilmiasu puuttuu kokonaan). 

-ine-lauseke onkin huomattavasti tiiviimmin sidoksissa seurattava-lausekkeeseen 
kuin kanssa-lauseke. Tämä on yhteydessä myös siihen, että -ine-lauseke voi olla 
lauseessa ainoastaan adjunktina, siis seurattava-lausekkeen valinnaisena määritteenä, 
eikä se koskaan kuulu hallitsevan verbin argumenttirakenteeseen. Sen sijaan kanssa-
postpositio täydentää usein joko jotain lauseen verbiä tai rektioelementtiä, jolloin se 
toimii lauseessa argumenttina; toki adjunktikäyttö on myös kanssa-postpositiolle 
mahdollista. 

Erityisen selkeästi -ine-sija ja kanssa-postpositio eroavat toisistaan komitatiivira-
kennetta hallitsevien verbien semantiikan osalta. Tila- ja prosessiverbien suhteelliset 
osuudet ovat muotojen käytössä lähes vastakkaiset siten, että A-verbeistä on -ine-
sijan yhteydessä eniten tilaverbejä ja vähiten prosessiverbejä (38 % vs. 18 %) ja 
kanssa-postposition yhteydessä eniten prosessi- ja vähiten tilaverbejä (42 % vs. 
12 %). Näissä osuuksissa -ine-sija myötäilee suomen verbityyppien yleistä jakaumaa, 
josta kanssa poikkeaa merkittävästi. Typologisesti odotuksenmukaisista liikeverbeis-
tä ja puheaktiverbeistä ensimmäisiä on -ine-sijalla enemmän kuin kanssa-
postpositiolla (-ine 33 %, kanssa 19 %) ja jälkimmäisiä päinvastoin (-ine 4 %, kanssa 
19 %). Kanssa-postposition verbiprofiiliin heijastuu voimakkaasti postpositiolle 
tyypillinen rektiokäyttö vastavuoroista toimintaa ilmaisevan verbin täydennyksenä 
(rektioelementtiin yhdistyvät käytöt on jätetty verbityyppien tarkastelun ulkopuolel-
le). -ine-sijan verbiprofiili viittaa yhtäältä komitatiiville tyypillisten dynaamisten liike-
asiantilojen kielentämiseen, joissa tyypillisesti on kyse elollisten osapuolten seura-
laissuhteesta tai esineen hallussapitosuhteesta, ja toisaalta runsaaseen komitatiiville 
epäprototyyppiseen käyttöön, elottomien osapuolten staattisiin suhteisiin. 
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4 ELOLLISUUS 

Elollisuus (engl. animacy) on maailman kielissä tärkeimpiä komitatiivin käyttöön 
vaikuttavia tekijöitä. Elollisuuden keskeisyys näkyy jo komitatiivin prototyyppimer-
kityksessä, sillä komitatiivi ilmaisee lähtökohtaisesti korkeaelollisten olioiden yhdes-
säoloa. Elollisuus voi vaikuttaa komitatiivin muodon valintaan siten, että kielessä 
voi olla omat komitatiivimuotonsa sanoille, jotka viittaavat elollisuudeltaan erilaisiin 
tarkoitteisiin. Myös sitä, että substantiivihierarkian eri tasojen sanoista – siis pro-
nomineista, propreista ja appellatiiveista – tulee käyttää eri komitatiivimuotoja, 
pidetään osana elollisuuden vaikutusta. Komitatiivin merkityksessä elollisuuden 
vaikutus voi näkyä siten, että komitatiivimuoto ilmaisee eri merkitystä yhdistäessään 
prototyyppisiä korkeaelollisia osapuolia kuin yhdistäessään epäprototyyppisen ma-
talaelollisia osapuolia. 

Tässä luvussa tarkastellaan elollisuuden vaikutusta suomen komitatiivin 
käyttöön. Käsittelyn aluksi luvussa 4.1 esitellään, miksi elollisuus on komitatiivin ja 
yleisemmin kielen kannalta oleellinen piirre, ja määritellään, mitä elollisuudella 
tarkoitetaan yleisesti ja käsillä olevassa työssä. Luku 4.2 esittelee analyysin pohjalla 
olevan elollisuushierarkian käsitteen, analyysin elollisuusluokat sekä luokittelun 
kriteerit. Aineiston käsittely alkaa luvussa 4.3, jossa tarkastellaan elollisuuden vaiku-
tusta -ine-sijan ja kanssa-postposition käyttömahdollisuuksiin ja siihen, kumpaa 
muotoa kulloinkin käytetään. Luku 4.4 käsittelee elollisuuden vaikutusta komitatii-
villa ilmaistavaan merkitykseen esittelemällä muuttuvan elollisuuden mukana liuku-
via merkitysjatkumoita. Aineistopohjaisen tarkastelun päätteeksi luku 4.5 yhdistää 
elollisuuden ja komitatiivirakennetta hallitsevan verbin semantiikan ulottuvuudet ja 
tutkii, miten osapuolten elollisuus näkyy erityyppisten verbien yhteydessä. Luvun 
keskeiset tulokset kootaan luvussa 4.6. 

4.1 Elollisuus kielitieteellisenä käsitteenä 

Kieliopillisten ja semanttisten suhteiden kielennykseen maailman kielissä vaikutta-
vat monet eri tekijät, jotka voivat olla joko itsenäisiä tai yhteydessä toisiinsa. Erityi-
sesti elollisuuden ja morfosyntaktisen koodauksen välillä on monissa kielissä selvä 
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yhteys, ja näyttää siltä, että kaikki maailman kielet tekevät eron elottoman ja elolli-
sen välille jollain kielen tasolla (Frawley 1992: 89). 

Elollisuudella tarkoitetaan konkreettisimmillaan biologista elollisuutta, ’elossa 
olemista’, ja sen perusjako kulkee elollisen ja elottoman välillä. Biologian näkö-
kulmasta olion tekee elolliseksi kirjaimellisen ’elossa olemisen’ lisäksi luontainen 
liikkumisen kyky, jota voidaan pitää jopa primaarina arviointiperusteena, sillä yleen-
sä liikkumiskyky edellyttää elossa oloa mutta ei välttämättä toisinpäin. Kasvitkin 
luokitellaan biologisesti elollisiksi, sillä niiden aineenvaihdunta täyttää liikkumis-
kyvyn vaatimuksen. (Frawley 1992: 89.) Kielitieteen näkökulmasta elollisuudella 
tarkoitetaan kuitenkin monitahoisempaa ilmiötä. Nimittäin sanojen käyttäytymiseen 
kielessä vaikuttaa paitsi se, onko sen referentti elollinen vai eloton, myös se, onko 
kyse inhimillisestä vai epäinhimillisestä elollisesta tai konkreettisesta vai abstraktista 
elottomasta. 

Myös lingvistisessä mielessä elollisuuden perusjako kulkee elollisen ja elottoman 
välillä (Frawley 1992: 89), mutta eronteon kriteerit poikkeavat biologisista. Kielen 
kannalta elollisen olion tärkeimpänä ominaisuutena voidaan nimittäin pitää kykyä 
panna alulle toimintaa tai muutoksia, mikä kyllä liittyy olion kykyyn omavoimaiseen 
liikkeeseen. Mitä vaikutusvaltaisempi olio on ja mitä suurempi valmius sillä on 
kontrolloida tapahtumaa, johon se osallistuu, sitä todennäköisemmin se koodataan 
kielessä elolliseksi. Siten kasvit ja alkeelliset eläimet luetaan lingvistisessä mielessä 
elottomiin olioihin, koska niiltä puuttuu toiminnan alullepanokyky. (Comrie 1981: 
179–180; Frawley 1992: 89, 94; Yamamoto 1999: 15–16.) Samoin kieli voi kohdella 
suureen kontrolliin kykenevää oliota muita elollisempana, ja onkin esitetty, että 
lingvistisessä elollisuudessa olisi dikotomian sijaan kyse jatkumollisesta ilmiöstä 
(mm. Dixon 1979; Comrie 1981; Croft 1990). 

Elollisuuden määrittely kielitieteessä ei rajaudukaan elollisen ja elottoman perus-
jakoon, vaan elollisuuden nimissä tehdään myös tarkempia jaotteluja kuten inhimil-
linen vs. ei-inhimillinen tai konkreettinen vs. abstrakti. Lisäksi elollisuuden käsit-
teellä viitataan paitsi olioiden ominaisuuksiin myös olioihin viittaavien sanojen 
ominaisuuksiin, siten että persoonapronominien, proprien ja appellatiivien väliset 
käyttäytymiserot kielessä luetaan myös osaksi elollisuuden vaikutusta. Elollisuuden 
eri ulottuvuuksia ja tarkempia jaotteluja sekä elollisuuden jatkumollisuutta käsitel-
lään tarkemmin seuraavassa luvussa 4.2. 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa puhutaan usein nominien yhteydestä elollisuu-
teen. Tällä tarkoitetaan tyypillisesti sekä referentteinä olevien olioiden että niihin 
viittaavien sanojen ominaisuuksia. Jälkimmäisistä käsittelyt koskevat käytännössä 
substantiiveja ja pronomineja. Nomineihin kuuluvista sanaluokista – substantiiveis-
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ta, pronomineista, adjektiiveista ja numeraaleista – kaksi viimeisintä eivät viittaa 
lainkaan olioihin vaan niiden ominaisuuksiin ja määrään, eikä elollisuus ole niiden 
osalta relevantti piirre. Pronominit viittaavat kyllä olioihin, mutta niiden viittaus-
kohde elollisuusasteineen on kontekstisidonnainen. Tämä koskee myös persoona-
pronomineja, joita voidaan käyttää paitsi inhimillisistä myös ei-inhimillisistä 
puhuttaessa (kuten lemmikkieläimestä hän). Siten vain substantiivit viittaavat koko 
sanaluokkana reaalimaailman olioihin, joiden ominaisuuksiin kuuluu elollisuuden 
ulottuvuus. Tämän vuoksi viittaan omassa käsittelyssäni yksinomaan substantiivei-
hin ja niihin liittyvään elollisuuteen, vaikka käsittely koskisi samalla myös persoona-
pronomineja. Samoin kutsun pronominien, proprien ja appellatiivien muodostamaa 
elollisuuden osahierarkiaa substantiivihierarkiaksi nominihierarkian sijaan. 

Yleisesti ottaen jako elollisiin ja elottomiin ja elollisten edelleen inhimillisiin ja 
ei-inhimillisiin on yhteydessä siihen, mitä mistäkin oliosta voidaan predikoida. 
Kullakin oliolla on omat tietyt ominaisuutensa ja siten kuhunkin substantiiviin voi 
yhdistää vain tiettyjä adjektiiveja. Samoin oliot voivat osallistua vain tietynlaiseen 
toimintaan ja siten erilaiset substantiivit sopivat erityyppisten verbien yhteyteen. 
(Givón 2001: 56–57.) Tarkemmin elollisuuden on huomattu olevan yhteydessä 
esimerkiksi lauseen informaatiorakenteeseen (Foley 2007: 413–415), luvun ilmai-
semiseen (Corbett 2000: 55–66; uralilaiskielissä Pajunen 1998: 95), kongruenssiin 
sekä aktiivin ja passiivin koodaukseen (Frawley 1992: 94) (ks. myös Blake 2001: 
137–140; Song 2001: 170). Erityisen paljon on tutkittu elollisuuden vaikutusta 
subjektin ja objektin sijanvalintaan eli sitä, miten elollisuus vaikuttaa siihen, missä 
sijassa substantiivia taivutetaan subjektin ja objektin asemassa (vaikutusvaltaisimpa-
na keskustelun aloittajana Silverstein 1976; ks. myös Comrie 1981: 117–130 ja 
yhteenvetona kirjallisuudesta esim. Yamamoto 1999: 56–60; suomesta ensimmäise-
nä Laitinen 1992; ks. myös Helasvuo 2001). Varsinkin sijakielissä on silti pitkään 
ollut tiedossa, että olioiden elollisuudella on vaikutusta myös semanttisten sijojen 
käyttöön (esim. Baker 1985: 118–126; typologisessa kontekstissa Aristar 1997). 
Niiden joukossa on myös komitatiivi. 

Maailman kielissä voidaankin hahmottaa neljä eri mallia sille, kuinka sijat suhtau-
tuvat eri elollisuusasteen olioihin viittaaviin substantiiveihin (Aristar 1997; Kittilä 
ym. 2011: 18–22). Ensinnäkin on sijoja, jotka esiintyvät neutraalisti sekä korkea- 
että matalaelolliseen olioon viittaavissa substantiiveissa (usein kieliopilliset sijat), ja 
toiseksi sijoja, jotka rajoittuvat kokonaan tai ainakin hyvin suurelta osin vain joko 
korkea- tai matalaelollisiin viittaaviin substantiiveihin. Näiden lisäksi on sijoja, jotka 
ovat mahdollisia sekä korkea- että matalaelollisiin viittaavista substantiiveista mutta 
suosivat yksiä ja soveltavat toisiin erikoisstrategiaa. Kolmas malli onkin merkitä 
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epäprototyyppiseen viittaavia substantiiveja erityisellä muodollisella tunnuksella, 
esimerkiksi substantiivin ja sijatunnuksen väliin voidaan lisätä näitä sitova ylimää-
räinen morfeemi. Neljäs malli on merkityksenmuutos: epäprototyyppiseen viittaa-
van substantiivin yhteydessä sijan merkitys tulkitaan perusmerkityksestä poikkeaval-
la tavalla. Esimerkiksi suomessa prototyyppisesti matalaelollisten olioiden sijaintia 
ilmaiseva adessiivi (kuten pöydällä) saa omistussuhteen tulkinnan, kun se yhdistetään 
korkeaelolliseen olioon viittaavaan substantiiviin (kuten äidillä). Sijoja voidaankin 
kutsua korkea- ja matalaelollisiksi sijoiksi sen mukaan, millaisiin olioihin viittaavia 
substantiiveja ne suosivat – samoin kuin itse substantiiveja voidaan nimittää 
korkea- ja matalaelollisiksi (engl. high / low animacy nominals) sen mukaan, miten ne 
sijoittuvat elollisuushierarkialle (mm. Aristar 1997). 

Komitatiivin peruskäyttö on yhdistää inhimillisiä, siis korkeaelollisia osapuolia, 
ja siten komitatiivi lasketaan korkeaelollisiin sijoihin. Osapuolten elollisuus onkin 
yksi merkittävimmistä komitatiivin käyttöä rajoittavista tekijöistä. Maailma kielet 
voidaan jakaa neljään ryhmään sen perusteella, millaisilta elollisuushierarkian asteilta 
olevia olioita niiden komitatiiv(e)illa voi yhdistää (Stolz ym. 2009: 603–604). Ensin-
näkin on kieliä, joissa molempien osapuolten on oltava inhimillisiä tai vähintään 
elollisia, jotta komitatiivia voi käyttää (esim. kalmukin -la, -lä yhdistää vain inhimilli-
siä olioita). Toisessa ryhmässä kieliä komitatiivi edellyttää seurattavan paikalle 
korkeaelollisen olion. Kolmanneksi on kieliä, joissa komitatiivilla yhdistettävien 
osapuolten tulee olla elollisuusasteeltaan yhteneviä (esim. guaranissa). Neljännessä 
ryhmässä kieliä komitatiivin muodostuksella ei ole elollisuuteen perustuvia rajoituk-
sia (esim. viron -ga yhdistyy nomineihin kaikilla elollisuushierarkian tasoilla). Jos 
kieli sallii komitatiivin yhdistämisen muihin kuin korkeaelollisiin osapuoliin, muutos 
osapuolten elollisuudessa tyypillisesti muuttaa komitatiivilla ilmaistavan merkityk-
sen (ks. typologisesti luku 2.2.2, suomen osalta luku 4.4). 

Seuraavassa luvussa keskitytään kielitieteellisen elollisuuden hierarkialuonteeseen 
sekä käsillä olevan työn aineiston elollisuusluokitukseen. 

4.2 Elollisuushierarkia 

Elollisuushierarkia on kirjallisuudessa yleisesti käytössä oleva käsite. Luvussa 4.2.1 
esitellään lyhyesti käsitteen historiaa ja moninaisia ulottuvuuksia. Nähdään, että 
kielitieteessä elollisuudella voidaan tarkoittaa sekä sanan referentin ontologista 
elollisuutta että itse sanan sijoittumista substantiivihierarkialla. Todetaan, ettei 
elollisuushierarkia ole universaali vaan tendenssinomainen, mikä näkyy siinä, että 



 

169 

hierarkian sovellukset ovat kielikohtaisia ja koko sen perusta ihmiskeskeinen. 
Hierarkian soveltamista alustetaan huomiolla, että kielen taso ja ontologian taso 
eivät ole yksi yhteen: yhtäältä yksi sana voi viitata moniin ontologiselta elollisuudel-
taan erilaisiin olioihin, toisaalta yhteen olioon voi viitata monilla substantiivi-
hierarkian eri tasojen sanoilla. Luvussa 4.2.2 sovelletaan elollisuushierarkiaa 
HS2000-korpuksen aineistoon. Ensin esitellään luokittelussa käytetyt elollisuus-
luokat ja sitten käydään läpi perusteet, joilla aineiston osapuolisanat on luokkiin 
jaoteltu. 

4.2.1 Taustaa 

Ensimmäinen, eniten huomiota saanut ja vaikutteita antanut tutkimus elollisuuden 
hierarkkisuudesta on Silversteinin (1976) artikkeli elollisuuden yhteydestä ergatiivi-
kielten morfologiaan. (Samoja havaintoja oli tosin tehty jo ennen Silversteiniä; 
ks. yhteenveto näistä Filimonova 2005: 77–81.) Silverstein havaitsi, että ns. split 
ergative -kielissä, jotka soveltavat osaan subjekteja ergatiivi–absolutiivi-systeemiä ja 
osaan nominatiivi–akkusatiivi-systeemiä, sijanvalinta määräytyy subjektin referentin 
elollisuusasteen perusteella: korkeaelolliseen viittaavia subjekteja koodataan toden-
näköisemmin nominatiivilla ja matalaelolliseen viittaavia ergatiivilla. Eri kielissä on 
eri kriteerit sille, milloin elollisuus on muuttunut niin paljon, että substantiivin 
koodaus subjektina muuttuu systeemistä toiseen. Silverstein kokosi eri kielissä 
tavattavat jakautumiskohdat yhteen ja asetti ne elollisuuden mukaiseen järjestykseen 
(Silverstein 1976: 122). 

Silversteinin leksikaalisen sisällön hierarkia koostui siis binaarisista piirteistä. 
Jatkumomuotoisena hierarkian esitti ensimmäisenä Dixon (1979: 85, kuvio 1), joka 
kuvasi jatkumolla olioiden mahdollisuutta ja todennäköisyyttä toimia transitiivi-
lauseen agentteina. Pääosa elollisuushierarkian myöhemmistä käsittelyistä perustuu 
Dixonin perintönä juuri jatkumomuotoiseen malliin. Seuraavassa on Croftin (1990) 
selkiyttämä ja elollisuushierarkiaksi nimeämä esitys Dixonin (1979) hierarkiasta; on 
hyvä huomata, että Dixonilla propri tarkoittaa nimenomaan ihmistä yksilöivää eris-
nimeä (emt.: 85). 

1. ja 2. persoonan pronomini < 3. persoonan pronomini < propri < ihmisviitteinen 
appellatiivi < muu elollisviitteinen appellatiivi < elottomaan viittaava appellatiivi 
(Croft 1990: 112; käännös MS-B) 
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Vaikka elollisuushierarkia esitetään yhtenä yhtenäisenä jatkumona, se itse asiassa 
koostuu useista eri ulottuvuuksista. Tätä korostaakseen Croft on myöhemmässä 
esityksessään (2003: 130) nimennyt ylläolevan hierarkian laajennetuksi elollisuus-
hierarkiaksi (engl. extended animacy hierarchy). Sen keskeinen osaulottuvuus on kyllä 
olioiden ontologiseen elollisuuteen perustuva jatkumo inhimillinen < elollinen 
< eloton, jota on kutsuttu muun muassa yleiseksi (Yamamoto 1999) ja varsinaiseksi 
elollisuushierarkiaksi (Croft 1990, 2003). Kuitenkin jo varhain elollisuuden käsitettä 
määriteltäessä todettiin, ettei elollisuushierarkiaa voi redusoida yhteen ainoaan piir-
teeseen (Comrie 1981: 188–192). Elollisuushierarkian taustalla nähtyjä ulottuvuuk-
sia tai osahierarkioita on mainittu biologisen ja ontologisen elollisuuden lisäksi 
(ainakin) agentiivisuus, kontrolli, indeksaalisuus, keskeisyys diskurssissa, kulttuuri-
nen painoarvo, määräisyys, proksimaalisuus, referentiaalisuus, spesifisyys, topikaali-
suus, yksilöitävyys sekä persoonahierarkia. (Blake 2001; Bickel 2011; Comrie 1981; 
Croft 1990; Dixon 1979; Frawley 1992; Yamamoto 1999; Dahl & Fraurud 1993, 
johon viittaa Yamamoto 1999: 28.) 

Eri ulottuvuudet ovat yhtäältä toisistaan erillisiä ja toisaalta yhteydessä toisiinsa. 
Esimerkiksi mitä korkeammalla olio on varsinaisella elollisuushierarkialla, sitä suu-
rempi mahdollisuus sillä on myös kontrolloida tilannetta ja siten olla toiminnassa 
agenttina. Yksilöimishierarkian avulla taas voidaan selittää substantiivihierarkiaa 
persoonapronomini < propri24 < appellatiivi (Yamamoto 1999: 28–29): propri on 
appellatiivia korkeammalla, koska propri identifioi yksilön mutta apellatiivi vain 
viittaa tietynlaisiin olioihin, ja persoonapronomini on propria korkeammalla, koska 
sen referentti on välttämättä yksi tietty mutta propri voi viitata yksilön sijaan yksilö-
tyyppiin viittaamalla tietyn henkilön sijaan yleisemmin tietynnimisiin henkilöihin 
(esim. kysymyksen ”Edustaako Liisa vai Maija kokouksessa suomen kielen oppi-
ainetta?” sisältämän viittauksen kohteen yksilöinti tilanteessa, jossa oppiaineen hen-
kilökuntaan kuuluu yksi Liisa ja kolme Maijaa). 

Laajennetun elollisuushierarkian eri ulottuvuudet tai osahierarkiat ovat siis 
yhteydessä toisiinsa, mutta ne eivät ole keskenään hierarkkisessa suhteessa. Tästä 
seuraa ensinnäkin, että hierarkian tarkastelun kohteet ovat epäyhtenäisiä. 
Korkeaelollisen pään erottelut noudattavat substantiivihierarkiaa ja perustuvat 
kielellisiin kriteereihin (pronomini vs. substantiivi, propri vs. appellatiivi), kun taas 
matalaelollisemmassa päässä erottelut perustuvat olioiden semanttisiin ominaisuuk-
siin (elollinen vs. eloton, inhimillinen vs. ei-inhimillinen) (Comrie 1981: 188; 

                                                   
24 Croft (1990: 268, viite 24) kuitenkin huomauttaa, ettei proprien traditionaaliselle sijoittamiselle 
pronominien ja ihmisviitteisten appellatiivien väliin ole laajaa tukea, sillä suurin osa kieliopillisista 
kuvauksista, joihin yleistykset perustuvat, jättää proprit kokonaan käsittelemättä. 
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Frawley 1992: 94). Toinen seuraus ulottuvuuksien keskinäisestä epähierarkkisuu-
desta on se, että laajennetun elollisuushierarkian kokonaisuus on epälineaarinen. 
Tämä näkyy selvimmin siinä, miten substantiivihierarkia ja varsinainen elollisuus-
hierarkia risteävät keskenään: sekä pronomineilla, propreilla että appellatiiveilla voi 
viitata niin inhimillisiin, elollisiin kuin elottomiin olioihin. Kielellisellä elollisuudella 
onkin (vähintään) kaksi eri ulottuvuutta: samaan aikaan on mahdollista tarkastella 
substantiivin sijoittumista substantiivihierarkialle ja substantiivin referentin 
sijoittumista varsinaiselle elollisuushierarkialle. Myös käsillä olevan työn komitatiivi-
aineiston analyysissa on ollut tarpeen erottaa toisistaan osapuolten elollisuuden 
hierarkia (olioiden ominaisuuksiin perustuva luokittelu) ja substantiivien hierarkia 
(kielennyksen hierarkia), sillä niillä on omat vaikutuksensa komitatiivimuodon 
valintaan (ks. luku 4.3). 

Vielä hierarkian luonteeseen kuuluu, että se ei ole absoluuttinen tai universaali 
jaottelu. Tämä voidaan todeta ainakin kahdessa suhteessa. Ensinnäkin elollisuus-
hierarkia on kielikohtainen: sen asteille ei ole yhtä tiettyä järjestystä, joka pätisi kai-
kissa kielissä ja kaikissa tilanteissa. Kielikohtaisia eroja on esimerkiksi persoona-
pronominien keskinäisessä järjestyksessä (Dixon 1979: 85; Comrie 1981: 191), 
inhimilliseen viittaavan appellatiivin ja elottomaan viittaavan pronominin keskinäi-
sessä järjestyksessä (Croft 1990: 116, 127–128) sekä elollisiin ei-inhimillisiin olioihin 
(so. eläimiin) viittaavien appellatiivien ryhmän sisäisessä järjestyksessä (Frawley 
1992: 96–98). Lisäksi yksittäiskielten sisällä tehtävät tarkat jaot voivat riippua kon-
tekstista ja jopa yksittäisestä kielenkäyttäjästä. Elollisuushierarkia on siis abstraktio, 
joka osoittaa yleisiä tendenssejä. (Yamamoto 1999: 27.) 

Toiseksi koko elollisuushierarkian peruslähtökohta on suhteellinen: kyse on 
ihmisen tekemästä antroposentrisestä (Yamamoto 1999: 9–10) tai egosentrisestä 
(Song 2001: 171–172; Langacker 1991: 306) luokittelusta. Se perustuu ihmis-
keskeisyydelle yleensä ja puhetilanteen osapuolten korostumiselle erityisesti. Ihmis-
keskeisyys on taustana sille, että inhimilliset oliot ovat hierarkiassa muita elollisia 
korkeammalla, vaikka biologisesti ihmisten ’elossa olo’ ei ole muita elollisia erityi-
sempää. Kyse on myös yksityiskohtaisemmista agentiivisuuteen liittyvistä inhimilli-
sistä ominaisuuksista kuten kontrollikyvystä, tietoisuudesta tai vastuusta (esimerkik-
si intiaanikielten inversiomuotoa ei voi muodostaa inhimillisestä mutta 
ei-tietoisesta, kontrolliin ja vastuuseen kykenemättömästä oliosta kuten vauvasta, 
Witherspoon 1977). Egosentrisyys puolestaan näkyy siinä, että puhetilanteessa läsnä 
olevat (1. ja 2. persoona) ovat muita (sekä 3. persoonaa että muita) olioita 
korkeammalla. Elollisuushierarkian eri ulottuvuuksista ainakin kulttuurinen paino-
arvo ja keskeisyys diskurssissa ovat suoraan sidoksissa hierarkian ihmisperustaisuu-
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teen: on todennäköistä, että ihminen arvostaa eniten itseään ja puhuu eniten itses-
tään ja että arvostus ja kiinnostus kohdistuvat sen jälkeen ensin muihin ihmisiin, 
sitten eläimiin ja vasta lopuksi elottomiin olioihin. (Ks. myös Blake 2001: 137.) 
Tässä näkyy se, miten ihminen osaa parhaiten eläytyä toisten ihmisten sekä ihmis-
ten kaltaisten olioiden tunteisiin ja tuntemuksiin. Tätä eläytymiskykyä kutsutaan 
empatiaksi. (Hyvän yleisesityksen kirjallisuudessa esiintyvistä moninaisista empatia-
termin käytöistä, käsitteen määrittelystä ja historiasta, siihen liittyvistä keskeisistä 
ominaisuuksista ja sen tähänastisesta kielitieteellisestä tutkimuksesta antaa Herlin & 
Visapää 2009.) 

Empatia on yhteydessä koko hierarkian ihmiskeskeiseen näkökulmaan: ne oliot, 
jotka samankaltaisuudellaan tai yhteisillä intresseillään ovat potentiaalisia herättä-
mään kielenkäyttäjän empatian, ovat hierarkiassa korkeammalla kuin ne, jotka eivät 
herätä empatiaa (mm. Langacker 1991: 306–307, 397; Croft 1991: 155). Tämä 
näkyy ensinnäkin varsinaisen elollisuushierarkian jaottelussa (inhimillinen < eläin 
< eloton): ihminen tuntee eniten empatiaa itsensä kaltaisia kohtaan ja vähiten itses-
tään poikkeavia olioita kohtaan. Toiseksi empatia voidaan nähdä laajennetun elolli-
suushierarkian korkeaelollisimman osan, siis persoonahierarkian taustalla 
(1., 2. persoona < 3. persoona). On luonnollista, että suurinta empatiaa jokainen 
tuntee itseään kohtaan (puhuja, 1. persoona). Toiseksi eniten empatiaa puhuja tun-
tee muita puhetilanteessa olijoita kohtaan (kuulija, 2. persoona), koska näillä on 
tilanteessa yhteiset intressit puhujan kanssa (Langacker 1991: 307), ja vasta sen 
jälkeen tilanteen ulkopuolella olevia kohtaan (3. persoona). Empatia onkin se liima, 
joka yhdistää semanttis-pragmaattiset ja kielen tasoon perustuvat jaottelut yhdeksi 
elollisuushierarkiaksi. Kielikohtaisista yksityiskohdista empatia voi selittää sitä, 
miksi eräissä kielissä sukulaisuussanat ovat muita ihmisviitteisiä appellatiiveja 
korkeammalla hierarkiassa (ks. esim. Bickel 2011: 410; Comrie 1981: 189). Se voi 
olla myös proksimaalisuuden taustalla (spatiaalinen läheisyys, joka selittää mm. elol-
listen luokan jaottelua kotieläimet vs. villieläimet; Frawley 1992: 96–97). 

Elollisuushierarkian esittelyn lopuksi, ennen kuin siirryn soveltamaan elollisuus-
analyysia aineistoon, kiinnitän huomiota vielä yhteen sanatason ja ontologian tason 
yhteensopimattomuuteen, joka vaikuttaa lingvistisen elollisuusasteen määrittämi-
seen. On hyvä muistaa, että kielen ja todellisuuden suhde ei ole yksi yhteen. Ensin-
näkin yhteen ja samaan olioon voidaan viitata erityyppisillä sanoilla. Sopivassa kon-
tekstissa sekä persoonapronominit (niin minä, sinä kuin hän), propri (Maija), sukulai-
suussanat (äiti, vaimo, tytär, sisko, käly, nato) että eri appellatiivit (tukkaansa raastava 
tutkija) – jopa eläimeen (kuten horoskooppimerkit apina ja leijona) tai abstraktiin 
(stressikimppu) viittaavat substantiivit – voivat kaikki tarkoittaa samaa henkilöä. 
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Toiseksi yhdellä ja samalla substantiivilla voidaan viitata elollisuudeltaan erilai-
siin olioihin. Tämä on elollisuuden tarkastelussa edellistäkin huomionarvoisempi 
seikka, sillä varsinaiselle elollisuushierarkialle sijoittumista arvioidaan juuri substan-
tiivin referentin elollisuuden perusteella. Garretson (2004: luku 5.6) havainnollistaa 
yhden substantiivin monia mahdollisia viittauksen kohteita sanalla Washington. Se 
voi kontekstista riippuen viitata tämän nimiseen henkilöön, maantieteelliseen paik-
kaan, tässä paikassa asuviin ihmisiin ryhmänä, tässä paikassa päämajaansa pitävää 
Yhdysvaltain hallitusta edustavaan henkilöön tai koko Yhdysvaltojen poliittiseen 
systeemiin yleensä. HS2000-korpuksessa monireferenttisyyttä on esimerkiksi seu-
rattava-sanalla kirkko: esimerkin (258) osapuolipari kirkkomme seinineen viittaa konk-
reettiseen rakennukseen, kun taas esimerkissä (259) erityisrippikoulujen järjestämis-
yhteistyötä tekevä kirkko viittaa kirkkoon instituutiona tai kirkkoinstituutiossa työtä 
tekeviin ihmisiin. 

(258)  Meidän nykyiset kirkkomme ovat monitoimitiloja siirrettävine seinineen. 
(HS 6077087) 

(259)  Kirkko on ruvennut järjestämään erityisrippikouluja syrjäytymisvaarassa oleville 
nuorille. (…) Toimintaa aiotaan järjestää yhteistyössä tukijärjestöjen, 
yhdistysten ja erityiskoulujen kanssa. (HS 487229) 

4.2.2 Soveltaminen aineistoon 

Tarkastelen suomen komitatiivin ja elollisuuden yhteyttä sekä komitatiivirakenteissa 
käytettyjen substantiivien että niiden referenttien ominaisuuksien kannalta, joista 
jälkimmäinen on vallitseva näkökulma. Ensimmäinen on työssä hyvin pienessä 
roolissa jo yksin siitä syystä, että tutkimuksen pääaineisto rajautuu substantiivi-
pohjaisiin seuralais-lausekkeisiin N-INE-POSS ja [N-GEN + kanssa]. Substantiivi-
hierarkialla on kuitenkin vaikutusta komitatiivin muodonvalintaan, ja siksi se saa 
oman käsittelynsä luvussa 4.3. Sovellan substantiivihierarkiaa yksinkertaisena 
kolmiportaisena jaotteluna persoonapronomini < propri < appellatiivi, koska eri 
persoonien pronominien käytöllä ei suomen aineiston kannalta näytä olevan vaiku-
tusta komitatiivin käyttöön (ks. myös kuvio 9, s. 182). Proprien analyysin kohdalla 
kiinnitän erikseen huomiota siihen, onko kyse inhimilliseen, elolliseen vai elotto-
maan referenttiin viittaavasta sanasta. Selkeyden vuoksi käytän eksplisiittistä 
substantiivihierarkian käsitettä silloin, kun käsittelyni kohdistuu tähän substantiivien 
tasoon, ja varaan elollisuus-termin koskemaan olioiden elollisuutta, vaikka molem-
mat näkökulmat sisältyvätkin -arvoisesti laajennettun elollisuushierarkiaan. 
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Aineiston pääasiallinen elollisuusanalyysi keskittyy siis tarkastelemaan komitatii-
villa yhdistettävien substantiivien referenttien, siis seurattavan ja seuralaisen elolli-
suutta. Lähtökohtana on varsinainen elollisuushierarkia: inhimillinen < elollinen 
< eloton. Elottomien olioiden osalta luokittelu tekee yhden lisäerottelun. Useissa 
elollisuushierarkian esityksissä hierarkian alin, elottomien olioiden taso jaetaan edel-
leen kahtia, elottomiin konkreettisiin ja elottomiin abstrakteihin olioihin, siten että 
konkreettiset ovat hierarkiassa abstrakteja korkeammalla (mm. Langacker 1991: 
307, joka nimittää koko hierarkiaa empatiahierarkiaksi). Tämä eronteko ei perustu 
kielellisiin kriteereihin muttei myöskään varsinaisesti ontologiaan, vaan se on 
enemmänkin pragmaattinen; konkreettisen ja abstraktin välinen eronteko on 
tulkinnanvaraista ja kielikohtaistakin. 

Työni elollisuusanalyysi erottelee siten olioille neljä pragmaattis-semanttista elol-
lisuusluokkaa, jotka myös vastaavat Langackerin (emt.: 322) ylätason elollisuus-
luokitusta: inhimilliset, ei-inhimilliset elolliset (so. eläimet), konkreettiset elottomat 
ja abstraktit elottomat oliot. Aineiston virheelliset sekä epäselvät tai vaikeasti määri-
teltävät esimerkit on sijoitettu luokkaan ”muut” (9 % -ine-esimerkeistä ja 3 % 
kanssa-esimerkeistä). Tällaisia ovat ensinnäkin substantiivit, joilla luonnostaan voi 
viitata useampaan eri elollisuusasteen olioihin mutta joiden tarkka referentti ei 
selviä kontekstista, kuten basso esimerkissä (260): tanssija voi kommunikoida niin 
näyttämöllä olevan soittimen kanssa kuin soittimesta lähtevän äänen kanssa – tai 
molempien kanssa yhtä aikaa. Yhtä aikaa useaan eri olioon voi viitata myös esimer-
kiksi erisnimi paikannimenä: sekä elottomaan konkreettiseen paikkaan että paikassa 
toimivaan institutionaaliseen toimijaan (ks. Jaakola 2004: 114). 

(260)  Näyttämöllä nähdään mestari-kisälli-asetelma. Soittajan ylimielisyys korostuu, kun 
tanssija vaatii tuekseen musiikkia, muttei saa. Valtapeli saa koomisia ja tylyjäkin 
sävyjä. Ylä-Outisen kommunikointi basson kanssa on nautinnollista. Liikekieli 
on yhtä aikaa tomeraa ja sulavaa, vuorovaikutukseen pakottavaa. Ahvääri on 
täynnä laaja-alaista liikettä, mutta sopivissa kohdin Ylä-Outinen osaa myös pysäh-
tyä. Ylä-Outinen ravistelee päätään ja vatkaa kroppaansa bassojumputuksen 
tahdissa (…). (HS 2019121) 

Toiseksi elollisuusluokittelun ulkopuolelle jäävät sellaiset -ine-komitatiivit, joissa 
seuralaisella olisi lausekontekstissaan kaksi mahdollista, elollisuudeltaan poikkeavaa 
seurattavaa, kuten ruhtinaat ja elämä esimerkissä (261). Kolmanneksi ryhmässä 
”muut” ovat esimerkit, joissa vähintään toiseen osapuoleen viittaassa lausekkeessa 
on elollisuudeltaan erilaisia rinnasteisia olioita kuten seuralaisjonossa myyjineen, puhe-
kojuineen ja limsatelttajonoineen esimerkissä (262). Neljänneksi elollisuusluokkien ulko-
puolelle jäävät merkityksessä ’yhteensä’ tai ’kaiken kaikkiaan’ käytetyt kaikkineen-
osumat kuten esimerkki (263). Niissä kanssa-rakenteissa, joissa seurattavalla ei ole 
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komitatiivilauseessa ilmiasua, elollisuusluokitus perustuu implisiittiseen seuratta-
vaan. (Implisiittisistä seurattavista tarkemmin luvussa 3.3.2.) 

(261)  Rikkauksiensa turvin ruhtinaat saattoivat elää ylellistä elämäänsä aarteineen ja 
viikkoja kestävine pitoineen. (HS 4099192) 

(262)  Puhtaan festarifiiliksen perässä Turkuun matkanneille kerrottakoon, että [lasten-
festari]alueelta löytyvät myös kaikki perinteisen rockfestivaalin elementit; pitkä 
basaarikuja myyjineen, puhekojuineen ja limsatelttajonoineen. (HS 1575391) 

(263)  Eri tehtävissä on kaikkineen tuhat avustajaa. (HS 3219788) 

Luokittelu lähtee siis elollisista olioista, jotka jaetaan ihmiskeskeisesti edelleen 
inhimillisiin ja ei-inhimillisiin. Ihmisten luokan sisällä ei tehdä tarkempia erotteluja, 
vaikka esimerkiksi kollektiivit voisi erottaa yksilöistä. Tätä voisi perustella sillä, että 
vaikka kollektiivin toiminta muistuttaa yksittäisen ihmisen toimintaa (esimerkiksi se 
tekee yksilöllisiä päätöksiä ja on tunteva olio), sillä on omat erityispiirteensä: sen 
päätökset voivat olla vastoin yksittäisten jäsenten näkemyksiä, sitä voidaan symbo-
loida elottomalla maamerkillä, ja mikä tärkeintä – kollektiivia kuvaavaa sanaa voi-
daan käyttää kielessä viittaamaan sekä elolliseen että elottomaan olioon, sillä kollek-
tiivi-sana voidaan tunnistaa myös pelkkänä elottomana oliona kuten paikkana, 
ilman että ajateltaisiin siinä toimivia ihmisiä (Yamamoto 1999: 18–21). Viimeistä 
havainnollistaa hyvin sairaala esimerkissä (264), jossa on vaikea määritellä, viitataan-
ko sanalla sairaalan työyhteisöön (inhimillinen), sairaalarakennukseen (konkreetti-
nen) vai sairaalan toimintaan konseptina (abstrakti olio). 

(264)  Kaikkine havaintoineen ja sivalluksineen tarinasta sukeutuu mehevä kuvaus 
sairaalasta ihmisineen, sairaudesta, terveydestä ja ”terveyteen sairastumisen” 
vaaroista. (HS 8376550) 

Aineiston elollisuusluokittelussa pitäydytään kuitenkin yhdessä yhtenäisessä ihmis-
ten luokassa, jotta osapuolten elollisuuden vaikutusta komitatiivin käyttöön voidaan 
tarkastella kokonaisuutena. Mikäli kollektiivi-sanan kohdalla on kontekstin perus-
teella mahdotonta arvioida, mihin olioon sanalla viitataan, luokitellaan esimerkki 
kategoriaan ”muut”. Lisäksi inhimillisten luokkaan lasketaan Garretsonin (2004: 
luku 5.6.2) esimerkin mukaan ne oliot, jotka voivat olla ihmisille joko todellisia tai 
fiktiivisiä uskomuksesta riippuen. Tällaisia rajatapauksia ovat näkymättömät yli-
luonnolliset olennot kuten jumaluudet ja henkiolennot kuten haltiat ja kummitukset 
sekä androidit. 

Myös eläinten luokan sisällä olisi mahdollista tehdä tarkempia erotteluja, niin 
kuin monissa kielissä tehdään, joskin niistä on vaikea löytää typologisia lain-
alaisuuksia (Frawley 1992: 92–93.) Erottelut perustuvat empatiaan ja muodostavat 



 

176 

jatkumon: ihmisnäkökulmasta toiset eläimet vaikuttavat toisia elollisemmilta 
(engl. ns. higher animals) ja siten prototyyppisemmiltä (Yamamoto 1999: 12, 14–15). 
Eläimen elollisuuden asteen arvioinnissa vaikuttavat kulttuuriset tekijät (esim. suh-
tautuminen koiraan eroaa länsimaissa ja Kaukoidässä), proksimaalisuus (kotieläimet 
vs. villieläimet) ja jopa yksilökohtaiset mieltymykset (esim. kissaihmisten näkemys 
kissasta ihmistä älykkäämpänä oliona) – voihan empatia olla kulttuuri-, konteksti- ja 
jopa puhujasidonnaista (Yamamoto 1999: 11–12, 27). Esimerkiksi puhutun suomen 
hän-pronominin käyttö lemmikkieläimestä heijastaa eläinten luokan sisäisiä elolli-
suuserotteluja: itselle läheinen lemmikkieläin nähdään muita eläimiä korkea-
elollisempana. 

HS2000-aineistossa on kaikenkaikkiaan vähän eläimiin viittaavia komitatiivi-
esimerkkejä. Kuitenkin jo niiden perusteella on nähtävissä, miten eläimeen voidaan 
eri konteksteissa suhtautua eri tavoin – esimerkiksi kuin korkeaelolliseen ihmis-
seuralaiseen kuten esimerkin (265) koirineen tai matalaelolliseen rinnastuvana tava-
rana kuten esimerkin (266) lehmineen, lampaineen ja muikkuverkkoineen. 

(265)  Eräänä päivänä isoisä päätti lähteä koirineen kyläilemään appivanhempiensa 
luona. (HS 2100883) 

(266)  Siinä Liksomin teoksista entuudestaan tuttu pohjoisen mies häärii askareissaan 
lehmineen, lampaineen ja muikkuverkkoineen. (HS 6841433) 

Koska eläinten luokan sisällä tehtävät erottelut perustuvat aineistossa ennen 
kaikkea lausekontekstiin, on elollisuusluokittelussa kaikki (ei-alkeelliset) eläimet 
laskettu samaan eläinten luokkaan. Yksittäisten esimerkkien eläin-osapuolten 
tarkkaa elollisuusastetta ja sen vaikutusta komitatiivin ilmaisemaan merkitykseen 
pohditaan tarvittaessa analyysin yhteydessä. Ainoan poikkeuksen eläinten luokkaan 
tekevät ne esimerkit, joissa eläintä kielentävällä substantiivilla viitataan eläinyksilön 
sijaan eläimen lihaan aineena. Käytännössä tämä tarkoittaa eläintä ruoka-aineena 
kuten esimerkin (267) seurattava muikut. Näissä tapauksissa olio on luokiteltu elot-
tomiin konkreettisiin. 

(267)  Tarjoa herkulliset muikut perunoiden ja kermaviilikastikkeen kanssa. 
(HS 360201) 

Elottomien olioiden luokka jakautuu kahteen alaluokkaan: konkreettisiin ja 
abstrakteihin. Näiden väliseen erontekoon saa apua Givónin (2001) analyysista. 
Siinä konkreettisuus määritellään kahden keskenään hierarkkisessa suhteessa olevan 
piirteen avulla, jotka ovat temporaalisuus ja spatiaalisuus. Abstrakti olio ei ole ole-
massa ajassa eikä tilassa (kuten ’vapaus’, ’koko’, ’kieltäytyminen’). Temporaalinen 
olio on olemassa ajassa mutta ei tilassa (kuten ’heinäkuu’, ’päivä’). Täysin konkreet-
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tinen (engl. fully concrete) olio on olemassa sekä ajassa että tilassa (kuten ’veitsi’, ’puu’, 
’nainen’). (Givón 2001: 56–57.) 

Tätä konkreettisen olioiden määrittelyä voidaan hyödyntää, kun ero konkreetti-
siin ja abstrakteihin tehdään tukeutumalla prototyyppiin. Tässä seuraan pääosin 
Garretsonin (2004: luku 5.6.7) luokittelua, jossa konkreettisten olioiden luokka 
sisältää yksinomaan prototyyppiset konkreettiset elottomat esineet ja aineet, ja 
kaikki muut elottomat oliot kuuluvat abstraktien luokkaan (kuten ’ilma’, ’atomi’, 
’sumu’, ’ääni’, ’tuuli’). Paikan ja ajan olioista, joille Garretsonilla (emt.: luvut 5.6.5 ja 
5.6.6) on omat luokkansa, olen kuitenkin sisällyttänyt paikat konkreettisten elotto-
mien luokkaan ja ajat abstraktien elottomien luokkaan. 

Selvästi konkreettisten ja selvästi abstraktien olioiden väliin jää joukko raja-
tapauksia, joilla on molempien luokkien piirteitä ja joiden sijoittaminen yhteen tai 
toiseen luokkaan on tulkinnanvaraista. Tyypillisesti niissä on kyse kaksoisontologi-
asta. Sellaisia ovat taideteokseen (kirja, näytelmä, sävellys, kuva, maalaus, teos jne.), 
muuhun kielelliseen tai käsitteelliseen yksikköön (gradu, laki, hakemus, arkisto, yhteys-
tieto, resepti, teksti, kartta, numero, kirjain, kieli, murre jne.) ja rahaan (markka, dollari, 
korko, vero, summa, lisä, kulu, optio, korvaus jne.) viittaavat substantiivit, joiden voidaan 
tulkita viittaavan joko konkreettisiin objekteihin tai abstrakteihin ideoihin. Raja-
tapauksia ovat myös sellaiset oliot, jotka ovat aistein havaittavissa ja konkreettisesti 
mitattavissa mutta jotka eivät ole käsin kosketeltavia (saaste, päästö, pilvi, matalapaine, 
kuume, savu, revontuli jne.), sekä lisäksi mm. sähköön ja sähköiseen viestintään (sähkö, 
tiedosto, internetyhteys, sähköpostiviesti jne.), ääneen (lauluääni, kommentti, riemunkiljahdus, 
tremolo, juhlapuhe jne.) ja näköaistiin (väri, sävy, valo jne.) liittyvät substantiivit. 

Nämä konkreettisen ja abstraktin rajalle jäävät tapaukset luokittelen abstraktien 
olioiden luokkaan. Kuitenkin jos rajatapaussubstantiivi viittaa kontekstissaan tiet-
tyyn konkreettiseen olioon, se on luokiteltu konkreettisten luokkaan. Tällaisia ovat 
muun muassa esimerkin (268) taideteokset, jotka viittaavat pihalle suunniteltuihin 
konkreettisiin objekteihin (pihasuunnitelma kuuluu abstrakteihin olioihin), esimerkin 
(269) arkisto ja teloitusdokumentit, jotka viittaavat tiettyyn fyysiseen (huone)tilaan ja 
konkreettisiin paperiobjekteihin, sekä esimerkin (270) konkreettisiin kolikoihin 
viittaavat killingit, joista on puhe 1 ja 2 eurosentin kolikoiden käyttöönottoa vastus-
tavassa mielipidekirjoituksessa. 

(268)  Parhaan ehdotuksen lamellitaloksi suunnitteli arkkitehti Juha Mutanen. 
Ehdotuksen erityisenä ansiona raati piti pihasuunnitelmaa taideteoksineen. 
(HS 9559814) 

(269)  KGB:n arkistot teloitusdokumentteineen ovat tavoittamattomissa syvällä salai-
sen poliisin kellareissa. (HS 13385012) 
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(270)  [N]imenomaan maksutilanteessa asiakasta helpottaa, kun ei tarvitse tuskailla 
niiden turhien killinkien kanssa. (HS 2045098) 

Yksi elottomien luokan erityistapaus ovat ruumiinosasanat. Ne olisi mahdollista 
luokitella elollisiksi, kantajansa mukaan joko inhimillisiksi tai ei-inhimillisiksi, mutta 
olen tässä työssä laskenut ne elottomiin konkreettisiin olioihin. Tätä perustelee se, 
että elollisen kokonaisuuden elossaolo ei edellytä ruumiinosan yhteyttä kokonaisuu-
teen mutta ruumiinosa on elollinen vain niin kauan, kuin se on kiinni kokonaisuu-
dessa. Myös elollisen olion ruumiinosallaan tekemät teot ovat aina elollisen koko-
naisuuden aikaansaamia ja kontrolloimia, ei ruumiinosan (vrt. mies tappoi kärpäsen 
kädellään ei vastaa merkitystä ’käsi tappoi kärpäsen’). Niinpä ruumiinosalla ei ole 
kielitieteellisen elollisuuden edellyttämää kykyä aikaansaada toimintaa tai kontrol-
loida sitä. Ruumiinosan luokittelu elottomiin olioihin ei ole ristiriidassa senkään 
kanssa, että ruumiinosasuhde on luonteeltaan (elollinen) eroamaton omistussuhde. 
Eroamattoman omistussuhteen elollisuus nimittäin määritellään omistajansa, ei 
omistettavan elollisuuden perusteella (Heine 1997: 34–35). Tämä luokitteluperiaate 
mahdollistaa samanlaisen kohtelun niille osa–kokonaisuus-suhteille, joissa kokonai-
suuden osa on aito ruumiinosa, ja niille, joissa osa on väliaikainen ja muokattavissa 
oleva kuten hiukset tai parta. Komitatiivin ilmaiseman merkityksen kannaltahan 
näillä ei ole eroa, mitä havainnollistaa esimerkin (271) komitatiivirakenne hän viiksi-
neen ja silmineen, joka rinnastaa viikset ja silmät kokonaisuuden osina. 

(271)  Hän oli häkellyttävä näky vaikuttavine viiksineen ja palavine silmineen. 
(HS 2266251) 

Kuten elollisuuden määrittelyn yhteydessä luvussa 4.1 todettiin, elollisuushierar-
kian perusjako kulkee elollisen ja elottoman välillä. Silti tälläkin jakolinjalla voi olla 
horjuntaa. Ensinnäkin elollisuuden biologiset ja kielitieteelliset kriteerit eroavat 
toisistaan. Kuten edellä kävi ilmi, elollisen olion tärkein ominaisuus lingvistisessä 
mielessä on luontainen liikkumisen kyky ja siitä seuraava kyky panna alulle toimin-
taa ja kontrolloida sitä. Tämän perusteella elottomiksi olioiksi luetaan paitsi kasvit, 
myös alkeelliset eliöt kuten amebat, virukset ja bakteerit, jotka kaikki ovat biologian 
näkökulmasta elollisia. Vaikka näillä on luontainen liikkumisen kyky (kasveilla 
aineenvaihdunta, alkeellisilla eliöillä myös spatiaalinen liike), se ei mahdollista 
ihmisnäkökulmasta arvioituna mielekkään toiminnan tai muutoksen alullepanoa. 
Niinpä esimerkin (272) seurattava ’puu’ ja esimerkin (273) seuralainen ’bakteerit’ 
luokitellaan elottomiin konkreettisiin. (Vrt. esim. Garretsonin koodauksessa eläi-
miin lasketaan kaikki Linnén taksonomian eläimet, myös virukset ja bakteerit, 
Garretson 2004: luku 5.6.4.) 
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(272)  Sveitsissä ukkosmyrsky repi puita juurineen ja sade sai kadut tulvimaan. 
(HS 353380) 

(273)  Silloin maahan imeytyvä pintavesi ei välttämättä ehdi luonnollisella tavalla puh-
distua, vaan hulahtaa vesisuoniin saasteineen ja bakteereineen. (HS 4299984) 

Toinen elottoman ja elollisen välinen rajatapaus on elollisen muotoiset elotto-
mat oliot kuten patsaat. Aineistossa esiintyvissä tapauksissa nämä ”elottomat elolli-
set” toimivat kontekstissaan elollisten tavoin – kuten esimerkin (274) jänispatsas, 
joka kääntää katsettaan, tai esimerkin (275) naispatsas, jolla on osa–kokonaisuus-
suhde mainittuun ruumiinosaan (olkoonkin, että ’kavio’ ei ole ihmisruumiin osa). 
Tämän vuoksi ne on luokiteltu elollisiin olioihin, ja jo esimerkeistä nähdään, että 
näitä rajatapauksia on sekä inhimillisten että eläinten luokassa. 

(274)  Yksi taiteilija Juha Pykäläisen betoniveistossarjan jäniksistä oli pitkään toisin-
ajattelija. Se katsoi päinvastaiseen suuntaan kuin toverinsa. Nyt se on kaikessa hil-
jaisuudessa kääntänyt katseensa osoittamaan samaan suuntaan muiden jänisten 
kanssa. (HS 1153866) 

(275)  Myös yksi ihmisfiguuri on näyttelyssä mukana. Se on kolme metriä korkea 
naishahmo. Kavioineen se tuo mieleen antiikin taruolennot. (HS 2653570) 

Myös metaforisuus, erityisesti substantiivien antropomorfinen käyttö, tuottaa 
elollisen ja elottoman välisiä rajatapauksia. Mikä tahansa eloton tai ei-inhimillinen 
elollinen olio voidaan esittää kielenkäytössä ihmisen kaltaisena, yleensä liittämällä 
siihen inhimillisiä attribuutteja ja siten personifioimalla se (mm. Yamamoto 1999: 
13, 23; Garretson 2004: luku 5.6.10). Tätä havainnollistaa esimerkki (276), jonka 
predikaattiverbi ’vaania’ viittaa elolliseen toimijaan ja seuralainen ’kepposet’ impli-
koi vain inhimillisille olioille ominaista, intentionaalista kontrolloitua toimintaa, 
vaikka seurattavana on eloton konkreettinen olio ’ojanpenkat’. Muuta metaforista 
käyttöä havainnollistaa esimerkin (277) seuralais-sana juurineen, jolla ei viitata konk-
reettisiin kasvin osiin vaan seurattavana olevien ’tulokkaiden’ taustaan, identiteet-
tiin. Metaforisissa käytöissä Garretson (2004: luku 5.6.10) ohjaa koodaamaan todel-
lisen referentin mukaan, ja niin myös tämän työn luokittelussa tehdään: esimerkin 
(277) molemmat seuralaiset, ’juuret’ ja ’identiteetti’, kuuluvat abstraktien luokkaan. 
Myös personifikaatiotapauksissa osapuolet koodataan todellisen referentin mukaan, 
joten esimerkin (276) ojanpenkat on vaanimisesta ja keppostelusta huolimatta konk-
reettisten elottomien luokassa. 

(276)  Oli ajettava 47 km:n tuntinopeudella Hekkilaan jäätikköistä ja mutkikkaista tietä 
pitkin, jossa pyöreät ojanpenkat vaanivat koko ajan kepposineen. 
(HS 11698157) 
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(277)  Tulokkaat on otettu vastaan juurineen, oman kulttuurinsa identiteetteineen. 
(HS 6225694) 

Luokittelussa on hyvä muistaa, että osa substantiiveista voi viitata useaan eri 
referenttiin, jotka usein ovat elollisuuden asteeltaan keskenään erilaisia. Kielenkäyt-
täjän tarkoittama vaihtoehto käy tyypillisesti ilmi kontekstista. Näitä substantiiveja 
ei luokittelussa pidetäkään rajatapauksina, vaan ne luokitellaan kontekstin osoitta-
man olion elollisuuden mukaan. HS2000-korpuksessa monireferenttisyys näkyy 
esimerkiksi musiikki-instrumentteja nimeävissä substantiiveissa. Niillä voidaan viita-
ta itse soittimeen, kuten kitaraan esimerkissä (278), tai instrumentilla soitettuun 
musiikkiin, kuten sähkökitaran säröiseen ääneen esimerkissä (279). Substantiivin 
tarkka viittauskohde voi myös vaihtua yksittäisen tekstikatkelman sisällä; tätä 
havainnollistaa esimerkki (280). Siinä substantiivilla sauna viitataan ensin abstraktiin 
ideaan tai konseptiin (Suomi haluaa olla tunnettu saunasta), sitten konkreettiseen sauna-
rakennukseen (sauna on Suomen paviljongin keskipiste) ja lopuksi jälleen abstraktiin 
konseptiin (suomalaiset toivat saunan [Afrikkaan]). Aina kontekstista ei selviä, mihin 
substantiivilla viitataan, ja silloin esimerkki luokitellaan muut-ryhmään (kuten basso 
’soitin’ ja/tai ’soittimesta tuleva ääni’ esimerkissä (260), s. 174). 

(278)  Hän on mennyt kitaroineen myös huoneisiin sairaiden ja kuolevien potilaiden 
luokse. (HS 9179012) 

(279)  Levyllä eniten vanhaa Radioheadia muistuttava Optimistic oli monikerroksisine 
särökitaroineen hieman sekava (…). (HS 5571533) 

(280)  Suomi haluaa yhä olla tunnettu saunasta. Hannoverin maailmannäyttelyssäkin 
juuri sauna on Suomen paviljongin keskipiste. Afrikkaan suomalaiset toivat 
saunan samaan aikaan kristinuskon kanssa. (HS568250) 

Edellä on kuvattu elollisuushierarkian käsite ja periaatteet, joiden perusteella 
elollisuuden luokittelu on aineistossa tehty. Seuraavissa luvuissa 4.3 ja 4.4 analysoi-
daan HS2000-aineistoa elollisuuden näkökulmasta. 

4.3 Vaikutus komitatiivimuodon valintaan 

Kun etsitään perusteita sille, miksi tietyn substantiivin yhteydessä käytetään komita-
tiivina -ine-sijaa ja jonkin toisen substantiivin yhteydessä kanssa-postpositiota, on 
elollisuus keskeisessä asemassa. Maailman kielten perusteella tämä on myös odo-
tuksenmukaista: monissa kielissä komitatiivin prototyyppimerkitystä, inhimillisten 
olioiden seuralaissuhdetta koodataan yhdellä muodolla, ja kun vähintään yksi osa-
puolista on ei-inhimillinen tai eloton, käytössä on toinen muoto (Stolz ym. 2006: 
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41–56, 2009: 603–604). Tässä luvussa tarkastellaan, miten elollisuus vaikuttaa suo-
men komitatiivin muodonvalintaan. 

Muodonvalintaa lähestytään kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen liittyy elolli-
suushierarkian luonteeseen ja erottelee toisistaan olioiden tason ja sanojen tason: 
yhtäältä tarkastellaan, millaisten olioiden yhdessäoloa kullakin komitatiivimuodolla 
ilmaistaan, ja toisaalta sitä, miltä substantiivihierarkian tasolta oleviin sanoihin 
komitatiivimuodot yhdistyvät. Jälkimmäisessä näkökulmassa huomioidaan siis koko 
laajennettu elollisuushierarkia, vaikka muuten käsillä oleva työ keskittyy olioiden 
elollisuuden tarkasteluun. 

Toinen lähestymissuunta erottaa toisistaan muotojen mahdollisen käytön rajoi-
tuksineen ja todellisen käytön keskittymineen. Tässä sovelletaan Bauerin (2001) 
käsitteitä tarjouma (engl. availability) ja toteuma (profitability)25, jotka on alun perin 
tarkoitettu kuvaamaan morfologisen produktiivisuuden kahta osa-aluetta (-ine-sijan 
produktiivisuuden tarkastelusta käsiteparin avulla, ks. Sirola-Belliard [tulossa 2017]). 
Tarjouma keskittyy siihen, mitä sanoja tietyn morfologisen prosessin avulla voi 
muodostaa, ja toteuma siihen, kuinka laajasti kielessä tarjolla olevaa prosessia todel-
la hyödynnetään ja sanoja muodostetaan (Bauer 2001: 205ff). Siinä missä tarjouma 
määräytyy kielisysteemin rajoitusten perusteella, toteuma osoittaa, että kaikki 
mahdolliset ilmaukset eivät ole yhtä todennäköisiä (emt. 207–210). 

Komitatiivin muodonvalintaan sovellettuna tarjouman ja toteuman kahtiajako 
tavoittaa sekä komitatiivimuotojen käyttörajoitukset että muotojen käytön paino-
tukset. Silloin nähdään elollisuuden kannalta ensinnäkin se, millaisista sanoista -ine-
sija ja kanssa-rakenne voidaan muodostaa ja mistä ne ovat mahdottomia, ja toiseksi, 
millaisista sanoista niitä todellisessa kielenkäytössä muodostetaan. Toisin sanoen 
voidaan selvittää yhtäältä, milloin on pakko valita tietty muoto, ja toisaalta, millaista 
muodonvalintaa kielenkäyttäjät tekevät silloin, kun molemmat muodot ovat tarjolla. 

Luku etenee tarjouman ja toteuman kahtiajaon mukaan: ensin käsitellään elolli-
suuden vaikutus muotojen teoreettiseen tarjoumaan ja sen jälkeen tarkastellaan 
muotojen käytännön toteumaa HS2000-korpuksessa. Molemmassa käsittelyssä 
huomioidaan elollisuushierarkian kaksijakoisuus, niin että substantiivihierarkiaa ja 
olioiden elollisuusluokitusta tarkastellaan erikseen. 

Aluksi tarkastellaan elollisuuden vaikutusta suomen komitatiivimuotojen 
tarjoumaan. Olioiden elollisuuden kannalta muodot ovat tarjolla täysin samalla 
tavalla: sekä -ine-sijalla että kanssa-postpositiolla voidaan yhdistää niin korkea- kuin 
matalaelollisia seurattavia ja seuralaisia. Erot muotojen tarjoumassa paljastuvat, kun 

                                                   
25 Kiitän Kari Hiltulaa termiparin suomennoksesta. 
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tarkastellaan seuralais-sanojen sijoittumista laajennetun elollisuushierarkian 
korkeaelollisessa päässä vaikuttavalle substantiivihierarkialle (ks. kuvio 9, jonka 
pohjana ovat Croftin 1990: 112 ja Langackerin 1991: 307 esittämät hierarkiat). 

 
   

 -ine kanssa 

persoonapronomini26   

propri   

ihmisviitteinen appellatiivi   

muu elollisviitteinen appellatiivi   

konkreettiseen elottomaan viittaava appellatiivi   

abstraktiin elottomaan viittaava appellatiivi   

   

Kuvio 9.  -ine-sijalle ja kanssa-postpositiolle mahdolliset seuralais-sanat laajennetulla 
elollisuushierarkialla. 

Kanssa-postposition seuralais-sanat kattavat koko hierarkian, mutta -ine-sijalle 
mahdollisista seuralais-sanoista puuttuu hierarkian korkeaelollisin pää: persoona-
pronominit eivät taivu komitatiivisijassa. Tämän lisäksi proprien taivutuksessa on 
käytännön semanttisia ja pragmaattisia rajoituksia: propreista -ine on luonteva vain 
tietyissä konteksteissa, eikä niitä voi taivuttaa komitatiivissa vapaasti (tätä merkitään 
kuviossa katkoviivalla). Nämä rajoitukset -ine-sijan tarjoumassa ovat osittain yhtey-
dessä sijatunnukseen liittyvään possessiivisuffiksiin mutta todennäköisesti eivät 
kokonaan, mihin viittaavat muiden suomen vähäkäyttöisten sijojen instruktiivin ja 
abessiivin samantyyppiset rajoitukset.  

Persoonapronominien taipumattomuus -ine-sijassa liittynee silti vahvasti posses-
siivisuffiksiin – onhan possessiivisuffiksi persoonapronominien yhteydessä lähtö-
kohtaisesti epäkieliopillinen. Poikkeuksen tähän tekevät substantiivisesti käytetyt 
persoonapronominit, joihin on mahdollista liittää possessiivisuffiksi (esimerkiksi 
entinen minäni, sisäinen minäsi; minäni kylläkin tietää tuohon jo vastauksen vaan toivon kuule-
vani sen sinäni suusta)27. Samoin -ine-sijaa voi pitää teoreettisesti mahdollisena 

                                                   
26 Koska suomen komitatiivimuotojen käytön kannalta eri persoonapronomineilla ei ole persoo-
nahierarkian (1., 2. persoona < 3. persoona) mukaisia eroja, käsittelyssä yhdistetään kaikki persoona-
pronominit yhdeksi hierarkian tasoksi. 
27 http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=9725.85;wap2, 23.9.2006; viitattu 20.9.2016. 
Google-haku (20.9.2016) löytää jopa hän-pronominin possessiivisuffiksillista käyttöä häneni ~ hänesi, 
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substantiivisesti käytetyn persoonapronominin yhteydessä (minuineni, sinuineen), 
mutta luonteeltaan nämä ovat satunnaismuodosteita, jotka vaativat selittävän 
kontekstin (vrt. kuviteltavissa oleva tilanne: Älä teitittele! Voit painua hiiteen teinesi!). 
Persoonapronominien jääminen -ine-sijan tarjonnan ulkopuolelle näyttäytyykin syn-
taktisena tai pragmaattisena rajoituksena. 

Myös se, etteivät proprit taivu vapaasti kaikissa -ine-sijan käyttöyhteyksissä, liittyy 
suurelta osin possessiivisuffiksiin ja sen mukanaan tuomaan omistussuhteen merki-
tykseen (josta tarkemmin ks. luku 5.2.2). Osasyynsä -ine-sijan rajoittuneessa sovel-
tumisessa propreihin voi olla myös sillä, että -ine-pääte aiheuttaa sanaan enemmän 
morfofonologisia muutoksia kuin genetiivin pääte kanssa-rakenteissa ja propreissa 
tunnistettavana säilyminen on erityisen tärkeää. Seuraavassa proprien taivutus-
ta -ine-sijassa lähestytään kuitenkin possessiivisuffiksin kannalta; tarkastelussa ovat 
kaikki proprit, eivät pelkästään ihmisviitteiset. 

Luontevimmillaan propri taipuu -ine-sijassa silloin, kun komitatiivirakenne ilmai-
see prototyyppistä omistussuhdetta ja siis seurattava on inhimillinen, seuralainen 
omistettavaksi soveltuva ja osapuolten välillä on eroava suhde. Näin on esimerkiksi 
keksityissä osapuolipareissa johtaja Rolexeineen tai Risto Reipas Nalle Puheineen. Propri 
on luonteva seuralais-sana myös abstraktin omistussuhteen ilmauksessa, erityisesti 
luomistyön tekijän ja tuloksen suhteen kuvauksessa kuten Leonard de Vinci Mona 
Lisoineen tai Agatha Christie Poiroteineen. Näiden lisäksi komitatiivisijainen propri sopii 
eroavan suhteen ilmaukseen silloin, kun seurattava on eloton, kuten lentokonehalli 
Horneteineen tai pikkubussi Siroloineen kiisi juhlapaikalle. Muissa yhteyksissä proprin 
käyttö seuralais-sanana on rajoittuneempaa. 

Kun osapuolet ovat osa samaa luonnollista kokonaisuutta ja siis toisiinsa osa–
kokonaisuus-suhteessa, komitatiivi ilmaisee eroamatonta omistussuhdetta. Näin on 
esimerkiksi elottomassa osa–kokonainaisuus-suhteessa puu juurineen tai elollisessa 
osa–kokonainaisuus-suhteessa eli ruumiinosasuhteessa äiti sinisine silmineen. Myös 
sukulaisuussanojen voidaan katsoa ilmaisevan elollista eroamatonta omistussuhdet-
ta, ja komitatiivin osapuoliparina ne ilmaisevat prototyyppistä seuralaissuhdetta 
kuten äiti tyttärineen ja tytär äiteineen. Samoin eroamattomiin suhteisiin voitaneen 
laskea monet aineiston seuralaissuhteen ilmaisut, joissa seuralais-sanan leksikaalinen 
sisältö implikoi sosiaalista suhdetta kuten adjutantteineen, avustajineen, joukkoineen, 
kavereineen, kollegoineen, kumppaneineen, miehistöineen, ystävineen. Sen sijaan on vaikea 
antaa eroamattomasta omistussuhteesta esimerkkiä, jossa seuralais-sanana olisi 

                                                   
jotka viittaavat puhujalle (/kuulijalle) rakkaaseen tai muuhun puhujaan (/kuulijaan) läheisesti sidok-
sissa olevaan ihmiseen. 
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propri; lähinnä kyseeseen tulevat maantieteellisen kokonaisuuden osat kuten Tampe-
re Käpylöineen. Henkilöön viittaavat proprit ainoastaan yksilöivät referenttinsä mutta 
eivät voi sisältää tietoa siihen liittyvistä sosiaalisista suhteista, joihin eroamaton 
omistussuhde sopisi. 

Tämän vuoksi possessiivisuffiksin tuoma omistussuhteen tulkinta on henkilö-
viitteisen proprin yhteydessä välttämättä tunnusmerkkinen. Siinä tuntuu piirteitä 
eroavasta omistussuhteesta, kenties jopa omistusoikeudesta. Siksi komitatiivisijai-
nen propri on mahdollinen vain niissä seuralaissuhteen ilmaisuissa, joissa osapuolet 
ovat tai niiden voidaan esittää olevan erityisessä sosiaalishierarkkisessa suhteessa. 
Esimerkiksi lauseen Juha tuli juhlaan Pirkkoineen spontaani tulkinta on, että Juha ja 
Pirkko ovat pariskunta. Myös vanhempi–lapsi-suhde on mahdollinen. Ilmaus ei 
kuitenkaan ole sävyltään neutraali, vaan siitä voi halutessaan lukea niin vähättelyä 
kuin hellittelyä. Tämä on selvästi yhteydessä juuri possessiivisuffiksiin, sillä sama 
lisämerkitys syntyy silloinkin, kun possessiivisuffiksi lisätään kanssa-rakenteeseen 
(vrt. Juha tuli juhlaan Pirkkonsa kanssa). 

Suomen komitatiivimuotojen tarjouman tarkastelu osoittaa, että elollisuus ei ra-
joita kummankaan muodon käyttöä semanttiselta kannalta: molempia muotoja 
voidaan soveltaa kaikkiin olioihin elollisuudesta riippumatta. Sen sijaan substantii-
vihierarkian korkeaelollisen pään sanoille käy komitatiiviksi vain kanssa-postpositio. 
Tämän -ine-sijan käytön rajoituksen voisi ajatella olevan outo ja vastoin komitatiivin 
luonnetta – onhan komitatiivi korkeaelollinen sija, jolle hierarkian korkeaelollisen 
pään tulisi olla lähtökohtaisesti tarjolla. Näin ei kuitenkaan ole. Kyseessä on enem-
mänkin maailman kielille tyypillinen taivuttamisen rajoitus: typologisesti on odotuk-
senmukaista, että konkreettiseen viittaavilla appellatiiveilla on kielessä maksimaali-
nen taivutus ja pronominit ja proprit taipuvat niitä suppeammin (Iggesen 2009, 
2011b; Pajunen 2010; ks. myös käsillä olevan työn luku 2.1.3). Kuten edellä todet-
tiin, -ine-sijassa taipuvat sanat voivat viitata miltä varsinaisen elollisuushierarkian 
asteelta olevaan olioon tahansa, ja siten sen tarjouma sopii korkeaelolliselle sijalle. 

Edellä on nähty, millaisiin sanoihin -ine-sijaa ja kanssa-postpositiota on elollisuu-
den näkökulmasta mahdollista soveltaa. Seuraavaksi siirryn muotojen toteumaan ja 
tarkastelen HS2000-korpuksen perusteella, millaisista sanoista muotoja todella käy-
tetään ja mille elollisuushierarkian asteille käyttö keskittyy. Ensin käsittelen 
toteumaa substantiivihierarkian kannalta ja sitten olioiden elollisuuden kannalta. 

Korpuksessa komitatiivin toteuma substantiivihierarkian kannalta vastaa täysin 
edellä hahmoteltua tarjoumaa (ks. kuvio 9, s. 182): kanssa-ilmauksissa on käytetty 
sanoja koko hierarkialta, mutta -ine-sijan toteumasta persoonapronominit puuttuvat 
ja proprit ovat harvinaisia. Kanssa-postposition käytössä proprit puolestaan koros-
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tuvat: aineiston seuralais-sanoista 35 % on propreja. Lähes kaikki niistä ovat ihmis-
viitteisiä, ja näistä suurinta osaa käytetään yhdessäoloa ilmaisevissa kanssa-
ilmauksissa. Sen sijaan persoonapronomineja on kanssa-rakenteen seuralais-sanoina 
vähän koko HS2000-korpuksessa. Kaikista korpuksen kanssa- ja kanssa-
POSS-ilmauksista 1,5 % (n = 348) sisältää persoonapronominin seuralais-sanana28. 
Näiden vähäisyyteen vaikuttanee aineiston luonne: vaikka kanssa-postpositio itses-
sään on luonteva persoonapronomineista, toisin kuin -ine-sija, ei kirjoitettu asiakieli 
sisällä niitä paljon (vrt. keskusteluaineistossa kanssa-rakenteen seuralais-sanoista 
n. 30 % on ihmisviitteisiä pronomineja, Juvonen 2013: 42). Aineisto-otoksessa ei 
luonnollisestikaan ole persoonapronominia täydentäviä kanssa-postpositioita, sillä 
tutkimuksen aineiston seuralais-sanat on muotojen vertailtavuuden nimissä rajattu 
substantiiveihin; muuten persoonapronominin sisältäviä kanssa-ilmauksia olisi sisäl-
tynyt 2000 ensimmäiseen kanssa-postposition osumaan 33: minun kanssani sekä 
hänen ja heidän kanssaan. 

Loput 65 % kanssa-aineiston seuralais-sanoista ovat appellatiiveja. Osa appella-
tiivisista kanssa-tapauksista (7 %) on verrannollisia -ine-sijamuodon käyttöön siinä 
suhteessa, että niissä seuralais-sanaan liittyy valinnainen possessiivisuffiksi. Useim-
miten kyseessä on jo sanasemantiikaltaan eroamatonta omistussuhdetta kuten suku-
laisuussuhdetta ilmaiseva seuralais-sana kuten perheensä, vaimonsa, äitinsä, mieheni, 
tyttäreni, veljeni kanssa. Mukana on kuitenkin myös seuralais-sanoja, joiden referentil-
lä ei ole sisäänrakennettua suhdetta seurattavaan, vaan eroamaton omistussuhde 
syntyy nimenomaan possessiivisuffiksin vaikutuksesta – kuten -ine-sijaa käytettäessä 
tapahtuu välttämättä. Possessiivisuffiksillisia kanssa-rakenteita havainnollistaa 
Gergijev oopperaseurueensa kanssa esimerkissä (281). 

(281)  [Mariinski-teatterin johtaja ja kapellimestari Valeri] Gergijev viettää ooppera-
seurueensa kanssa noin 250 päivää vuodessa, mutta ei pelkästään Pietarissa. 
(HS 559470) 

-ine-sijan tarjouman tarkastelu edellä osoitti, että -ine-sija ei ole juurikaan tarjolla 
substantiivihierarkian korkeaelollisesta päästä. Ei siis ole yllättävää, että aineistossa 
lähes kaikki -ine-rakenteen seuralais-sanat ovat appellatiiveja (99,5 %) ja propreja on 
marginaalisesti (0,5 %). -ine-sijaisia persoonapronomineja ei ole koko korpuksessa 
lainkaan. Kirjoitettua yleiskieltä puhekielisempää käyttöä paljastava Google-haku 
kuitenkin osoittaa, että niitä voidaan tavata satunnaisesti. Minuine- ja sinuine-muotoja 

                                                   
28 Yksikön 1. p.: 14 osumaa; yksikön 2. p.: 5 osumaa; yksikön 3. p.: 175 osumaa; monikon 1. p.: 15 
osumaa; monikon 2. p.: 2 osumaa; monikon 3. p.: 137 osumaa. (Vertailussa on hyvä muistaa, että 
koko korpuksessa ei ole yhtään komitatiivisijaista persoonapronominia.) 
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löytyy internetin puheenomaisista tekstiympäristöistä kuten blogeista ja keskustelu-
palstoilta, mutta ne ovat selvästi tietoisen kielellä leikittelyn tulosta ja sellaisina 
satunnaismuodosteita (ks. uudissanan ja satunnaismuodosteen eroista esim. 
Pajunen 2006 ja Itkonen & Pajunen 2010). Kuitenkin niiden esiintyminen osoittaa, 
että persoonapronominien rajautuminen pois -ine-sijan tarjoumasta on lähinnä syn-
taktinen tai pragmaattinen rajoitus, eikä niinkään varsinainen taivutukseen liittyvä 
leksikaalinen rajoitus. 

Esimerkiksi Google-haku (19.5.2016) minuine-komitatiivin eri possessiivisuffiksi-
varianteilla tuotti yksitoista osumaa (kolme minuineni ja kahdeksan minuineen-
osumaa, muilla suffiksivarianteilla ei ollut osumia) ja sinuine-haku kaksi osumaa; 
näistä alla esimerkit (282) ja (283). (Jälkimmäisen ”kieliopillinen” variantti olisi itse 
asiassa sinuineen.) 

(282)  Kello 18:45 taksini kurvasi purkkaa jauhavine kuskeineen ja minuineen ja 
matkalaukkuineni oopperan alaovelle, jossa lasiseinän takana huitoivat jo tutut 
kädet. (http://keskustelu.suomi24.fi/node/8700721, 16.12.2009 keskustelu-
alueen Runot-osiossa; viitattu 20.9.2016) 

(283)  Vai ajattelitko velipoikinesi (tai velipoikasi sinuinesi) ostavasi 5 v vanhan 
Nissanin, mihin ei tule koskaan mitään vikaa. (http://www.huuto.net/keskustelu 
/show/id/369119, 21.4.2004; viitattu 20.9.2016) 

Ainoassa Google-haulla (19.5.2016) löytyneessä hän-osumassa hänineen kaikkineen 
näkyy tietoinen kielileikki eksplisiittisesti. Se on osa koiraharrastajien keskustelu-
palstalla käytyä keskustelua, jossa edellä on juuri käynyt ilmi, että Kerttu (K) asuu 
Vähässäkyrössä eikä Helsingissä. Ensin Sari (S) kommentoi tätä yllättävää tietoa ja 
toisessa vuorossaan tekee metahuomion ensimmäisen kommenttinsa sisältämästä 
hän-pronominista. Substantiivisesti käytettyä hänineen-komitatiivia seuraava hymiö 
osoittaa kirjoittajan tietävän, että muoto ei ole kirjakielinen. Lause konteksteineen 
on esimerkissä (284). 

(284) S: Kerttu vaikuttaa jotenkin niin cityihmiseltä, että olin ihan varma että hän asuu 
Helsingissä. :eek: [ =  ] 

K: Haha! :D En kyllä iiiiihan Helsingis, vaikka kyllä tän minikylän meininki on ku 
itä-Helsingis konsanaan! 

S: Tuntui jotenkin kamalan viralliselta kirjoittaa ”hän”. En osaa jotenkin oikein 
päättää, miten kirjoittaisin – ihan kunnolla kirjakielellä hänineen (:DD) 
kaikkineen vai ihan samalla tavalla kuin puhuisin vai jotain siltä väliltä? :shifty: 
[ =  ] 

(http://www.koirat.com/keskustelu/junnupalsta/pulina_2_3430?sivu=70, 
12.4.2010; viitattu 20.9.2016) 



 

187 

Komitatiivisijassa taivutettuja propreja on aineistossa hyvin vähän (0,5 %), eikä 
niihin sisälly lainkaan yksityishenkilöiden seuralaissuhteen ilmauksia esimerkkiparin 
Juha Pirkkoineen tapaan, mikä voi osittain johtua aineistona olevan kirjoitetun kielen 
neutraaliuteen pyrkivästä luonteesta. Toisaalta kanssa-aineistosta löytyy täysin -ine-
sijaa vastaavaa possessiivisuffiksillista käyttöä, kuten Juha Pirkkoineen -ilmausta 
vastaava epäneutraali pariskuntasuhde mies Nataliansa kanssa esimerkissä (285). Jos 
possessiivisuffiksin näkee tuovan ilmaukseen vähättelevää sävyä, osapuolten suurta 
ikäeroa osoittavat attribuutit 47-vuotias ja parikymppinen vain korostavat sitä. Posses-
siivisuffiksin synnyttämää hellittelevää sävyä havainnollistaa eläinmaailman 
personifikoitua äiti–lapsi-suhdetta kuvaava esimerkki (286) Mimmi Kallensa 
kanssa. -ine-sija olisi näissä yhteyksissä aivan yhtä mahdollinen, mutta siis puuttuu 
aineistosta. Jonkin verran proprin taivuttamisen ongelmallisuutta kierretään käyt-
tämällä proprin jäljessä appositioattribuuttia, joka on appellatiivi, kuten seuralais-
suhdetta ilmaisevassa esimerkissä (287) Paasikivi Alli-vaimoineen. Tosin tämäkään ei 
ole yleinen strategia (0,5 % -ine-aineistosta; vrt. kanssa-postposition kohdalla ylei-
sempää: 4 % kanssa-aineistosta kuten esimerkissä (288) Hizbul Mujahideen -ryhmän 
kanssa). 

(285)  47-vuotias mies [Mariinski-teatterin johtaja Valeri Gergijev] meni viime syksynä 
naimisiin parikymppisen Nataliansa kanssa Pohjois-Ossetiassa. (HS 560066) 

(286)  Teatterisalissa esiintyy persoona toisensa jälkeen: muun muassa Ransun serkku 
Mauri, dementiaa sairastava Pupuvaari, viiden kissanpojan emo Mimmi Kallensa 
kanssa ja joukko hurjempaa väkeä, kuten krokotiili Gena, joka on Jukkapekka 
Kinnusen tekemä. (HS 1425977) 

(287)  Juho Kusti Paasikivi matkusti puolestaan Saksan kylpylöihin Alli-vaimoineen jo 
ennen presidentiksi tuloaan. (HS 13153666) 

(288)  Hallitus jatkoi torstaina neuvotteluja Hizbul Mujahideen -ryhmän kanssa. 
(HS 2632067) 

Puolet -ine-sijaisista propreista ovat ihmisviitteisiä, mutta ne eivät tyypillisesti 
ilmaise seuralaissuhdetta. Ainoa poikkeus on esimerkin (289) Jimi Pääkallo Tyrävöi-
neen, jossa seurattava on yksityishenkilö ja seuralainen ryhmä, Tyrävyö-niminen 
yhtye. 

(289)  Nightwish ja Sentenced vetosivat paikalla notkuviin hevareihin, Jimi Pääkallo 
Tyrävöineen pikkutyttöihin ja Guano Apes ja Bomfunk MCs kaikkiin, joille riitti 
menestyneen yhtyen näkeminen. (HS 665225) 

Esimerkissä näkyy hyvin, miten osapuolten väliin muodostuva omistussuhde impli-
koi erityistä sosiaalishierarkkista tai jopa juridista suhdetta osapuolten välillä: Tyrä-
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vöineen seuralais-sanana antaa ymmärtää, että näyttelijä-kitaristi Jimi Pääkallolla on 
keskeinen tai johtava asema Tyrävyö-yhtyeessä. Tämä ei itse asiassa vastaa todelli-
suutta, vaan jo yhtyeen virallinen nimi (Tyrävyö feat. Jimi Pääkallo) osoittaa, että 
Pääkallo on yhtyeen kannalta väliaikainen muusikko, ei yhtyeen varsinainen jäsen. 
Komitatiivin avulla osapuolten suhteet saadaankin näyttäytymään päinvastaisina – 
mikä vastannee esimerkissä mainittujen pikkutyttöjen todellisuutta: Tyrävyötä 
mennään katsomaan teini-idoli Pääkallon vuoksi. 

Suurin osa -ine-aineiston komitatiivisijaisista propreista esiintyy muiden merki-
tysten kuin seuralaissuhteen ilmaisussa. Näissä possessiivisuffiksin mukanaan tuo-
ma omistussuhde on luonteeltaan eroamaton ja implikoi osa–kokonaisuus-
suhdetta. Tällöin osapuolet voivat olla elollisuudeltaan prototyyppisiä eli inhimilli-
siä, ja osa–kokonaisuus-suhteena on yksilön ja ryhmän suhde. Tätä havainnollistaa 
esimerkki (290) alkuperäinen [jengi] Bisseineen, Lasseineen ja Gusseineen. Bisse, Lasse ja 
Gusse, siis näyttelijät Birgitta Ulfsson, Lasse Pöysti ja Gustav Wiklund, kuuluvat 
Lilla Teaternin alkuperäiseksi mainittuun näyttelijäkokoonpanoon, johon kuului 
lisäksi ainakin teatterin johtaja Vivica Bandler (Marie Finne, Lille teatern; henkilö-
kohtainen tiedonanto 15.12.2011). 

(290)  Lillanin nykyjengi kyllä näyttelee sketsejä kevyesti ja iloisesti, ei aivan yhtä karis-
maattisesti kuin se alkuperäinen Bisseineen, Lasseineen ja Gusseineen, mutta 
kohtuullista mielenkiintoisemmin. (HS 5389036) 

Inhimilliseen viittaavia propreja yleisempää aineistossa on, että -ine-sijainen pro-
pri on osa elottomien osapuolten suhteen ilmaisua, kuten nähdään esimerkeissä 
(291)–(293). 

(291)  Satamaradan sulkeminen lienee vain ajan kysymys. Sen jälkeen makasiinin suun-
tainen leveä puistokatu terasseineen, Kiasman alapiha, Sanomatalon lävistävä 
jalankulkuväylä ja edelleen koko musiikkitalon suunnittelualue Töölönlahden- ja 
Karamzininkatuineen olisivat luonteva osa toimivaa kaupunkirakennetta. 
(HS 4609261) 

(292)  Hän lähti myös pakoon Seinäjoen liian vilkasta sosiaalista elämää kirjallisuus-
piireineen ja Kalevalaisine naisineen. (HS 5528548) 

(293)  Tuttujen amerikkalaissarjojen uusinnat ovat Simpsoneineen, Ally 
McBealeineen, Teho-osastoineen ja amerikkalaisine poliisisarjoineen suun-
nilleen samoja, mitä näkee muiltakin kanavilta. (HS 1069002) 

Esimerkin (291) seurattava on konkreettinen maantieteellinen aluekokonaisuus, 
Helsingin musiikkitalon suunnittelualue ja seuralaisena (yhdet) sen osat, Töölön-
lahden- ja Karamzininkadut. Osa–kokonaisuus-merkityksen rinnalla esimerkki 
ilmaisee spatiaalisen sijaitsemisen merkitystä ’kadut sijaitsevat suunnittelualueella’ 
sekä mahdollisesti myös ’mukaan lukien’ -merkitystä (’suunnittelualue nämä kadut 



 

189 

mukaan lukien’), mikäli suunnittelualue rajautuu katuihin. Esimerkki (292) puoles-
taan kuvaa elottoman abstraktin kokonaisuuden abstrakteja osia: kirjailija Sisko 
Istanmäen sosiaalisen elämän osia olivat kirjallisuuspiiri(t) ja Kalevalaisten naisten 
toimintaan osallistuminen. Viimeinen esimerkki (293) ilmaisee ’mukaan lukien’ -
merkityksen hyponyymista erityistapausta, jossa perusmerkitykseen ’x, mukaan 
lukien y’ liittyy tarkentava merkitys ’y on (eräänlainen) x’. Esimerkin hyperonyymi-
na on amerikkalaissarjojen uusinnat ja hyponyymina lista pääasiassa propreilla 
nimettyjä amerikkalaissarjoja (Simpsonit, Ally McBeal, Teho-osasto ja poliisisarjat). 

Edellä on nähty, millaiset -ine-sijan ja kanssa-postposition toteumat ovat 
HS2000-aineistossa substantiivihierarkian näkökulmasta. Seuraavaksi muotojen 
toteumaa tarkastellaan olioiden elollisuuden kannalta. Muotojen tarjouman yhtey-
dessä todettiin, että molempia muotoja voidaan soveltaa kaikkiin olioihin elollisuu-
den asteesta riippumatta. Korpusaineisto vahvistaa tämän, ja lisäksi sen perusteella 
nähdään, millaisista osapuolista kutakin muotoa tyypillisesti käytetään: inhimillisistä, 
eläimistä, elottomista konkreettisista vai elottomista abstrakteista. Osapuolista tar-
kastellaan ensin seuralaista, sitten seurattavaa ja lopuksi seurattavan ja seuralaisen 
muodostamaa osapuoliparia kokonaisuutena. 

Korpusaineistossa -ine-sijan seuralaiset jakautuvat pääosin tasaisesti eri elolli-
suusluokkiin, vain eläimiä on vähän (inhimillisiä 29 %, eläimiä 2 %, konkreettisia 
33 % ja abstrakteja 29 %; ks. kuvio 10). Kanssa-postposition seuralaisista pääosa on 
inhimillisiä ja muita on paljon vähemmän; eläimiä on myös kanssa-aineistossa vähi-
ten (inhimillisiä 77 %, eläimiä 1 %, konkreettisia 8 % ja abstrakteja 11 %). 

 

Kuvio 10.  Seuralaisen elollisuus -ine- ja kanssa-käytöissä (kummankin n = 1000). 
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Tuloksella näyttää olevan yhtymäkohtansa muotojen toteumaan substantiivi-
hierarkialla. -ine-sijan toteuman eri puolissa ei tosin ole paljon verrattavaa, sillä 
aineiston seuralais-sanoista 99,5 % on appellatiiveja, jotka viittaavat elollisuudeltaan 
erilaisiin olioihin. Sen sijaan kanssa-aineistossa substantiivihierarkia ja olioiden elol-
lisuus risteävät selvästi: inhimillisiin seuralaisiin viittaavien kanssa-ilmausten seura-
lais-sanoista 45 % on propreja, 55 % appellatiiveja. Tämä havainnollistaa hyvin 
elollisuuden vaikutusta komitatiivien muodonvalintaan. Yhtäältä nähdään, että 
kanssa-postposition soveltaminen ihmisviitteisiin propreihin on hyvin yleistä ja 
kanssa-postpositio saa siitä huomattavan edun muodonvalinnassa, silloin kun komi-
tatiivilla ilmaistaan inhimillisten olioiden seuralaissuhdetta. Toisaalta huomataan, 
etteivät proprit yksinään riitä selittämään sitä, että kanssa-postposition toteumassa 
on enemmän inhimillisiä seuralaisia kuin -ine-sijalla. Kanssa-postposition seuralais-
sanoissa kun on lähes kaksi kertaa niin paljon ihmisviitteisiä appellatiivejakin (44 %) 
kuin -ine-sijalla (28 %). Kanssa on siis ylipäätään etusijalla, kun komitatiivia muodos-
tetaan ihmiseen viittaavasta seuralais-sanasta. 

Edellä on tarkasteltu suomen komitatiivimuotojen toteumaa seuralaisen elolli-
suuden kannalta. Vaikka juuri seuralais-sana on se, johon komitatiivimuoto liittyy, 
ei semanttisella tasolla kannata rajoittua tarkastelemaan yksinomaan seuralaista. 
Komitatiivin merkitysydin on ilmaista inhimillisten osapuolten suhdetta, ja siksi 
myös seurattavan elollisuus vaikuttaa komitatiivin muodonvalintaan. Maailman 
kielten perusteella seurattavan elollisuutta voi pitää jopa ensisijaisena muodonvalin-
nan kriteerinä: maailmassa on kieliä, joissa komitatiivin käyttö on rajattu tapauksiin, 
joissa seurattava on korkeaelollinen mutta seuralaiselle ei ole rajoituksia, mutta 
päinvastaisia tapauksia ei näyttäisi olevan – siis kieliä, jotka vaatisivat seuralaiselta 
korkeaelollisuutta ilman että seurattavalla olisi semanttisia rajoituksia (Stolz ym. 
2009: 603–604) (ks. myös luku 2.2.1). 

Korpusaineistossa -ine-komitatiivin seurattavista inhimillisiä on 44 %, eläimiä 
1 %, konkreettisia 25 % ja abstrakteja 23 % (ks. kuvio 11). Yksittäisistä elollisuus-
luokista seurattavia on siis eniten inhimillisten luokassa toisin kuin seuralaisissa, 
joissa inhimillisiä on vähemmän kuin konkreettisia tai abstrakteja seuralaisia. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita, että -ine-sija keskittyisi korkeaelollisiin seurattaviin, vaan 
aineistossa on elottomia seurattavia yhteensä enemmän (48 %) kuin elollisia (45 %). 
Sen sijaan kanssa-postpositio keskittyy ylivoimaisesti inhimillisiin seurattaviin – vielä 
voimakkaammin kuin inhimillisiin seuralaisiin: 87 % kanssa-aineiston seurattavista 
on inhimillisiä, 1 % eläimiä, 4 % konkreettisia ja 6 % abstrakteja. Tältä osin kanssa-
postposition käyttö painottuu selkeästi komitatiivin prototyyppiselle ydinalueelle. 
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Kuvio 11.  Seurattavan elollisuus -ine- ja kanssa-käytöissä (kummankin n = 1000). 

Edellä on tarkasteltu seuralaisen ja seurattavan elollisuutta toisistaan erillään. 
Kattavin yleiskuva olioiden elollisuuden vaikutuksesta komitatiivimuodon valintaan 
saadaan, kun tarkastellaan molempien osapuolten elollisuutta samanaikaisesti. 
Silloin nähdään, millaisia osapuolia aineistossa yhdistetään -ine-sijalla ja millaisia 
kanssa-postpositiolla. Kun neljä elollisuusluokkaa yhdistetään pareiksi, saadaan 16 
mahdollista elollisuusparia. 

Kuvio 12 esittää osapuoliparien eri elollisuusyhdistelmien osuudet -ine-sijan ja 
kanssa-postposition käytössä. Se havainnollistaa kahta seikkaa. Ensinnäkin harmai-
den pallonpuoliskojen yhteispinta-ala edustaa kaikkia aineiston -ine-tapauksia, jol-
loin kunkin elollisuusparin osuus -ine-sijan käytöstä havainnollistuu vertaalla puolis-
kojen kokoa keskenään; valkoiset puoliskot kuvaavat kanssa-postposition käytön 
suhteellista jakautumista eri elollisuuspareihin. Toiseksi kuvio havainnollistaa muo-
tojen frekvenssiä suhteessa koko korpuksen sanamäärään, siten että pallonpuolis-
kojen koko on verrannollinen ilmiön tiheyteen korpuksessa; merkkien selityksessä 
esiintyvien puoliskojen koko vastaa kooltaan viittä esiintymää /1 000 000 korpuk-
sen sanaa. (Kuviossa mukana ovat elollisuutensa puolesta selkeästi luokiteltavat 
parit 2000-aineistosta, -ine n = 1835 ja kanssa n = 1930. Olioiden elollisuusasteita 
merkitään luokan alkukirjaimin: i = inhimillinen, e = eläin, k = konkreettinen elo-
ton, a = abstrakti eloton. Seurattavan elollisuus esitetään x-akselilla ja seuralaisen 
y-akselilla.) 
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Kuvio 12.  Osapuoliparien elollisuus -ine- ja kanssa-käytöissä (2000-aineistoista). 

-ine-sijan elollisuuspareissa erottuu neljä pääasiallista käytön keskittymää. Ensin-
näkin sijan toteumassa nousee esiin kahden inhimillisen osapuolen yhdistäminen 
(i+i 29 % aineistosta, ks. esimerkki (294)). Toinen keskittymä on kahden konkreet-
tisen osapuolen suhde (k+k 22 %, ks. esimerkki (295)) ja kolmas kahden abstraktin 
osapuolen suhde (a+a 21 %, ks. esimerkki (296), joka sisältää kaksikin eri a+a-
osapuoliparia). Neljäntenä keskittymänä voidaan erottaa inhimillisen seurattavan ja 
elottoman seuralaisen suhde (i+k 11 % ja i+a 7 %, ks. esimerkit (297) ja (298)). 
Näiden neljän keskittymän ulkopuolelle jää 10 % niistä -ine-elollisuuspareista, joiden 
elollisuus on määriteltävissä. 

(294)  Pari viikkoa sitten Imaad Theebaan oli tullut perheineen Huutolaaksoon 
katselemaan maitaan rajan toisella puolella. (HS 869662) 

(295)  Noin 50 olutkoria täysine pulloineen tippui rekasta Varkaudentielle varhain 
torstaiaamuna. (HS 488890) 

(296)  Työelämäpuitteemme säädöksineen antaa turvaa kohtuullisen hyvin, koulutus-
järjestelmämme nykyisine työharjoitteluineen ja tutkintoineen vastaavat kan-
sainvälistä tasoa. (HS 1972209, HS 1972217) 



 

193 

(297)  Papi tuli palloineen bluesfestivaalille Imatralta. (HS 15419) 

(298)  Paljon väkeä lähtee, mutta he tulevat ulkomailla hankkimineen [sic] tietoineen ja 
taitoineen takaisin. (HS 59137) 

Kanssa-postposition yhdistämien osapuolten elollisuuspareista yksi on aineistossa 
ylivoimaisesti muita yleisempi, nimittäin kahden inhimillisen osapuolen suhde (i+i 
79 % aineistosta, ks. esimerkki (299)). Sen lisäksi käytössä erottuvat samat elolli-
suusyhdistelmät, joihin -ine-sijan käyttö keskittyy, vaikka suhteessa pääkeskittymään 
nämä ovatkin sivuroolissa: inhimillisen seurattavan ja elottoman seuralaisen suhde 
(i+k 4 % ja i+a 6 %, ks. esimerkit (300) ja (301)) sekä kahden konkreettisen (k+k 
3 %, ks. esimerkki (302)) ja kahden abstraktin osapuolen suhteet (a+a 5 %, ks. esi-
merkki (303)). Muu käyttö on hyvin vähäistä (3 % niistä tapauksista, joissa molem-
pien osapuolten elollisuus on määriteltävissä). 

(299)  Oman aikansa Lonely Planetin tekijä matkasi kuvausryhmän kanssa 1950-luvun 
Euroopassa ja filmasi dokumentit Ranskan baskialueilta, Pariisista ja Lontoosta. 
(HS 414112) 

(300)  Asiakkaat tulevat usein toimistoon kuittipinon kanssa. (HS 497318) 

(301)  Valitettavasti Hujanen menee pelon kanssa sänkyynkin. (HS 71791) 

(302)  Tästä auto sinkoutui vastaantulevien kaistalle ja joutui nokkakolariin vastaan 
tulleen pickup-auton kanssa. (HS 859863) 

(303)  Työnantajien mielestä vuorotteluvapaa kilpailee koulutusvakuutuksen kanssa, 
joka tullee voimaan ensi vuoden kesällä. (HS 1342753) 

Vaikka elollisuusparien suhteelliset osuudet muotojen toteumista ovat huomat-
tavan erilaiset, toteumat paljastavat, että sekä -ine-sija että kanssa-postpositio pyrki-
vät yhdistämään olioita, jotka ovat keskenään samalta elollisuushierarkian tasolta. 
Kuten edellä on käynyt ilmi, tämän on todettu olevan komitatiiville typologisesti 
luontainen piirre (Stolz ym. 2009: 603–604). Erityisen huomattavaa muotojen väli-
sistä eroista on se, että huolimatta kanssa-postposition suuremmasta yleisfrekvens-
sistä korpuksessa -ine-sijalla yhdistettyjen elottomien osapuoliparien tiheys korpuk-
sessa on jopa kanssa-postpositiota suurempi (erityisesti k+k, k+a ja a+k; 
a+a-parikin on tasoissa kanssa-käytön kanssa). 

Osapuolten elollisuudella voidaan nähdä yhteyksiä siihen, miten komitatiivira-
kenne käyttäytyy lausetasolla (vrt. luku 3). Elollisuutta voidaan esimerkiksi verrata 
komitatiivirakenteiden kenttämalleihin – siis siihen, miten komitatiivirakenteen osat 
tyypillisesti sijoittuvat lauseeseen (ks. tarkemmin luku 3.4.3). -ine-rakenteen ylei-
simmät kenttämallit ovat teemapaikka–teemapaikka-, loppukenttä–loppukenttä- ja 
teemapaikka–loppukenttä-malli, kanssa-rakenteella teemapaikka–loppukenttä-malli 
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sekä seurattava-lausekkeen puuttuminen. Kanssa-postpositio on siis selvästi keskit-
tynyt sekä elollisuuden että kenttämallien puolesta yhteen päävaihtoehtoon, jotka 
siten luonnollisestikin yhtenevät (i+i ja teemapaikka–loppukenttä). -ine-sijalla on 
puolestaan kolme selvää käytön keskittymää sekä osapuolten elollisuuden että kent-
tämallien osalta. Vertailu osoittaa, että vaikka nämä keskittymät eivät yhtene, eri 
elollisuuspareilla on joitain tendenssejä lauseen kenttiin sijoittumisessa (ks. tauluk-
ko 18 yleisimmistä elollisuuspareista ja kenttämalleista). 

Taulukko 18.  -ine- ja kanssa-rakenteiden yleisimmät elollisuusparit yleisimmissä kenttämalleissa 
(-ine 500-aineistosta, kanssa 400-aineistosta). 

elollisuus-
pari 

-ine-rakenteen kenttämalli kanssa-rakenteen kenttämalli 
teema-
teema 

teema- 
loppu 

loppu- 
loppu YHT teema-

loppu 
ø -

teema 
ø -

loppu YHT 

i+i 50 45 23 118 219 14 62 295 
i+k 12 20 12 44 6 2 4 12 
i+a  13 9 22 10 4 1 15 
k+k 25 11 45 81 6  2 8 
a+a 28 9 28 65 5   5 
YHT 115 98 117 330 246 20 69 335 

Esimerkiksi inhimillisiin osallistujiin viittaavat osallistuja-parit keskittyvät kenttä-
malleihin, joissa seurattava-sana on teemapaikalla, kun taas kahden elottoman 
konkreettisen osapuolipariin viittaava komitatiivirakenne sijoittuu todennäköisim-
min kokonaan loppukenttään ja kahden elottoman abstraktin parille riittää, että 
kenttä on yhteinen, oli se sitten teemapaikka tai loppukenttä. Kanssa-rakenteen 
osalta mielenkiintoista on se, että eksplisiittisen seurattava-lausekkeen puuttuessa 
seurattava on lähes aina ja seuralainenkin tyypillisesti inhimillinen. (Ainoa poikkeus 
seurattavan elollisuuteen ovat kahdesta ruoka-aineesta muodostuvat kahden elot-
toman konkreettisen parit, joiden seurattava jää implisiittiseksi, koska imperatiivi-
lauseen objekti on elliptinen, kuten Tarjoa ø [’kastike’] kesäisten kalaruokien kanssa 
esimerkissä (88), s. 104.) 

Inhimillisen seurattavan painottuminen teemapaikalle sopiikin hyvin siihen 
yleiskuvaan, että inhimilliseen sekä ylipäätään elolliseen olioon viittaavat sanat vali-
koituvat lauseen subjektiksi elottomaan olioon viittaavia todennäköisemmin 
(ks. esim. Helasvuo 2001). Suomen komitatiivirakenteiden seurattava-sana on ylei-
simmin subjektiasemainen (ks. taulukko 4, s. 115), mutta silloin kun se on objektin 
asemassa, sillä on tyypillisesti eloton referentti: -ine-rakenteessa 82 % ja kanssa-
rakenteessa 3/4 objektiasemaisista seurattava-sanoista viittaa elottomaan olioon 
(ks. taulukko 19, jossa -ine perustuu 500-aineistoon ja kanssa rektioelementittömään 
400-aineistoon; pois on jätetty sekä lauseenjäsenasemansa että elollisuutensa puo-
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lesta monitulkintaiset tapaukset, -ine n = 46 ja kanssa n = 11). Subjektiasemainen 
seurattava-lauseke ei tietenkään välttämättä viittaa elolliseen olioon, ja tässä näkyy-
kin hyvin se muotojen välinen ero, että -ine-sijaa käytetään runsaammin elottomien 
osapuolten yhdistämiseen: siinä missä lähes kaikki (95 %) kanssa-rakenteiden 
subjektiasemaisista seurattava-lausekkeista viittaa elolliseen, -ine-rakenteessa näin on 
vain vähän yli puolessa tapauksista (57 %). 

Taulukko 19.  Seurattava-lausekkeen lauseenjäsenasema ja seurattavan elollisuus -ine- ja kanssa-
käytöissä (-ine 500-aineistosta, kanssa 400-aineistosta). 

seurattava-NP:n 
lauseenjäsenasema 

seurattavan elollisuus 
-ine kanssa 

elollinen eloton YHT elollinen eloton YHT 
S (& S/pred:vi) 185 142 327 351 17 368 
O 15 68 83 4 12 16 
muu 6 9 15 2 3 5 
(ei voi määrittää)29 16 13 29    
YHT 222 232 454 357 32 389 

Tässä luvussa on käsitelty elollisuuden vaikutusta siihen, kumpaa kahdesta 
komitatiivimuodosta käytetään, -ine-sijaa vai kanssa-postpositiota. Muotojen käyttöä 
on tarkasteltu kahdesta näkökulmasta, tarjouman ja toteuman kannalta. Tarjouma 
osoittaa käytön teoreettiset mahdollisuudet rajoituksineen ja toteuma todellisen 
käytön keskittymineen. Koska elollisuutta voidaan tarkastella kielessä sekä sana-
tasolla että olioiden tasolla ja kansainvälisessä kirjallisuudessa paljon viitattu (laajen-
nettu) elollisuushierarkia sisältää nämä molemmat, on sekä tarjoumaa että toteumaa 
käsitelty niin osapuolisanojen substantiivihierarkian kuin osapuolten elollisuuden 
näkökulmasta.  

Tarjouman osalta nähdään, että molemmat muodot soveltuvat käytettäviksi 
kaikille pragmaattis-semanttisen elollisuusluokittelun tasoille viittaavien sanojen 
yhteydessä. Erot muotojen tarjoumassa näkyvät substantiivihierarkiassa: kanssa-
postposition voi yhdistää miltä tahansa hierarkian tasolta olevaan substantiiviin, 
mutta -ine-sija on mahdoton tai käytöltään rajoittunut substantiivihierarkian 
korkeaelollisesta päästä, siis persoonapronomineista ja propreista. 

Muotojen toteumaa on kartoitettu HS2000-korpuksen perusteella, jossa näkyvät 
tarjouman substantiivihierarkiaan liittyvät rajoitukset. -ine-sijaiset persoona-
pronominit puuttuvat koko korpuksesta, ja -ine-sijaisia proprejakin on aineistossa 
                                                   
29 Lauseenjäsenasemaa ei voi määrittää predikaattiverbittömistä esimerkeistä (-ine n = 27) eikä seurat-
tava-lausekkeen puuttuessa (-ine n = 2); kanssa-rakenteen 400-aineistosta nämä on rajattu jo valmiiksi 
pois (ks. aineiston rajausperusteet luvusta 3.4.3). 
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marginaalisen vähän. Toisaalta persoonapronomineja on todella vähän myös 
kanssa-postposition seuralais-sanoissa koko korpuksessa, vaikka ne ovat sille 
vapaasti tarjolla; tämä johtunee kirjoitetun asiakielen luonteesta. Propreja kanssa-
aineiston seuralais-sanoista on paljon, kolmanneksessa aineiston esimerkeistä. 
Olioiden elollisuuden näkökulmasta kanssa-postposition toteuma painottuu hierar-
kian korkeaelolliseen päähän eli inhimillisten osapuolten yhdistämiseen, kun 
taas -ine-sija ilmaisee enemmän elottomien osapuolten suhteita. Kanssa-postpositio 
näyttäisi siis elollisuuden näkökulmasta olevan -ine-sijaa selvemmin komitatiivin 
prototyyppisellä ydinalueella. 

4.4 Vaikutus komitatiivilla ilmaistavaan merkitykseen 

Osapuolten elollisuus on maailman kielissä yksi tärkeistä komitatiivin ilmaisemaan 
merkitykseen vaikuttavista tekijöistä. Prototyyppisestihän komitatiivi ilmaisee inhi-
millisten olioiden epäsymmetrista yhdessäoloa. Jos vähintään toinen komitatiivin 
yhdistämistä osapuolista on matalaelollinen, ilmaisee komitatiivi usein jotain muuta 
kuin seuralaissuhdetta (komitatiivilla ilmaistavista merkityksistä maailman kielissä 
tarkemmin luvussa 2.2.2). 

Osittain merkityksen muutos liittyy siihen, miten matalaelolliset osapuolet voivat 
osallistua kuvattuun toimintaan korkeaelollisten osapuolten rinnalla. Komitatiivin 
ilmaiseman suhteen epäsymmetrisyyshän tarkoittaa sitä, että toissijainen osapuoli eli 
seuralainen ei voi osallistua toimintaan itsenäisesti vaan ainoastaan pääasiallisen 
toimijan eli seurattavan välityksellä. Jos seuralainen on matalaelollinen, sen luontai-
set ominaisuudet – erityisesti omavoimainen liikkumiskyky, joka on kielitieteellistä 
elollisuutta määrittävistä piirteistä tärkein – eivät välttämättä mahdollista tulkintaa, 
että seuralainen osallistuu predikaattiverbin ilmaisemaan toimintaan samassa roolis-
sa kuin seurattava. Osittain merkityksen muutoksessa on kyse siitä, että prototyyp-
pimerkitys ei vain sovi kuvaamaan kahden matalaelollisen osapuolen välistä suhdet-
ta. Molemmissa tapauksissa on muutettava tulkintaa komitatiivin ilmaisemasta mer-
kityksestä. 

Merkityksen muuttuminen ei ole yhtäkkistä tai tarkkarajaista vaan vähittäistä, 
luonteeltaan enemmänkin liukumista, koska myös merkitykset itsessään ovat häily-
värajaisia ja jatkumoluontoisia. Komitatiivilla ilmaistavia merkityksiä voikin hah-
mottaa niin, että niillä on yhtäältä selvät ydinalueet ja toisaalta lähimerkityksiä kohti 
liukuvat reuna-alueet. Selkeimmillään merkityksen liukuva muutos näkyy silloin, 
kun tarkastellaan rinnakkain osapuolipareja, joista yhden osapuolen elollisuus poik-
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keaa verrokkiparista aina yhden hierarkia-asteen verran. Aineiston perusteella mer-
kitysjatkumot ovat keskeisiä erityisesti -ine-sijan merkityskentässä, ja siksi seuraava 
käsittely perustuu -ine-sijaisiin esimerkkeihin. Niiden soveltumista kanssa-
rakenteeseen arvioidaan luvun lopussa. 

Ensimmäinen tarkasteltava merkitysjatkumo on liukuma seuralaissuhteesta 
omistussuhteeseen. Näiden merkitysten keskinäinen läheisyys on typologisesti 
odotuksenmukaista, ja niin omistusoikeuden kuin hallussapidon ilmaiseminen on 
komitatiiville tyypillistä, silloin kun inhimillisellä seurattavalla on matalaelollinen 
seuralainen (ks. typologiasta luku 2.2.2 ja omistussuhteeseen liittyvistä käsitteistä 
luku 5.2.2). 

Jatkumon alkupiste on prototyyppimerkityksessä, jossa molemmat osapuolet 
ovat inhimillisiä. Jatkumolla seurattava pysyy inhimillisenä ja seuralaiseksi vaihtuu 
asteittain matalaelollisempi olio (ks. kuvio 13). 
 
    
    Pekka lähtee matkaan… inh  +   

 ystävineen.  inh seuralaissuhde 

 koirineen.  eläin  

 laukkuineen.  konkr omistussuhde 

 murheineen.  abstr (osa–kokonaisuus-suhde) 

     

Kuvio 13.  Seuralaisen elollisuuden vaikutus komitatiivin ilmaisemaan merkitykseen, kun seurattava 
on inhimillinen. 

Jatkumon alkupisteessä inhimilliset osapuolet kuten Pekka ystävineen ovat siis seura-
laissuhteessa: ’Pekka lähtee matkaan ja hänen ystävänsä myös’. Kun seuralainen on 
yhtä elollisuusastetta matalaelollisempi olio kuten ’koira’, alkaa merkitys liukua seu-
ralaissuhteesta kohti eroavaa omistussuhdetta. Pekka koirineen ilmaisee edelleen 
seuralaissuhdetta ’Pekka lähtee ja koira lähtee myös’, mutta merkitykseen sekoittuu 
omistusoikeuden merkitystä ’mukaanlähtevä koira on Pekan (omaisuutta)’. Pekka 
laukkuineen, jossa inhimillisellä seurattavalla on eloton konkreettinen seuralainen, ei 
enää mahdollista prototyyppistä merkityksen tulkintaa *’Pekka lähtee matkaan ja 
laukku lähtee myös’, vaan komitatiivin voi katsoa olevan prototyyppisen omistus-
suhteen ilmaisun ydinalueella: ’Pekka lähtee matkaan (omistamansa) laukku muka-
naan’. Abstrakti seuralainen Pekka murheineen ilmaisee puolestaan abstraktia omis-
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tussuhdetta, joka liukuu edelleen kohti osa–kokonaisuus-suhdetta, silloin kun seura-
lais-sana viittaa seurattavan ominaisuuksiin, joita on vaikea erottaa seurattavan 
kokonaisuudesta (ks. tarkemmin luku 5.2.2). 

Komitatiivin merkitys voi liukua seuralaissuhde–omistussuhde-jatkumolla, vaik-
ka seuralaisen semanttis-pragmaattisen elollisuuden aste ei muuttuisi. Merkityksen 
tulkintaan vaikuttaa keskeisesti empatia, siis se kuinka läheisenä itselleen kielentäjä 
oliota pitää. (Tämän huomiointi on yksittäiskielen tarkastelussa mahdollista mutta 
jää komitatiivin typologisessa kontekstissa tavoittamatta, kuten nähdään Stolzin ym. 
tekemästä erottelusta aktiiviseen ja passiiviseen komitatiiviin sekä hallussapitoon 
seuralaisen elollisuuden perusteella, ks. tarkemmin luku 2.2.2.) Kuten edellä on 
käynyt ilmi, empatia voi olla kulttuuri-, konteksti- ja jopa puhujasidonnaista, ja 
niinpä eri kielenkäyttäjien tuntema empatia jopa yhtä ja samaa oliota kohtaan voi 
vaihdella. Kielennyksessä empatian ja siten elollisuuden astetta voidaan tulkita lau-
sekontekstin perusteella. 

Empatian kontekstisidonnaisuus aineistossa näkyy erityisesti siinä, mihin 
kohtaan seuralais–omistus-jatkumoa sijoittuvat ihmisseurattavan ja eläinseuralaisen 
osapuoliparit: onko eläinseuralainen ihmiselle tasavertainen yhdessäolija vai matala-
elollinen omistettava. Lauseessa Pekka lähtee matkaan koirineen eläinseuralaiseen 
suhtaudutaan kuin prototyyppiseen ihmisseuralaiseen, mikä ohjaa tulkintaan koiran 
korkeaelollisuudesta. Vastaavanlainen eläimen seuralaissuhde on edellä esiin tullees-
sa aineistoesimerkissä (265) (s. 176), jossa isoisä päätti lähteä koirineen kyläilemään appi-
vanhempiensa luona. Jos eläinseuralainen yhdistetään sen sijaan elottomaan omistetta-
vaan vaikkapa lauseeksi Pekka lähtee matkaan koirineen ja laukkuineen, elotonta oliota 
koskeva omistussuhteen tulkinta laajenee koskemaan myös elollista koiraa: ’Pekka 
lähti omistamansa koira ja laukku mukanaan’. Tällainen on edellä esille tullut aineis-
toesimerkki (266), jossa pohjoisen mies häärii lehmineen, lampaineen ja muikkuverkkoineen: 
miehen esitetään toimivan samalla tavoin niin eläinseuralaistensa lehmien ja lam-
paiden kuin eroavan omistussuhteen kohteen muikkuverk(k)o(je)n kanssa. Epä-
empaattinen suhtautuminen tulee korostetusti esille, jos elottomaan rinnastetaan 
inhimillinen olio. Näin käy jo kyseenalaisen puolelle menevässä keksityssä lauseessa 
?Pekka lähtee matkaan vaimoineen ja laukkuineen, jossa vaimon suhde seurattavaan 
alkaa saada eroavan omistussuhteen piirteitä. 

Eläimet eivät ole ainoita olioita, joita voidaan kohdella kontekstissa varsinaista 
elollisuusastettaan korkeaelollisempina. Aineistossa empatia kohdistuu myös täysin 
elottomaan olioon, johon suhtaudutaan inhimillisen seuralaisen tavoin. Esimerkki 
(304) kirjailija autoineen tuntuu ilmaisevan ensisijaisesti seuralaissuhdetta ja vasta 
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toissijaisesti omistussuhdetta (omistusoikeutta): molemmat osapuolet ovat elokuva-
tähtiä ja elokuvatähdet ovat tyypillisesti inhimillisiä. 

(304)  Kirjailija autoineen elokuvatähtenä [otsikko] (HS 2128707) 

Merkitysjatkumo seuralaissuhteesta omistussuhteeseen kattaa huomattavan 
osan -ine-aineistosta. Aineistosta 45 %:ssa seurattava on inhimillinen, ja näistä esi-
merkeistä 85 % sijoittuu tälle jatkumolle. Runsaassa puolessa niistä on prototyyppi-
nen i+i-osapuolipari ja lopuissa jatkumolla liukuva pari. Jatkumolle sijoittuville 
esimerkeille ominaista on, että osapuolet ovat toisistaan erillisiä olioita. Niissä 
15 %:ssa -ine-aineiston osapuolipareista, joiden seurattava on inhimillinen mutta 
jotka eivät merkitykseltään sijoitu tälle jatkumolle, osapuolet ovat samaa luonnollis-
ta kokonaisuutta (tai niiden suhde on vaikeasti määriteltävissä) ja siten osa–
kokonaisuus-suhteessa toisiinsa. Näiden merkityksiin palataan luvussa 5. 

Toisena merkitysjatkumona tarkastellaan seuralais–omistussuhteen jatkumolle 
käänteistä tilannetta: miten komitatiivin prototyyppimerkitys muuttuu, jos inhimilli-
sen seuralaisen seurattava onkin inhimillistä matalaelollisempi? Tällöin seuralaissuh-
teen merkitys liukuu kohti osa–kokonaisuus-suhdetta (ks. kuvio 14). Tämä jatkumo 
ei ole yhtä suoraviivainen kuin seuralais–omistus-jatkumo vaan tuntuu edellistä 
epämääräisemmältä, monikerroksisemmalta tai muuten vaikeammin hahmotettaval-
ta. Tämä liittynee komitatiivin luonteeseen, jolle matalaelollinen seurattava on epä-
tyypillinen. Siinä missä seuralais–omistus-jatkumoa voidaan pitää laajentumana 
komitatiivin peruskäytölle eli inhimillisen olion seuralaisen ilmaisemiselle, matala-
elollisen seurattavan yhteydessä komitatiivin merkitys siirtyy selvästi prototyyppi-
merkityksen ulkopuolelle. 

 
     

Kesäretkelle lähtee satoja päiväkerholaisia…  inh  seuralaissuhde 

Agilitymestaruudesta kisaa kolme koiraa…  eläin   

Käytössänne on hyvin varusteltu kuntosali…  konkr  spatiaalisuus 

Nyt tarvitaan väitöskirjatyön tukitoimia…  abstr  osa–kokonaisuus 

ohjaajineen.     + inh  
      

Kuvio 14.  Seurattavan elollisuuden vaikutus komitatiivin ilmaisemaan merkitykseen, kun seuralainen 
on inhimillinen. 
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Jatkumon alkupiste on prototyyppinen kahden inhimillisen osapuolen seuralais-
suhde kuten päiväkerholaiset ohjaajineen. Seuralaissuhteen mielenkiintoinen laajennus 
on eläinseurattavan ja ihmisseuralaisen yhdessäolo kuten koira ohjaajineen. Kyseessä 
on kyllä elollisten olioiden yhdessäolon ilmaus, mutta se on symmetriasuhteiltaan 
epäprototyyppinen: elollisuushierarkiassa korkeammalla ja sosiaalisesti suuremmas-
sa kontrollissa oleva inhimillinen osapuoli on kielennetty seuralaisen toisarvoiseen 
asemaan. Aineistossa vastaavia esimerkkejä on muutama (-ine-aineistossa neljä, 
kanssa-aineistossa yksi) ja ne kaikki kuvaavat juuri koiran ja ihmisen suhdetta, jossa 
seuralaisena oleva ihminen on koiran työtoveri ja kouluttaja: agilitykoiran ohjaaja tai 
poliisi- tai huumekoiran isäntä kuten huumekoirien koulutuksesta kertovassa esi-
merkissä (305). Näissä yhdessäolon merkitykseen liittyy ajatus erottamattomasta 
yhteistyöstä, mikä heijastuu myös parafraasin mahdollisuudessa: koira ohjaajineen 
voidaan kielentää myös yhdellä sanalla koirakko, joka ilmaisee koiran tekevän varsi-
naisen työn ja ihmisen mahdollistavan tämän antamalla työlle suunnan. 

(305)  Uskomattoman sutjakat labbikset isäntineen ovat enemmän täynnä intoa kuin 
taitoa, mutta taitokin karttuu kentällä. (HS 11595615) 

Kun inhimillinen seuralainen liittyy elottomaan seurattavaan, liukuu komitatiivin 
ilmaisema merkitys seuralaissuhteen ulkopuolelle. Samalla kun poistutaan proto-
tyyppimerkityksen alueelta, lisääntyy merkityksen monimuotoisuus, tulkinnanvarai-
suus ja myös kerroksisuus. Elottoman konkreettisen seurattavan ja inhimillisen 
seuralaisen suhde saa ensisijaisesti spatiaalisen tulkinnan, joka täsmentyy osapuoli-
sanojen semantiikan perusteella. Esimerkiksi osapuoliparissa kuntosali ohjaajineen 
’kuntosali’ on konkreettinen paikka, jossa kuntoilussa avustavat ’ohjaajat’ työskente-
levät ja siis sijaitsevat. Merkitykseen kerrostuu lisäksi ainakin funktionaalisuutta 
(ohjaajat lisäävät kuntosalin käytettävyyttä) ja yhteenkuuluvuutta (kuntosalinohjaaja 
kuuluu vain kuntosalille, ei muualle). Spatiaalisuus voi olla luonteeltaan muutakin 
kuin tilaan sisältymistä, kuten läheisyydessä sijaintia (valtakunnanlippu (…) oli kunnia-
vartiostoineen sijoitettu arkun oikealle puolelle, HS 10383347; tässä on mukana myös liit-
tymisen merkitystä), joskin tilassa sijaitseminen on aineistossa yleisintä (kuten aitta 
työläisineen, junat matkustajineen, Savo asukkaineen, HS 1520009, HS 6921239, 
HS 306578; samoin ilmaistaan eläinten sijaintia tilassa, kuten navetta lehmineen, 
HS 9021077). Kun seurattava on abstrakti eloton, ei spatiaalinen suhde osapuolten 
välillä ole luonnollisestikaan mahdollinen. Sen sijaan suhde saa osa–kokonaisuus-
suhteen tulkinnan, kuten väitöskirjatyön tukitoimet ohjaajineen ’tukitoimet, joiden yksi 
osa on työn ohjaaja(t)’. Mukana on tyypillisesti myös ’mukaan lukien’ -merkitystä 
(tarvitaan tukitoimia ohjaajineen: ’tukitoimia ohjaaja(t) mukaan lukien’). 
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Merkityksen liukuminen seuralaissuhteesta osa–kokonaisuus-suhteeseen ei ole 
samalla tavalla loogisesti etenevä jatkumo kuin seuralais- ja omistussuhteiden välillä. 
Sen voi kuitenkin katsoa osoittavan yleisiä suuntaviivoja. Toisaalta se, että merki-
tykset eivät nivoudu toisiinsa yhtenä loogisesti etenevänä kokonaisuutena, on hyvä 
osoitus siitä, että komitatiiville on epätyypillistä kielentää seuralaiseksi kahdesta 
osapuolesta korkeaelollisempaa. Myös aineistossa tällaisia osapuolipareja on hyvin 
vähän (3 % -ine-aineistosta ja kanssa-aineistossa vielä vähemmän: 0,5 %), siitä huo-
limatta että spatiaalisten suhteiden ja erityisesti osa–kokonaisuus-suhteiden ilmaisu 
on -ine-sijalle hyvinkin tyypillistä, silloin kun molemmat osapuolet ovat elottomia 
(ks. tarkemmin luvut 5.2.3 ja 5.2.4). 

Edellä on esitelty kaksi merkitysjatkumoa (ks. kuviot 13 ja 14), joissa jatkumon 
alkupiste on prototyyppimerkityksessä. Osapuolten elollisuuden vaikutusta komita-
tiivin merkitykseen voi tarkastella myös muusta kuin prototyyppisen elollisuusparin 
lähtökohdasta. Yksi tällainen mielenkiintoinen merkitysjatkumo on omistamisen 
merkityksen liukuminen kohti spatiaalista ja edelleen osa–kokonaisuus-suhdetta 
(ks. kuvio 15). Tällä jatkumolla on keskeistä arvioida, kuka tai mikä voi toimia 
omistajana. Epäprototyyppisten omistajien kohdalla herää myös kysymys siitä, mitä 
on mahdollista omistaa. 

 
      

Hän näki huoneessa… tytön  inh  omistus 

 koiran  eläin   

laatikon konkr  spatiaalisuus 

 kaaoksen 
ympäriviskeltyine 

 abstr  osa–kokonaisuus 

   …leluineen. + konkr  
      

Kuvio 15.  Seurattavan elollisuuden vaikutus komitatiivin ilmaisemaan merkitykseen, kun seuralainen 
on eloton konkreettinen. 

Prototyyppinen omistaminen, omistusoikeus, on juridinen suhde, joka vallitsee 
inhimillisen omistajan ja elottoman konkreettisen olion välillä kuten komitatiivin 
osapuoliparissa tyttö leluineen. Keskeistä suhteen syntymisessä on suhteen juridinen 
määrittely ja omistajan tietoisuus siitä. Kyseenalaisemmaksi omistussuhteen määrit-
tely muuttuu, jos seurattavan, siis omistajan, paikalle vaihdetaan ihmistä matala-
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elollisempi olio, jota juridiset suhteet eivät kosketa. Tällöin ainoa mahdollinen 
omistussuhteen tyyppi on hallussapitosuhde, ja keskeiseksi suhteen muodostumi-
sessa näyttää muodostuvan seurattavan kyky kontrolliin: tiedostaako seurattava 
mahdollisuuden seuralaisen hallussapitoon ja kykeneekö se pitämään seuralaisen 
hallussaan, siis kontrolloimaan sitä. 

Elotonta seurattavaa ei voi tulkita omistajaksi, sillä siltä puuttuu kokonaan sekä 
tietoisuus että kontrollikyky. Kahden elottoman konkreettisen osapuolen suhde 
saakin helposti spatiaalisen tulkinnan, joka tarkentuu osapuolisanojen semantiikan 
perusteella, kuten laatikko leluineen ’lelut sijaitsevat laatikossa’ tai sairaala puistoineen 
’puisto sijaitsee sairaalan lähellä’ (HS 2500889). Myös liittymisen merkitys on mah-
dollinen kuten pöytä tuoleineen ’tuolit liittyvät pöydän käyttötarkoitukseen muodos-
taen yhdessä kokonaisuuden’ (HS 8627394). Merkityksen liukumaa havainnollista-
valle jatkumolle olen kuitenkin valinnut spatiaalisuuden merkityksen, sillä myös 
liittymissuhdetta luonnehtii tyypillisesti osapuolten läheisyys tilassa (vrt. ’tuolit ja 
pöytä muodostavat kokonaisuuden, kun ne sijaitsevat toistensa lähellä’). Abstraktiin 
seurattavaan liittyvä eloton konkreettinen seuralainen tulee tyypillisesti tulkittua 
abstraktin kokonaisuuden osana kuten osapuoliparissa kaaos ympäriviskeltyine leluineen 
’lelut ovat osa kaaosta ~ muodostavat osaltaan kaaoksen’. Jatkumon elottomien 
seurattavien pää vastaakin edellä esille tullutta seuralaissuhteen ja osa–kokonaisuus-
suhteen jatkumoa (ks. kuvio 14). 

Kysymys omistussuhteen mahdollisuudesta keskittyy siten jatkumon korkea-
elolliseen päähän: millainen elollinen olio voidaan tulkita omistajaksi ja millainen 
seuralainen sen omistettavaksi? Ensinnäkin inhimillisten olioiden luokan sisällä on 
horjuntaa. Inhimillinen on kyllä prototyyppinen omistaja kuten esimerkissä (306) 
ampuja aseineen, mutta kaikki inhimilliset oliot eivät ole omistajina yhtä prototyyppi-
siä, vaan rajatapauksia on. Esimerkiksi vauva esimerkissä (307) tai miesmuumio 
esimerkissä (308) ovat kyllä inhimillisiä mutta eivät prototyyppisiä omistajia. 
Vauvalta puuttuu tietoisuus omistussuhteista, ja niin vauva leluineen voidaan tulkita 
omistussuhteen ilmaukseksi vain hallussapidon merkityksessä. Esimerkissä muumio 
vaatteineen ja työkaluineen kysymys on lähinnä siitä, jatkuuko omistusoikeus kuoleman 
jälkeen, kun hallussapidosta ei voi puhua. Merkityksessä tuntuu yhtä aikaa elollisen 
ja elottoman seurattavan ulottuvuus: yhtäältä kyse on inhimillisestä omistus-
oikeudesta ja sen juridisesta jatkuvuudesta (’henkilö omistaa tai on omistanut vaat-
teet ja työkalut’), toisaalta elottomien konkreettisten olioiden spatiaalisesta suhtees-
ta (’vaatteet ja työkalut sijaitsivat samassa kohtaa kuin muumio’). 

(306)  Ampuja väitti poliisin rikkoneen sopimuksen ja perääntyi aseineen asuntoon. 
(HS 5100189) 
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(307)  JunkFoodHighwayn käytävällä tulee vastaan vauva leluineen. (HS 2957088) 

(308)  Vuonna 1991 löydettiin Itävallan Alpeilta lähes täydellisesti säilynyt miesmuumio 
vaatteineen ja työkaluineen. (HS 8489336) 

Toiseksi erityistä määrittelyä edellyttää eläimen mahdollisuus toimia omistajana. 
Koska eläimiltä puuttuu tietoisuus omistussuhteista, niille mahdollinen omistajuus 
on lähinnä fyysistä hallussapitoa, ja sitä voidaan arvioida tietoisuuden (seurattavan 
pyrkimys hallita seuralaista) ja kontrolloinnin mahdollisuuden perusteella (seuratta-
van kyky hallita seuralaista).  

Osittain se, voidaanko eläin tulkita omistussuhteen omistajaksi, on yhteydessä 
eri eläimiä kohtaan tunnettuun empatiaan – siis siihen, kuinka samankaltaisina niitä 
voi ihmisen kanssa pitää. Mitä matalammalla eläin on empatiahierarkiassa, sitä epä-
todennäköisemmin se tulkitaan omistussuhteen omistajaksi. Silloin kun tulkinta 
eläimestä omistajana on mahdoton, eläimen ja sen elottoman konkreettisen seura-
laisen suhde saa lähinnä spatiaalisen sijaitsemisen tulkinnan; suhteen yksityiskohdat 
riippuvat leksikaalisista merkityksistä. 

Eläimen omistajuuden rajanvetoa havainnollistavat aineistoesimerkit (309)–
(311). Etukäpälillään esineiden kontrollointiin kykenevä ja suloiseksi kielennetty 
orava esimerkissä (309) on potentiaalisempi kuusipeittonsa hallussapitäjä kuin hevo-
nen rattaidensa esimerkissä (310), jossa osapuolipari hevonen rattaineen ilmaisee lähin-
nä spatiaalista sijaitsemista 'hevonen ja sen perässä olevat rattaat'. Edellisiä mata-
lammalla empatiahierarkiassa olevat matelijat esimerkissä (311) (boa ja) viljakäärme 
terraarioineen saavat edellistäkin vahvemmin spatiaalisen suhteen tulkinnan ’käärme 
ja terraario, jossa se sijaitsee’ (boa on merkitty esimerkkiin katkoalleviivauksella, 
koska konteksti jättää epäselväksi, onko seurattava-osapuolena yksin viljakäärme 
vai molemmat käärmeet yhdessä). Kahdesta viimeisestä esimerkistä nähdään, miten 
osapuolten leksikaaliset merkitykset sanelevat spatiaalisen suhteen yksityiskohdat: 
hevonen sijaitsee rattaiden edessä, käärme(et) terraarion sisällä. Toisaalta myös 
hevonen ja käärme voitaisiin nähdä hallussapitosuhteen seurattavina sopivan seura-
laisen yhteydessä (kuten suulla kontrolloinnin mahdollistavat hevonen porkkanoineen 
tai viljakäärme hiirineen osoittavat). 

(309)  [lasten runoantologiasta] Antoisan aukeaman tarjoaa Aleksis Kiven ikiklassikko 
Oravan laulu, johon [kuvittaja] Leena Lumme on loihtinut suloisen heiluhännän 
kuusipeittoineen. (HS 13046406) 

(310)  Eilen oli muuan maalainen pistäytyessään Fabianinkadulla olevassa viinamyymä-
lässä jättänyt kadulle hevosensa rattaineen sekä hoitajaksi 6–7 vuotiaan tyttösen-
sä. (HS 2186075) 
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(311)  Lemmikkieläinkaupasta varastettiin boa ja viljakäärme terraarioineen. 
(HS 877462) 

Omistamis–spatiaalisuus-jatkumo ei ole tunnusomainen vain komitatiivisijalle. 
Sama elollisuuden vaikutus näkyy esimerkiksi suomen adessiivisijan merkityksissä: 
adessiivi ilmaisee elollisten olioiden yhteydessä prototyyppisesti omistamista, kuten 
esimerkiksi lelu on tytöllä (’tytön hallussa’), ja elottomien konkreettisten olioiden 
yhteydessä sijaintia, kuten lelu on jakkaralla (’sijaitsee jakkaran päällä’). Adessiivin 
ilmaisema omistamisen merkitys myös kestää samanlaista elollisuushierarkialla 
liukumista, kuin mitä edellä on kuvailtu komitatiivin osalta: lelu on tytöllä, vauvalla, 
oravalla, käärmeellä (omistus). Mielenkiintoista on, että adessiivin kohdalla omistus-
suhteen ja spatiaalisen suhteen välinen ero voidaan tehdä eksplisiittiseksi post-
positioparafraasilla. Paikan ilmaus jakkaralla on kolme kirjaa voidaan kielentää myös 
päällä-postposition avulla jakkaran päällä on kolme kirjaa, kun taas (eroamatonta) 
omistussuhdetta ilmaiseva jakkaralla on kolme jalkaa ei vastaa päällä-
postpositioilmausta. Samoin komitatiivin prototyyppimerkitystä voidaan ilmaista 
sekä -ine-sijalla että kanssa-postpositiolla, mutta monet muut -ine-sijalle mahdolliset 
merkitykset kuten spatiaalinen sijainti tai osa–kokonaisuus-suhde eivät kuulu 
kanssa-postposition merkityskenttään. (-ine-sijan ja kanssa-postposition synonyymi-
syyttä pohditaan luvussa 5.5; ks. myös Sirola-Belliard 2011a.) 

Edellä merkitysjatkumoita on käsitelty -ine-sijan avulla, eikä kanssa-rakenteen 
käytöstä ole tuotu esimerkkejä. Tämä johtuu siitä, että juuri -ine-sijaa käytetään 
monipuolisesti eri elollisuusasteiden olioiden yhteydessä, ja sen käyttö on laajentu-
nut prototyyppimerkityksen ulkopuolelle moniin sellaisiin merkityksiin, joissa 
kanssa-postpositiota ei voi käyttää. Kanssa taas keskittyy yhdistämään pääasiassa 
inhimillisiä osapuolia ja ilmaisemaan niiden yhdessäolosuhdetta, eikä osapuolten 
elollisuuden vaihtelu ole sen merkityskentässä yhtä oleellisessa osassa. Esiin tulleista 
merkitysjatkumoista kanssa-rakenteen merkityskenttää koskettavat vain omistussuh-
teen sisältävät osuudet, siis seuralais–omistus-jatkumo sekä omistajuuden mahdolli-
suuksien arviointi. Kanssa ei yleiskielessä tapaa ilmaista osa–kokonaisuus-suhdetta, 
eikä kanssa-aineistossa ole sitä ilmaisevia esimerkkejä. Sitä voidaan kuitenkin pitää 
hyväksyttävänä (kuten kasvi juurten kanssa, teos liitteiden kanssa), mihin kaa-muodon 
hyväksyttävyystestin tulokset viittaavat (Sirola-Belliard 2010), ja sitä myös esiintyy 
puhutussa kielessä (ks. esim. Suomen murteiden sanakirja). Spatiaalisen sijaitsemisen 
merkitys ei tunnu kanssa-postpositiolle mahdolliselta, eikä kanssa-aineistossa edes 
esiinny sellaisia osapuolipareja (konkreettinen + inhimillinen, konkreettinen + 
eläin), jotka -ine-rakenteessa ovat lähinnä pelkissä spatiaalisuuden ilmaisuissa. 
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4.5 Elollisuus eri verbityyppien yhteydessä 

Yksi mielenkiintoinen näkökulma elollisuuden vaikutukseen komitatiivin käytössä 
on tarkastella komitatiivilla yhdistettävien osapuolten elollisuutta suhteessa komita-
tiivirakennetta hallitsevan verbin semantiikkaan. Luvussa 3.5 nähtiin, että aineiston 
valossa -ine- ja kanssa-rakenteet poikkeavat toisistaan huomattavasti siinä, millaisten 
verbityyppien yhteydessä niitä käytetään. Koska olioilla on ominaisuuksiensa 
mukaan erilaiset luontaiset edellytykset osallistua eri asiantiloihin, voisi komitatii-
vien poikkeavien verbiprofiilien ajatella johtuvan suoraan siitä, että muodoilla 
yhdistetään elollisuudeltaan erityyppisiä osapuolia. Olisi helppo olettaa suora korre-
laatio esimerkiksi -ine-sijalle tyypillisten elottomien osapuolten ja -ine-sijaa hallitse-
vien tilaverbien runsauden välillä. 

Asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen, kuten nähdään vertaamalla toisiinsa 
tilaverbien ja prosessiverbien hallitsemia komitatiivirakenteita (ks. taulukko 20; 
elottoman seurattavan ja elollisen seuralaisen parit on pienifrekventtisinä, yht. 
n = 10, jätetty taulukon ulkopuolelle). 

Taulukko 20.  Osapuoliparin elollisuus tila- ja prosessiverbien hallitsemissa -ine- ja kanssa-
rakenteissa (1000-aineistoista). 

 osapuolten elollisuus kom-rakennetta hallitseva verbi YHT seurattava seuralainen tila prosessi 

-ine eloll eloll 58 57 115 
eloton 60 23 83 

eloton eloton 177 71 248 
YHT   302 165 467 

kanssa eloll eloll 73 238 311 
eloton 24 30 54 

eloton eloton 29 28 57 
YHT   127 296 423 

Tila- ja prosessiverbeistä ensimmäinen on yleisin -ine-sijaa hallitsevista verbeistä ja 
jälkimmäinen kanssa-postpositiota hallitsevista verbeistä. Kun tarkastellaan näiden 
hallitsemien komitatiivirakenteiden osapuolia sen perusteella, ovatko ne elollisia vai 
elottomia, nähdään kaksi asiaa. Ensinnäkin molempien verbityyppien hallitsemissa 
komitatiivirakenteissa esiintyy kaikkia elollisuusyhdistelmiä. Toiseksi kumpikin 
rakenne yhdistää yleisimmin juuri niille ominaisia elollisuuspareja niin tila- kuin 
prosessiverbien yhteydessä: -ine-rakenne elottomia pareja (tilaverbin yhteydessä 
60 % ja prosessiverbienkin yli 40 % osapuolipareista) ja kanssa-rakenne elollisia 
pareja (prosessiverbien yhteydessä 80 % ja tilaverbienkin lähes 60 %). Ei siis ole 
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kyse siitä, että tietyt verbityypit yhdistyisivät vain tietynlaisiin osapuolipareihin, vaan 
siitä, että kummallakin muodolla on omat keskeiset käyttöalansa sekä verbiseman-
tiikan että osapuolten elollisuuden osalta ja käytössä nämä käyttöalat risteävät. 

Tämän vuoksi on mielenkiintoista tarkastella lähemmin osapuolten elollisuuden 
ja hallitsevan verbityypin yhteyttä. Osapuolista otan elollisuustarkasteluun seuratta-
van, koska se on suhteen pääasiallinen toimija. Tarkastelussa kiinnitän huomiota 
myös siihen, missä lauseenjäsenasemassa seurattava-lauseke lauseessa on, koska 
osapuolten ja asiantilan suhteessa on suuri merkitys sillä, osallistuvatko osapuolet 
asiantilaan proto-agentteina vai -patientteina. Elottomaan viittaavat seurattava-
lausekkeet ovatkin lauseessa huomattavasti useammin objektin asemassa kuin elolli-
set, kuten nähtiin luvussa 4.3 (ks. taulukko 19, s. 195), ja tämä näkyy verbityypeistä 
erityisesti prosessi- ja liikeverbien yhteydessä. Seuraavassa seurattavan elollisuuden 
ja verbityypin vertailussa ovat mukana vain sekä elollisuuden että verbityypin suh-
teen selvät tapaukset (-ine 500-aineistosta n = 399, kanssa 400-aineistosta n = 380). 

Seurattavan elollisuuden yhteys komitatiivirakennetta hallitsevaan verbiin 
on -ine-sijalla voimakkaampi kuin kanssa-postpositiolla. Tämä nähdään, kun tarkas-
tellaan erikseen elollisen ja elottoman seurattavan sisältävien komitatiivirakenteiden 
hallitsevia verbejä (ks. kuvio 16) ja verrataan tätä muotojen yleisiin verbiprofiileihin 
(ks. kuvio 8, s. 158). Elottoman seurattavan sisältäviin kanssa-ilmauksiin tulee tosin 
suhtautua varauksella, sillä niistä on aineistossa vähän esimerkkejä (n = 32/380). 

 

Kuvio 16.  -ine- ja kanssa-rakenteiden verbiprofiilit elollisen ja elottoman seurattavan yhteydessä 
(-ine elollinen n = 190 ja eloton n = 209, kanssa elollinen n = 348 ja eloton n = 32). 
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Kun -ine-sijan yleisessä verbiprofiilissa tila- ja liikeverbit ovat keskenään lähes 
yhtä yleisiä, on elollisen seurattavan yhteydessä selvästi enemmän liikeverbejä ja 
elottoman seurattavan yhteydessä tilaverbejä. Kahden elottoman osapuolen pareista 
40 % esiintyy tilaverbien yhteydessä (25 % liike- ja 20 % prosessiverbien yhteydes-
sä) ja kahden elollisen pareista 40 % liikeverbien yhteydessä (25 % tila- ja 25 % 
prosessiverbien yhteydessä). Huomattavaa on myös se, että liikeverbien yhteydessä 
elottomaan viittaava seurattava-lauseke on tyypillisesti objektin asemassa (60 %, 
kuten upotti aluksen aarteineen esimerkissä (312)) ja elolliseen viittaava lähes aina 
subjektin (90 %, kuten hän on avustajineen upottanut esimerkissä (313)). Prosessi-
verbien määrään ei seurattavan elollisuudella ole juuri vaikutusta, mutta seurattava-
lausekkeen lauseenjäsenasemassa elollisuus näkyy samalla tavoin kuin liikeverbeis-
säkin (elottomaan viittaavista seurattava-lausekkeista objekteja 65 % kuten esittää 
aineistoa perusteluineen esimerkissä (314), elolliseen viittaavista subjekteja 92 % kuten 
Gardiner esittää kuoroineen ja orkestereineen esimerkissä (315)). Kolmen muun verbi-
tyypin yhteydestä osapuolten elollisuuteen ei voi tehdä yleistyksiä osumien vähäi-
syyden vuoksi. 

(312)  Sieltä Merten otti haltuunsa pienen kalastusaluksen, seilasi sillä määrittelemälleen 
paikalle ja upotti aluksen aarteineen. (HS 2318061) 

(313)  Watson on aiemmin karkotettu Islannista, ja hän on avustajineen upottanut neljä 
norjalaista valaanpyyntialusta, joten yhteispohjoismaisten säännösten mukaan hän 
on epätoivottu henkilö kaikissa viidessä maassa. (HS 781551) 

(314)  Osapuolten tarkoituksena oli esittää välimiehelle aineistoa perusteluineen vaati-
muksiensa tueksi. (HS 2964840) 

(315)  Tänä vuonna John Eliot Gardiner esittää kuoroineen ja orkestereineen Bachin 
kaikki kirkkokantaatit eri puolilla Eurooppaa. (HS 971540) 

Jos luodaan tarkempi silmäys elollisen seurattavan sisältäviin -ine-
elollisuuspareihin, nähdään yksi paljonpuhuva yksityiskohta. Nimittäin inhimillisen 
seurattavan ja elottoman konkreettisen seuralaisen (i+k) verbiprofiili näyttää lähes 
vastakkaiselta kuin inhimillisen seurattavan ja elottoman abstraktin seuralaisen (i+a) 
verbiprofiili. Ensimmäisessä korostuvat liikeverbit (reilu 1/2 tapauksista) tilaver-
bien (1/5) jäädessä vähemmistöön, jälkimmäisessä korostuvat päinvastoin tilaverbit 
(lähes 2/3) ja liikeverbejä on vähemmän (1/5); prosessiverbejä on molempien 
yhteydessä -ine-sijan verbiprofiilin yleiskuvan tavoin vähän (1/10). Liikeverbien 
korostuminen ensimmäisessä viittaa siihen, että inhimillisen ja elottoman konkreet-
tinen suhde, joka tyypillisesti saa hallussapidon tulkinnan, liittyy usein esineen 
mukana kuljettamiseen (kuten vartija matkusti haulikkoineen esimerkissä (316)). Tämä 
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sopii hyvin komitatiivin typologiseen kuvaan (Stolz ym. 2006 puhuvat konfektiivis-
ta). Tilaverbit i+a -parien yhteydessä eivät sen sijaan näytä yhdistyvän selvästi 
mihinkään tiettyyn merkitykseen, vaikka usein onkin kyse kuvailevasta käytöstä 
(kuten eläkeläiset ovatkin aktiivista väkeä harrastuksineen esimerkissä (317)). 

(316)  Bussiyhtiö Golden Arrow'n palkkaama vartija matkusti haulikkoineen bussissa 
Kapkaupungin Khayelitshassa 28. kesäkuuta. (HS 2878004) 

(317)  Eläkeikäiset ovatkin hyvin aktiivista väkeä monine harrastuksineen eivätkä passii-
visia yhteiskunnasta vetäytyjiä, kuten joskus saatetaan ajatella. (HS 4288476) 

Kanssa-aineiston sisältämien vähäisten elottomien parien perusteella ei voi tehdä 
verbien ja osapuolten elollisuuden yhteydestä yleistyksiä, mutta silti ne antavat 
aiheen joihinkin huomioihin. Tärkein on se, että elottomien kanssa-seurattavien 
vähäisyys ei voi selittää eroja komitatiivien verbiprofiileissa. Olisi nimittäin houkut-
tavaa ajatella, että yleisten -ine- ja kanssa-verbiprofiilien erot johtuvat siitä, että 
kanssa-aineistoa hallitsevat elolliset seurattavat ja siten elollisten suosimat verbi-
tyypit. Aineisto kuitenkin osoittaa, että elottoman seurattavan sisältävää kanssa-
rakennetta hallitsevat tyypillisesti samat verbityypit kuin elollisenkin seurattavan 
yhteydessä: prosessiverbejä on suhteessa paljon, tilaverbejä vähän. Lisäksi prosessi-
verbien yhteydessä seurattava-lauseke on usemmiten subjekti – ei vain elolliseen 
(n = 144/147) vaan myös elottomaan viitatessaan (n = 9/15). Tämä on usein 
yhteydessä rektioverbeihin kuten kilpailla (ks. [t]d-scdma kilpailisi wcdma:n kanssa 
esimerkissä (318)) sekä merkitykseltään lähelle rinnastusta tulevaan X yhdessä Y:n 
kanssa -ilmaukseen (kuten lääkitys yhdessä alkoholin kanssa aiheuttaa esimerkissä (319); 
ks. myös esimerkki (515), s. 286). Siinä suhteessa kanssa-rakenteen eloton verbi-
profiili kuitenkin muistuttaa -ine-rakennetta, että liikeverbien yhteydessä elottomaan 
viittaavat seurattava-lausekkeet ovat myös kanssa-rakenteessa lähinnä objekteja 
(n = 6/9, joista pääosa tarjota-verbin objekteja kuten esimerkissä (320)); elolliseen 
viittaavat kanssa-rakenteen seurattava-lausekkeet ovat liikeverbien yhteydessä kui-
tenkin poikkeuksetta subjekteja. 

(318)  Kiinan hallituksen rahoittamat tutkijat selvittävät omaa (matkapuhelin)standardia 
nimeltään td-scdma yhdessä saksalaisen Siemensin kanssa. (…) Td-scdma 
kilpailisi suoraan laajakaistaisen hajaspektritekniikan wcdma:n kanssa, jonka puo-
lesta Nokia ja useimmat länsimaiset teleyhtiöt liputtavat ja jonka varaan ne suun-
nittelevat tulevia kolmannen sukupolven matkapuhelimia. (HS 1020071) 

(319)  Usein matkustaja ei edes tiedä, että hänen käyttämänsä lääkitys yhdessä alkoholin 
kanssa aiheuttaa kontrolliongelmia. (HS 415660) 

(320)  Tarjoa kakun kanssa kauden marjoja ja kerma- tai vaniljavaahtoa. (HS 882148) 
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Se, että -ine- ja kanssa-rakenteita hallitsevat tyypillisesti erilaiset verbit, ei siis joh-
du siitä, että kanssa-aineistossa on vain vähän elottomia seurattavia. Myös elollisuu-
deltaan samanlaisista osapuolista predikoidaan eri muodoilla selvästi erilaisia asioita. 
Tämä vahvistaa näkemystä siitä, että -ine-sijan ja kanssa-postposition merkityskentät 
eroavat toisistaan. 

4.6 Kokoavaa tarkastelua 

Elollisuus korreloi käytön mahdollisuuksien ja ilmaistujen merkitysten kanssa sekä 
yleisesti semanttisten sijojen että spesifimmin komitatiivin käytössä. Elollisuudella 
tarkoitetaan kielitieteessä tyypillisesti ihmis- ja minäkeskeisesti hahmottuvaa jatku-
mollista hierarkiaa, joka yhdistää olioiden ominaisuuksiin perustuvan varsinaisen 
elollisuushierarkian (inhimillinen < muu elollinen < eloton) ja sanatasoa luokittavan 
substantiivihierarkian (persoonapronomini < propri < appellatiivi). Molemmissa 
vaikuttavana voimana on empatia, joka sitoo ne yhteen. Molempien osahierarkioi-
den voi katsoa vaikuttavan suomen komitatiivin muodonvalintaan, mutta vain 
olioiden elollisuus on yhteydessä komitatiivilla ilmaistaviin merkityksiin. 

Substantiivihierarkia rajoittaa -ine-sijan käyttöä niin, että hierarkian yläpäähän 
sijoittuvat persoonapronominit eivät taivu -ine-sijassa ja -ine-sijaiset propritkin ovat 
harvinaisia. Kanssa-postpositio voi sen sijaan saada täydennyksekseen minkä tahansa 
substantiivihierarkian sanan. Olioiden ominaisuuksien kannalta tarkasteltuna muo-
tojen käyttö painottuu siten, että kanssa-postpositio yhdistää ennen kaikkea inhimil-
lisiin olioihin viittaavia sanoja, kun taas yli puolet -ine-sijan käytöstä ilmaisee kahden 
elottoman olion suhdetta. Tämä painotusero heijastuu suoraan komitatiivien merki-
tyskenttiin, sillä olioiden elollisuus on yksi keskeisimmistä seikoista, jotka vaikutta-
vat komitatiivilla ilmaistavaan merkitykseen. 

Komitatiivin prototyyppimerkitys on kahden inhimillisen olion yhdessäolo, ja 
jos toisen osapuolen elollisuus muuttuu, myös merkitys väistämättä muuttuu. 
Esimerkiksi inhimillisen seurattavan ja elottoman seuralaisen suhteessa on tyypilli-
sesti kyse omistussuhteesta, elottoman seurattavan ja elollisen seuralaisen suhde voi 
puolestaan saada spatiaalisen tai osa–kokonaisuus-suhteen tulkinnan. Olion elolli-
suus on yhteydessä myös seurattavan valikoitumiseen komitatiivilauseesta. Elolli-
suus sekä siihen liittyvät liikkumis- ja kontrollikyky vaikuttavat seuralaisen mahdol-
lisuuksiin osallistua kuvattuun asiantilaan, ja tämä on suoraan yhteydessä siihen, 
mikä asiantilan osallistujista hahmottuu luontevimmin komitatiivin ilmaiseman 
suhteen seurattavaksi. 
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Korkeaelollisuus on komitatiiville typologisesti odotuksenmukaista. Tässä 
suhteessa kanssa-postpositio on käytöltään -ine-sijaa prototyyppisempi komitatiivi 
laajennetun elollisuushierarkian molempien osahierarkioiden perusteella: sekä 
substantiivihierarkian (kanssa kattaa koko hierarkian) että olioiden elollisuus-
hierarkian (79 % osapuolipareista sisältää kaksi inhimillistä oliota). Toisaalta -ine-
sijan elollisuusprofiili vastaa typologista tendenssiä siinä mielessä, että maailman 
kielissä komitatiiville on tyypillistä yhdistää keskenään samalta elollisuushierarkian 
tasolta olevia olioita, ja -ine-sijan käyttö keskittyy kahden inhimillisen (29 % aineis-
tosta), kahden konkreettisen (22 %) ja kahden abstraktin osapuolen (21 %) elolli-
suuspareihin. 

Osapuolten elollisuuden ja komitatiivirakennetta hallitsevan verbin semantiikan 
tarkastelu rinnakkain osoittaa, ettei verbin semanttinen tyyppi kerro kaikkea kielen-
nettyjen asiantilojen luonteesta. Hyvin kuvaavaa on, että -ine- ja kanssa-rakenteet 
yhdistävät tyypillisesti erilaisia osapuolia myös yhden ja saman verbityypin yhtey-
dessä: -ine elottomia olioita, kanssa elollisia. Muodoista lähinnä -ine-sijan käytössä 
nähdään, että elollisen seurattavan yhteydessä yhdet verbit ovat tyypillisempiä kuin 
toiset: tilaverbit ovat yleisempiä elottoman ja liikeverbit elollisen seurattavan yhtey-
dessä. Molempien rakenteiden yhteydessä elottomaan viittaavat seurattava-
lausekkeet ovat tyypillisemmin lauseessa objektin asemassa kuin elolliseen viittaa-
vat, ja verbityypeistä tämä näkyy erityisesti liikeverbien mutta myös prosessiverbien 
yhteydessä. 
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5 KOMITATIIVIN MERKITYKSET 

Se, että suomessa on käytössä yhtä aikaa useita eri komitatiivimuotoja, jo itsessään 
viittaa siihen, että muodoilla on omat käyttötapansa ja niiden ilmaisemat merkityk-
set eroavat toisistaan. -ine-sijan ja kanssa-postposition erilaisista käyttötavoista ja 
käyttöyhteyksistä on saatu jo varsin kattava kuva lauseke- ja lauserakenteen tasolla 
luvussa 3 sekä elollisuuden näkökulmasta luvussa 4. Käsillä olevassa luvussa hah-
motellaan muotojen varsinaisia merkityskenttiä. Voi tuntua erikoiselta, että suomes-
sa on komitatiivisija, joka ei voi ilmaista perustavanlaatuista yhdessäolosuhdetta 
”Pekka on tuon vaalean blondin kanssa” mutta esiintyy kyllä vaikkapa sirkumstan-
tiaalina, tai voi tuntua kyseenalaiselta, miten komitatiivin typologinen kuvaus kattaa 
sellaiset kanssa-postposition ilmaukset kuten ”minulla on ongelmia tietokoneen 
kanssa”. Näille seikoille löytyy kuitenkin omat luontevat selityksensä ja paikkansa 
muotojen ilmaisupotentiaalissa. 

Komitatiivi-ilmausten semanttinen analyysi on välttämättä taiteilua konventio-
naalisten merkitysten ja subjektiivisten tulkintojen välillä. Merkityksenerottelussa 
tutkijalla on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin voi pidättäytyä hyvin yleisissä merkityk-
sissä, joiden tulkinnasta ei kieliyhteisössä todennäköisesti ole erimielisyyttä. Tällöin 
ei kuitenkaan päästä käsiksi tarkempiin merkityseroihin eikä suomen komitatiivista 
varsinkaan kanssa-postposition osalta saavuteta juuri enempää, kuin mitä jo nyt 
esimerkiksi Kielitoimiston sanakirja toteaa. Toinen vaihtoehto on nojata tutkijan 
omaan intuitioon ja pyrkiä tavoittamaan hienosyisiä merkityseroja silläkin uhalla, 
että tulkinta voi olla subjektiivinen ja joku muu voisi päätyä toisenlaiseen 
ratkaisuun. Koska tavoitteeni on kartoittaa komitatiivien ilmaisupotentiaalia 
mahdollisimman tarkkaan, olen valinnut vaihtoehdoista jälkimmäisen tulkinta-
erimielisyysuhkineen päivineen. 

Muodoilla ilmaistavien merkitysten käsittelyä pohjustaa luku 5.1, jossa esitellään 
komitatiivin ilmaiseman merkityksen eri kerrostumat. Merkityksestä voidaan erotel-
la sanatason merkitys, lauseyhteydessä syntyvä lisämerkitys sekä mahdollinen 
laajempi tekstuaalinen merkitys. Näistä keskeisimmän, sanatason merkityksen 
voidaan katsoa muodostuvan yhtäältä muodon itsensä kantamasta merkityksestä ja 
toisaalta muodolla yhdistettävien sanojen leksikaalisista merkityksistä. Varsinaisten 
merkitysten käsittely aloitetaan -ine-sijasta. Luku 5.2 esittelee -ine-rakenteen ilmai-
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semat keskeisimmät sanatason merkitystihentymät, yhden esimerkin kiteytyneestä 
käytöstä sekä liukumia merkitystihentymien välillä, ja luvussa 5.3 käsitellään 
laajemmassa kontekstissa syntyviä merkityksiä, joista keskitytään komitatiivilausees-
sa syntyviin merkityksiin. Kanssa-postposition merkitykset käsitellään keskitetysti 
luvussa 5.4. Sen osalta kontekstuaalisten merkitysten erottaminen sanamerkitykses-
tä ei olisi mielekästä, koska lauseyhteys ohjaa usein tulkintaa jo kanssa-rakenteen 
perusmerkityksestä. Tarkastelussa erotetaan sen sijaan yhtäältä ne merkitystihenty-
mät, jotka lähtevät lähinnä itse kanssa-rakenteesta, ja toisaalta kontekstin ohjaamat 
merkitykset. Luku 5.5 kokoaa tuloksia yhteen ja pohtii muotojen merkityskenttien 
yhtäläisyyksiä ja eroja. Käsillä olevassa luvussa on väistämättä päällekkäisyyttä luvun 
4 kanssa, sillä elollisuudella on keskeinen osa komitatiivin merkitysten muodostu-
misessa. Lukujen näkökulmat ja tavoitteet eroavat kuitenkin toisistaan, enkä siksi 
pyri välttämään toistoa, silloin kun käsittelyn sujuvuus sitä vaatii. 

5.1 Mistä komitatiivin merkitys tulee? 

Merkitykset eivät ole kiinteärajaisia, erillisiä tai toisistaan irrallisia. Ne ovat enem-
mänkin jatkumoita, joilla merkitykset kahden (tai useamman) merkitystihentymän 
välillä liukuvat ilman tarkkoja kategoriarajoja, kuten jo luvussa 4.4 nähtiin. Merki-
tykset voivat olla myös päällekkäisiä ja yhtäaikaisia, niin että yksi ja sama muoto 
ilmaisee kerralla useita vaihtoehtoisia tai samanaikaisia merkityksiä. Siten esimerkis-
sä (321) Anastasia Solovjova kissoineen ilmaisee sekä seuralaissuhdetta että omistus-
suhdetta. Voi siis olla kyse sumearajaisista kategorioista, kategorioiden osittaisesta 
päällekkäisyydestä tai kategorioista, joiden jäsenillä on eri määrä kategoriaominai-
suuksia (mm. Schlesinger 1995: 26–27) – tai kaikista näistä yhtä aikaa. 

(321)  ”Voi, Eestin ajalla elimme hyvin, mutta kun tuli neuvostoaika, kolhoosi otti he-
vosen ja työkalut eikä takaisin ole annettu mitään”, sanoo 100-vuotias Anastasia 
Solovjova, joka istuu pihallaan kissoineen. (HS 11967169) 

Merkitykset rakentuvat myös kerroksittain. Esimerkiksi sijamuodolla voi katsoa 
olevan itsessään prototyyppinen perusmerkitys, joka tarkentuu sen sanan leksikaali-
sen sisällön mukaan, johon muoto kiinnittyy. Lauseyhteydessään merkitys voi edel-
leen monipuolistua, ja lisäksi sillä voi olla laajemmassa kontekstissaan, diskurssissa, 
oma tehtävänsä. Esimerkiksi komitatiivin ilmaisema välineen merkitys käy ilmi 
vasta lauseyhteydestä, kuten nähdään esimerkistä (322). Savukoski kaikuineen ja ka-
meroineen -komitatiivirakenne ilmaisee itsessään omistussuhdetta, ja vasta löytää-verbi 
osoittaa, että kaikuluotainta ja vedenalaista kameraa käytetään välineenä hukkunei-
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den etsinnöissä. Esimerkin (323) -ine-lausekkeessa esineineen toistuu laajemman teks-
tin puheenaihe, aikaisemmin eläneille ihmisille kuuluneet esineet (puheenaiheen 
muut maininnat kursivoitu esimerkissä). 

(322)  Savukoski itse on kaikuineen ja kameroineen löytänyt 55 [hukkunutta]. 
(HS 6103170) 

(323)  Valitettavasti vähempiosaisten tavarat ja kuvat päätyvät hyvin harvoin lahjoituksi-
na museoon ja esineellisen historiakäsityksemme osiksi. Tästä vinoutumasta muse-
oissa ollaan tietoisia ja sitä yritetään korjata. Toisaalta myös kuninkaat, keisarit ja 
suurmiehet esineineen ovat osa historiallista todellisuutta – olisiko kuvamme 
menneestä todempi, jos heistä ei kerrottaisi? (HS 4767677) 

Komitatiivin merkityksessä voikin nähdä eri kerroksia. Ensinnäkin komitatiivi 
ilmaisee merkitystä, joka on tulkittavissa pelkän komitatiivirakenteen – siis seuratta-
va- ja seuralais-sanojen sekä niiden yhteyttä osoittavan muodon – perusteella ilman 
lausekontekstia kuten omistussuhteen merkitys rakenteessa Savukoski kaikuineen ja 
kameroineen. Nimitän tätä sanatason merkitykseksi. Lisää merkityskerroksia komi-
tatiivirakenne voi saada lauseyhteydestään, mitä havainnollistaa välineen merkitys 
esimerkissä (322). Näihin lausemerkityksiin vaikuttavia seikkoja ovat muun mu-
assa hallitsevan verbin semantiikka, lausepropositio ja lauseen sanajärjestys. Lisäksi 
komitatiivilla voi olla joko lauseyhteydessään tai laajemmassa tekstiyhteydessään 
erillinen informaationkulkuun liittyvä tehtävä kuten tekstin puheenaiheen kuljetta-
minen esimerkissä (323). Tätä kutsun diskurssimerkitykseksi. Seuraavassa eritte-
len merkitystasoista keskeisimmän, sanatason merkityksen tarkempaa koostumusta 
ennen varsinaisten merkitysten käsittelyyn siirtymistä luvuissa 5.2–5.4. 

Sanatason merkitys on komitatiivin ilmaiseman merkityksen lähtökohta ja sa-
malla sen pysyvin ja järjestäytynein osa. Se koostuu useasta osatekijästä. Merkityk-
sessä yhdistyvät seurattava- ja seuralais-sanojen leksikaaliset merkitykset sekä komi-
tatiivimuodon osoittama suhde sanojen referenttien välillä. Lisäksi possessiivi-
suffiksi lisää kokonaisuuteen oman merkityksensä. -ine-sijaan se liittyy pakollisena ja 
sen tuoma merkitys on siten erottamaton osa -ine-rakenteen merkitystä. Kanssa-
rakenteessa possessiivisuffiksi on valinnainen, ja sen käytön yhteydessä onkin mah-
dollista tarkastella erikseen possessiivisuffiksin osuutta komitatiivin merkityksestä. 

Komitatiivimuoto siis ilmaisee, että kuvattuun asiantilaan osallistuu (vähintään) 
kaksi oliota yhdessä ja niiden keskinäinen suhde on epäsymmetrinen. Osapuolet 
ovat eriarvoisessa asemassa, siten että seurattava on osapuolista korosteinen 
(seurattava-sana on tyypillisesti lauseen subjekti, ks. taulukko 4, s. 115) ja seuralai-
nen jää taka-alalle. Tämä ei toki ole ominaista vain komitatiiville, sillä aina kahta 
oliota erikseen kielennettäessä yhdestä tulee välttämättä toista prominentimpi 



 

214 

(ks. Cooper & Ross 1975), mutta komitatiivin epäsymmetriassa ei ole kyse vain 
siitä. Komitatiivi nimittäin ilmaisee, että yksi osapuolista (seurattava) on kuvatussa 
asiantilassa pääasiallinen toimija ja toinen (seuralainen) osallistuu asiantilaan vain 
epäsuorasti pääasiallisen toimijan kautta (mm. Stolz ym. 2006: 26). 

-ine-sija on juuri tällainen prototyyppinen komitatiivimuoto, joka esittää seurat-
tavan olevan paitsi ilmaisun näkökulmasta keskeisempi osapuoli myös kuvatun 
tilanteen keskeinen toimija ja seuralaisen osallistuvan toimintaan vain toissijaisena. 
Sen sijaan kanssa-postpositio poikkeaa prototyypistä. Vaikka kanssa-rakenteessakin 
seurattava on ilmauksen näkökulmasta korosteisessa asemassa (ja seurattava-sana 
vielä -ine-lauseita useammin subjektin asemassa, ks. taulukko 4), kanssa ei ilmaise 
seurattavan olevan kuvatussa tilanteessa seuralaista keskeisempi toimija. Se jättää 
asian avoimeksi ja siten mahdollistaa tulkinnan osapuolten tasavertaisuudesta. 

Toinen seikka, jossa -ine- ja kanssa-muotojen merkitys eroaa, koskee seuralaisen 
mahdollisuutta osallistua itsenäisesti kuvattuun tilanteeseen. -ine-sija ilmaisee seura-
laisen osallistuvan tilanteeseen ainoastaan seurattavan mukana tai kautta, kun taas 
kanssa-postpositio tuo mukanaan erillisten, itsenäisten toimijoiden merkityksen. 
Tässäkin suhteessa kanssa poikkeaa prototyyppisestä komitatiivista. Toimijoiden 
itsenäisyys näkyy yksinkertaisesta kopulalauseesta vanhemmat ovat lasten kanssa 
(vrt. aineistoesimerkki (324)). Ilmaus on mahdollinen kanssa-postpositiolle, koska se 
voi ilmaista tasavertaisten, omissa rooleissaan aktiivisesti osallistuvien osapuolten 
toimintaa. Vastaava -ine-sijainen ilmaus ?vanhemmat ovat lapsineen tuntuu sen sijaan 
keskeneräiseltä ja kaipaa täydennyksekseen esimerkiksi paikan tai tavan ilmauksen, 
koska -ine-sijalla kielennetty osapuoli vain jakaa seurattavan osallistumisroolin, jol-
loin jäljelle jää torso predikaatio ?vanhemmat ovat. Tämä selittää, miksi pääluvun alus-
sa esitetty esimerkki Pekasta blondin kanssa ei ole -ine-sijalle mahdollinen. 

(324)  Siitä vain roskafilmit ja väkivaltavideot lapsenvahdiksi, kun vanhemmilla on 
mielenkiintoisempaa tekemistä kuin olla lasten kanssa! (HS 1118086) 

Seuralaisen itsenäisyys on yhteydessä siihen, miten osapuolten toiminnan on 
mahdollista suuntautua. -ine-sijalla voi ilmaista vain yksisuuntaista toimintaa, sillä 
seuralainen on välttämättä samassa roolissa kuin seurattava ja siten tilanteessa sen 
rinnalla, samassa rintamassa. Kanssa-postpositio, joka ilmaisee osapuolten olevan 
itsenäisiä ja toisistaan erillisissä positioissa, mahdollistaa myös vastavuoroisia (kuten 
keskustella, riidellä, sopia), vastakkaisia (kuten ristiriidassa, nokikkain), vertailtavia 
(kuten samanlainen, samaa/eri mieltä, yhtä aikaa) tai muuten erillisissä rooleissa osallis-
tuvia osapuolia edellyttävien tilanteiden kielentämisen. Erottelun yksisuuntaista ja 
vastavuoroista toimintaa kielentäviin muotoihin ovat tehneet myös Creissels ja 
Nouguier-Voisin (2008: 291–293), jotka jakavat yhteistoiminnaksi kutsumansa 
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tilanteet rinnakkaiseen ja vastavuoroiseen yhteistoimintaan (engl. parallel ja reciprocal 
co-participation). Rinnakkaisessa yhteistoimintatilanteessa osapuolet jakavat saman 
roolin (= komitatiivin prototyyppimerkitys) ja vastavuoroisessa ainakin osalla osa-
puolista on keskenään vastakkaiset roolit, joissa ne ovat vuorovaikutuksessa. 
Yhteistoimintaa ilmaiseva rakenne voi myös olla määrittelemättä osallistujien roole-
ja, jolloin yhteistoiminnan tyyppi jää avoimeksi (unspecified co-participation). Viimeisin 
sopii kanssa-postposition merkitykseen, jossa osapuolten symmetriasuhde jää avoi-
meksi. -ine ilmaisee vain rinnakkaista toimintaa. 

-ine- ja kanssa-muotojen merkityksiä erottaa siis ainakin kolme seikkaa: osapuol-
ten keskeisyys kuvatussa tilanteessa, seuralaisen itsenäisyys ja osapuolten toiminnan 
suuntaisuus. -ine-sijalla merkitty seuralainen on tilanteessa toissijainen ja epäitsenäi-
nen toimija, joka voi osallistua vain rinnakkaiseen toimintaan seurattavan kanssa, ja 
siksi vastavuoroisuuden ilmaisu -ine-sijalla ei ole mahdollista. Kanssa-postpositiolla 
on mahdollista ilmaista tasavertaisten ja itsenäisten osapuolten suhdetta, joka voi 
olla paitsi rinnakkainen myös vastavuoroinen. Erot muotojen merkityksissä osoit-
tavat virheelliseksi sen yleisesti vallalla olevan käsityksen, että -ine-sija ilmaisisi 
”’kanssa’-merkitystä” (vrt. luku 2.3). 

Leksikaalisesta merkityksestä voi erottaa (ainakin) kolme eri osa-aluetta. 
Ensinnäkin osapuolisanoja voidaan tarkastella sanasemanttisten suhteiden näkö-
kulmasta. Toiseksi voidaan tarkastella seurattava- ja seuralais-sanojen referenttejä ja 
niiden ominaisuuksia. Ominaisuuksista keskeisessä roolissa on elollisuus, sillä se on 
yhteydessä muun muassa agentiivisuuteen ja kontrolliin, jotka puolestaan vaikutta-
vat olion kykyyn toimia kuvatussa asiantilassa ja siten komitatiivin ilmaisemaan 
merkitykseen. Myös osapuolten keskinäisen suhteen luonne on suoraan yhteydessä 
komitatiivin merkitykseen. Kolmanneksi leksikaalisen merkityksen alle voi lukea 
myös kulttuurisen tiedon kuten sosiaaliset suhteet ja hierarkiat, jotka vaikuttavat 
komitatiivirakenteen merkityksen tulkintaan. Muun muassa relationaaliset merkityk-
set perustuvat suurelta osin kulttuuriseen tietoon. Käsillä olevan työn kannalta ei 
ole oleellista ottaa kantaa kysymykseen, onko ensyklopedinen tieto erotettavissa 
sanan leksikaalisesta merkityksestä, vaan näitä käsitellään yhtenä kokonaisuutena. 

Komitatiivin leksikaalisen merkityksen osa-alueista ensimmäinen, sanasemantti-
set suhteet ovat merkityksellisiä lähinnä -ine-sijalle. Keskeisin niistä on holonyymin 
ja meronyymin välinen suhde eli meronymia (kuten kasvi juurineen, peruna kuorineen, 
footbagin suomalaiset huiput kumimaisine jalkoineen; HS 561199, HS 9136365, 
HS 5935753). Osapuolisanojen on mahdollista olla myös hyperonyymi–
hyponyymi-suhteessa, siten että seurattava-sana on yläkäsite ja seuralais-sana(t) sen 
alakäsit(t)e(itä) (kuten tuttujen amerikkalaissarjojen uusinnat Simpsoneineen, Ally 
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McBealeineen, Teho-osastoineen ja amerikkalaisine poliisisarjoineen, ks. esimerkki (293), 
s. 188). Lisäksi sekä seurattava- että seuralais-sana voivat olla keskenään 
ko-hyponyymeja, ilman että hyperonyymi esiintyy ilmauksessa (kuten pöytä tuoleineen, 
HS 8627394, joiden yhteinen hyperonyymi on ’huonekalu’30). 

Sekä meronymia että hyponymia perustuvat prototyyppiajatteluun: niillä on 
selkeä ydin mutta sumuiset rajat, ja rajatapauksissa natiivipuhujatkin ovat joko epä-
varmoja tai keskenään erimielisiä. Komitatiiviaineistossa rajankäynti on tarpeen 
lähinnä meronymian kohdalla, joka on ilmiöistä huomattavasti yleisempi. Esimer-
kiksi ruumiinosasuhde edustaa selkeää prototyyppistä ydintä, mutta mitä kulttuuri-
sempia yhdistettävät osat ovat, sitä epämääräisempänä osien suhde hahmottuu 
(ovatko esimerkiksi vaa’at punnuksineen, HS 6519013, tai rettelöt erottamisineen ja 
lakkoineen, HS 7325526, meronyymisia vai kenties yhteen liittyviä olioita?). Me-
ronyymista tulkintaa puoltavat muun muassa olioiden muodostaman kokonaisuu-
den funktionaalisuus ja osan välttämättömyys kokonaisuudelle. Muina tulkintaan 
vaikuttavina piirteinä on esitetty muun muassa osan kiinteyttä (engl. integrality) 
suhteessa kokonaisuuteen sekä osien erillisyyttä (discreteness). (Cruse 2004: 151–152.) 

Sanasemantiikan alla voi puhua myös tapauksista, joissa osapuolisanat kuuluvat 
samaan käsitekenttään, ilman että niiden välillä olisi paradigmaattista merkityssuh-
detta kuten meronymiaa tai hyponymiaa (esimerkiksi automaattikortti tunnuslukuineen, 
koe arvosteluohjeineen, pakettiauto hevosperävaunuineen; HS 4558506, HS 2470864, 
HS 5614084). Käsitekentällä tarkoitan tässä kaikkea leksikaaliseen merkitykseen 
sekä sisältyvää että liittyvää tietoa siitä, mitkä oliot ja asiat maailmassa liittyvät tai 
kuuluvat yhteen (esimerkiksi traktori perävaunuineen, palkintojen jako palkintopalleineen, 
kansakoululaitos aatteineen ja tarkastajineen; HS 13398089, HS 6234518, HS 7488998). 
Voidaan puhua myös yhteisestä viitekehyksestä (Vilkuna 1992: 16), assosiaatioket-
justa tai -kentästä (emt.: 21), assosiaatioverkosta, merkitysavaruudesta tai semantti-
sesta kehyksestä (Larjavaara 2007: 158–159). 

Toinen leksikaalisen merkityksen osa-alue ovat osapuolisanojen referentit – siis 
oliot, joiden suhdetta komitatiivilla kielennetään – ja niiden ominaisuudet. Nämä 
ovatkin tärkein yksittäinen seikka sekä -ine-sijan että kanssa-postposition ilmaiseman 
merkityksen muodostumisessa. Komitatiivin merkitykseen keskeisimmin vaikutta-
vat olioiden ominaisuudet ovat elollisuus sekä osapuolten keskinäisen suhteen 
luonne. Elollisuutta, sen määrittelyä ja keskeisiä jaotteluja on käsitelty tarkemmin 

                                                   
30 Tosin ’pöydän’ ja ’tuolin’ yhdessäesiintymistä selittää ko-hyponymiasuhdetta paremmin meronyy-
minen kokonaisuus, jossa molemmat ovat konventionaalisen kokonaisuuden osia; holonyymiksi 
sopisi ’pöytäryhmä’ tai ’ruokailuryhmä’, kuten havainnollistaa internetistä poimittu esimerkki Turkuun 
hommasin uuden ruokailuryhmän pöytineen tuoleineen (M47, Facebook-kommentti 10.9.2016). 
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luvussa 4, ja tässä yhteydessä riittänee maininta, että komitatiivin merkitysten 
tarkastelun yhteydessä oliot on jaettu elollisuutensa perusteella neljään ryhmään: 
inhimillisiin, muihin elollisiin (ts. eläimiin), elottomiin konkreettisiin ja elottomiin 
abstrakteihin. 

Osapuolten keskinäisen suhteen luonne edellyttää sen sijaan määrittelyä. Tarkoi-
tan sillä sitä, viittaavatko komitatiivirakenteen osapuolisanat kahteen toisistaan 
erilliseen olioon (kuten ’pirttipöytä’ ja ’penkki’ esimerkissä (325)) vai yhteen ja 
samaan olioon (kuten ’tuulivoimala’ ja sen ’mylly’ esimerkissä (326)), jolloin kyse on 
kokonaisuuden ja sen osan suhteesta. Aina ei kuitenkaan ole itsestään selvää, onko 
kyse kahdesta erillisestä vai yhdestä ja samasta oliosta, kuten edellä meronyymisen 
suhteen esittelyn yhteydessä kävi ilmi. Esimerkiksi ilmausta jousi nuolineen (ks. esi-
merkki (327)) voidaan tulkita molemmalla tavalla. Yhtäältä sen voi nähdä viittaavan 
kahteen erilliseen olioon sillä perusteella, että osapuolina on fyysisesti toisistaan 
irralliset esineet: ensinnäkin ’kaaresta ja jänteestä (sekä tähtäysvarresta) koostuva 
ase, jolla ammutaan nuolia’ (Kielitoimiston sanakirja: v.s. jousi, 1), ja toiseksi nuoli tai 
nuolet. Toisaalta osapuolten voi katsoa olevan osa samaa oliota, koska jousi vaatii 
toimiakseen välttämättä nuolia, nuolilla ei tee mitään ilman jousta ja siten nuolet 
ovat osa ampuma-aseeksi kelpaavan jousen kokonaisuutta. Kielentäjän motivaatio-
na voi yhtä hyvin olla kokonaisuuden kuin toisiinsa liittyvien olioiden ilmaiseminen, 
mutta tämä ei käy kielennyksestä ilmi. 

(325)  Toisessa huoneessa on viisi pirttipöytää penkkeineen. (HS 10010390) 

(326)  Tuulivoimalat pilaavat korkeine myllyineen Helsingin upean merimaise-
man (…). (HS 3140160) 

(327)  Huomaamme, että kun tuli aika nitistää kotiin tunkeutuneet Penelopeia-rouvan 
kosijat, piti Odysseus tarkkaan huolta, että salin ainoa jousi nuolineen oli hänel-
lä. (HS 5114435) 

Osapuoliparin suhteen luonne voi olla vaikeasti määriteltävissä kolmella eri ta-
paa. Ensinnäkin kyse voi olla sekä–että-tapauksesta kuten ilmauksessa YK alajärjes-
töineen (ks. esimerkki (328)). Alajärjestöt ovat kyllä osa YK:ta, mutta samalla osa-
puolet ovat toisistaan itsenäisiä toimijoita, joilla on muun muassa omat päätöksen-
tekoelimensä. Toiseksi osapuolipari voi olla joko–tai: molemmat vaihtoehdot ovat 
mahdollisia, mutta ne eivät voi olla voimassa yhtä aikaa. Vaihtoehtoisuus voi olla 
yhteydessä vastaanottajan tulkintaan tai kielenulkoiseen maailmaan. Ensimmäistä 
havainnollistavat esimerkin (327) jousi nuolineen sekä esimerkin (329) pihapiiri ulkora-
kennuksineen, joka voidaan tulkita joko eri olioiksi (spatiaalinen ’rakennukset sijaitse-
vat pihapiirissä’) tai samaksi olioksi (osa–kokonaisuus-suhde ’rakennukset muodos-
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tavat pihapiirin’). Jälkimmäistä, kielenulkoiseen maailmaan sidoksissa olevaa joko–
tai-tulkintaa havainnollistaa [k]olmen ruokalajin menyy juustoineen esimerkissä (330). Se 
sopii kuvaukseksi niin tilanteeseen, jossa juustot ovat yksi kolmesta ruokalajista 
(osista koostuminen), kuin tilanteeseen, jossa juustoja tarjotaan kolmen muun ruo-
kalajin lisäksi (liittyminen), eikä kontekstikaan auta tekemään eroa. Kolmanneksi 
olioiden suhde itsessään voi olla vaikeasti määriteltävissä, kuten ilmauksessa 
kilpailuyhteiskunta kovine arvoineen ja yksipuolistuvine lahjakkuusnäkemyksineen (ks. esi-
merkki (331)). Ovatko arvot ja näkemykset osa yhteiskuntaa, kuuluvatko ne siihen 
vai kenties liittyvät? 

(328)  Aikaisemmin YK alajärjestöineen oli johtava kansainvälisen kaupan pelisääntö-
jen luoja – useiden maiden kauppalait perustuvat YK:n aikanaan luomaan malliin. 
(HS 5773051) 

(329)  Jalopuiden kehystämä pihapiiri on ulkorakennuksineen eheä kokonaisuus. 
(HS 2312221) 

(330)  Café Careliassa Burgundin viiniä [= otsikko] Café Carelian sommelier Juha Lih-
tonen jättää paikkansa edeltäjälleen Tuomo Laitiselle. Hän suunnittelee vastai-
suudessa omassa yrityksessä viinilistoja sekä kouluttaa yritysten henkilöstöä. Väis-
tyvän sommelierin kädenjälki näkyy Burgundin ruokaviikkojen viinivalinnoissa, 
jotka hän on tehnyt yhdessä Jean-Francois Galtatin kanssa. Ruokatiimiin kuulu-
vat ranskalainen Marc Mulard ja Carelian oma keittiömestari Jyrki Yli-Uotila. 
Ruuan ja viinin liitto on tyylikäs. Annoksiin liittyy nimikkoviini, jota saa myös 
laseittain. Listalla on sammakonreisiä ja etanoita (48 mk), hanhenmaksaa Bur-
gundin lautasella (68 mk) ja ankeriasta Bourgognen tapaan (98 mk). Kolmen ruo-
kalajin menyy juustoineen maksaa 235 markkaa ja harkittu lasillinen viiniä 44–59 
markkaa. Viikot jatkuvat syyskuun loppuun saakka. Café Carelia, Mannerheimin-
tie 56, 00260 Helsinki, p. (09) 27090976. Avoinna ma-pe klo 12–01, la 13–01, su 
klo 13–23. (HS 5963814; koko tekstikonteksti) 

(331)  Kilpailuyhteiskunta kovine arvoineen ja yksipuolistuvine lahjakkuusnäkemyk-
sineen on omiaan tuottamaan narsistisesti häiriintyneitä ihmisiä (…). 
(HS 2614126) 

Keskinäisen suhteensa puolesta vaikeasti määrittyvät osapuoliparit ovat tyypilli-
sempiä -ine-sijalle kuin kanssa-postpositiolle, jonka käytössä niitä ei juurikaan esiin-
ny. -ine-aineiston vaikeasti määriteltävissä osapuolisuhteissa on suurimmaksi osaksi 
kyse tulkinnanvaraisesta joko–tai-tilanteesta tai listan viimeisestä, itsessään vaikeasti 
määriteltävien osapuolten suhteesta. Kanssa-rakenteen harvoissa vaikeasti määritty-
vissä osapuolipareissa on kyseessä kielenulkoisesta maailmantiedosta riippuva joko–
tai-tilanne, jossa yksilö joko kuuluu mainittuun ryhmään tai sitten ei (kuten esimer-
kissä (332) Mikko Innanen European Jazz Youth Orchestran kanssa: vain maailmantieto 
voi selittää, onko Innanen osa orkesteria vai siitä erillinen kuten solisti tai vaikka 
kapellimestari). 
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(332)  Mikko Innanen palaa Suomeen elokuussa, jolloin hänen soittoaan on mahdollista 
kuulla useissa tilaisuuksissa Helsingissä. Sitä ennen hän mm. kiertää European 
Jazz Youth Orchestran kanssa runsaat kaksi viikkoa Keski-Eurooppaa. 
(HS 728516) 

Kolmas leksikaalisen merkityksen osa-alue, kulttuurinen tieto auttaa tulkitse-
maan erityisesti niitä suhteita, joissa vähintään toinen osapuoli on elollinen olio. 
Esimerkiksi ihmisen ja eläimen keskinäiset suhteet ovat kulttuurisesti värittyneitä 
sen mukaan, millaiset eläimet missäkin kulttuurissa ovat ihmisille läheisiä. Samoin 
sosiaalisten suhteiden hierarkiat ovat kulttuurista tietoa (kuten lasten ja vanhem-
pien, opettajan ja oppilaan tai ylikomissaari Beckin ja hänen alaisinaan olevien polii-
sien väliset suhteet, joihin palataan luvussa 5.2.1), ja myös omistussuhteen käsite 
perustuu kulttuuriseen ja sosiaaliseen tietoon. 

Elottomien olioiden suhteissa kulttuurinen tieto voi auttaa päättelemään muun 
muassa sitä, milloin on kyse kokonaisuuden osista ja milloin toisiinsa liittyvistä 
olioista. Kulttuurinen tieto on myös ymmärrystä siitä, miten oliot oletusarvoisesti ja 
konventionaalisesti toimivat ja vaikkapa sijaitsevat tilassa tai suhteessa toisiinsa. 
Esimerkiksi pöytä väripurkkeineen (ks. esimerkki (415), s. 249) voidaan kulttuurisen 
oletusarvon perusteella tulkita spatiaaliseksi pinnalla sijaitsemisen ilmaukseksi ’pöy-
tä, jonka päällä on väripurkki tai -purkkeja’, vaikkei niin -ine-muoto kuin osa-
puolisanojen leksikaaliset merkityksetkään sisällä tietoa pinnalla sijainnista. Osittain 
komitatiivin merkityksen tulkinta onkin maailmantietoon ja tekstikontekstiin perus-
tuvaa pragmaattista päättelyä. 

-ine- ja kanssa-rakenteiden ilmaisemien merkitysten hahmottamisen voi aloittaa 
leksikaaliseen merkitykseen sisältyvien piirteiden perusteella. Keskeiset merkitysti-
hentymät tavoittaa yhdistämällä osapuolten elollisuuden ja osapuoliparin suhteen 
luonteen (ks. taulukko 21, jossa mukana ovat vain elollisuutensa puolesta yksiselit-
teiset käytöt, -ine n = 900 ja kanssa n = 974, joista myös suhteelliset osuudet on 
laskettu, sekä alla asetelma 3). Merkityskentän perustan saa selvimmin näkyviin, kun 
osapuolet jakaa elollisuuden perusteella kahtia, elollisiin ja elottomiin. Elollisuuden 
yksityiskohtaisempi erottelu on hyödyllistä merkitysten tarkemmassa analyysissa 
(ks. seuraavat alaluvut). 
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Taulukko 21.  Osapuoliparin suhteen luonne ja elollisuus -ine- ja kanssa-käytöissä (1000-
aineistoista). 

osapuoliparin 
keskinäinen suhde 

osapuolten elollisuus -ine kanssa 
seurattava seuralainen n % n % 

selvästi eri oliot 
[+eloll] [+eloll] 177 20,0 763 78,3 

[–eloll] 130 14,4 97 10,0 

[–eloll] [+eloll] 19 2,1 4 0,4 
[–eloll] 113 12,6 84 8,7 

selvästi sama olio 
[+eloll] [+eloll] 8 0,9 9 0,9 

[–eloll] 10 1,1 1 0,1 

[–eloll] [+eloll] 4 0,4   
[–eloll] 140 15,6 6 0,6 

vaikeasti 
määritettävät 

[+eloll] [+eloll] 88 10,0 10 1,0 
[–eloll] 33 3,7   

[–eloll] [+eloll] 9 1,0   
[–eloll] 169 18,8   

YHT   900 100 974 100 

Molempien muotojen käytössä on tavallista, että osapuolet ovat toisistaan erilli-
set oliot, mutta erityisen tyypillistä se on kanssa-postpositiolle (-ine-aineistossa 
yhteensä 49 %, kanssa 97 %). Kun tällaiset osapuolet ovat molemmat elollisia, 
komitatiivi ilmaisee perusmerkitystään yhdessäoloa (merkitystihentymiä havain-
nollistavat esimerkit esitetään alla asetelmassa 3), ja tällaisten osapuolten yhdistämi-
seen kanssa-postpositio keskittyy. Kun elollisesta, prototyyppisesti inhimillisestä 
seurattavasta erillinen seuralainen on eloton, ilmaisee komitatiivi tyypillisesti 
omistussuhdetta. Elottomiin, toisistaan erillisiin olioihin viittaavia sanoja yhdistä-
essään -ine-sija ilmaisee tavallisesti osapuolten spatiaalista suhdetta tai liittymistä 
toisiinsa, kanssa-postpositio puolestaan yhdistelmää. Tosin kanssa-rakenteelle on 
yleisempää yhdistää elottomia olioita rektiokäytössä, mikä tuo ilmaisuun oman 
merkityksensä (kuten hän riitelee usein hallintojohtajan kanssa, HS 299744, ja sulautta-
mispolitiikka on ristiriidassa lakien kanssa, HS 723019). 

Elottoman seurattavan ja elollisen seuralaisen yhdistäminen on komitatiiville 
kaiken kaikkiaan epätyypillisiä (-ine-aineistossa yhteensä 4 %, kanssa 0,5 %). Tämä ei 
ole vain suomen komitatiivin ominaisuus vaan yleistypologinen ilmiö (ks. Stolz ym. 
2006). -ine-sijan käytössä eloton + elollinen -parit ilmaisevat lähinnä spatiaalista 
suhdetta (kuten navetta lehmineen, HS 9021077) tai liittymisen ja osa–kokonaisuus-
suhteen välimaastoon sijoittuvaa kuulumisen merkitystä (kuten uusi rikosprosessi 
lautamiehineen, HS 2073615, ja koreografian estetiikka toisiinsa kietoutuvine tanssijoineen, 
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HS 3632940). Kanssa-postpositiolla ne liittyvät useimmiten rektioelementtikäyttöön 
(kuten [k]äen kanssa kasvilla ei ole mitään tekemistä, HS 283850). 

Kun komitatiivin osapuolisanat viittaavat samaan olioon, komitatiivi ilmaisee 
aina jonkinlaista osa–kokonaisuus-suhdetta. Kanssa-postposition käytössä tämä 
on hyvin epätyypillistä (2 % aineistosta). Kyseeseen tulevat lähinnä inklusiivisiksi 
luettavat me-pronominin käytöt, joissa seuralais-sanan referentti sisältyy seurattava-
sanana olevan me-pronominin viittausalaan (me Tuomaksen kanssa ’minä ja 
Tuomas’). -ine-sijalle on sen sijaan luontevaa, että osapuolet ovat samaa oliota 
(18 % aineistosta), ja varsinkin elottomien olioiden osa–kokonaisuus-suhteiden 
ilmaisu on yksi sen keskeisistä käyttöyhteyksistä. Erilaisia osa–kokonaisuus-suhteita 
ovat muun muassa ryhmän ja sen jäsenen suhde (elollinen + elollinen), ruumiinosa-
suhde (elollinen + eloton) ja eloton meronyyminen osa–kokonaisuus-suhde tai 
löyhempi osista koostumisen suhde (eloton + eloton). 
 

MERKITYSTIHENTYMÄ OSAPUOLTEN 
SUHDE 

OSAPUOLTEN 
ELOLLISUUS MUOTO ESIMERKKI 

yhdessäolo eri oliot +  + -ine, kanssa äiti lapsineen, lapsen kanssa 

omistus eri oliot +  – -ine, kanssa äiti laukkuineen, laukun kanssa 

liittyminen eri oliot –  – -ine pöytä penkkeineen 

spatiaalisuus eri oliot –  – 
–  + -ine talo kalusteineen 

navetta lehmineen 

yhdistelmä eri oliot –  – kanssa leipä keiton kanssa 

osa–kokonaisuus:     

     ▪ ryhmästä sama olio +  + -ine 
(kanssa) 

perhe lapsineen 
(me Tuomaksen kanssa) 

     ▪ ruumiista sama olio +  – -ine lapsi vikkeline jalkoineen 

     ▪ elottomasta sama olio –  – -ine puu juurineen, arki huolineen 

Asetelma 3.  Suomen komitatiivin keskeiset merkitystihentymät esimerkkeineen. 

Sellaisia osapuolia, joiden keskinäinen suhde on vaikea määrittää, on kahdesta 
muodosta lähinnä -ine-rakenteessa (-ine-aineistossa yhteensä 34 %, kanssa 1 %). 
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Mielenkiintoisimpia niistä ovat elottomat parit (-ine-aineistosta 19 %). Yksi -ine-sijan 
tyypillinen käyttötapa näyttäisi nimittäin olevan sellaisten elottomien osapuolten 
yhdistäminen, joiden keskinäisen suhteen luonne ei käy ilmaisusta ilmi, kuten maa-
taloustuotanto geenitekniikkoineen ja ruoka-apuineen esimerkissä (333) tai [m]utkat ja juo-
nenkäänteet hyvän ja pahan vastakkainasetteluineen ja tehtävineen esimerkissä (334). 

(333)  Teollisuusmaiden tehokas maataloustuotanto geenitekniikkoineen ja ruoka-
apuineen ei pysty pysyvästi auttamaan kehitysmaita näiden ongelmissa. 
(HS 13015921) 

(334)  Mutkat ja juonenkäänteet hyvän ja pahan vastakkainasetteluineen ja 
tehtävineen ovat tuttuja monista saduista. (HS 11875877) 

Näissä komitatiivin merkitys sivuaa muun muassa osa–kokonaisuus-suhteen, liitty-
misen ja kuulumisen merkityksiä tarkentumatta niistä yhteenkään. Se, että merkitys 
on sumea, saattaa heijastaa komitatiivin luonnetta prototyyppisesti korkeaelollisia 
yhdistävänä sijana: -ine-sijan ilmaisema merkitys on selkeimmillään silloin, kun 
seurattava on elollinen, ja muuttuu asteittain sumeammaksi, mitä kauempana proto-
tyypistä osapuolet ovat. Toisaalta tätä -ine-sijan merkityspotentiaalia voidaan käyttää 
myös tietoisesti. Kun komitatiivilla yhdistetään osapuolia, joiden keskinäinen suhde 
antaa mahdollisuuden eri tulkintoihin, ilmaisee komitatiivi yleistasolla jonkinlaista 
asioiden yhteenkuuluvuutta tarkan merkityksen hävitessä taka-alalle (kuulumisen 
merkityksestä käsitellään tarkemmin luvussa 5.2.7). 

Elottomien osapuolten lisäksi vaikeasti määriteltävissä pareissa on kahden elolli-
sen sekä elollisen ja elottoman pareja. Kahden elollisen suhteen määrittelyn vaikeu-
dessa kysymys on, kuuluuko yksilö ryhmään vai ei. Osittain kyse on maailman-
tiedosta mutta myös tulkinnasta: saamelaisjoikaaja Wimme Saari (ks. esimerkki 
(335)) ei soita yhtyeessä – hän joikaa sen säestyksellä – toisin kuin haitaristi Kepa 
Junkera (ks. esimerkki (336)), mutta molemmissa tapauksissa nimeltämainittu yksilö 
ja yhtye on mahdollista tulkita joko erillisiksi olioiksi tai yhdeksi yhteiseksi ryhmäk-
si. (Tarkemmin yksilön ja ryhmän suhteesta ks. luvut 5.2.1 ja 5.2.3.) Elollisen 
seurattavan ja elottoman seuralaisen suhteissa puolestaan vaikeasti määriteltävää on 
se, ovatko abstraktit ominaisuudet elollisen (pääasiassa ihmillisen) olion osa vai siitä 
irrallisia, abstraktisti omistettuja olioita (esimerkiksi ihminen ajatuksineen, haaveineen, 
ominaisuuksineen, taustoineen, traumoineen, tunteineen, vaivoineen; ks. tarkemmin luvut 
5.2.2 ja 5.2.7). 

(335)  Saamelaisjoikaaja Wimme Saari aloittaa yhtyeineen ensi viikolla festivaali- ja 
konserttikiertueen Yhdysvalloissa. (HS 6454711) 

(336)  Kepa Junkera osui rytmin ytimeen [= otsikko] Kepa Junkera yhtyeineen Kausti-
sen festivaaliareenalla. Junkera, haitari, Angel Unzu, kitara ja mandoliini, Julio 
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Andrade, kontrabasso, Harkaitz Martinez ja Igor Otxoa, puurunkorumpu, Blas 
Fernandez, rummut. [= ingressi] KAUSTINEN. Kepa Junkera yhtyeineen osuu 
musiikillaan täydellisesti rytmin ytimeen. Ja sillä on seurauksensa. (HS 1679094) 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään tarkemmin -ine- ja kanssa-rakenteiden ilmaise-
mia merkityksiä HS2000-korpuksen aineistossa. -ine-sijan merkitystä lähestyn ker-
roksittain sanatason merkityksestä lause- ja diskurssimerkityksiin, ja kanssa-
postpositiosta käsittelen ensin neutraaleissa yhteyksissä ilmaistavia merkityksiä ja 
sitten kontekstin ohjaamia merkityksiä. Ennen varsinaista merkitysten analyysia 
esitän kummankin muodon kohdalla niiden merkityksen kannalta keskeisiä, yleisiä 
huomioita. Viimeisessä alaluvussa esitän keskeisten tulosten yhteenvedon ja vertaan 
muotojen merkityksiä keskenään. Samalla pohdin, miten kirjallisuudessa esitetyt 
oletukset muotojen synonyymisyydestä ja korvautuvuudesta sopivat aineiston an-
tamaan kuvaan suomen komitatiivista. 

5.2 -ine-sijan merkitystihentymät 

-ine-sijan keskeiset merkitystihentymät HS2000-korpuksessa ovat seuralaissuhde, 
omistussuhde, osa–kokonaisuus-suhde, spatiaalinen suhde ja liittyminen. Näiden eri 
merkitystihentymien sisällä -ine-sijan käyttö voidaan jakaa kahteen: kollokatiiviseen, 
ennustettavaan käyttöön ja uutta luovaan käyttöön. 

Ensimmäinen, kollokatiivinen käyttö vastaa kirjallisuudessa esitettyä näkemystä, 
jonka mukaan komitatiivi kuuluu ”melkeinpä vain joihinkin fraaseihin” (Vilkuna 
2000: 81) ja on käytöltään ”hyvin fraasiutunutta (…) tai enemmän tai vähemmän 
kiteytynyttä, jolloin vakiintunut muoto on nimenomaan komitatiivi” (Eskola & 
Tommola 2000: 97). Aineistossa usein toistuvia seuralais-sanoja on erityisesti seura-
laissuhteen (lapsineen, perheineen, vaimoineen; joukkoineen, kollegoineen, orkestereineen) ja 
osa–kokonaisuus-suhteen (juurineen, kuorineen, liitteineen; myös korkoineen, veroineen) 
merkityksissä. Osa toistuvista ilmauksista on aineistospesifejä (kuten sanomalehden 
kuvatekstiin viittaava kuva teksteineen) tai vielä tilanteisemmin aineiston tietylle osalle 
ominaisia (kuten televisio-ohjelmatiedoissa formulakisalähetykseen liittyvä kisan 
ratkaisuhetket jälkikommentteineen, jonka jälkikommentti-lekseemi esiintyy koko 
31 miljoonan korpuksessa yhteensä 11 kertaa ja ainoastaan komitatiivisijaisena). 
(Käytön kiteytyneisyydestä ja -ine-sijan produktiivisuudesta tarkemmin ks. Sirola-
Belliard 2013, [tulossa 2017].) 

Jälkimmäinen on kirjallisuudessa pääosin ohitettu, mutta aineisto osoittaa, että 
se on -ine-sijan käytössä keskeistä. Uutta luovalla käytöllä tarkoitan sellaista -ine-
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sijan käyttöä, joka rakentaa kuvaa maailmasta osoittamalla olioiden yhteyksiä ja 
määrittämällä niiden olemusta. Sille on tyypillistä nimenomaan seuralais-sanan 
leksikaalinen ennakoimattomuus – vastakohtana kiteymille ja kollokaateille. Tyypil-
lisesti -ine-sijan uutta luova käyttö liittyy elottomiin olioihin. Ensinnäkin komitatiivi 
luo yhteyden kahden olion välille, silloin kun komitatiivi yhdistää sanoja, joiden 
leksikaaliset merkitykset eivät ilmaise sanojen referenttien yhteenkuuluvuutta. 
Esimerkiksi ’Concorde-lennon’ yhteys ’jouluun’ (ks. esimerkki (337)) syntyy vasta 
komitatiivirakenteessa. Toiseksi -ine-sijan käyttö on uutta luovaa silloin, kun sitä 
käytetään erittelemään olioiden koostumusta ja siis ilmaisemaan kokonaisuuden 
osia. Mitä esimerkiksi ’arki’ on? Maailmasta rakentuu erilainen kuva, jos arjen 
kertoo olevan työtä ja leikkiä, iloa ja surua (ks. esimerkki (338)), kuin jos sen eritte-
lee koostuvan velvollisuuksista ja pettymyksistä (ks. esimerkki (339)). 

(337)  Matkailun edistämiskeskus markkinoi ulkomaille neljää jouluhanketta. Turku – 
Suomen joulukaupunki (The Capital of the Christmas Peace) on niistä yksi. Lapin 
valkea joulu Concorde-lentoineen on suomalaisista jouluista tunnetuin. 
(HS 11018230) 

(338)  Mutta vaikka kehitysmaiden asukkaat ovat aineellisesti köyhempiä kuin suomalai-
set, heidän elämänsä on silti tavallista arkea töineen ja leikkeineen sekä 
iloineen ja suruineen. (https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/ 
10024/29577/Paula_Rupponen.pdf?sequence=1, viitattu 20.9.2016) 

(339)  Huvipuistossa on mahdotonta opettaa lapselle elämistä arjessa, jota elämä kuiten-
kin suurimmalta osaltaan on kaikkine velvollisuuksineen, pettymyksineen, jne. 
(HS 28105230) 

Enimmäkseen juuri luovasta käytöstä on kyse niissä ilmauksissa, joiden Ikola 
(1999: 76–77) huomauttaa laajentuneen yleiskielessä merkitykseltään siten, että 
komitatiivin possessiivisuffiksi ei enää viittaa omistus- tai kuulumissuhteeseen, 
kuten sen kuuluisi. Ikolan tarkoittamissa käytöissä on kyse muun muassa liittymisen 
merkityksestä (ks. käsillä olevan työn luku 5.2.4) kuten opetus lukuisine tutkintoineen 
’opetus ja siihen liittyvät tutkinnot; ei kuuluvat tai sisältyvät’ (Ikolan parafraasi) ja 
kausaalisesta syyn tai aiheutumisen merkityksestä (ks. luku 5.3) kuten kehitys pitkine 
hoitovapaineen ’kehitys ja siitä johtuvat pitkät hoitovapaat’. Ikolan (emt.: 77) tulkin-
nan mukaan ”[k]omitatiivin leviäminen tällaisiin tapauksiin johtunee osaksi puristi-
sesta asenteesta: on kaikin keinoin haluttu välttää svetisismejä, myymäläadessiivia 
yms. Komitatiivia on pidetty supisuomalaisena ilmaisukeinona.” Muotoilu antaa 
ymmärtää, ettei Ikola pidä ilmauksia hyvän kielen mukaisena, minkä hän myös 
Nykysuomen oppaassa (Ikola 2001) eksplikoi. 

Aineiston perusteella maailmaa selittävä käyttö on kuitenkin yksi keskeinen -ine-
sijan käyttötapa. Olisi helppo ajatella, että se on tyypillistä nimenomaan kirjoitetun 

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29577/
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29577/
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kielen komitatiiville tai erityisesti sanomalehtikielelle. Tämä ei kuitenkaan näytä 
pitävän paikkansa. Ensinnäkään se ei ole aineistospesifiä, vaan sitä käytetään myös 
vapaassa kirjoitetussa kielessä kuten sosiaalisessa mediassa (ks. esimerkki (340)). 
Toiseksi sitä esiintyy myös puheessa (ks. tutkijakoulu Langnetin kauden avajais-
seminaarissa kuultu esimerkki (341), jossa koordinaattori perustelee tutkimustyön 
osa-aikaisuuden mahdottomuudella sitä, miksi tohtorikoulutettava ei voi olla Lang-
netista osa-aikaperhevapaalla). 

(340)  Kuvahaaste, 4/5: 'Vaarallinen' Mikko – niin kuin puoliso ilmeestä irvailisi. Vaaral-
liset yläasteajat lähesturpaansaanteineen (oli onneksi pitkät kädet ja jalat), 
nettiyhteyttä edeltävine modeemi-BBS-FidoNet -kuvioineen ja viestintäkerhon 
liikkuvan junan vierestä -videokuvausstuntteineen. (M38, nuoruudenkuvaan 
liittyvä Facebook-statuspäivitys 9.11.2015) 

(341)  Tutkimustyö on intensiivistä kursseineen ja tapaamisineen ja 
konferensseineen. (N36, 29.2.2010) 

-ine-sijan merkitysten tarkastelussa on hyvä pitää mielessä, että -ine kielentää 
osapuolet välttämättä epäsymmetrisinä, vaikka leksikaalisen merkityksen tasolla 
osapuolia yhdistävä suhde olisi molemminpuolinen ja tasa-arvoinen ja vaikka kuvat-
tavan asiantilan kannalta osapuolet olisivat samanarvoisia. Siten sijalla ei ole 
mahdollista kielentää sellaisia asiantiloja, jotka edellyttävät tasa-arvoisia, itsenäisesti 
omissa rooleissaan toimintaan osallistuvia osapuolia, kuten vastavuoroista toimin-
taa. -ine-rakenteen seuralainen jakaa välttämättä seurattavan roolin ja voi siten osal-
listua vain seurattavalle rinnakkaiseen toimintaan, kuten nähdään vastavuoroista 
’neuvottelu’-toimintaa kuvaavassa esimerkissä (342). Tuomioja ja hänen kollegansa 
ovat rinnakkain neuvottelujen yhdellä puolella, ja vastakkaisen neuvotteluosapuolen 
ilmaisemiseksi tarvitaan vastavuoroista toimintaa ilmaiseva muoto kuten kanssa-
rakenne sissien kanssa. 

(342)  Tuomioja ei kollegoineen aio käydä sissien kanssa suoria neuvotteluja Filippii-
nien hallituksen ohitse. (HS 986799) 

Seuraavassa käsittelen tarkemmin -ine-sijan keskeisiä merkitystihentymiä. Toki 
aineistossa on myös muuta käyttöä, kuten esimerkiksi jonkinlaista ”antikuulumista” 
ilmaiseva esimerkki (343) puheenvuorot välihuutoineen osoittaa (välihuuto ei sisälly, 
kuulu, liity tms. puheenvuoroon vaan on sen olemuksen ulkopuolinen teko, joka 
reagoi puheenvuoron sisältöön), mutta käsittelyssä keskityn käytön ja merkitys-
kentän kokonaisuuden kannalta keskeisiin merkitystihentymiin. 

(343)  [Teoksen t]oinen osa sisältää kommunistisen puolueen keskuskomiteassa 1940 
pidetyn, talvisodan kokemuksia käsittelevän monipäiväisen neuvottelun puheen-
vuorot sanasta sanaan, välihuutoineen. (HS 5803075) 
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Aloitan keskeisten merkitystihentymien käsittelyn komitatiivin prototyyppi-
merkityksestä seuralaissuhteesta (luku 5.2.1). Sen jälkeen siirryn omistussuhteen 
ilmaisemiseen, joka on merkityskentässä lähellä prototyyppimerkitystä (luku 5.2.2). 
Osa–kokonaisuus-suhteista (luku 5.2.3) käsittelen ensin merkitystihentymän ydin-
alueen, inherentit osa–kokonaisuus-suhteet, sitten semanttisilta yhteyksiltään 
löyhemmät osa–kokonaisuus-suhteet, joita nimitän osista koostumiseksi, ja lopuksi 
muutaman osa–kokonaisuus-suhteiden erikoistapauksen. Omina merkitys-
tihentyminään käsittelen spatiaalisia suhteita (luku 5.2.4) ja elotonta yhteisesiinty-
mistä, jota nimitän liittymiseksi (luku 5.2.4). Lopuksi nostan tarkasteluun kaikki-
neen-, päivineen- ja poikineen-ilmaukset merkityksineen esimerkkinä -ine-sijan kiteyty-
neestä käytöstä (luku 5.2.6). Merkitystihentymien käsittelyssä sekä kuvaan kunkin 
merkitystihentymän keskeiset käytöt että hahmottelen kategorian rajoja esittämällä 
liukumia ytimestä kohti kategorian reunoja. Eri merkitystihentymien välillä liukuvia 
merkitysjatkumoita käsittelen vielä kokoavasti viimeisessä alaluvussa 5.2.7. Kaikki 
tässäkin luvussa mainitut komitatiiviesimerkit ovat HS2000-aineistosta, ellei toisin 
mainita, mutta luettavuuden parantamiseksi olen poikkeuksellisesti jättänyt juokse-
vassa tekstissä esiintyvien osapuoliparien positioviitteet merkitsemättä. 

5.2.1 Seuralaissuhde 

Kahden elollisen, toisistaan erillisten olioiden suhteessa (Anna-Maija aviomiehineen, 
Persson esikuntineen, Kanerva kannattajineen, äiti lapsineen, sieppaajat vankeineen) on proto-
tyyppisimmillään kyse komitatiivin perusmerkityksestä, epäsymmetrisestä yhdessä-
olosuhteesta eli seuralaissuhteesta. Seurattava on tilanteen pääasiallinen toimija, 
seuralainen toissijainen, ja seuralainen jakaa toiminnassa seurattavan roolin. Vaikka 
seuralaissuhteen ilmauksia ei ole kuin noin neljännes -ine-aineistosta, voidaan mer-
kitystä pitää muodon perusmerkityksenä, sillä prototyyppisyyden ei tarvitse merkitä 
suurta tekstifrekvenssiä (Stolz ym. 2006: 25). Seuralaissuhteen prototyyppisyyttä 
puoltaa paitsi typologinen evidenssi myös se, että tuottamistestissä juuri seuralais-
suhdetta ilmaisevat -ine-ilmaukset olivat ensisijaisia (kaikista vapaasti tuotetuista 
lauseista yli kolmannes, n = 26/72, ja ensimmäiseksi vaihtoehdoksi annetuista 
lauseista puolet, n = 17/30). 

Seuralaissuhteen osapuolet ovat tyypillisesti molemmat inhimillisiä kuten päivän-
sankari äiteineen (ks. esimerkki (344)), mutta ne voivat olla myös eläimiä kuten 
koppelo poikasineen (ks. esimerkki (345)). Eläinten suhde motivoituu tyypillisesti 
sukulaisuussuhteesta (koppelo poikasineen, emo pentuineen, sika porsaineen, hirvinaaras 
vasoineen). Toisaalta eläimiä voidaan kuvata ihmiskeskeisestä näkökulmasta ja 
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konstruoida niiden välille sosiaalinen suhde kuten esimerkissä (346) Alma tovereineen, 
joka kielentää huumekoirien joukon ja esittää sen ihmisten sosiaalisten suhteiden 
näkökulmasta. Kyse voi myös olla korostetusta personifikaatiosta kuten esimerkin 
(347) animaatiosarjan eläimissä Tessu kavereineen. Silloin kun eläimellä on inhimilli-
nen seuralainen kuten Alma isäntineen esimerkissä (348), eläimen ja ihmisen suhteen 
luonne käy ilmi seuralais-sanan leksikaalisesta merkityksestä (isäntineen, ohjaajineen). 

(344)  Hän makaa täysissä pukeissa ammeessa kylmässä vedessä, jonne päivänsankari 
äiteineen hänet kippasi. (HS 3114078) 

(345)  Lähistöltä löytyi raadeltuna tarhan liepeillä poikasineen asunut koppelo, jonka 
minkki oli tappanut. (HS 4145085) 

(346)  Nelivuotias Alma on tovereineen osoittanut olevansa viranomainen paikallaan. 
Lentokentällä hänellä on kaksi virkasisarta, Ia ja Laki, mutta enemmän tarvittai-
siin. Alma tietää oman kirsunsa kokemuksesta, että huumerikollisuus sen kun 
lisääntyy. (HS 8064377) 

(347)  17.20 Pikku Kakkonen. Jyrkin ja Pepin veneretki jatkuu. Tessu kavereineen 
palaa ruutuun. Eläintarinoissa taapertavat ankat. Kaveri-kim piilottaa vihanneksia. 
(HS 2293375) 

(348)  Alma [huumekoira] isäntineen palaa koululta viimeistä työpäivää odottamaan. 
(HS 11595885) 

On hyvä huomata, että pelkkä seuralaisen korkeaelollisuus ei tee ilmauksesta 
seuralaissuhdetta, ja esimerkiksi Ison suomen kieliopin sosiaaliseksi suhteeksi määritte-
lemä esimerkki Parlamentaarikkojen matkustelu on nimittäin lähinnä aurinkomatkailua 
oppaineen, tulkkeineen ja ovelta ovelle kuljetuksineen (Hakulinen ym. 2004: 1212; 
korostukset MS-B) ilmaisee seuralaissuhteen sijaan löyhää osa–kokonaisuus-
suhdetta (josta tarkemmin luvussa 5.2.3). 

Seuralaissuhteessa osapuolet ovat siis enimmäkseen inhimillisiä olioita. 
Seuralais-sana voi viitata paitsi yksittäisiin henkilöihin myös kollektiivisiin toimijoi-
hin tai olla ryhmäsana. Tyypillinen ryhmäsanalla kielennetty seuralainen on sisäisesti 
yhtenäinen ihmisjoukko, joka toimii yhtenä kokonaisuutena yksilön ohjauksessa tai 
johdatuksessa, siten että yksilö ja ryhmä ovat keskenään hierarkkisessa suhteessa 
(N. N. kuvausryhmineen, miehistöineen, papistoineen, retkikuntineen, työryhmineen tai virka-
kuntineen kuten esimerkissä (349)). Yksilö voi myös olla kiinnepiste, johon suhteessa 
ryhmä hahmottuu (saattueineen, seurueineen, taustajoukkoineen, taustavoimineen, tukijouk-
koineen). 

(349)  Valtiovarainministeri Sauli Niinistö (kok) virkakuntineen aloittaa tänä aamuna 
Santahaminassa istunnon, jossa ministeriö valmistaa oman ehdotuksensa valtion 
ensi vuoden talousarvioksi. (HS 1285710) 
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Tavallisesti ilmaus rakentuu niin, että yksilöön viitataan seurattava-sanalla ja 
ryhmään seuralais-sanalla (he kabinetteineen, valmentaja joukkoineen tai Martti Ahtisaari 
esikuntineen kuten esimerkissä (350)). Päinvastainen, siis ryhmä-seurattavan ja yksilö-
seuralaisen seuralaissuhde on mahdollinen mutta harvinainen; tyypillisesti tällainen 
osapuolipari nimittäin ilmaisee ryhmän ja sen jäsenen osa–kokonaisuus-suhdetta 
(ks. tarkemmin luku 5.2.3, esimerkit (402) ja (403), s. 243). Tähän aineiston ainoa 
poikkeus, jossa osapuolia voi pitää toisistaan erillisinä, on orkesteri kapellimestareineen 
esimerkissä (351). 

(350)  Presidentti Martti Ahtisaari esikuntineen leikkii kissaa ja hiirtä julkisuuden 
kanssa. (HS 1629248) 

(351)  Suvereeni ruotsalaispianisti tuntui kaiken kaikkiaan viihtyvän lavalla, vaikka 
orkesteri kapellimestareineen ei aina täysin korrektisti saanutkaan sisään-
tuloistaan kiinni solistin huikeiden kromaattisten juoksutusten huipennuksissa. 
(HS 5474962) 

Usein yksilö + ryhmä -pareissa on kyse sekä seuralaissuhteesta että ryhmään 
kuulumisesta. Esimerkiksi osapuolet tutkija työryhmineen ja purjehtija miehistöineen 
voidaan tulkita sekä toisistaan erillisiksi että niin, että myös seurattava sisältyy seura-
laisryhmään. Tulkinnanvaraisuutta on varsinkin geneeristen ryhmineen ja joukkoi-
neen -seuralais-sanojen yhteydessä. Erityisen selvä osa–kokonaisuus-suhde on 
silloin, kun seuralais-sana viittaa musiikkikokoonpanoon (kuten N. N. bändeineen, 
orkestereineen, trioineen). Palaan näihin tapauksiin osa–kokonaisuus-suhteen yhteydes-
sä (ks. esimerkki (404), s. 244). 

Kahta inhimilliseen olioon viittaavaa NP:tä yhdistävän -ine-komitatiivin merkitys 
rakentuu pääasiassa seuralais-sanan relationaalisen merkityksen varaan. Tämä on 
yhteydessä sijaan liittyvään possessiivisuffiksiin, joka välttämättä ilmaisee jonkin-
laista riippuvuussuhdetta osapuolten välillä. Seuralais-sana voi ilmaista sukulaisuus-
suhdetta (päivänsankari äiteineen), ammattiin liittyvää suhdetta (elektroniikkateollisuus 
alihankkijoineen, Rauha Rentola hovinaisineen, Tuomioja kollegoineen, Forssell managereineen), 
muuta sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvää suhdetta (ystävineen, naapureineen, kilpaili-
joineen) tai pelkkää sosiaalista yhdessäoloa (saattajineen, seurueineen). Joitakin suhteita, 
lähinnä sukulaisuutta, voidaan kielentää seuralais-sanan lisäksi myös seurattava-
sanassa (tyttäret äiteineen, opettajat oppilaineen). 

Tyypillisesti ihmisen sosiaaliseen ulottuvuuteen perustuva suhde on molemmin-
puolinen, osapuolten vapaasta tahdosta syntynyt ja yhteiseen hyvään pyrkivä 
(kavereineen, kumppaneineen, tovereineen, ystävineen), mutta osapuolet voivat olla suhtees-
saan myös vastakkain (Helsinki kilpailijoineen) tai suhde voi olla arvotukseltaan 
neutraali (Jeannette naapureineen). Suhde voi kuitenkin olla myös yksipuolinen 
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tai -suuntainen, siten että yhden osapuolen toiminta luo toiseen ulottuvan valta- tai 
vaikutuspiirin, joka sitten yhdistää osapuolia. Vaikutuspiiri voi olla konkreettisesti 
vallalla ja kontrollilla rajattu, mutta myös toiseen osapuoleen suuntautunut toiminta 
voi luoda osapuolia yhdistävän yksisuuntaisen vaikutuspiirin. Esimerkiksi pantti-
vankeineen (ks. esimerkki (352)) ilmaisee seurattavan luoneen konkreettisella vallalla 
seuralaista sitovan valtapiirin, kun taas kannattajineen tai tukijoineen (ks. esimerkki 
(353)) ilmaisee seuralaisen toimintaa tai suhtautumista, joka suuntautuu seuratta-
vaan ja siten luo osapuolia yhdistävän siteen. 

(352)  (…) Saksa lupasi päästää terroristit maasta panttivankeineen. (HS 6222464) 

(353)  Milosevic on tällä hetkellä maailman kuuluisin sotarikollinen. Länsi haluaa hänet 
keskeisine tukijoineen vastaamaan Kosovon sodan julmuuksista kansainväliseen 
tuomioistuimeen. (HS 8043801) 

Inhimillisiin osapuoliin viittaava -ine-rakenne sisältää siis tyypillisesti seuralais-
sanan, jonka relationaalinen leksikaalinen merkitys sisältää tiedon osapuolten 
sosiaalisesta suhteesta. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, niin kuin nähdään 
esimerkiksi edellä esiin tulleista ryhmäsanoista kuten kabinetti, orkesteri tai seurue. 
Sosiaalinen suhde voi olla vieläkin implisiittisempi. Esimerkiksi lekseemien poliisi tai 
merirosvo merkitykseen ei sisälly ulottuvuutta ’suhde toiseen henkilöön’, mutta silti 
ne voivat olla luontevia -ine-komitatiivin seuralais-sanoja, kuten esimerkit (354) ja 
(355) osoittavat. 

(354)  Italialainen Camilleri, 75, on ikään kuin siirtänyt Beckin poliiseineen Sisiliaan ja 
maustanut tarinan omilla hyvin kirjallisilla ja maantieteellisillä mausteillaan. 
(HS 13041557) 

(355)  ”Äiti, mua pelottaa”, parkaisee pieni katsoja Svenska Teaternin Peter 
Pan -esityksessä kapteeni Koukun saapuessa lavalle merirosvoineen. 
(HS 11840827) 

Tämä selittyy sanojen ammattinimikkeen luonteella, johon sisältyy tieto ammatilli-
sesta hierarkiasta. Sekä Beck poliiseineen että kapteeni Koukku merirosvoineen ilmaisevat-
kin esimiehen ja alaisten hierarkkista suhdetta, mutta merkityksen tulkitsemiseksi 
on ensin tunnistettava romaanihenkilöt ja heidän esimiesasemansa – Martin Beck 
poliisihierarkiassa ja kapteeni Koukku merirosvolaivan hierarkiassa. Ilmaukset on 
mahdollista tulkita myös yksilön ja ryhmän suhteeksi, onhan Beck itsekin poliisi ja 
kapteeni Koukku merirosvo. Toisaalta ammattinimike voi viitata kiinteään kahden-
keskiseen asiakassuhteeseen, mikä mahdollistaa -ine-rakenteen käytön, kuten asian-
ajajineen ~ lakimiehineen (ks. esimerkki (356)). 
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(356)  Presidentti valmistautui lakimiehineen vastaamaan tuomareiden syytöksiin, 
jotka saattavat vaikuttaa kunnallisvaaleihin valmistautuvan Ranskan poliittiseen 
tasapainoon ja Chiracin uraan. (HS 12965814) 

Periaatteessa konteksti voi perustella minkä tahansa osapuolten suhteen, vaikka 
osapuolisanoilla ei leksikaalisella tasolla olisi mitään tekemistä keskenään (vaikkapa 
ilmauksille astronautti kerjäläisineen tai dementikko kolmiloikkaajineen voi keksiä sopivan 
kontekstin). Kanssa-rakenteen käyttö ei edellytä vastaavaa relationaalista merkitystä, 
vaan sillä voi yhdistää vapaasti ja kontekstisidoksitta millaisia inhimilliseen viittaavia 
sanoja tahansa, kuten nähdään luvussa 5.4.2 (ks. myös luku 4.3). 

5.2.2 Omistussuhde 

Kun seurattava on inhimillinen ja seuralainen siitä erillinen, eloton konkreettinen 
olio (ampuja aseineen, mummi kutimineen, nuoriso kaljakasseineen, Suvi ja Susa Jurvansuu 
maitokärryineen), komitatiivin ilmaiseman merkityksen ensisijainen tulkinta on omis-
tussuhde. -ine-sijaan liittyvä possessiivisuffiksi korostaa omistussuhteen läsnäoloa, 
mutta seuralaissuhteen ja omistussuhteen ilmaukset ovat lähellä toisiaan maailman 
kielissä yleensäkin, kuten nähtiin luvussa 2.2.2. Omistussuhde oli myös tuottamis-
testin vapaasti tuotettujen lauseiden toiseksi yleisin merkitys (reilussa viideosassa 
kaikista lauseista, n = 16/72) yhdessä osa–kokonaisuus-suhteiden kanssa. 

Omistussuhteen määrittely ei ole yksinkertaista (yhteenveto esim. Pajunen 2001: 
254–257), vaan sen alla voidaan käsitellä erilaajuisia ilmiöitä. Omistuksen ytimessä 
on omistusoikeus. Prototyyppisesti omistaja on siinä inhimillinen ja omistettu 
konkreettinen olio, omistussuhdetta edeltää transaktio (kuten osto tai perintä), 
omistaja ja omistettava ovat spatiaalisesti lähellä toisiaan, ja omistussuhde on pitkä-
aikainen (omistussuhteen määrittely Taylorin 1989 mukaan, ks. tästä Heine 1997: 
39). Kielellisestä ilmauksesta on kuitenkin usein vaikea erottaa, onko kyse pysyvän 
omistusoikeuden vai sittenkin väliaikaisen hallintasuhteen tai fyysisen hallussa-
pidon ilmauksesta (kolmiosainen omistussuhteen määrittely Millerin ja Johnson-
Lairdin 1976: 563–565 mukaan). Käytännössä nämä kolme kietoutuvat toisiinsa, ja 
niin adessiivisijainen omistussuhteen ilmaus Urholla on kirja kuin omistusta ilmaise-
va genetiivi Urhon kirja tai komitatiivi Urho kirjoineen voikin tarkoittaa näistä mitä 
tahansa, kontekstista riippuen (suomen genetiivin osalta ks. Jaakola 2004: 83, 86). 

Vieläkin laajemmin omistussuhteen määrittelee Heine (1997: 34–35), joka jakaa 
sen kaikkiaan seitsemään tyyppiin: edellämainittujen kolmen lisäksi abstraktiin 
(kuten ihmisten pelot), eroamattomaan (kuten tytön äiti, tytön jalat), elottomaan eroa-
mattomaan (kuten rakennuksen tornit) ja elottomaan eroavaan omistukseen (kuten 
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rakennuksen irtaimisto). Laajasti määriteltynä omistussuhde pitää siis sisällään paitsi 
toisistaan erillisten olioiden suhteita myös samaa oliota olevien osapuolten suhteita. 

-ine-sijalla on mahdollista ilmaista kaikkia Heinen erottamia tyyppejä, mikä osal-
taan on seurausta pakollisesta possessiivisuffiksista ja sen tuomasta merkityksestä. 
(Kanssa-postpositio, jonka ilmaisema merkitys ei kata näitä kaikkia tyyppejä, mah-
dollistaa possessiivisuffiksin vaikutuksen erillisen tarkastelun, ks. luku 5.4.2.) Hal-
lussapitosuhdetta havainnollistavat soihtuja pitelevät ritarit esimerkissä (357), hallin-
tasuhdetta sukellusvarusteet, jotka on lainattu sukeltamista varten esimerkissä (358), 
ja pysyvää omistusoikeutta yksityisyrittäjän omistama kauppa esimerkissä (359). 

(357)  [K]lo 23.30 kulkue Kapatuosianmäelle: matkalla nähdään vilaus pirusta ja kuole-
masta, mäellä odottavat ritarit soihtuineen. (HS 520212) 

(358)  Taaperran varusteineni veneen laidalle ja kierähdän veteen. (HS 1095642) 

(359)  Blue in the Face on kokoelma improvisoituja kohtauksia brooklynilaisen 
tupakkakaupan liepeillä. Keskiössä on Harvey Keitelin esittämä Auggie Wren 
tupakkakauppoineen, jonne lähikulmien ihmiset tulevat hakemaan seuraa, apua 
ongelmiinsa tai vain heittämään huulta. (HS 7774770) 

Se, mitä näistä kolmesta suhteesta komitatiivirakenne tarkalleen ilmaisee, on sidok-
sissa paitsi osapuolisanojen leksikaaliseen semantiikkaan myös laajemmin komitatii-
vilauseen merkitykseen. Pelkän komitatiivirakenteen perusteella ei eroa voi tehdä 
(kuten ei genetiivinkään kohdalla, ks. Jaakola 2004: 81–83). Niinpä esimerkiksi 
varusteineni kertoo varmaksi vain hallussapitosuhteen, ja vasta konteksti selventää, 
ovatko ne ensimmäisen persoonan väliaikaisessa hallinnassa vai onko tällä niihin 
myös omistusoikeus. 

Mielenkiintoisen ikkunan -ine-sijan itsensä ilmaisemaan omistussuhteeseen 
tarjoaa aineiston ainoa esimerkki, jossa possessiivisuffiksi viittaa muualle kuin 
seurattava-sanaan: rahastoyhtiön konnat livistävät rahoinesi menemään (ks. esimerkki (84), 
s. 103). Esimerkkiin sisältyy kaksi omistussuhteen tyyppiä. Ensinnäkin komitatiivi-
rakenteen predikoima omistussuhde konnien ja rahojen välillä on tyypiltään 
hallussapitosuhde; omistusoikeus on pragmaattisesti mahdoton tulkinta. Toinen 
esimerkin ilmaisema omistussuhde on koodattu komitatiivimuodon possessiivi-
suffiksiin, ja siinä on kyse juuri omistusoikeudesta: rahat kuuluvat juridisesti ’sinulle’ 
(omistusoikeus), vaikka ne puhehetkellä ovatkin ’konnien’ hallussa (hallussapito). 
Konnat rahoinesi havainnollistaakin, että komitatiivi ilmaisee omistussuhdetta posses-
siivisuffiksista riippumatta, vaikka itse komitatiivimuodon ja possessiivisuffiksin 
ilmaisemat merkitykset kietoutuvatkin useimmiten käytännössä yhteen. 
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Kuten kolmessa edellisessä omistuksen tyypissä myös abstraktissa omistus-
suhteessa seurattava on inhimillinen mutta seuralainen abstrakti, kuten esimerkissä 
(360) ihmiset pelkoineen. Eroamattomasta (elollisesta) omistuksesta Heine antaa 
esimerkeiksi sukulaisuussuhteen, jollainen on äidit tyttärineen esimerkissä (361), ja 
ruumiinosasuhteen, jota edustaa Anja Heikkinen-Rummukainen jalkoineen esimerkissä 
(362). Elottomista suhteista eroamatonta omistusta havainnollistaa rakennus tornei-
neen esimerkissä (363) ja eroavaa omistusta rakennus irtaimistoineen esimerkissä (364). 

(360)  Novellikokoelma ihmisistä, jotka joutuvat pelkoineen vieraaseen ympäristöön. 
(HS 3283869) 

(361)  Pullantuoksuiset äidit tyttärineen odottavat perheen miesväkeä töistä kotiin. 
(HS 10147232) 

(362)  Työmaa näytti loputtomalta, kun Anja Heikkinen-Rummukainen ensi kertaa 
sukelsi kuudesti leikattuine jalkoineen roskalaatikon uumeniin. (HS 10290442) 

(363)  Rakennus paloi korkeine torneineen maan tasalle. (HS 8970) 

(364)  Rakennus tuhoutui irtaimistoineen. (HS 11017) 

En tässä työssä seuraa Heinen (1997) laajaa määrittelyä, vaan luen varsinaisen 
omistussuhteen alle kolme ensimmäistä, kielenkäytössä usein yhteen kietoutuvaa 
suhdetta: omistusoikeuden sekä hallinta- ja hallussapitosuhteet (ks. esimerkit (357)–
(359)). Eroamattomat suhteet, joissa seuralainen on osa seurattavan kokonaisuutta 
(ruumiinosasuhde ja eloton eroamaton suhde), käsittelen osa–kokonaisuus-
suhteiden alla (ks. luku 5.2.3). Eroamatonta sukulaisuussuhdetta ilmaisevat 
seuralais-sanat esiintyvät seuralaissuhteen ilmauksissa, enkä huomioi niitä erikseen 
omana kategorianaan. Elottomat eroavat suhteet jakautuvat käsittelyssäni spatiaali-
siin suhteisiin (ks. luku 5.2.4) ja liittymisen merkitykseen (ks. luku 5.2.4). Varsinai-
sen omistussuhteen ulkopuolisista tyypeistä pidänkin vain abstraktia omistus-
suhdetta osana omistussuhteen ilmaustyyppiä, vaikkakin epäprototyyppisenä31. 

Abstrakti omistussuhde kattaa ne osapuoliparit, joissa seurattava on varsinaisen 
omistussuhteen tapaan inhimillinen mutta seuralainen ei ole siitä erillinen konkreet-
tinen vaan abstrakti olio. Tällaisia materiattomia omistettavia ovat aineistossa ihmi-
sen mentaalisiin tiloihin ja toimintaan (kuten ajatuksineen), tekoihin (kuten ihme-
tekoineen) ja puheakteihin (kuten urahduksineen) viittaavat seuralaiset. Lisäksi luen 
abstrakteihin omistussuhteisiin ne inhimillisen seurattavan sisältävät -ine-rakenteet, 
                                                   
31 Vaikka abstrakti omistus on omistamisen kategorian näkökulmasta epäprototyyppinen, ovat sitä 
ilmaisevat -ine-sijan käytöt aineiston perusteella varsin tyypillisiä. Samoin Jaakola (2004: 87–88) on 
todennut genetiivin ilmaisemista samantyyppisistä merkityksistä, että ne ovat henkilöviitteisen gene-
tiivin (kognitiivisessa) skeemassa tyypillisiä jäseniä, vaikka ne ovat possessiivisessa ilmaustyypissä 
kategorian reunalla. 
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joissa seuralais-sanalla on kaksoisontologia (kuten romaaneineen), jolloin sillä voi olla 
sekä konkreettisia että abstrakteja käyttöjä. Abstraktista omistussuhteesta voikin 
erottaa ainakin seuraavat alatyypit.32 

1) mentaalinen hallussapito: ajatuksineen, kantoineen, korostuksineen, mieli-
piteineen, näkemyksineen, oppikäsityksineen, osaamiskeskusideoineen, traditio-
lähtökohtineen (ks. esimerkki (365)) 

2) teko tai agentiivinen komitatiivi: ihmetekoineen, kujeineen, leikkeineen, 
palautuksineen, ponnisteluineen, sattumuksineen, sotarikoksineen (ks. esimerkki 
(366)) 

3) kommunikaatio: haukkuineen, kehuineen, pakkokeinolakipuheineen, palau-
tuspuheineen, selityksineen, urahduksineen, valheineen (ks. esimerkki (367)); 
myös (suullisesti tai kirjallisesti) välitettäviksi tarkoitetut suunnitelmalli-
sesti luodut tiedolliset kokonaisuudet kuten kierrätysasioineen, määrittelyi-
neen, ohjeinensa, suunnitelmineen, sääntöineen, terveyskampanjoineen, öljyputki-
suunnitelmineen 

4) tekijä(noikeus)suhde tai tekijyys: taideteoksista (keramiikkatöineen, 
piirroksineen, rakkaustrilogioineen, romaaneineen, sävellyksineen, teoksineen, 
töineen; ks. esimerkki (368)) ja muista luomistöistä (filmeineen, mainoksineen, 
minisarjoineen) sekä monenlaisista muista, lähinnä kirjallisista tuotoksista 
(kuten anomuskirjeineen, karttoineen sekä strukturoidummista dokumen-
teista kuten ansiokehitystakuineen, raportteineen, resepteineen, testamentteineen). 
Tässä tyypissä on usein kyse kaksoisontologiasta, jossa sana viittaa 
yhtäältä konkreettiseen esineeseen ja toisaalta sen abstraktiin ideaan. 

(365)  Hän on heittänyt ilmaan ajatuksen maa- ja metsätalousmaan liittämisestä kiinteis-
töveron piiriin. Hän ei ole ajatuksineen yksin, sillä mm. pääministeri Paavo 
Lipponen, vasemmistopuolueet ja SAK ovat pohtineet samaa. (HS 302156) 

(366)  Heporinteen esitteen mukaan kodin tuntua tuovat muun muassa pihapiirin lapset 
leikkeineen. (HS 9838198) 

(367)  Suomessa maaottelut istuivat melko pitkään 50-luvun puurtamiskulttuuriin. Sen 
viimeisenä dinosauruksena tulee tutkijalle mieleen Seppo Räty omapäisine 
urahduksineen. (HS 4563605) 

(368)  Taiteilija oli jäädä unohduksiin upeine töineen ehkä siksi, että hän oli nainen, 
perheen äiti ja värikkään papin, poliitikon ja historioitsijan Niilo Kalmarin 
puoliso. (HS 2026630) 

                                                   
32 Nimityksiä ja jakoperusteita on lainattu Nikanteelta (1990: 184–185, kommunikaatio ja mentaalinen 
hallussapito) ja Jaakolalta (2004: luku 3.2, agenttigenetiivi, tekijyys). 
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Alatyypeistä ainakin teko ja kommunikaatio voivat sekoittua keskenään kuten 
esimerkeissä naiskuoro Philomela Saku Sammakko -esityksineen (HS 3626953) tai Jeremy 
Irons puhelinsoittoineen (HS 10358105). 

Edellä mainittujen alatyyppien lisäksi on syytä huomioida ne seuralaiset, jotka 
Heine (1997: 34) mainitsee esimerkkeinä abstrakteista omistettavista, nimittäin tau-
dit (kaikki aineiston esiintymät, ks. esimerkin (369) kohta a) sekä tunteet ja muut 
psykologiset tilat (ks. kohta b). Samantyyppisinä voi lisäksi pitää ihmisen luonnetta 
ja kykyjä (ks. kohta c) sekä ongelmia kuvaavia seuralaisia (ks. kohta d). 

(369) a. tauteineen, vaivoineen 

b. pelkoineen, tarpeineen, traumoineen, tunteineen 

c. erityispiirteineen, heikkouksineen, identiteetteineen, kasvutaustoineen, lahjoineen, laulu-
äänineen, ominaisuuksineen, taitoineen, vahvuuksineen, vikoineen 

d. huolineen, lapsensaanti- ja ehkäisyongelmineen, pulmineen, ristiriitoineen, umpikujineen 

Siinä missä edellä mainituissa alatyypeissä 1–4 seurattava ja seuralainen ovat toisis-
taan selvästi erillisiä olioita prototyyppisen omistussuhteen tapaan, Heinen näke-
myksen mukaista abstraktia omistusta voi pitää eroamattomana suhteena, kuten 
Nikanne (1990: 184) huomauttaa. Ihminenhän ei halutessaankaan pääse taudista tai 
tunnetilasta eroon, vaikkei se ihmisen olennainen osa olekaan. Myös Jaakola (2004: 
93–97) pitää ominaisuuden ilmauksia ruumiinosailmausten tapaan eroamattomina 
suhteina, mikä näkyy näiden käsittelyssä yhtenä kokonaisuutena. Heinen tarkoitta-
ma abstrakti omistussuhde hahmottuukin eroavan ja eroamattoman suhteen raja-
maastoon (osapuolten keskinäinen suhde on siis vaikeasti luokiteltava, ks. tauluk-
ko 21, s. 220). Sellaisena se on luonteva paitsi ihmisseurattavasta (kuten esimerkissä 
(370) ihminen heikkouksineen) myös eläinseurattavasta (kuten esimerkissä (371) 
hyönteiset ihmismäisine piirteineen). (Ks. myös omistussuhteen ja osa–kokonaisuus-
suhteen merkitysliukuma luvussa 5.2.7.) 

(370)  Ihminen on heikkouksineen helppo huijattava. (HS 4532477) 

(371)  Hyönteiselämää, jossa päähenkilöinä ovat hyönteiset ihmismäisine piirteineen, 
on viitteiltään kirjallisin ja toisaalta virtuaalimaailmasta eniten elokuvaan sidoksis-
sa. (HS 9287340) 

-ine-sija itsessään ei erottele konkreettisia ja abstrakteja omistettavia (kuten ei 
genetiivikään, ks. Jaakola 2004), vaan viestin vastaanottajan on tehtävä tulkinta itse. 
Niiden seuralais-sanojen kohdalla, joilla on kaksoisontologinen merkitys, tulkinta 
seuralaisen luonteesta ja siten omistussuhteen laadusta perustuu kontekstiin. Tätä 
havainnollistaa Piispala karttoineen esimerkissä (372) a ja sen pohjalta muunnetuissa 
lauseissa (372) b–c. Ensimmäisen voi tulkita ilmaisevan ennen kaikkea hallussapi-
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toa, toisen kommunikaatiota tai mentaalista hallussapitoa (merkityksessä ’Piispalan 
karttapuheet tai karttoja koskeva innostus’) ja kolmannen tekijäsuhdetta. Lisäksi 
jokainen esimerkki mahdollistaa (ainakin) hallussapitosuhteen ja tekijäsuhteen 
tulkinnat. 

(372) a. Piispala kulkee karttoineen puistoissa, merkitsee niihin puut ja pensaat, perennat 
ja luonnonkasvit. (HS 514238) 

b. Kartanteosta innostunut Piispala paasaa eri karttaversioiden hienouksista lähipii-
rilleen, niin että hän käy karttoineen jo kaikkien hermoille. 

c. Suomen paras puistokartantekijä Piispala karttoineen tunnetaan kylällä. 

5.2.3 Osa–kokonaisuus-suhde 

Kun -ine-sijan yhdistämät sanat viittaavat samaan olioon, komitatiivirakenne ilmai-
see kokonaisuuden ja sen osan suhdetta. Seuralaissuhteen ohella tämä on keskei-
simpiä -ine-sijan merkitystihentymiä aineistossa ja myös erottaa -ine-sijan ja kanssa-
postposition merkityskenttiä toisistaan. Osa–kokonaisuus-suhteen ilmaisu kanssa-
postpositiolla on nimittäin aineistossa hyvin epätyypillistä (vrt. luku 5.4.2, s. 286). 
Tuottamistestissä osa–kokonaisuus-suhteet olivat vapaasti tuotettujen -ine-
ilmausten toiseksi yleisin merkitystihentymä (reilussa viideosassa kaikista lauseista, 
n = 17/72) yhdessä omistussuhteen kanssa. 

Tyypillisesti osa–kokonaisuus-suhdetta ilmaisevassa -ine-rakenteessa seurattava-
sana viittaa kokonaisuuteen ja seuralais-sana sen osaan (kuten kasvi juurineen), mikä 
vastaa yleistä kohosteisuushierarkiaa. Päinvastainen suunta on yleistä inhimillisistä 
osapuolista (kuten Remu yhtyeineen) mutta harvinaista elottomista olioista. Aineiston 
ainoa esimerkki jälkimmäisestä on marjat terttuineen (ks. esimerkki (373), jossa kurio-
siteettina myös kanssa-postpositiolla kielennetty välineen ilmaus saksien kanssa); tätä 
vastaa myös puheesta poimittu esimerkki Ei ole mahdoton homma koota litteraatiosta 
kaikki finiittiverbit lauseineen (N34, 28.5.2012 seminaarissa murreaineiston kokoami-
sesta). 

(373)  Marjat poimitaan terttuineen saksien kanssa. (HS 5286029) 

-ine-sijalla ilmaistavassa osa–kokonaisuus-suhteessa osapuolipari voi olla elolli-
suusyhdistelmältään monenlainen, ja suhteen tarkka merkitys tarkentuu osapuolten 
luonteen mukaan. Elollisista (lähinnä inhimillisistä) osapuolista predikoitaessa 
keskeinen merkitys on ryhmän jäsen (joukkue pelaajineen), elollisen ja elottoman 
pareista inherentti ruumiinosasuhde (Sergei Gorohkov päineen, lehmä utareineen) sekä 
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elottomista osapuolista inherentti osa–kokonaisuus-suhde (peruna kuorineen) ja 
löyhempi osista koostuminen (ohjelma sirkusesityksineen). Viimeisimmän merkityksen 
saavat myös aineiston harvat elottoman seurattavan ja elollisen seuralaisen osa–
kokonaisuus-suhteet (baarielämä esiintyjineen, jyrsijänäyttely hiirineen ja rottineen). 

Seuraavassa lähestyn osa–kokonaisuus-suhteita prototyyppisyyden mukaisessa 
järjestyksessä. Aloitan käsittelyn luokan ytimessä olevista inherenteistä osa–
kokonaisuus-suhteista, joista siirryn osista koostumiseksi kutsumiini löyhempiin 
kokonaisuuden ja sen osien suhteisiin. Lopuksi käsittelen omina kokonaisuuksinaan 
ryhmän ja sen jäsenen suhdetta sekä identifioivaa hyponyymista suhdetta. 

Inherentti osa–kokonaisuus-suhde on kokonaisuuden ja sen osan suhteista 
prototyyppisin. Se on läsnä jo osaa kielentävän sanan leksikaalisessa merkityksessä: 
käsi, silmä ja sisäelin implikoivat ’ruumiin’ kokonaisuutta, samoin juuri, lehti ja kuori 
’kasvin’ tai seinä, lattia ja katto ’rakennuksen’ kokonaisuutta. Inherentissä suhteessa 
osalla on selkeä funktio suhteessa kokonaisuuteen. Se on yhtäältä kokonaisuuden 
kannalta välttämätön ja toisaalta itse kanoninen vain kokonaisuuden yhteydessä 
ollessaan. Inherentissä osa–kokonaisuus-suhteessa kokonaisuuden osat ovat tyypil-
lisesti kiinteästi kiinni kokonaisuudessaan – spatiaaliselta kannalta joko kontaktissa 
tai inkluusiossa (P. Leino 1993: 230) – ja samalla toisistaan selvästi erotettavissa. 
Näistä ja muista meronymialle tyypillisistä luokkaominaisuuksista on kirjoittanut 
mm. Cruse (2004: 151–152). Käsittelen seuraavassa ensin elolliseen ja sitten elot-
tomaan seurattavaan liittyviä inherenttejä osa–kokonaisuus-suhteita. 

Ruumiin ja sen osien välinen suhde on inherentti osa–kokonaisuus-suhde, jonka 
seurattava on elollinen. Seurattavana voi olla sekä ihminen, kuten Pinokkio nenineen 
esimerkissä (374), että eläin, kuten lehmät sarvineen ja utareineen esimerkissä (375). 
Ruumiinosasuhteen laajennuksena voi pitää ilmauksia, joissa seuralainen on käsin-
kosketettava ruumiin osa vaikkei olekaan kokonaisuudelle välttämätön ruumiinosa. 
Tällaisia ihmisen keholliseen kokonaisuuteen sisältyviä osia ovat esimerkiksi 
hiukset, parta ja viikset kuten esimerkissä (376) hän viiksineen. Yksi harvoista -ine-
sijaisista idiomeista, ellei ainoa, nimittäin omin(e) nokkineen ~ nokkinensa ’omin luvin, 
ilman muiden lupaa’ (ks. esimerkki (377)) perustuu myös ruumiinosasuhteen ilmai-
suun. 

(374)  Pinokkio kasvavine nenineen on jostain syystä niin suosittu, että se on mukana 
kahdesti. (HS 17159) 

(375)  Haluan lehmät takaisin laitumelle – enkä mitään erikoislihavaa piffikarjaa, vaan 
ayrshire-lehmät sarvineen ja painavine utareineen. (HS 11587036) 

(376)  Hän oli häkellyttävä näky vaikuttavine viiksineen ja palavine silmineen. 
(HS 2266251) 
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(377)  Näiden näkemysten mukaan keskusjärjestöön on levinnyt säätiö-syndrooma, 
jossa järjestön johto täydentää itse itseään ja hoitaa monasti liittojenkin asiat 
omin nokkinensa. (HS 9199629) 

Varsinaisille ruumiinosasuhteiden ilmauksille on ominaista, että seuralais-sanaan 
liittyy jokin kuvaileva määrite. Yleisin keino kuvailla ruumiinosaa on seuralais-sanaa 
edeltävä -ine-sijainen adjektiiviattribuutti (vankikaunotar hoikkine uumineen, footbagin 
suomalaisia huippuja kumimaisine jalkoineen, kaksi muovitettua miestä kestovalkaistuine ham-
paineen), kuten nähdään myös esimerkeissä (374)–(376) kasvavine nenineen, painavine 
utareineen ja palavine silmineen. Kuvailu voi sisältyä myös seuralais-sanana toimivaan 
yhdyssanaan, siten että määriteosa kuvailee edusosassa mainittua ruumiinosaa. Mää-
riteosa voi esittää luonnehdinnan ruumiinosasta kuten esimerkissä (378) Desdemona 
kreppihiuksineen ’krepatut hiukset’ tai se voi ilmaista esimerkiksi vertailukohtaa, 
johon ruumiinosaa verrataan, kuten esimerkissä (379) hän kauriinsilmineen ’silmät 
ovat kuin kauriin’. 

(378)  Myös Ursula Salon Desdemona on kreppihiuksineen kuin kuka tahansa iloisesti 
nuori lähiötyttö. (HS 6761008) 

(379)  Hän on kauriinsilmineen hyvin, hyvin kaunis. (HS 5476254) 

Ruumiinosasanan kuvailu liittyy odotuksenmukaisuuteen: kun puhutaan elolli-
sesta oliosta, lähtöoletus on, että sen ruumiin kaikki inherentit osat ovat tallella. 
Siten ruumiinosasuhdetta ilmaiseva komitatiivi ei varsinaisesti ilmaise yhdessä-
esiintymistä vastakohtana ruumiinosan puuttumiselle, vaan sen funktio on predi-
koida jotain mainitusta ruumiinosasta ja siten kuvailla sen avulla seurattavaa. Siinä 
missä Pinokkio kasvavine nenineen kuvailee Pinokkiolle tunnusominaista nenää ja sen 
myötä Pinokkiota, määritteetön ilmaus hän nenineen tuntuisi vaativan kontekstista 
lisäselvitystä (ehkä kyseessä on henkilö, joka pistää nenänsä toisten asioihin, tai 
ruumiinosa on muuten huomiota herättävä; vrt. Kielipankin internet-aineiston esi-
merkki (380) [l]ähti se ukko mahoineen, jonka etukontekstista selviää, että miehellä on 
vastenmielisen iso maha). Poikkeuksen tähän tekevät elollisten olioiden ruumiit 
kuoleman jälkeen, jolloin voi olla todellinen ilmaisuntarve sille, mitkä ruumiinosat 
kehossa ovat tallella, kuten nähdään esimerkistä (381) sisäelimineen kaikkineen. Tällai-
set ilmaukset ovat tavallisempia eläimistä (ks. esimerkki (382) ruhot päineen) kuin 
ihmisistä. Lisäksi attribuutiton käyttö on luontevaa, kun lausetasolla on kyse ruu-
miinosavälineen ilmauksesta (ks. luvun 5.3 esimerkit (464) ja (465), s. 265). 

(380)  Ex-avomiehelläni oli (ja on edelleen) valtava ällöttävä vatsa. Hänen BMI:nsä on yli 
30. En tuntenut vähäisintäkään seksuaalista mielenkiintoa häntää [sic -ää] 
kohtaan. Miten ollakaan, syytin siitä pitkään itseäni. Ajattelin tosissani että vika 
on jotenkin minussa. Tämä on ikävän tyypillistä naisille. Ensinnäkään valtava 
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pallokumpu vatsan kohdalla ja miestissit eivät todellakaan sytytä seksuaalisia haluja-
ni. Toiseksi: seksi on käytännössä vaikeaa noin lihavan kanssa, koska valtava vatsa 
on haittana ja koska miehellä on huono fyysinen kunto. Lähti se ukko 
mahoineen. Löysin uuden miehen, joka ei ole raskaana ja jonka kanssa seksi on 
ihanaa. (Suomi24)33 

(381)  Arkeologit tuntevat käsitteen ”suoruumis”. Se tarkoittaa humuspitoisen suove-
den säilömää ihmisruumiista [sic -ii-], joita on säilynyt sisäelimineen 
kaikkineen kahden vuosituhannen takaa. (HS 10346754) 

(382)  Suuret teurastamot poistivat teurastetun naudan pään, mutta pienet jättivät sen 
usein tekemättä ja toimittivat ruhot päineen paikallisille lihakauppiaille. 
(HS 22492114) 

Kun komitatiivi ilmaisee ruumiinosasuhteen laajennusta, erillistä määrittelyä ei 
tarvita, sillä maininta ei-välttämättömästä osasta jo itsessään kuvailee kokonaisuutta. 
Tämä nähdään esimerkistä (383) vaalivirkailijat silmäpusseineen: ’silmäpussi’ ei ole 
ihmisruumiin inherentti osa, vaan jo sen olemassaolo kuvailee seurattavan ulkonä-
köä (vrt. ?vaalivirkailijat silmänalusineen olisi outo mutta vaalivirkailijat mustine silmänalu-
sineen taas kuvaava). Samoin esimerkissä (375) esille tulleet lehmän sarvet eivät ole 
lehmälle välttämättömät, vaan nauta voi olla myös sarveton eli nupo, ja siten pelkkä 
sarvien maininta kuvailee ayrshire-lehmää. 

(383)  Palm Beachin piirikunnan vaalivirkailijat eivät silmäpusseineen näyttäneet antii-
kin tarusankareilta. (HS 12408938) 

Elottomaan seurattavaan liittyvä inherentti osa–kokonaisuus-suhde käsittää elot-
toman konkreettisen olion ja sen välttämättömien osien suhteen. Prototyyppisin 
esimerkki tästä on kasvien ja niiden osien suhde, kuten puu tai kasvi juurineen (kuten 
esimerkissä (384)), sipuli varsineen, peruna tai omena kuorineen. Näille analogisena voi 
nähdä rakennuksen ja sen välttämättömien osien suhteen. Esimerkiksi ilmauksissa 
omakotitalot ruutuikkunoineen (ks. esimerkki (254), s. 156) tai savupirtti seinineen 
(ks. esimerkki (385)) mainitut rakennuksen osat ovat kokonaisuuden kannalta 
funktionaalisia ja välttämättömiä sekä kanonisia vain kokonaisuutensa yhteydessä. 
Yhtäältä toimivaa omakotitaloa ei ole ikkunoitta eikä savupirttiä seinittä, ja toisaalta 
’ikkuna’ ja ’seinä’ ovat funktionaalisina olemassa ainoastaan osana rakennusta. 

(384)  Ruotsalaisia patistetaan ilmoittamaan joka ainoasta marunatuoksukista kasvitietei-
lijöille Göteborgiin ja kiskomaan kasvit juurineen maasta, (…). (HS 560520) 

(385)  Entä kiinnostuuko lapsi tavallisen torpparin tarinasta? ”Kustantaja kysyi tuota 
samaa. Eivät lapset tajua luokkaeroja. Savupirtti tummine seinineen on heidän 
mielestään aivan yhtä jännittävä asia kuin traagisesti rakastunut hovineito”, hän 
vakuuttaa. (HS 1181301) 

                                                   
33 http://keskustelu.suomi24.fi/t/5178220/lihavat-ja-rakastelu, 25.11.2010; viitattu 20.9.2016. 
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Elotottoman inherentin osa–kokonaisuus-suhteen ilmaus voi olla kuvaileva 
ruumiinosasuhteiden tapaan, jolloin seuralais-lausekkeeseen sisältyy attribuutti 
(kuten tummine seinineen esimerkissä (385)). Eloton ilmaus on kuitenkin luonteva 
myös attribuutitta, toisin kuin ruumiinosasuhde, sillä elottoman kokonaisuuden 
kohdalla on relevanttia tarkentaa, mitkä osat ovat kokonaisuuden mukana ja mitkä 
siitä puuttuvat. Tämä näkyy eksplisiittisesti esimerkissä (386): ruokaohjeessa mainit-
tu ’tomaatti’ voidaan käyttää joko kokonaisena (tomaatit kuorineen) tai ilman kuori-
osaa (vai ei). 

(386)  Virgin Marya aloitellessa pulmaa aiheutti se, pistäisikö tomaatit juomaan 
kuorineen vai ei. Kaksijäseninen raatimme päätti käyttää vain siivilöidyn tomaat-
timassan. (HS 1893021) 

Inherentin osa–kokonaisuus-suhteen ydin on selkeä, ja ydintapauksissa osapuol-
ten suhde vastaa hyvin meronyymisen suhteen ominaisuuksia. Raja ei-inherenttiin, 
osista koostumisen merkitykseen on kuitenkin häilyvä kuten merkitysten katego-
riarajat yleensäkin. Inherenttinä suhteena voi pitää myös sellaisten osien ja niiden 
kokonaisuuden välistä suhdetta, jossa kaikki meronyymiset ominaisuudet eivät 
toteudu. Esimerkiksi monien artefaktien ja niiden osien suhteessa toisen osapuolen 
välttämättömyys ei ole molemminpuolista. Niin kauan kuin osa on kokonaisuuden 
kannalta välttämätön, näyttäytyy suhde inherenttinä, vaikka osa ei toimiakseen edel-
lyttäisi yhteyttä kokonaisuuteen. Esimerkiksi hirsipuu köysineen (ks. esimerkki (387)) 
on inheretin suhteen ilmaus, sillä hirsipuuta ei ole ilman köyttä, vaikka köysi onkin 
olemassa itsenäisenä käyttöesineenä. Sen sijaan silloin, kun kokonaisuus on toimiva 
ja kanoninen myös ilman osaa, tuntuu ilmauksen merkitys liukuvan inherenttien 
suhteiden ulkopuolelle väljempään osista koostumisen merkitykseen, vaikka osa 
olisikin mielekäs vain kiinni kokonaisuudessaan (kuten ’selkänojan pääntuki’ esi-
merkissä (388)). 

(387)  Muovista ja pressuista rakennetut teltat nuotiopaikkoineen ovat valmiina edelli-
sen nälkälakkoilun jäljiltä, ja niiden eteen naiset ovat pystyttäneet hirsipuun 
köysineen. (HS 8673681) 

(388)  Takapenkin istuinosat voi nostaa pystyyn ja selkänojat pääntukineen voi taittaa 
alas. (HS 5958950) 

Liukumaa inherentistä suhteesta kohti löyhää osista koostumista voi hahmotella 
esimerkiksi rakennuksen eri osien jatkumolla: rakennus seinineen (ks. esimerkki 
(385)) – parvekkeineen (ks. esimerkki (389)) – ateljeineen (ks. esimerkki (390)). 

(389)  Puinen kaksikerroksinen mansardikattoinen talo kuisteineen, erkkereineen ja 
parvekkeineen oli kuin kopio 1900-luvun alun kaupunkihuvilasta. (HS 3121889) 
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(390)  Varsinainen kohteemme on Lallukan taiteilijakoti (1933) Eteläisellä Hesperianka-
dulla. Tätä tyylikästä esimerkkiä 1930-luvulta pitää katsoa toiselta puolen katua. 
Vasta silloin Gösta Juslénin piirtämä asuinrakennus ateljeineen pääsee oikeuk-
siinsa. (HS 13114408) 

’Seinä’ on rakennuksen inherentti ja välttämätön osa, kun taas ’ateljee’ on täysin 
vapaavalintainen ja epäkonventionaalinen osa rakennusta. ’Parveke’, jota voi pitää 
jossain määrin konventionaalisena mutta ei lainkaan välttämättömänä rakennuksen 
osana, jää jatkumolle ääripäiden väliin. Nähdään, että raja merkitysten välillä on 
sumea ja tulkinnanvarainen. Seuraavassa siirrytään luonnehtimaan ja kuvaamaan 
tarkemmin elottoman kokonaisuuden osista koostumisen merkitystä. 

Osista koostuminen. Kun elottoman kokonaisuuden ja sen osien suhdetta ei-
vät luonnehdi meronyymisen suhteen prototyypiset ominaisuudet, sitä ei voi pitää 
inherenttinä, vaan kyse on löyhemmästä osista koostumisen merkityksestä. Erityi-
sesti abstraktin kokonaisuuden osien erittely on lähtökohtaisesti osista koostumisen 
ilmaus. Abstraktin olion osalta ei nimittäin ole mahdollista tarkastella osien kiinteyt-
tä suhteessa kokonaisuuteen tai osien keskinäistä eroteltavuutta samalla tavalla kuin 
konkreettisista objekteista. Myöskään välttämättömyys, joka on keskeinen ominai-
suus konkreettisten osapuolten suhdetta arvioitaessa, ei useinkaan ole abstraktien 
olioiden kannalta relevantti näkökulma. Toki voidaan ilmaista myös konkreettisen 
kokonaisuuden koostumista osista, kuten edellä inherentin osa–kokonaisuus-
suhteen rajoja hahmoteltaessa jo nähtiin (ks. esimerkit (388)–(390)). 

Yksi keskeinen inherenttiä ja löyhää suhdetta erottava seikka on konventionaali-
suus. Siinä missä inherentin osa–kokonaisuus-suhteen osat ovat ennalta-arvattavia 
(tietyssä kasvissa voi olla vain tietyt osat, ja talo vaatii tietyt välttämättömät elemen-
tit ollakseen ’talo’), osista koostumisen ilmauksessa esitetyt osat eivät useinkaan ole. 
Ensimmäisessä onkin kyse -ine-sijan kollokatiivisesta, ennustettavasta käytöstä ja 
jälkimmäisessä uutta luovasta, maailmankuvaa rakentavasta käytöstä (-ine-sijan 
kahdesta käyttötavasta tarkemmin luvun 5.2 alussa). Osista koostumisen ilmaisu on 
maailman erittelyä, siten että seuralais-lausekkeella kuvataan, millaisesta osista 
seurattava koostuu kaikkien maailman mahdollisuuksien joukossa. Esimerkiksi 
’ateria’ voi olla koostumukseltaan monenlainen. Aterialla voidaan tarjota alku-
ruoaksi hanhenmaksaa, pääruoaksi täytettyjä viiriäisiä, siirtymäpalaksi juustoja ja 
jälkiruoaksi omenapiirasta (ks. esimerkki (391)) – tai Marskin ryyppy (ks. esimerkki 
(392)). On tärkeää huomata, että tällä tavoin paitsi kuvataan myös rakennetaan 
todellisuutta: usein on kielenkäyttäjän valinta, millaisista osista hän esittää maailman 
koostuvan (vrt. esim. ’arjen’ osatekijöitä esimerkeissä (338) ja (339), s. 224). 
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(391)  Tilauksesta saa myös 250 markan ranskalaistyylisen juhlamenun hanhen-
maksoineen, täytettyine viiriäisineen, juustoineen ja omenapiiraineen. 
(HS 3520351) 

(392)  Nähtävää Lopella Marskin maja. Kelohonkainen Mannerheimin metsästysmökki. 
Tilauksesta Marskin päivällinen ryyppyineen. (HS 2263457) 

Toinen keskeinen ominaisuus on välttämättömyys. Osista koostuvan kokonai-
suuden osat eivät ole välttämättömiä samalla tavalla kuin inherentissä suhteessa, 
jossa osa on konventionaalinen vain kokonaisuutensa yhteydessä ja kokonaisuus 
ainoastaan kaikkine osineen. Esimerkiksi selkänojasta voi irrottaa pääntuen 
kokonaisuuden juuri kärsimättä, juhlamenu voidaan tarjoilla juustoitta, ja arki säilyy 
arkena, vaikka siitä poistaisi ilot ja pettymykset (ks. esimerkit (338), (339), (388) ja 
(391)). Tässä suhteessa -ine-sijan käyttö on huomattavasti laajempaa kuin mitä Ison 
suomen kieliopin määritelmä ”(k)omitatiivisijainen adverbiaali ilmaisee siis kokonai-
suuden erottamatonta osaa taikka esittää, mitä jollakulla on seurassaan tai hallus-
saan” (Hakulinen ym. 2004: 1212) antaa ymmärtää. 

Osista koostumisen ilmaus voi olla joko tyhjentävä tai esimerkinomainen. 
Ensinnäkin kokonaisuus voidaan kuvata seuralais-lausekkeella tyhjentävästi, kuten 
olemuksemme alhaisine ja hyvine puolineen (ks. esimerkki (393)). Myös ranskalaistyylisen 
menun kuvaus on päälinjoiltaan kattava (ks. esimerkki (391)), vaikka ruokalajit ole-
tettavasti sisältävät muutakin kuin keskeisen ruoka-aineen (kuten alkupala hanhen-
maksan). Tyhjentävä kuvaus voidaan saavuttaa myös lisäämällä seuralais-lausekkeen 
loppuun ja muine X:ineen (kuten heidän ohjelmansa tansseineen ja muine menoineen esimer-
kissä (394)). 

(393)  Suuren ratkaisun hetkenä on pelissä koko olemuksemme, alhaisine ja hyvine 
puolineen. (HS 4701530) 

(394)  Australialaisesta arjesta irtosi lysti yksityiskohta. Aboriginaalien läsnäolo avajais-
ohjelmissa oli suorastaan pakon sanelemaa. Sen verran runsaasti maailma on saa-
nut mediasta tietoa alkuperäisväestön karusta kohtelusta. Totta on, että heidän 
ohjelmansa tansseineen ja muine menoineen oli turhankin alleviivaavasti kuin 
toiselta planeetalta, mutta oli siinä muutakin. Oli voimaa ja tarkoitusta sekä oman 
monikymmentuhatvuotisen menneisyyden arvostamista. Siihen Australian valkoi-
sesta väestöstä ei ole. (HS 6059150) 

Toiseksi osista koostumisen ilmaus voi sisältää kokonaisuuden osista vain joitain 
esimerkkejä. Päivällinen ryyppyineen (ks. esimerkki (392)) ei tarkoita, etteikö päivällisel-
lä tarjottaisi myös ruokaa, mutta juuri ryyppy on Marskin päivällisen tunnetuin osa, 
joka identifioi kokonaisuuden, ja se on siksi nostettu esimerkiksi. Mainittujen osien 
esimerkinomaisuus voi käydä ilmi kontekstista kuten esimerkissä (395), jonka komi-
tatiivirakennetta ohjelma sirkusesityksineen ja keskiaikaisine tansseineen seuraa seuralais-
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lausekkeessa mainitsematon lisäys esimerkiksi käräjät, joka osoittaa, että ohjelmassa 
on muitakin osia. Toisaalta ilmaus voi jättää tilaa tulkinnalle siitä, onko osien luette-
lo kattava vai esimerkinomainen. Esimerkiksi [tapailla] lyyrisen rekisterin tyylikeinoja 
sanajärjestyksineen ja kuvineen (ks. esimerkki (396)) jättää avoimeksi, onko kirjoittaja 
käyttänyt näiden lisäksi muitakin tyylikeinoja. Usein osista koostumisen ilmausta 
motivoi kokonaisuuksien kulttuurinen (esim. aterian sisältö) tai tilanteinen luonne 
(esim. tilaisuuden ohjelman sisältö). 

(395)  Kirkonraitilla, ulkolavalla ja Hentilän museoalueella monipuolista ohjelmaa 
sirkusesityksineen ja keskiaikaisine tansseineen koko sunnuntain: esimerkiksi 
käräjät kello 15.30. (HS 520245) 

(396)  Lyyrisen rekisterin tyylikeinoja sanajärjestyksineen ja kuvineen tapailevissa 
palasissa hypätään avantoon auringon läikähdellessä mäntymetsässä, halataan 
puita, kaivaudutaan lumen peittämään puolukkamättääseen ja sen sellaista. 
(HS 6841587) 

Osista koostumisen ilmauksessa on usein mukana kuvailun ulottuvuus. Tällöin 
seuralais-lauseke nostaa kokonaisuudesta esiin yhden tai useampia osia, joiden ole-
massaolo kuvailee kokonaisuutta. Esimerkiksi konkreettista paikkaa F1-kilpa-
ajorataa luonnehtivat jyrkät mutkat ja betoniseinät, joista rata osaltaan koostuu 
(ks. esimerkki (397)), ja abstraktia oliota free-teatteria yksi teatteri-ilmaisun osa-alue, 
hilpeä mimiikka (ks. esimerkki (398)). Erityisen vahvana kokonaisuuden olemuksen 
kuvailu näkyy abstraktien seurattavien yhteydessä aineiston taidekritiikeissä, joiden 
kieli on muutenkin hyvin kuvailevaa. Tällöin kuvailun kohteena oleva seurattava on 
tavallisesti kirjallinen tai musiikkiteos kuten dokumentti, kappale, sävellys, tarina, teos tai 
tuotanto. Seuralaisina on tätä kuvaavia ominaisuuksia kuten omintakeisine kuvastoineen 
ja yllättävine assosiaatioineen esimerkissä (399) tai katkeamattomine tremoloineen ja äkillisine 
aksentteineen esimerkissä (400). Kuvailevat seuralais-lausekkeet voivat olla niin attri-
buutillisia (ks. esimerkit (397)–(400)) kuin attribuutittomia kuten tempojaksoja orna-
mentteineen esimerkissä (401). Molemmat toimivat samalla periaatteella: seuralais-
sanoiksi valitut ominaisuudennimet kuvailevat kokonaisuutta, ja mahdollinen 
attribuutti vain tarkentaa ominaisuuden laatua. 

(397)  Yhdysvaltain Indianapoliksen maineikas Motor Speedway jyrkkine kurveineen ja 
betoniseinineen näytti kuljettajien mielestä haastavalta. (HS 6668625) 

(398)  Hauta-aho ja Phillips päättivät improvisoida ”lasagnea”, ja heti alkoi täysi 
free-teatteri hilpeine mimiikkoineen. (HS 7473855) 

(399)  Hänen suppeahko runotuotantonsa on kauttaaltaan tasokasta, omintakeisine 
kuvastoineen ja yllättävine assosiaatioineen. (HS 607532) 
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(400)  Katkeamattomine tremoloineen ja äkillisine aksentteineen teos tuntuu pitävän 
ilmaisumallinaan japanilaisia perinteisiä rumpuensembleja. (HS 7192876) 

(401)  Björkenheimin musiikissa oli paljon samoja piirteitä, kuin tuolloin esitetyssä 
Edward Vesalan musiikissa: orgaanisia ja yllättäviä kudoksia, hiljalleen rakentuvia 
klustereita, dissona[n]ssien lyyristä valohämyä ja hivuttavasti kasvavia tempo-
jaksoja ornamentteineen. (HS 9930820) 

Muita osa–kokonaisuus-suhteita. Ryhmän ja yksilön välinen suhde kuuluu 
myös osa–kokonaisuus-suhteisiin. -ine-sijan käytössä on kolmenlaisia ryhmään 
kuulumisen ilmauksia. Ensinnäkin ryhmän osaa ilmaistaan muiden meronyymisten 
suhteiden tapaan rakenteella, jossa seurattava-sana viittaa kokonaisuuteen, siis 
ryhmään, ja seuralais-sana sen osaan, jäseneen. Tällainen ilmaus toimii maailmaa 
erittelevänä samalla tavoin kuin osista koostumisen ilmaukset: millaisesta ryhmästä 
on kysymys, ketä siihen kuuluu? Kaikkein yleisin ryhmä, johon yksilön -ine-sijalla 
ilmaistaan kuuluvan, on perhe. Tyypillisintä on eritellä perheeseen kuuluvan lapsia, 
ja konventionaalisin ryhmään kuulumisen -ine-rakenne onkin perhe lapsineen kuten 
esimerkissä (402). Ryhmäänkuulumisilmauksella voidaan osoittaa myös epäkonven-
tionaalisempien jäsenten kuulumista ryhmään kuten esimerkissä (403) suurperhettä 
kersoineen ja mummoineen sekä kuvailla ryhmän jäseniä kuten nykypäivän perheitä kurit-
tomine tenavineen ja irrallaan koheltavine koirineen (HS 1264691). 

(402)  Uudelle ekologiselle asuinalueelle on muuttanut paljon innokkaita nuoria perheitä 
lapsineen. (HS 3985917) 

(403)  Näytelmässä seurataan Lehdon leskiäidin perhettä, Lehikoisten suurperhettä 
kersoineen ja mummoineen, Koveroita, Virtasia, … (HS 5031019) 

Perheen lisäksi seurattavana voi olla mikä tahansa ryhmä, jonka jäseniä on mahdol-
lista yksilöidä. Jos ryhmän jäsenten välillä ei ole sellaisia inherenttejä suhteita, joiden 
mukaan esiinnostettavan jäsenen voisi nimetä (kuten perheessä sukulaisuussuhtei-
den mukaan), sopivat seuralais-sanoiksi myös erisnimet kuten [Lilla Teaternin] alku-
peräinen [näyttelijä]jengi Bisseineen, Lasseineen ja Gusseineen (ks. esimerkki (290), s. 188). 
Tämä onkin pääasiallinen yhteys, jossa ihmiseen viittaavat proprit taipuvat luonte-
vasti -ine-sijassa. 

Toiseksi -ine-sija voi ilmaista ryhmän ja sen jäsenen suhdetta silloinkin, kun seu-
rattava-sana (tyypillisesti erisnimi) viittaa yksilöön ja seuralais-sana ryhmään (kuten 
Alfredo de la Fé 11-miehisine orkestereineen, Piano [arkkitehti]toimistoineen, [r]anskalainen 
matemaatikko Pierre Louis Moreau de Maupertuis retkikuntineen, Rodriguez Zapatero ”uusi 
tie” -ryhmineen tai Kalle Kalima trioineen ’Kalima + kaksi muuta muusikkoa’ esimerkis-
sä (404)). 
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(404)  Kitaristi Kalle Kalima on tehnyt trioineen harvinaisen onnistuneen debyyttile-
vyn. (HS 7932126) 

Nämä yksilö + ryhmä -ilmaukset eroavat merkitystehtävältään edeltävistä maailmaa 
erittelevistä ryhmä + yksilö -ilmauksista siinä, että ne ilmaisevat ryhmään kuulumi-
sen lisäksi osapuolten seuralaissuhdetta (siksi osapuoliparit on merkitty keskinäisen 
suhteensa luonteen puolesta vaikeasti määrittyviin, ks. taulukko 21, s. 220). Näissä 
ilmauksissa seurattavan asemaan on nostettu yksi ryhmän jäsen, jolla on ryhmässä 
erityinen, keskeinen asema: seurattava on ryhmän taiteellinen, aatteellinen tai tavoit-
teellinen johtaja sekä tyypillisesti myös ryhmän perustaja. Samalla hän kuitenkin on 
yksi ryhmän jäsen muiden joukossa. Yksilön erityinen asema voi olla paitsi todelli-
nen myös tuotettu tai ryhmän ulkopuolelta määritelty ja liittyä esimerkiksi tietyn 
yksilön tunnettuuteen, kuten edellä esiin tullut Jimi Pääkallo Tyrävöineen havainnollis-
taa (ks. esimerkki (289), s. 187). Yksilön ensisijaisuus suhteessa ryhmään näyttää 
olevan yleistä rinnastavissa ilmauksissa ylipäätään (Cooper & Ross 1975: 65). 

Kolmanneksi voi vielä omana tyyppinään pitää kollektiivisten olioiden suhteita. 
Silloin kun kollektiiviset osapuolet on mahdollista tulkita eri olioiksi tai yhdeksi ja 
samaksi olioksi, komitatiivin merkitys horjuu tämän tulkinnan mukaisesti seuralais-
suhteen ja osa–kokonaisuus-suhteen välillä. Tätä havainnollistaa YK alajärjestöineen 
(ks. esimerkki (328), s. 218), jonka voi tulkita ilmaisevan seuralaissuhdetta, osa–
kokonaisuus-suhdetta tai molempia yhtä aikaa. 

Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta yksilön ja ryhmän suhteen ilmaisuissa 
on -ine-rakenteessa esiintyvä perhe-sana. Siinä missä perhe lapsineen ilmaisee kokonai-
suuden osaa (’perhe, jossa on lapsia’), lapset perheineen on puhdas seuralaissuhteen 
ilmaus. Jälkimmäisessä käytössä perhe ei nimittäin viittaa koko perhekuntaan, vaan 
sitä käytetään erikoismerkityksessä ’muu osa perhettä jkn sen jäsenen näkökulmas-
ta’ (Kielitoimiston sanakirja: s.v. perhe, 1. erik. a), jolloin osapuolet ovat toisistaan erilli-
siä olioita. 

Osa–kokonaisuus-suhteiden erityistapauksena voi pitää komitatiivia, joka yhdis-
tää hyponymiasuhteessa olevia osapuolisanoja ja ilmaisee identifioivaa merkitystä. 
Tällöin seuralais-sanan referentti kuuluu seurattava-sanan ilmaisemien olioiden 
joukkoon merkityksessä ’seuralainen on eräänlainen seurattava’. Identifiointia voi-
daan ilmaista sekä elollisista osapuolista (kuten pahuuden arkkityypit gestapoineen, paho-
laisineen ja diktaattoreineen esimerkissä (405)) että elottomista osapuolista. 
Hyponymiasuhteessa olevat elottomat oliot voivat olla konkreettisia (kuten maa-
merkit hyppyrimäkineen ja radiomastoineen esimerkissä (406)), mutta tyypillisemmin ne 
ovat abstrakteja (kuten blondikliseet catwalk-kävelyineen ja poseerauksineen esimerkissä 
(407)). 
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(405)  Pahuuden arkkityypit ovat näyttämöllä gestapoineen, paholaisineen ja 
diktaattoreineen kliseisyyteen asti. (HS 1184991) 

(406)  Vesijärven takana noin 30 kilometrin päässä näkyvät kaikki Lahden maamerkit 
hyppyrimäkineen ja radiomastoineen. (HS 4098539) 

(407)  Nyt vasta iskevätkin päälle blondikliseet catwalk-kävelyineen ja 
poseerauksineen. (HS 9776607) 

Hyponyymin sisältävässä seuralais-lausekkeessa on tyypillisesti kaksi tai useam-
pia rinnasteisia seuralais-sanoja. Ensisijainen tulkinta on, että mainitut seuralaiset 
ovat esimerkkejä seurattava-joukosta (’pahuuden arkkityyppejä ovat mm. gestapo, 
paholainen ja diktaattori’ ja ’maamerkit, joita ovat ~ kuten esimerkiksi hyppyrimäki 
ja radiomasto’), mutta myös tyhjentävä tulkinta voi olla mahdollinen (’pahuuden 
arkkityyppejä on kolme: gestapo, paholainen ja diktaattori’ ja ’maamerkit, jotka ovat 
~ eli hyppyrimäki ja radiomasto’). 

5.2.4 Liittymissuhde 

Liittymistä ilmaiseva komitatiivirakenne yhdistää tyypillisesti samaan käsitekenttään 
kuuluvia elottomia osapuolia, jotka yhdessä muodostavat käsitteellisen tai funktio-
naalisen kokonaisuuden mutta jotka ovat toisistaan erillisiä olioita. Toisiinsa liittyvät 
osapuolet voivat olla paitsi konkreettisia (kuten pöytä tuoleineen esimerkissä (408), 
vaa’at punnuksineen, pölynimuri vaihtopusseineen, täyttöaukko korkkeineen, tykki tykö-
tarpeineen, laite latauslaitteineen, ajovalot pesimineen, betoniporsas liikennemerkkeineen) myös 
abstrakteja (kuten pakkolunastus arvonleikkauksineen esimerkissä (409), palkan-
korotukset optioineen, noitavainoja muistuttava jahti oikeudenkäynteineen, hanke kato-
korvauksineen, vuosihuolto parin viikon seisokkeineen). 

(408)  Suomalainen pöytä tuoleineen on puuseppien Kari Virtasen ja Rudi Merzin 
työtä. (HS 8627394) 

(409)  Maasta maksetut hinnat ovat tähän asti perustuneet vapaiden markkinoiden 
mukaisiin vakiintuneisiin teorioihin, ellei ole ollut kysymys pakkolunastuksesta 
arvonleikkauksineen. (HS 12822808) 

Liittymissuhde voi olla sekä konventionaalinen että uusia yhteyksiä osoittava. 
Konventionaalisten osapuolten liittymissuhde motivoituu usein osapuolten välises-
tä edellytyssuhteesta tai funktionaalisesta suhteesta. Usein seuralainen edellyttää 
yhteyttä seurattavaan voidakseen toteuttaa tarkoitustaan tai ollakseen kanoninen 
(kuten traktori perävaunuineen, risti betonijalustoineen, laite latauslaitteineen). Tämä edelly-
tyssuhde voi sisältyä jo seuralaisen leksikaaliseen merkitykseen (kuten pääruoka 
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lisäkkeineen, kiihdytin tykötarpeineen, kenttäkeitin varusteineen). Funktionaalista liittymi-
nen on sellaisten konkreettisten olioiden välillä, joita odotusarvoisesti käytetään 
yhdessä. Ne voivat olla olemassa ja käytettävissä myös toisistaan erillään, mutta 
silloinkin ne ovat toiminnallisimmillaan yhdessä (kuten pöytä tuoleineen, ajovalot 
pesimineen). 

Osapuolten funktionaalinen yhteen liittyminen voi olla niin konventionaalista, 
että osapuolipari on mahdollista tulkita yhdeksi kokonaisuudeksi ja komitatiivi-
rakenne siten osa–kokonaisuus-suhteen ilmaisuksi (kuten pölynimuri vaihtopusseineen 
ja vaa’at punnuksineen, jotka itse luen kuitenkin liittymissuhteisiin). Tämä osoittaa, 
miten merkitys muodostuu paitsi kielentäjän valitsemasta näkökulmasta ja valinnas-
ta myös viestin vastaanottajan tulkinnasta. 

Konkreettisella liittymisellä on yhtymäkohtansa spatiaaliseen suhteeseen, lähinnä 
lähellä sijaitsemiseen (ks. luku 5.2.5). Sijaitsevathan yhdessä käytettävät oliot tyypil-
lisesti lähellä toisiaan tai jopa kontaktissa (kuten ajovalot pesimineen, betoniporsas liiken-
nemerkkeineen, risti betonijalustoineen, masto puomeineen ja niitä tukevine köysistöineen). Näis-
sä osapuolten lähekkäisellä sijainnilla on kuitenkin niin vahva funktionaalinen ja 
siten kulttuurinen motivaatio, että liittyminen on selvästi ilmauksen pääasiallinen 
merkitys. 

Abstrakteissa liittymissuhteissa ei ole yhtä helppo osoittaa, millainen riippuvuus-
suhde osapuolten välillä on. Joidenkin osapuolten kohdalla voi puhua liittymisen 
funktionaalisuudesta (kuten palkintojen jako palkintopalleineen, valmistusdemonstraatio 
resepteineen, vuosihuolto parin viikon seisokkeineen, kuva teksteineen), mutta useimmiten 
kyse on muusta. Seuralaisen koko olemassaolo voi olla sidoksissa seurattavaan, 
johon se liittyy. Tämä nähdään esimerkiksi konkreettisen ja abstraktin olion suhteis-
ta automaattikortti tunnuslukuineen ja muinaisesineet tietoineen (ks. esimerkki (410)) sekä 
kahden abstraktin olion suhteista laki asetuksineen, runokäännös kommentaareineen ja 
analyysi johtopäätöksineen. 

(410)  Yleensä kansalaiset ymmärtävät löytämiensä muinaisesineiden merkityksen ja 
toimittavat ne tietoineen lähimpään maakuntamuseoon tai suoraan Museo-
virastoon. (HS 2573403) 

Oma variaationsa tästä ovat osapuoliparit, joissa seuralais-sana ilmaisee seurattavas-
ta aiheutuvaa tulosta tai seurausta (ks. myös syyn tai perusteen kontekstuaalinen 
merkitys luvussa 5.3). Tämä voi näkyä seuralais-sanan leksikaalisessa merkityksessä, 
mitä havainnollistavat itsenäisyys seurauksineen, maaseudun autioituminen seurannaisvaiku-
tuksineen, toimenpide kokonaisvaikutuksineen ja valinta heijastusvaikutuksineen. Usein kui-
tenkin se, että seurattavaan liittyvä seuralainen on syntynyt seurattava-sanalla 
kielennetyn teon tai tapahtuman seurauksena, on pragmaattinen tulkinta. Tällainen 
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on esimerkiksi se, että rikokset, terveysvahingot ja sosiaaliongelmat seuraavat 
juopottelusta (ks. esimerkki (411)). Yksi aineistossa toistuva ilmaus on teosta tai 
tapahtumasta aiheutuva ja siten siihen liittyvä kustannus (kuten opiskelu kuluineen, 
pari sataa kilometriä kustannuksineen, testi kustannuksineen). 

(411)  Juopottelu rikoksineen, terveysvahinkoineen ja sosiaaliongelmineen kasvaa. 
(HS 4210790) 

Monissa edellä esiintyneistä esimerkeistä toisiinsa liittyviä osapuolia voi pitää 
(ainakin jokseenkin) konventionaalisina. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä, vaan 
liittymisen ilmaus voi osoittaa uusia, luoviakin yhteyksiä. Esimerkiksi kansainväliset 
musikaalihitit kynnysrahoineen ja tuotannon valvomisineen tai monimutkaiset ristiinomistukset 
ja ketjutukset salaisine sopimuksineen esimerkissä (412) rakentavat kuvaa maailmasta 
erittelemällä, millaisia oheisilmiöitä musikaalihittien tuottamiseen tai yritysomistuk-
siin liittyy – tai esitetään liittyvän (mikäli sopimukset ovat salaisia, miten ulkopuoli-
nen niistä tietää?). Vaikka liittymissuhde on epäkonventionaalinen, se on tulkittavis-
sa komitatiivirakenteen osapuolisanojen perusteella. 

(412)  Ecclestonen polveileva yritysrypäs hallitsee alaa. Useat hänen yrityksistään pitävät 
kotipaikkaa Jerseyn veroparatiisisaarella. Yritysrypäs vaikuttaa juristin painajaisel-
ta. Monimutkaiset ristiinomistukset ja ketjutukset salaisine sopimuksineen tun-
tuvat jatkuvan loputtomiin. (HS 3189624) 

-ine-sija mahdollistaa kuitenkin liittymissuhteen ilmauksen venyttämisen varsin 
pitkälle, siten että pelkän komitatiivirakenteen perusteella voi olla vaikea tulkita, 
miten osapuolet toisiinsa liittyvät. Tällöin ilmauksen merkitys liukuu kohti ja-
rinnastuksen kaltaista suhdetta. Tämä sopii typologiseen kuvaan komitatiivista rin-
nastukselle läheisenä ilmaisukeinona (esim. Stassen 2002). Äärimmäinen esimerkki 
asvaltointi kumipintoineen (ks. esimerkki (413)) havainnollistaa tätä hyvin. Osapuolilla 
sinänsä ei ole yhteyttä toisiinsa – ’kumipinta’ ei liity ’asvaltointiin’, ei ole osa sitä, 
seuraa siitä tai ole siihen muussakaan yleisesti tiedossa olevassa yhteydessä. Niinpä 
komitatiivin sanatason merkitykseksi jää ennen kaikkea osapuolten rinnastaminen. 
Kontekstista käy ilmi, että yhteys onkin tilanteinen: autoromuttamon maa-alue tulee 
ensin asvaltoida ja sen päälle pinnoittaa nestettä läpäisemättömällä kumilla. 

(413)  [D]irektiivin mukaisesti tällainen alue on asvaltoitava ja asvaltin päälle on vielä laitet-
tava nesteiden varalta läpäisemätön kumipinta lähitulevaisuudessa. Asvaltointi 
kumipintoineen merkitsee vähintään parin miljoonan lisäinvestointia Helsingin 
kaupungille. (HS 11948868) 
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5.2.5 Spatiaalinen suhde 

Aina kun komitatiivi yhdistää konkreettisia olioita, niin elollisia kuin elottomia, 
nämä tyypillisesti ovat spatiaalisessa suhteessa toisiinsa, siis lähekkäin jossain tilassa. 
Esimerkiksi seuralaissuhteeseen kuuluva osallistujaroolin jakaminen edellyttää 
tyypillisesti spatiaalista läheisyyttä, omistussuhteessa on tyypillisesti läsnä fyysisen 
hallussapidon aspekti, ja osa–kokonaisuus-suhde implikoi samassa tilassa oloa. 
Kirjallisuudessa onkin arveltu, että komitatiivin juuret olisivat lokatiivissa, siten että 
yhteisesiintyminen olisi alun perin ollut samassa tilassa sijaintia (esim. Yamaguchi 
2004: 121–122, ks. myös sivuilla 149–150 ja 159–162 mainitut lähteet). 

Osapuolten spatiaalinen läheisyys on siis komitatiivin ilmaiseman suhteen perus-
tavanlaatuinen ominaispiirre. Merkitystihentymien luokittelussa ei kuitenkaan olisi 
mielekästä sijoittaa kaikkia samassa tilassa sijaitsevia osapuolia spatiaalisen merki-
tyssuhteen alle, vaan merkitysten erottelua on tehty muiden suhteille tunnus-
omaisten piirteiden perusteella. Seuralaissuhde ja omistussuhde perustuvat proto-
tyyppisesti sosiaalisiin hierarkioihin, osa–kokonaisuus-suhdetta määrittää samaa 
oliota olevien osapuolten inkluusio, ja liittymissuhteessa toisistaan erilliset oliot 
muodostavat yhdessä käsitteellisen tai funktionaalisen kokonaisuuden, niin että 
niiden välinen suhde on ensisijaisesti kulttuurisesti määrittyvä. Spatiaaliseen merki-
tystihentymään laskenkin vain ne -ine-käytöt, joissa osapuolia ei yhdistä mikään 
edeltävistä piirteistä vaan spatiaalinen suhde voidaan tulkita osapuolia pääasiallisesti 
(tai jopa ainoana seikkana) yhdistäväksi ominaisuudeksi. 

Tyypillisimmin spatiaalinen suhde vallitsee sellaisten toisistaan erillisten olioiden 
välillä, joista seuralainen on elollinen tai eloton konkreettinen olio ja seurattava 
kiinteä paikka, jossa seuralainen sijaitsee (ks. myös P. Leino 1993: 222–223). 
Suhteen tarkempi laatu riippuu osapuolisanojen leksikaalisesta merkityksestä ja siitä, 
mikä on luontevin tulkinta osapuolten välisestä suhteesta. Tässä mielessä komitatii-
vin ilmaisema spatiaalisuus muistuttaa paikallissijojen paikkafunktiotulkintaa 
(Lauerma 1990: 114–117). Jos seurattavassa on sisätila, johon seuralainen voi sisäl-
tyä, sisältyminen on spatiaalisuuden ensisijainen tulkinta (kuten kirjasto kokoelmi-
neen). Jos sisältyminen ei ole luontevaa, muita tulkintavaihtoehtoja ovat kontakti – 
tyypillisesti yläpinnalla sijainti, silloin kun seurattavan hahmossa ja käyttö-
tarkoituksessa keskeisintä on yläpinta (kuten pöytä väripurkkeinen) – ja läheisyydessä 
sijaitseminen (kuten kartano lähialueineen). 

On syytä huomata, että spatiaalisen suhteen merkitystihentymässä on osittain 
kyse pragmaattisista tulkinnoista, jotka perustuvat osapuolisanojen leksikaalisiin 
merkityksiin ja maailmantietoon olioiden toiminnasta konventionaalisissa asian-
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tiloissa, sillä osapuolisanojen välillä ei useinkaan ole valmiita semanttisia suhteita. 
Esimeriksi pöytä väripurkkeineen ilmaisee tarkkaan ottaen vain sen, että ’pöytä’ ja 
’väripurkki’ esiintyvät asiantilassa yhdessä ja ’pöytä’ on niistä ensisijainen. Osapuol-
ten muotoon ja konventionaaliseen käyttötarkoitukseen perustuva pragmaattinen 
tulkinta tästä on, että konkreettinen esine (purkki) sijaitsee tasaisen pinnan päällä 
(pöydällä), vaikka muitakin mahdollisuuksia olisi (esim. purkin voi liimata pöydän 
alapintaan, pöydän maalaamiseen tarkoitettu väripurkki voi olla lattialla pöydän 
vieressä, pöytä voi olla purkkiin upotettu pienoismalli jne.). Seuraava merkityksen 
tarkastelu perustuu kuitenkn tulkintoihin konventionaalisista asiantiloista, kuten 
koko käsillä olevan työn analyysi pyrkii tekemään. 

Spatiaalista suhdetta ilmaisevalle komitatiiville on tyypillisintä, että seuralais-
sanan ilmaisema olio sijaitsee seurattava-sanan ilmaiseman tilan sisällä: joko 
kolmiulotteisessa tilassa tai kaksiulotteisen alueen rajojen sisäpuolella. Tilat voivat 
olla luonnollisia kuten maantieteellisiä alueita (kuten paliskunta poroineen tai Lauste 
ulkomaalaisineen esimerkissä (414)) tai ihmisen työn tulosta kuten rakennuksia (kirjas-
to kokoelmineen). Vaikka kiinteä paikka on spatiaaliselle suhteelle prototyyppisin, 
spatiaalisen sisältymisen tilana voi toimia myös liikultava olio kuten kulkuväline 
(sota-alus miehistöineen, laiva lasteineen) tai hyvinkin pieni artefakti (moottoritila laitteineen, 
käsilaukku sisällyksineen), kunhan osapuolten ensisijainen suhde on spatiaalinen. 
Kontaktissa olosta hyvä esimerkki on pinnalla sijaitsemista ilmaiseva työpöytä väri-
purkkeineen (ks. esimerkki (415)). Seuralainen voi myös liikkua pintaa pitkin (portaat 
nousevine ja laskeutuvine ihmisineen; tämän voi tosin nähdä ilmaisevan myös kaksi-
ulotteisen tilan sisällä sijaintia). 

(414)  Suomen värikkäin lähiö Lauste on Suomen ulkomaalaisvaltaisimpia lähiöitä: 
alueen asukkaista reilut 15 prosenttia on ulkomaalaisia. (…) Lauste 
ulkomaalaisineen on noussut usein julkisuuteen viime aikoina. (HS 12708401) 

(415)  Näyttämöllä on lehmuksenvihreä taustalevy, taiteilijan työpöytä 
väripurkkeineen ja tuolilla Tero Saarinen. (HS 3930950) 

-ine-komitatiivilla voi yhdistää myös toistensa läheisyydessä sijaitsevia osapuo-
lia. Tämä koskee lähinnä kiinteitä paikkoja, sillä liikuteltavien olioiden suhteessa 
korostuu spatiaalisen läheisyyden ohella yleensä yhteen liittyminen, ja siten ne 
luetaan liittymisen merkitykseen (ks. luku 5.2.4). Osapuolten spatiaalinen läheisyys 
voi käydä ilmi osapuolten, lähinnä seuralais-sanan, leksikaalisesta sisällöstä (kartano 
lähialueineen) tai se voi olla siitä pääteltävissä (konsertti- ja oopperasali pukuhuoneineen: 
pukuhuone on tila, jossa pukeudutaan johonkin toiseen tilaan siirtymistä varten). 
Tiedon spatiaalisesta suhteesta ei kuitenkaan tarvitse sisältyä osapuolisanoihin: jo 
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se, että komitatiivi yhdistää kahta kiinteään paikkaan viittaavaa sanaa, synnyttää 
tulkinnan paikkojen sijaitsemisesta lähekkäin (kuten sairaala puistoineen, navetta aittoi-
neen; myös teltat nuotiopaikkoineen, vaikka vain nuotiopaikat ovat sijainniltaan kiintei-
tä). Jossain määrin läheisyydessä ja sisällä sijaitseminen toimivat toistensa käänteis-
merkityksinä: sairaala puistoineen ilmaisee sairaalan läheisyydessä tai yhteydessä sijait-
semista, puisto sairaaloineen taas alueen sisällä sijaintia. 

Spatiaalisen suhteen tarkka laatu voi käydä ilmi kontekstista tai maailmantiedon 
perusteella. Esimerkiksi kirkko hautoineen esimerkissä (416) voi viitata sekä kirkon 
sisällä – tyypillisesti kirkon lattian alla – että kirkon läheisyydessä sijaitsevaan 
hautaan, ja Tuusulan kirkon yhteydessä on näitä molempia. Koska kirkon ulkopuo-
lelle kirkkopuistoon haudattu Aleksis Kivi lienee nykyihmiselle kuuluisampi kuin 
kirkon lattian alle 1700-luvulle haudatut aateliset, saa ilmaus tulkinnakseen läheisyy-
dessä sijaitsemisen. Toisaalta sanojen leksikaalisten merkitysten suhde voi olla 
sellainen, että vain yksi tulkinta on mahdollinen. Esimerkiksi Atitlán-järvi intiaani-
kylineen (ks. esimerkki (417)) ilmaisee läheisyydessä sijaitsemista, sillä maailmantie-
don mukaan asutus ei tapaa sijaita vesialueen sisällä. 

(416)  Päivän viimeiseksi kohteeksi olen suunnitellut Tuusulan kirkkoa kuuluisine 
hautoineen. (HS 2485282) 

(417)  Guatemalan suosituimpia turistikohteita ovat Tikalin mayatemppelit Pohjois-
Guatemalan viidakossa, Unescon maailmanperintökohde, koloniaalinen Antiguan 
kaupunki, tulivuorten ympäröimä Atitlán-järvi intiaanikylineen sekä Chichicas-
tenangon suuret markkinat. (HS 5378188) 

5.2.6 Kiteytyneen käytön esimerkkeinä kaikkineen, päivineen, poikineen 

-ine-komitatiivia pidetään yleisesti käytössä kiteytyneenä ja fraasiutuneena (esim. 
Vilkuna 2000; Eskola & Tommola 2000) tai jopa epäproduktiivisena sijana 
(Grünthal 2000, 2003; implisiittisesti myös Stolz ym. 2005, 2006). Harvoin näke-
myksiä kuitenkaan perustellaan tai kiteymiksi mainittujen ilmausten merkityksiä 
eritellään. Olen tarkastellut -ine-sijan käyttöä kiteytyneisyyden ja produktiivisuuden 
valossa toisaalla (Sirola-Belliard [tulossa 2017]), ja käsillä olevassa luvussa otankin 
vain yhden esimerkin kiteytyneenä pidetystä käytöstä. 

Yhtenä -ine-sijan erityiskäyttönä mainitaan usein (esim. Ikola 1999; Hakulinen 
ym. 2004: 1212) komitatiivimuodot kaikkineen ja ei-leksikaalisessa merkityksessä 
käytetyt päivineen ja poikineen. Näistä kaikkineen ja päivineen nousevat esiin jo 1700-
luvulla (Gananderin sanakirjan käsikirjoituksessa 1787, johon viittaa Ikola 1999: 
71). Nykykielessä kaikkineen-muotoa käytetään sekä yksinään (kuten [y]hteistyö oli 
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kaikkineen helppoa, HS 296627) että -ine-sijaisen substantiivin jäljessä ilman rinnasta-
vaa elementtiä (kuten [k]asvit kaivetaan juurineen kaikkineen, HS 11847645). Päivineen-
muotoa käytetään vain toisen -ine-sijaisen substantiivin jäljessä ilman rinnastusta 
(kuten repii pujoja juurineen päivineen, HS 418027) ja poikineen-muotoa tavallisen seura-
lais-sanan tapaan yksinään (kuten taas liikkui miljardi poikineen, HS 18895637). 
Seuraavassa osoitan näiden ilmausten avulla, että myös kiteymät ovat -ine-sijan 
merkityksenannon kannalta mielenkiintoisia. 

Arkitilanteista poimimieni esimerkkien perusteella kaikkineen, päivineen ja 
poikineen tuntuisivat olevan tyypillisempiä puhutulle kuin kirjoitetulle kielelle, ja 
Ikola (1999: 70) tekee saman huomion päivineen-muodosta Lauseopin arkiston 
aineistojen perusteella. Ilman laajaa puhekielistä vertailuaineistoa asiaa ei kuitenkaan 
voi todentaa. Muotoja esiintyy kirjoitetussakin kielessä: koko HS2000-korpuksessa 
on 41 kaikkineen- ja 13 kaikkinensa-osumaa, 39 X:ineen kaikkineen ja 17 X:ineen päivi-
neen -osumaa sekä 8 ei-leksikaalisesti käytettyä poikineen-osumaa (yhteensä 2 % kai-
kista korpuksen possessiivisuffiksillisista -ine-osumista). Seuraavassa käsittelen 
niiden merkityksiä korpuksessa, niin että aloitan yksin esiintyvästä kaikkineen-
muodosta ja jatkan X:ineen kaikkineen -ilmaisun kautta päivineen- ja poikineen-
komitatiiveihin. 

Kaikkineen (sekä sen variantti kaikkinensa) esiintyy korpuksessa yleisimmin 
yksin, ilman että se seuraisi toista possessiivisuffiksillista komitatiivimuotoa. Iso 
suomen kielioppi (Hakulinen ym. 2004: 650) mainitsee yksin käytettävän kaikkinensa-
muodon täyteyden astetta ilmaisevien adverbien kokonaisuudessaan, kaikkiaan, kaiken 
kaikkiaan ja yhteensä rinnalla. Näistä ”yhteensä on määrää summaava ja kokonaisuudes-
saan ilmaisee, että entiteetti esitetään yhtenäisenä osiensa yhdistelmänä. Kaikkiaan 
on molemmissa käytöissä.” (emp.) Kaikkinensa-muodon merkitystä sen sijaan ei 
määritellä, eikä yksin esiintyvää kaikkineen-muotoa mainita lainkaan, vaikka se kor-
puksen perusteella on -nsa-päätteistä varianttia selvästi yleisempi. Korpuksen perus-
teella voi yksin esiintyvälle kaikkineen ~ kaikkinensa -komitatiiville erottaa kolme 
päämerkitystä. 

Ensinnäkin sitä käytetään kaikki-sanan kirjaimellisessa merkityksessä ’kaikki 
(osat tai yksityiskohdat) mukana ~ mukaan lukien’, joka vastaa Ison suomen kieliopin 
määritelmää kokonaisuudessaan-adverbista. Tässä merkityksessä kaikkineen on tyypil-
lisesti välittömästi seurattava-sanan jäljessä (etukonteksti Nkom, ks. tarkemmin 
luku 3.4.1) kuten ihminen kaikkineen esimerkissä (418) (’koko ihminen’) ja budjetti-
esitys kaikkineen esimerkissä (419) (’koko budjettiesitys, kaikki yksityiskohdat 
mukaan lukien’); samoin toimii kaikkinensa, kuten kaupungin kaikki toimintamenot 
kaikkinensa osoittaa (ks. esimerkki (420)). Viimeisin esimerkki havainnollistaa 
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samalla sitä, miten kaikkine- ilmaisee nimenomaan ’X:n kaikkia osia’ eikä esimerkik-
si määrää ’kaikkia X:iä’, jonka ilmaisemiseksi täytyy käyttää erillistä adjektiivi-
attribuuttia kaikki toimintamenot. Osien kattavuuden ilmausta voi pitää -ine-sijan 
nominaalisena käyttönä (seuralais-lauseke viittaa seurattava-sanaan), joskin raja 
adverbiin on liukuva. Ikola (1999: 71) katsoo kaikkineen-muodon ilmaisevan tässä 
käytössä komitatiivin tavanomaista merkitystä ”’seurassa’ tms.”. 

(418)  Näistä soluista muodostuu lopulta ihminen kaikkineen. (HS 8873028) 

(419)  Viime vuoteen asti hallituksen budjettiesitys kaikkineen tuli julkiseksi, kun se 
annettiin eduskunnalle, eikä asiaa valmisteltaessa julkistettu mitään yksityiskohtia. 
(HS 1286234) 

(420)  Eva-Riitta Siitonen korosti, että ”olemme täällä vastaamassa elävän elämän 
muutoksiin. Ja sitä paitsi, kaupungin kaikki toimintamenot kaikkinensa pysyvät 
budjetissa varsin hyvin.” (HS 5907687) 

Toinen kaikkineen-muodon käyttö on merkityksessä ’kaiken kaikkiaan, kaikki 
seikat huomioiden’, jota havainnollistavat esimerkit (421) ’Nuclear Nightclub kuu-
lostaa kaikki seikat huomioiden yhtä ajattomalta kuin Steely Dan’ ja (422) ’yhteistyö 
oli kaikki seikat huomioiden helppoa’. Merkitys on lähellä edellistä, kokonais-
valtaista ’kaikki (osat) mukana’ -merkitystä mutta on sitä abstraktimpi eikä yhtä 
kiinteästi sidoksissa seurattava-sanaan (siksi seurattava-sanat on merkitty esimerk-
keihin katkoalleviivauksin). Näissä käytöissä kaikkineen seuraakin predikaattiverbiä 
(etukontekstiltaan Vkom) ja tuntuu määrittävän ennen kaikkea lauseen predikaatio-
ta, vaikka myös seurattava-sana on lauseessa läsnä. 

(421)  Paavo Maijasen tuottama Nuclear Nightclub (1975) on kestänyt myös ajan armo-
tonta kulutusta. Se kuulostaa kaikkineen nyt yhtä ajattomalta ja yhtä ajankohtai-
selta kuin konsanaan… joku Steely Dan. (HS 527178) 

(422)  Yhteistyö oli kaikkineen helppoa: ”Kommunikaatio ja hyvät vibraatiot olivat 
heti läsnä! Käytännön toteutus aikataulujen yhteensovittamisineen oli hankalin-
ta.” (HS 296627) 

Kolmanneksi yksin käytetty kaikkineen voi ilmaista yhteenlaskettua kokonais-
määrää, jota Ison suomen kieliopin määritelmän mukaan adverbi yhteensä ilmaisee. Tätä 
havainnollistavat esimerkit (423) ’avustajia on yhteensä tuhat’ ja (424) ’Atul maksoi 
operaatiosta yhteensä reilut 250 000 rupiaa’. Ikola (1999: 71) tosin katsoo esimerkin 
(423) tapaisten ihmisten lukumäärään viittaavien käyttöjen merkitsevän ”samaa 
kuin yleiskielessä kaikkiaan”. Tässä käytössä kaikkineen on määrää summaava 
adverbi, joka määrittää lauseen predikaattia, eikä sen yhteydessä ole seurattava-
sanaa, mikä on -ine-sijan käytössä hyvin poikkeuksellista (vrt. P. Leino 1993: 214: 
”[Adverbinä esiintyvä adpositio] jättää relaation kiintopisteen spesifoimatta”). 
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Lauseessa kaikkineen seuraa joko predikaattiverbiä kuten esimerkissä (423) verbiä on 
(etukonteksti Vkom) tai jotain muuta lauseen sanaa kuten esimerkissä (424) adver-
bia operaatiosta (etukonteksti muu). 

(423)  Eri tehtävissä on kaikkineen tuhat avustajaa. (HS 3219788) 

(424)  Atul maksoi yksityissairaalassa tehdystä operaatiosta kaikkineen reilut 250 000 
rupiaa eli noin 35 000 markkaa. (HS 539193) 

Pitkissä, useita rinnasteisia seuralais-sanoja sisältävissä seuralais-lausekkeissa, 
joissa kaikkineen on rinnastettu listan viimeiseksi, se ilmaisee edellisistä merkityksis-
tä ensimmäistä, kaikkien osien mukanaoloa. Lisäksi se antaa kokonaisvaltaisuutta 
intensifioivan sävyn. Tätä havainnollistaa uimahalli koristeltuine pylvästöineen, mosaiik-
keineen, marmorisine suihkulähteineen ja kaikkineen (ks. esimerkki (425)). Mielenkiintois-
ta on, että intensiivinen kaiken mukanaolo voi yhdistyä myös muuhun kuin osa–
kokonaisuus-suhteeseen, kuten nähdään omistusta ilmaisevasta -ine-rakenteesta 
Ulmaset hyntteineen, mööpeleineen, koteineen, kaikkineen ’Ulmaset tulevat meille kaikki 
omaisuus mukanaan’ (ks. esimerkki (426)). Ilman leksikaalisten seuralais-sanojen 
listausta omistussuhde ei tuntuisi luontevalta tulkinnalta, vaan Ulmaset tulevat meille 
kaikkineen saisi osa–kokonaisuus-suhteen tulkinnan (’kaikki Ulmasten perheen jäse-
net tulevat meille’ tai ehkä ’Ulmaset tulevat meille sellaisina kuin ovat, kokonaisina 
kaikkine ominaisuuksineen’ mutta ei niinkään ’kaikki omaisuus mukanaan’). 

(425)  Laivojen ensimmäiset luokat olivatkin kuin palatseja, joiden prameilevissa sisus-
tuksissa käytettiin marmoria ja jalopuuta, kultausta ja kristallia. Saksalaisen Ham-
burg-Amerika-varustamon Imperatorin uimahalli oli kuviteltu jäljitelmä pompei-
jilaisesta kylpylästä, koristeltuine pylvästöineen, mosaiikkeineen, marmorisine 
suihkulähteineen ja kaikkineen. (HS 25941742) 

(426)  Tänään mennään taas kylään Ulmasille. Tai oikeastaan Ulmaset tulevat meille 
hyntteineen, mööpeleineen, koteineen, kaikkineen. TV1:n dokumenttisarja 
kuvaa tavallisen helsinkiläisperheen elämää läheltä ja mahdollisimman autenttises-
ti. (HS 11512426) 

Silloin kun kaikkineen esiintyy rakenteessa X:ineen kaikkineen ja siis seuraa 
välittömästi possessiivisuffiksillista -ine-sijaista substantiivia, sillä on kokonaisuutta 
vahvistava merkitys. X:ineen kaikkineen esiintyykin usein osa–kokonaisuus-suhteen 
ilmaisuissa merkityksessä ’todellakin koko kokonaisuus ja kaikki sen osat – myös 
tämä mukaan luettuna’. Kokonaisuus voi olla elollinen, kuten ruumiinosasuhteen 
ilmaisussa hän aivoineen kaikkineen (ks. esimerkki (427)), mutta useimmiten seuratta-
va-sana viittaa elottomaan kokonaisuuteen. Se voi olla konkreettinen, kuten kasvin 
ja sen osan suhdetta ilmaiseva kasvit juurineen kaikkineen (ks. esimerkki (428)), mutta 
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abstrakti on yleisempää, kuten esimerkissä (429) palkkakierros veroratkaisuineen 
kaikkineen. 

(427)  Hän on suhteessa itseensä psyykkisesti vaaleana olentona. Esteettisenä – ja 
lihallisena, aivoineen kaikkineen. (HS 9776680) 

(428)  Suoraan maahan istutetut arat kasvit kaivetaan ennen kovia pakkasia juurineen 
kaikkineen ylös. (HS 11847645) 

(429)  Vuorenmaan mukaan tämmöinen malli olisi käytännössä sama kuin kaksivuoti-
nen tupo ja sen päälle yksivuotinen tupo. ”Käytännössä se olisi uusi 
palkkakierros veroratkaisuineen kaikkineen, eikä siinä olisi mitään järkeä”, 
Vuorenmaa sanoi keskiviikkona Metallin liittotoimikunnan kokouksen jälkeen. 
(HS 9659388) 

Kokonaisvaltainen X:ineen kaikkineen -käyttö ei kuitenkaan rajoitu osa–
kokonaisuus-suhteisiin. Se voi liittyä esimerkiksi hallussapitosuhteeseen (kuten [h]än 
vehkeineen [=onkineen] kaikkineen, ks. esimerkki (430)), abstraktiin omistussuhteeseen 
(kuten [päiväkirja] riisuu vanhan presidentin alasti vaivoineen kaikkineen, ks. esimerkki 
(148), s. 119) ja liittymissuhteeseen (kuten replikointi [oli] paasaamista hidastavine 
taukoineen kaikkineen, HS 20897011). Silti näissäkin ilmauksissa tuntuu osista koos-
tuvan kokonaisuuden merkitys; esimerkiksi hän vehkeineen kaikkineen luo kuvan 
ihmisen ja ongen muodostamasta kokonaisuudesta, joka on pudota mereen kalan 
vetäessä siiman päässä. 

(430)  Hollantilaisen Jan Duivenvoorden vapa kumartaa syvään. Kela alkaa rätistä tasai-
sesti. Miehen ilme vakavoituu, kun veto siimassa yltyy. Hän on mennä 
vehkeineen kaikkineen Atlantin syleiltäväksi, kunnes Antonio ehtii hätiin. 
(HS 17082866) 

Päivineen. Kokonaisuutta vahvistava X:ineen päivineen vaikuttaisi olevan pikälti 
synonyyminen X:ineen kaikkineen -ilmauksen kanssa. Usein nämä rakenteet esite-
täänkin yhdessä, toisilleen vaihtoehtoisina (esim. Hakulinen ym. 2004: 1212). Tätä 
puoltaa esimerkiksi minimipari juurineen kaikkineen ~ päivineen esimerkeissä (428) ja 
(431), jotka molemmat ilmaisevat samaa, kokonaisuutta vahvistavaa merkitystä. 
Kuten X:ineen kaikkineen myös päivineen esiintyy usein osa–kokonaisuus-suhdetta 
ilmaisevien komitatiivirakenteiden ja nimenomaan abstraktien kokonaisuuksien 
yhteydessä, jollaisia ovat esimerkiksi tiesuunnittelu maanomistajien kuulemisineen ja 
valituksineen päivineen (ks. esimerkki (432)) ja satubalettikin kimalluksineen päivineen 
(ks. esimerkki (433)). HS2000-korpuksessa X:ineen kaikkineen on kaksi kertaa 
X:ineen päivineen -ilmausta yleisempi, mutta esimerkiksi Ikola (1999: 70–71) tuntuu 
pitävän päivineen-varianttia murteissa ensisijaisena, vaikka niillä onkin hänen 
mukaansa sama merkitys, ”so. edellä olevan komitatiivin vahvistaminen”. 
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(431)  ”Opetin lapsenikin vihaamaan pujoa”, puhkuu 71-vuotias Pentti Rantanen ja 
repii hiki päässä metrin mittaisia pujoja juurineen päivineen Turun Halisissa. 
(HS 418027) 

(432)  Tampereen läntisen moottoritien, valtatie kahdeksan Raision kohdan sekä Jyväs-
kylän pohjoispuolisen moottoritien suunnitelmat vanhenevat ensi ja seuraavana 
vuonna. ”Tiesuunnittelu joudutaan käynnistämään uudelleen maanomistajien 
kuulemisineen ja valituksineen päivineen.” (HS 26674793) 

(433)  Teos oikeastaan sisältää kolme erilaista teosta: neoklassisen satubaletin, groteskin 
puhenäytelmän ja modernin trikoobaletin. Vaikka balettijaksoissa on hyvän 
käsityön leima, ne eivät suuremmin innosta. Kaikki on nähty jo tuhat kertaa, 
satubalettikin kimalluksineen päivineen. (HS 9212757) 

Kuitenkin korpuksessa on myös sellaisia päivineen-käyttöjä, jotka eivät tuntuisi 
luontevilta kaikkineen-parafraaseina. Nämä käytöt liittyvät osapuoliin, jotka ovat 
spatiaalisessa suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi peruna toukkineen (ks. esimerkki (434)) 
ilmaisee spatiaalista sisältymistä ’toukat sijaitsevat perunassa’ (lausetasolla mukana 
on myös ’mukaan lukien’ -merkitys ’peruna siinä sijaitsevat toukat mukaan lukien’). 
Siihen liitetty päivineen lisää kokonaisvaltaisuuden painotuksen (ehkä jopa jonkinlai-
sen päivittelyn tunnun: ’jopa toukat’, ’ja ne toukatkin vielä’). Sen sijaan vastaava 
kaikkineen-ilmaus ?peruna toukkineen kaikkineen saisi omituisen osa–kokonaisuus-
suhteen tulkinnan ’koko perunan kokonaisuus, sen osina olevat toukat mukaan 
lukien’. Samoin ilmauksen pinaatit siivilöineen päivineen (’pinaatit ja jopa niitä kannatte-
levan siivilän’; ks. esimerkki (435)) muunnos ?pinaatit siivilöineen kaikkineen on 
omituinen samasta syystä: siivilä ei ole osa pinaattien kokonaisuutta. Tuntuukin 
siltä, että päivineen ei implikoi sellaista osista koostuvan kokonaisuuden merkitystä, 
jonka edellä todettiin sisältyvän X:ineen kaikkineen -ilmaukseen (ks. esimerkki (430) 
hän vehkeineen kaikkineen). Sen sijaan X:ineen päivineen näyttää lisäävän kokonaisvaltai-
suuden merkitykseen päivittelevän lisämerkityksen. 

(434)  Hollantilainen kansanperinne kertoo, että sokeritoukkia voi pyydystää perunan-
puolikkaan avulla. Yön yli sokeritoukkia houkutellut peruna heitetään vikkelästi 
toukkineen päivineen ulos talosta. (HS 15797791) 

(435)  Kokki ottaa pinaatinlehdistä rangat pois ja laittaa ne siivilään, jonka hän kiikuttaa 
kraanan alle. Huuhdotut pinaatit hän heittää siivilöineen päivineen kiehuvaan 
keitinveteen. (HS 22688022) 

Toisaalta edeltävä tulkinta voi olla kielenkäyttäjäkohtainen. Tähän viittaisi poimin-
ta-aineistoni esimerkki (436), jossa kaikkineen-muotoa käytetään juuri edellä kuva-
tussa merkityksessä. Facebookin kirppisryhmässä viestiketjun aloittaja kertoo 
nähneensä kiellon, että vauvan ensimmäiseksi tuoliksi tarkoitettua Bumbo-tuolia ei 
saisi käyttää vedessä, ja kysyy, kestääkö tuoli vettä. Yksi vastaaja arvelee kiellon 
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tarkoittavan, ettei lasta Bumboineen kaikkineen, siis Bumbossa istuvaa lasta, saa laittaa 
veteen. 

(436)  Kestää vettä. Joskus iäkkäämpänä, kun pinnoite murtuu, niin sitten imaisee vettä 
sisäänsä kuin sieni ja kuivuminen kestää. Kuvittelen, että tuo kielto on jenkki-
tyyliin ja tarkoittaa sitä, että lasta ei voi heittää Bumboineen kaikkineen uima-
altaaseen… (N35, Facebook-kommentti 18.2.2016) 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että päivineen voi yhdistyä yksin esiintyvään 
kaikkineen-ilmaukseen, jolloin niiden merkitykset kerrostuvat. Lastenvaunuihin 
viittaavassa yhdistelmä[n] kantokopalla saa kaikkineen päivineen -ilmauksessa (ks. esi-
merkki (437)) kaikkineen ilmaisee ensin, että samalla hinnalla saa lastenvaunujen 
mukana kantokopan lisäksi muutkin lisävarusteet (’kaikki varusteet mukaan lukien’). 
Tähän kokonaisuuteen päivineen sitten tuo kokonaisvaltaisuutta painottavan päivitte-
lyn ’ja kaikki varusteetkin vielä’. 

(437)  Emmaljungan ratasosallinen yhdistelmä maksaa varustelusta riippuen noin 3000–
4300 markkaa. Vieressä olevat amerikkalaisen Gracon yhdistelmä[n] kantokopalla 
saa kaikkineen päivineen vajaalla 1500 markalla. (HS 28276724)] 

Ilmaisujen X:ineen kaikkineen ~ päivineen yhteydessä on mainittava vielä yksi 
yhteinen erikoiskäyttö, nimittäin karvoineen kaikkineen ~ päivineen, vaikkei se kirjoite-
tun kielen aineistossa juuri näykään. Korpuksessa tästä on vain kaksi kaikkineen- 
eikä yhtään päivineen-esimerkkiä, mutta vapaammassa kielenkäytössä molemmat 
ovat yleisiä, minkä esimerkiksi Kielipankin kautta saatavissa oleva nettikeskustelu-
aineisto (Suomi24) osoittaa. 

Perusmerkitykseltään karvoineen kaikkineen ~ päivineen ilmaisee nisäkkään fyysistä 
kokonaisvaltaisuutta ’koko eläin, karvat ja kaikki muutkin osat mukaan lukien’, 
kuten [syödään] rotta karvoineen päivineen esimerkissä (438). Koska karvat ovat ruumiin 
uloin osa, implikoi niiden mukanaolo myös sisempien osien mukanaoloa. Koko-
naisvaltaisuuden merkitystä voi motivoida myös spesifimmin syömiseen liittyvä 
tulkinta ’syödään myös ne (epämiellyttävät) osat, joita yleensä ei tavata syödä, siis 
aivan kaikki’. Konkreettisesta käytöstään ilmaus on abstraktistunut merkitykseen 
’asia tai olio, kaikki (mahdollisesti epämiellyttävätkin) yksityiskohdat mukaan lukien, 
täysin sellaisena kuin on’ – siis ’sellaisenaan’, kuten esimerkissä (439) [hyväksytään] 
homot sellaisenaan, karvoineen päivineen myös eksplikoidaan. Tässä abstraktissa merki-
tyksessä ilmaus myös on konkreettista käyttöään yleisempi. 
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(438)  Suden ruoka on luonnossa yhtenä päivänä lihava rotta, joka syödään karvoineen 
päivineen. (Suomi24)34 

(439)  Kyllä siellä kirkon jäseninä on riittävän monta ”liberaalia” jotka kokevat kirkon 
itselleen tärkeeksi yhteisöksi ja hyväksyvät homouden, homot sellaisenaan, 
karvoineen päivineen ja äänestävätkin jopa yhtä, jotta saataisiin muutosta kir-
kon syrjivään homolinjaan. (Suomi24)35 

Ihmiseen liittyvä karvoineen-ilmaus voi saada sekä konkreettisen että abstraktin 
tulkinnan. Esimerkiksi vähän vissiin friikkikin on sellainen nainen, joka on hyväksynyt 
itsensä karvoineen päivineen..? (Suomi24)36 tarkentuu todelliset karvat mukaanlukevaksi 
konkreettisen kokonaisuuden ilmaukseksi vasta kontekstissaan, ihokarvojen ajelua 
koskevan keskusteluketjun osana. Ilman kontekstin tukea ihmiseen liittyvä karvoi-
neen-ilmaus saa ensisijaisesti abstraktin merkityksen tulkinnan, kuten nähdään esi-
merkistä (440). [M]inusta karvoineen päivineen voi siinä viitata niin ensimmäisen 
personan konkreettisiin ihokarvoihin kuin abstrakteihin ominaisuuksiin, mutta 
karvakontekstin puuttuessa jälkimmäinen nousee ensisijaiseksi. Huomattavaa esi-
merkissä on possessiivisuffiksin esiintyminen kolmannen persoonan muodossa, 
vaikka seurattavana oleva ’minä’ edellyttäisi seuralais-lauseketta muotoon karvoineni 
päivineni. Kolmas persoona vahvistaa tulkintaa abstraktistuneesta merkityksestä, ja 
esimerkki antaa viitteitä yksikön kolmannessa persoonassa käytetyn karvoineen kaik-
kineen ~ päivineen -ilmauksen kiteytymisestä merkitykseen ’sellaisenaan’. Abstraktin 
seurattavan yhteydessä ’sellaisenaan’-merkitys on yksinomainen kuten esimerkissä 
(441) propaganda karvoineen päivineen. Myös molemmat HS2000-korpuksen karvoineen 
kaikkineen -esimerkit edustavat abstraktia käyttöä; näistä televisio-ohjelmaa luon-
nehtiva Ansan ja Oivan Mari Vainioineen ja Ari-Kyösti Seppoineen eli karvoineen kaikki-
neen esitetään esimerkissä (442). 

(440)  Viimeistään tässä vaiheessa minulle selvisi, että tuo mies, ihan oikeasti haluaa elää 
minun kanssa, ja tykkää minusta karvoineen päivineen. (Suomi24)37 

(441)  Idiootit ovat nielleet karvoineen päivineen kaikki Kiovan ja Washingtonin 
kautta suodatetun propagandan. (Suomi24)38 

                                                   
34 http://keskustelu.suomi24.fi/t/12178328/yrjolanpuuroon-muuta-lihaa, 28.4.2014; viitattu 

20.9.2016. 
35 http://keskustelu.suomi24.fi/t/12902070/teuvo-loman-liittyi-takaisin-kirkkoon, 11.11.2014; 

viitattu 20.9.2016. 
36 http://keskustelu.suomi24.fi/t/10422072/luomu, 5.2.2012; viitattu 20.9.2016. 
37 http://keskustelu.suomi24.fi/t/13016487/minua-kosittin-eilen, 28.11.2014; viitattu 20.9.2016. 
38 http://keskustelu.suomi24.fi/t/12471002/suomi-tukee-kiovan-fasistihallintoa, 3.9.2014; viitattu 

20.9.2016. 
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(442)  Tänään Ansan ja Oivan tv-asema astelee uudelle lähetyspaikalle, alkamaan 
TV1:ssä klo 18.50. Kalvetkaa kauhusta Ridge ja Brooke. Minä ainakin valitsen 
perjantai-iltaisin Ansan ja Oivan Mari Vainioineen ja Ari-Kyösti Seppoineen 
eli karvoineen kaikkineen. (HS 20823269) 

Samaa ilmaustyyppiä edustavat abstraktit ilmaukset, jotka hyödyntävät karvojen 
ohella muita ruumiin (syömiseksi kelpaamattomien) ääreisosien nimityksiä kuten 
karvoineen häntineen kaikkineen (ks. esimerkki (71), s. 91). Muut osat voivat esiintyä 
myös kokonaan karvojen sijasta kuten nahkoineen päivineen (ks. esimerkki (443)). Itse 
asiassa ilmaus ei edellytä edes kaikkineen- tai päivineen-sanaa, vaan esimerkiksi nah-
koineen karvoineen (ks. esimerkki (444)) tai päineen häntineen (ks. esimerkki (445)) välit-
tävät saman abstraktin ’kokonaisuudessaan, sellaisenaan’ -merkityksen. Yhtäältä 
niistä näkyy hyvin, miten konkreettisen kokonaisvaltaisuuden ilmaus on abstraktis-
tunut (vrt. paistettujen muikkujen syömistä kommentoiva poiminto Nääkö pitää 
syödä päineen häntineen? N67, ruokapöytäkeskustelu 6.6.2013). Sama voidaan ilmaista 
myös rinnastuskonjunktiollisella variantilla kuten häntineen ja karvoineen (ks. esimerk-
ki (446)). Toisaalta kyse voi olla merkityksen kiteytymisestä rinnastuksen muotiksi 
(vrt. Hakulinen ym. 2004: 1032), siten että kokonaisvaltaisuuden merkitys säilyy, 
vaikka lekseemit vaihtuvat. 

(443)  Tämä Vantaan KO:n ”totuus” vain nyt on ainoa totuus, joka oikeuksilla on käy-
tettävissään. Jos tuomarit ovat muualla lainkaan ottaneet kantaa ohjelmaan, he 
ovat hyväksyneet nahkoineen päivineen Vantaan KO:n kannan. (Suomi24)39 

(444)  Kaduilla Kallion www.pitkasilta.hai.fi – Pitkänsillan väärällä puolella. Kallion 
kotialbumi. Käsikirjoitus Tiina Hallakorpi ja Krister Idström. Pitkänsillan väärällä 
puolella on kunnianhimoinen yritys siirtää Helsingin Kallio verkkoon 
nahkoineen karvoineen. (HS 8102653) 

(445)  Täytyy olla aika naivi sen ihmisen joka nielee Verkkomedian jutut päineen 
häntineen. (Suomi24)40 

(446)  Tällaiselle pellelle kretut [kreationistit] läpyttävät käsiään ja nielevät kaiken 
verbaalisen saasteensa häntineen ja karvoineen. (Suomi24)41 

Poikineen. Ei-leksikaalisesti käytetty poikineen eroaa merkitykseltään selvästi 
edellisistä ilmauksista. Siinä missä kaikkineen ja päivineen viittaavat olion kokonaisuu-
teen tai kokonaisvaltaisuuteen, poikineen ilmaisee olioiden määrän paljoutta. Sen 

                                                   
39 http://keskustelu.suomi24.fi/t/11789061/muutama-sana-wincapitasta, 26.10.2013; viitattu 

20.9.2016. 
40 http://keskustelu.suomi24.fi/t/10927308/verkkomedia--quotvenalaiset-maalman-koulutetuin-

kansaquot, 19.9.2012; viitattu 20.9.2016. 
41 http://keskustelu.suomi24.fi/t/10666266/grand-kanjon-suorastaan-huutaa-vedenpaisumuksen-

puolesta, 20.5.2012; viitattu 20.9.2016. 
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parafraasiksi sopiikin ’monta’. Esimerkiksi hylly poikineen, kasettipaja poikineen tai 
kirjapino poikineen esimerkissä (447) voidaan ilmaista toisin ’monta hyllyä, kasetti-
pajaa, kirjapinoa’. Ei-leksikaalisen merkityksen voi ajatella kehittyneen poikineen-
muodon leksikaalisesta käytöstä, joka on aineistossakin yleistä (kuten äiti poikineen, 
Marja poikineen, kaikki Pontecorvot kolmine poikineen tai kanahaukkaa poikineen ’kana-
haukkaa ja sen jälkikasvua’ esimerkissä (448)). Neutraalissa leksikaalisessa merkityk-
sessään poikineen viittaa elollisen olion ja sen biologisen jälkikasvun muodostamaan 
samankaltaisten olioiden ryhmään. Analogisesti on mahdollista esittää keskenään 
samankaltaisten elottomien olioiden ryhmä kuin siinä olisi kyse oliosta ja sen jälki-
kasvusta. 

(447)  Käymme kellarissa, missä on kirjapino poikineen. (HS 21517603) 

(448)  Kanahaukkaa poikineen ei ole näkynyt koko kesänä. (HS 2320298) 

Muodollisesti leksikaalinen ja ei-leksikaalinen käyttö ovat identtisiä, ja joskus 
merkitys voi olla tulkinnanvarainen. Esimerkiksi keksitty lause Kuusikossa nähtiin 
kanahaukka poikineen voi viitata joko yhteen aikuiseen kanahaukkaan ja sen poika-
siin tai tarkemmin yksilöimättömään joukkoon kanahaukkoja. Useimmiten paljoutta 
osoittava ei-leksikaalinen poikineen liittyy kuitenkin elottomaan konkreettiseen 
seurattavaan, jolloin tällaista tulkinnantarvetta ei ole. Myös elottomaan abstraktiin 
viittaava seurattava-sana on sen yhteydessä mahdollinen, kuten nähdään esimerkistä 
(449), jossa ää poikineen tarkoittaa tietyssä runokatkelmassa esiintyvien ä-kirjainten 
suurta määrää. Joskus poikineen-komitatiivilla on lauseessa kaksi periaatteessa 
mahdollista seurattava-sanaa, joista yksi liittyy leksikaaliseen ja toinen 
ei-leksikaaliseen merkitykseen. Tällainen on muun muassa Nykänen on kiertänyt ka-
pakan poikineen esimerkissä (450). Siinä lauseyhteys ratkaisee, että kyse on paljouden 
ilmauksesta ’monta kapakkaa’ eikä seuralaissuhteesta ’Nykänen ja hänen poikansa’. 

(449)  Kaarlo Sarkia oli melkoinen tekijä hänkin melkein sata vuotta myöhemmin, mut-
ta vieraitten kielten loppusointukaavan takavokaalien vanki: ”Veet syvät päilyvät 
ikävää, puut yllä häilyvät syväin vetten…” Siinä on ää poikineen. (HS 29748929) 

(450)  Sleepy Sleepersien kiertueilla Nykänen pyöritti levyjä, ja tiskijukkana hän on 
kiertänyt kapakan poikineen. (HS 4351252) 

Kaikkineen-, päivineen- ja poikineen-komitatiivit osoittavat, että myös kiteytyneenä 
pidetyssä käytössä on funktionaalista vaihtelua. Tämä sopii hyvin Petrovan (2011) 
tutkimustulokseen, että idiomien vaihtelevuus ja leksikaalinen variaatio on suurem-
paa kuin yleisesti on ajateltu. Intuitio ei tavoita käytön monimuotoisuutta, vaan sen 
toteamiseksi tarvitaan aineistopohjaista vertailua. 
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5.2.7 Merkitysten liukumia 

Edellä luvuissa 5.2.1–5.2.5 on kuvattu -ine-sijan keskeisimmät merkitystihentymät 
HS2000-aineistossa. Niissä on käynyt ilmi, että merkitystihentymät ovat prototyyp-
piajatteluun perustuvia kategorioita: niillä on yhtäältä selkeä ydin prototyyppisine 
tapauksineen ja toisaalta ytimen ulkopuolella mutta edelleen merkitystihentymän 
piirissä tavalla tai toisella epäprototyyppisempiä tapauksia. Kyllin kauas yhden mer-
kityksen ytimestä ajauduttuaan ilmauksen voi katsoa liukuneen toisen merkitys-
tihentymän alueelle. 

Aineistossa erottuu neljä keskeistä liukumakohtaa. Käyn lyhyesti läpi niistä en-
simmäiset kolme, jotka ovat olleet jo esillä elollisuuden käsittelyn ja komitatiivin 
merkitystihentymien yhteydessä luvuissa 4.4 (ks. kuvio 13, s. 197, ja kuvio 15, 
s. 201) ja 5.2 Ne ovat liukumat seuralaissuhteesta omistussuhteeseen, omistus-
suhteesta spatiaaliseen suhteeseen ja omistussuhteesta osa–kokonaisuus-
suhteeseen, ja niissä on kysymys rajankäynnistä, kuuluuko ilmaus yhteen vai toiseen 
merkitystihentymään. Neljäntenä käsittelen liukuvan merkityksen alla tapauksia, 
joiden voi katsoa muodostavan oman ilmaustyyppinsä. Tämä kuulumiseksi nimit-
tämäni merkitys sijoittuu jo käsiteltyjen merkitystihentymien väliin eikä sieltä an-
taudu yksinkertaiselle määrittelylle. 

Seuralaissuhde – omistussuhde. Seuralaissuhteen ja omistussuhteen proto-
tyyppiset osapuolet eroavat toisistaan seuralaisen elollisuuden osalta: ensimmäisessä 
seuralainen on inhimillinen, jälkimmäisessä eloton konkreettinen olio. Näiden kah-
den väliin jäävän elollisuusluokan, eläinten, kohdalla ilmauksen merkitys liukuu 
tihentymien välillä. Jotta eläin voisi olla seuralaissuhteen seuralainen, sitä tulee 
voida pitää kulttuurisesti ihmisen veroisena (kuten isoisä koirineen), mihin vaikuttavat 
ainakin empatia ja proksimaalisuus (koti- vs. villieläin, lemmikkieläin vs. muut 
eläimet). Silti -ine-sijalla kielennetyssä ihmisen ja eläinseuralaisen suhteessa on aina 
mukana myös omistusoikeuden merkitysjuonne, joka seuraa -ine-sijaan liittyvästä 
possessiivisuffiksista (’isoisän omistama koira’). Niiden eläinseuralaisten kohdalla, 
joita ei mielletä ihmisen veroiseksi osapuoleksi, merkitys painottuu omistussuhtee-
seen (kuten esimerkissä (451) suku lampaineen ja nautoineen). 

(451)  Suku ei kuitenkaan tullut tänne Jäämeren rannalle viime vuosisadalla lomamatkal-
le yli tuntureiden lampaineen ja nautoineen. (HS 6457938) 

Omistussuhde – spatiaalinen suhde. Kun omistussuhteen seurattava eli 
omistaja on epäprototyyppinen, siis ei-inhimillinen, merkityksen tulkinnan kannalta 
keskeistä on kysymys, kuka tai mikä voi pitää hallussaan ja siten kontrolloida seura-
laista. Kontrolliin kykenevät seurattavat voidaan tulkita omistajiksi, vaikkakin 
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epäprototyyppisiksi (esim. epäprototyyppinen inhimillinen kuten vauva leluineen tai 
eläin kuten orava kuusipeittoineen). Muussa tapauksessa merkitys liukuu kohti spatiaa-
lista suhdetta (kuten hevonen rattaineen, käärme terraarioineen). 

Omistussuhde – osa–kokonaisuus-suhde. Silloin kun omistussuhteen seura-
lainen on epäprototyyppinen eloton, siis ei konkreettinen vaan abstrakti olio, ollaan 
lähellä merkityksen liukumista omistussuhteesta kohti osa–kokonaisuus-suhdetta. 
Ei ole yksiselitteistä keinoa määrittää, milloin abstrakti olio on ihmisestä erillinen ja 
milloin osa ihmistä, ja siten liukuma omistuksesta osa–kokonaisuus-suhteeseen on 
tulkinnanvarainen. Esimerkiksi teko (kujeineen, ponnisteluineen) tai puheakti (selityksi-
neen, kehuineen) tuntuu todennäköisemmin ihmisestä erilliseltä kuin ominaisuus 
(heikkouksineen, lauluäänineen) tai tunne (pelkoineen, traumoineen). Toisaalta vaikka osa-
puolten suhde olisi selvästi eroamaton (kuten vesilinnut kauniine väreineen ja linjakkai-
ne muotoineen esimerkissä (452)), ei kyse ole ihmisen prototyyppisestä osa–
kokonaisuus-suhteesta eli ruumiinosasuhteesta (’väri’ tai ’muoto’ eivät ole erotellen 
osoitettavissa kokonaisuudesta, siten kuin meronyyminen osa on). Abstraktin omis-
tussuhteen voikin katsoa sijoittuvan kategoriana (prototyyppisen) omistussuhteen ja 
osa–kokonaisuus-suhteen välimaastoon. 

(452)  Kangasperko itse pitää vesilinnuista. Niiden täyttämisessä on ammattilaisellekin 
vaikeuksia runsaan rasvan ja heikon nahan vuoksi, mutta ne tarjoavat erinomaisia 
mahdollisuuksia kauniine väreineen ja linjakkaine muotoineen. (HS 3466704) 

Kuuluminen. -ine-sijaa voidaan käyttää yhdistämään sellaisia olioita, joiden väli-
nen suhde ei ole selvästi määriteltävissä, kuten edellä on eri yhteyksissä jo nähty. 
Yksi tällainen sumea merkitys sijoittuu ’sisältymisen’, ’liittymisen’ ja ’kuulumisen’ 
välimaastoon (kuten Natura-ehdotus alueluetteloineen, virka eläke-etuineen, käsite sisältöi-
neen), ja näyttää siltä, että -ine-sijaa käytetään tarkoituksellisena keinona tämän 
kielentämiseen. Merkitystä on mahdotonta määritellä tarkasti, ja parhaiten sitä 
kuvaakin juuri sisältymisen, liittymisen ja kuulumisen merkitysten yhteen kietoutu-
minen – Kielitoimiston sanakirjakaan ei tee näiden kolmen välille selvää eroa vaan 
selittää niiden merkityksiä toisillaan: kuulua = ’liittyä’, ’sisältyä’; sisältyä = ’kuulua’, 
’liittyä’; liittyä = ’kuulua (osana tms.) johonkin kokonaisuuteen tai jonkin yhteyteen’ 
(emt.: s.v. kuulua 5b, liittyä 3, sisältyä). (Kyse ei kuitenkaan ole merkityksestä ’X kuu-
luu Y:lle’ kuten ilmauksessa muumio vaatteineen ja työkaluineen ’vaatteet ja työkalut 
kuuluvat muumiolle’, joka sijoittuu omistussuhteen merkitystihentymään.) 

Se, että tämän -ine-ilmaustyypin merkitys on sumea, ei tarkoita komitatiivin 
merkitystehtävän epämääräisyyttä vaan viittaa olioiden suhteeseen kuvatussa asian-
tilassa. Hyvin harvoin komitatiivin merkitys jää sillä tavoin epämääräiseksi, että se 
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vaikeuttaisi ilmauksen ymmärtämistä. Tällaista epämääräisyyttä havainnollistaa 
omamassaa kuormineen esimerkissä (453), joka tulkinnasta riippuen voi ilmaista kahta 
eri asiantilaa. Se mahdollistaa sekä liittymismerkityksen ’auton omamassa 1580 kg + 
kuorma’ että osa–kokonaisuus-suhteen merkityksen ’omamassa + kuorma = 
1580 kg’, vaikka ensimmäinen näistä onkin pragmaattisesti todennäköisempi. 

(453)  Cruiserin muhkeaa 1580 kilon omamassaa kuormineen kuljettaa kaksilitrainen, 
nelisylinterinen bensiinikäyttöinen moottori, joka kehittää parhaimmillaan 
104 kW. (HS 4458207) 

Sen sijaan kuulumisen merkityksessä itse olioiden keskinäinen suhde jää 
sumeaksi. Esimerkiksi ammattisotilaan ura kadettikouluineen (ks. esimerkki (454)) ilmai-
see, että kadettikoululla on välttämätön yhteys ammattisotilaan urapolkuun, mutta 
se jää avoimeksi, sisältyykö koulu urapolkuun (osa–kokonaisuus) vai edeltääkö se 
sitä (lähinnä liittyminen). Asia on hahmotettavissa molemmilla tavoilla. Ilmaus 
voikin sisältää monta yhtäaikaista tai vaihtoehtoista merkitystä. Esimerkiksi puinen 
purjeveneen osa naruineen (ks. esimerkki (455)) voi taipua (ainakin) tulkinnoiksi ’osa, 
jonka yhteydessä käytetään naruja’, ’johon liittyy naruja’ ja ’jonka osia narut ovat’. 
Vanhanajan joulu kinkkuineen ja rosolleineen (ks. esimerkki (456)) sisältää yhtä aikaa 
(vähintään) merkitykset ’kinkku on osa vanhanajan joulua’, ’liittyy joulunviettoon’, 
’tekee joulun’ ja ’tekee joulusta vanhanajan joulun’. Abstraktin seurattavan ja inhi-
millisen seuralaisen suhde on usein sumeasti hahmottuva (ks. esimerkki (457): 
ovatpa tanssijat sitten osa estetiikkaa tai liittyvät siihen, joka tapauksessa ne kuulu-
vat estetiikkaan). 

(454)  Pian kuitenkin ammattisotilaan ura kadettikouluineen oli vuorossa. 
(HS 8835416) 

(455)  Pertin ostoksiin kuuluu toista kiloa painava puinen purjeveneen osa naruineen. 
(HS 10489690) 

(456)  Vanhanajan joulu kinkkuineen ja rosolleineen järjestetään kartanossa tai piilo-
pirtillä. (HS 11024623) 

(457)  [K]oreografian estetiikka toisiinsa kietoutuvine tanssijoineen tuntui eiliseltä 
ilmaisulta. (HS 3632940) 

Mahdollisten tulkintojen monitahoisuus lisääntyy, kun osapuolet abstraktistuvat. 
Esimerkiksi ilmauksessa Roadster eteenpäin nojaavine ajoasentoineen (ks. esimerkki (458)) 
ei kuitenkaan ole oleellista, onko Roadster ’moottoripyörä, jonka yksi osa on eteen-
päin nojaava ajoasento’, ’johon liittyy tai kuuluu nojaava ajoasento’, ’jonka ajami-
seen kuuluu nojaava ajoasento’ tai ’jonka ajoasento on eteenpäin nojaava’. Oleellista 
on se, että -ine-sija osoittaa näiden yhteyden. Kuulumisen merkitys onkin mahdol-
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lista parafrasoida jopa ympäripyöreästi ’X on sellainen, että on Y’ kuten esimerkissä 
(459) huono taloudellinen tilanne tuhansien prosenttien vuosittaisine inflaatiovauhteineen. 

(458)  Sachsin 125-kuutioinen Roadster [moottoripyörä] edustaa tyypiltään perinteistä 
katupyörää eteenpäin nojaavine ajoasentoineen. (HS 4455963) 

(459)  Ennen kuin Fujimori nousi valtaan 1990, Perua kiusasivat erittäin huono talou-
dellinen tilanne tuhansien prosenttien vuosittaisine inflaatiovauhteineen sekä 
maolaisen terroristijärjestön Loistavan polun verityöt. (HS 7433557) 

Kuulumisen merkitys on hyvä esimerkki -ine-sijan maailmaa erittelevästä ja 
maailmankuvaa rakentavasta käytöstä. Sen tehtävänä on osoittaa yhteyksiä olioiden 
välillä, ja sen käyttökelpoisuus on erityisesti siinä, että se jättää vapauden niin viestin 
lähettäjälle kuin vastaanottajalle muodostaa näkemyksensä osapuolten tarkemmasta 
suhteesta. Yhdessä muiden merkitysliukumien kanssa se osoittaa, miten jousta-
va -ine-sija on todellisessa käytössään. 

5.3 -ine-sijan kontekstuaaliset merkitykset 

Tässä luvussa keskitytään niihin merkityksiin, jotka muodostuvat komitatiivilau-
seessa ja rakentuvat komitatiivirakenteen sanatasolla ilmaiseman merkityksen päälle, 
siis komitatiiviin lausemerkityksiin. Lausemerkityksen tulkintaan vaikuttavat (aina-
kin) komitatiivirakennetta hallitsevan verbin semantiikka, lausepropositio ja lauseen 
sanajärjestys. Lausemerkityksistä selkein aineiston perusteella on välineen merkitys, 
joka on suoraan yhteydessä hallitsevan verbin semantiikkaan. Muita -ine-sijan lau-
semerkityksiä ovat kokonaisvaltainen ’mukaan lukien’ -merkitys, syy tai perustelu 
sekä konsessiivinen merkitys. Työn laajuus ei mahdollista sellaista diskurssimerki-
tyksen tason tarkastelua, joka tekisi oikeutta -ine-sijan käytölle tekstin informaa-
tiorakenteen näkökulmasta, vaan komitatiivin käyttöön tekstuaalisena keinona voi-
daan luoda vain pieni silmäys. Luvun lopuksi tarkastellaankin komitatiivin käyttöä 
tiivistyksen ja fokusoinnin keinona. 

Välineen merkitys, jota suomessa ilmaistaan prototyyppisesti adessiivisijalla, on 
kieltenvälisesti hyvin tyypillinen komitatiivin ilmaisema merkitys (Stolz ym 2005, 
2006). -ine-sijalle se on jokseenkin marginaalinen. Se on myös poikkeuksellinen -ine-
sijan merkitys siinä mielessä, että siinä seuralainen osallistuu predikaatioon väistä-
mättä eri roolissa kuin seurattava (teon suorittaja vs. teon väline). Tämä ristiriita 
komitatiivin lähtökohtaiseen ”seuralainen jakaa seurattavan roolin” -merkitykseen 
näkyy myös niissä käytöissä, jotka ovat tulkittavissa välineen merkitykseksi: käytöis-
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sä voi nähdä yhtä aikaa sekä ’mukana seuraamisen’ (lähinnä omistussuhteen alle 
kuuluvan hallussapitosuhteen) että välineen merkitystä. 

Välineen tulkinta syntyy komitatiivilauseessa, jonka hallitseva verbi mahdollistaa 
seurattavan tulkitsemisen teon suorittajaksi ja seuralaisen teon välineeksi. Tällainen 
komitatiivirakenne ilmaisee sanatasolla tyypillisesti omistussuhdetta. -ine-aineistossa 
tyypillisimmät välineenilmaukset liittyvät kulkuvälineisiin, jolloin hallitseva verbi on 
useimmiten liikeverbi (kuten miehet katosivat sukellusveneineen, nainen palasi autoineen, 
menen autoineni, Rovanperä tuli autoineen tai englantilainen lentäjä Peter Carter syöksyy konei-
neen esimerkissä (460)), mutta se voi olla myös muu kuten prosessiverbi (esim. Hän 
operoi busseineen kaikkialla Suomessa, HS 6920016). Komitatiivisijaiseen kulkuvälineen 
ilmaukseen voidaan jopa yhdistää prototyyppinen adessiivisijainen välineenilmaus: 
sadat ihmiset saapuivat purje- ja moottoriveneineen, huvijahteineen ja jotkut jopa vesiskoottereilla 
(HS 1415983). Myös ihmisen ja eläinseuralaisen suhde voi saada välineen tulkinnan, 
silloin kun seuralainen on kulkuvälineeksi kelpaava eläin ja hallitseva verbi mahdol-
listaa tulkinnan eläimen käyttämisestä liikkumiseen (kuten beduiinit vaeltavat kamelei-
neen, ks. esimerkki (461)). 

(460)  Englantilainen lentäjä Peter Carter (David Niven) syöksyy koneineen kohti maa-
ta. (HS 12211794) 

(461)  Sanotaan että vain beduiinit kestävät loputonta äärettömyyttä, hiekan viheltäessä 
sileäreunaisen dyynin varjossa, missä he nuokkuvine kameleineen vaeltavat. 
(HS 6817445) 

Harvinaisempia mutta mahdollisia -ine-sijaiset välineen ilmaukset ovat omistet-
tavina olevista artefakteista (kuten soittimista, ks. esimerkki (462) Jone Takamäki 
puhaltimineen). Usein artefaktivälineen ilmaus on kuitenkin tulkinnanvarainen – esi-
merkiksi häiriköidä puukkoineen (ks. esimerkki (463)) voidaan tulkita välineen 
ilmaukseksi ’miehet häiriköivät ihmisiä puukoillaan’ mutta myös pelkäksi hallussa-
pidon ilmaukseksi ’miehet, joilla oli puukot mukanaan, häiriköivät ihmisiä’. 

(462)  Enemmän toivoin myös Mikko Hynnisen sinänsä ammattitaitoisesta äänisuunnit-
telusta, johon Jone Takamäki on puhaltimineen tuottanut aineistoa. 
(HS 11045777) 

(463)  Puukkomiehet uhkailivat Kolmen sepän aukiolla [= otsikko] Poliisi vei keskiviik-
kona puolilta päivin putkaan kaksi miestä, jotka olivat häiriköineet ihmisiä 
puukkoineen Kolmen sepän aukiolla. Miehet olivat ilmeisesti istuneet kokoo-
muksen vaalimökin portailla juomassa viinaa, kun yksi mökissä työskennelleistä 
naisista meni häätämään heitä pois. Miehet kaivoivat esille neljä teräasetta ja 
uhkasivat heitä häätänyttä naista. (HS 9078360) 

Tyypillisesti välineen ilmaus kerrostuu siis eroavien suhteiden, prototyyppisesti 
konkreettisen elottoman omistussuhteen päälle. Kuitenkin myös sanatasolla koko-
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naisuuden osaan viittaava seuralais-lauseke voi saada lausetasolla välineen tulkin-
nan. Kielissä, joissa väline on tyypillinen komitatiivin ilmaisema merkitys, komita-
tiivi ilmaisee luontevasti ruumiinosavälinettä (esim. germaanisissa kielissä, kuten 
englannin she writes with her left hand). -ine-sijallekin se on mahdollinen (kuten kaikki 
silmineen, korvineen, ks. esimerkki (464)) mutta harvinainen ja mahdollisesti kyseen-
alainen. Sitä näyttää esiintyvän erityisesti urheilukielessä osoittamassa, millä 
ruumiinosallaan pelaaja koskee palloon (kuten Sergei Gorohkov ehti päineen palloon ensin 
ja pukkasi tolpan juureen ’jalkapallonpelaaja pukkasi palloa päällään’, HS 1379005). 
Jos vastaanottaja ohittaa välineen merkityksen ja hahmottaa ilmauksen pelkkänä 
ruumiinosasuhteen ilmaisuna, tuntuu se erikoiselta ”ei ilman kyseistä ruumiin-
osaa” -merkityksineen. Kaksoishahmotus näkyy hyvin Twitteristä poimimastani 
esimerkistä (465). Siinä lainataan jalkapallon Mestarien Liigan puolivälieräottelun 
selostajaa Tapio Suomista, joka on ensin käyttänyt tyypillistä ruumiinosavälineen 
sisältävää urheiluilmausta ”pelaaja on jalkoineen välissä” ja kommentoi sitten 
sanomaansa osa–kokonaisuus-suhteen näkökulmasta. Abstraktin kokonaisuuden 
osa toimii puolestaan hyvinkin luontevasti välineenä, kuten esimerkki (466) havain-
nollistaa (’dokumentti käyttää taukoja ja maisemakuvia pyrkiessään konventionaali-
suuteen ~ pyrkii tauoillaan ja maisemakuvillaan konventionaalisuuteen’). 

(464)  Virossa ovat kaikki silmineen, korvineen ja muine aisteineen eläneet mukana 
taistossa. (HS 7321405) 

(465)  ”…jalkoineen välissä. Harva siellä ilman jalkoja pelaa!” @SuominenTapio 
#UCL #jalat #futis #viihdearvo (Jarkko Wallinkoski @wallinkoski, Twitter 
14.4.2015) 

(466)  Symbolisine taukoineen ja maisemakuvineen dokumentti pyrkii ehkä tahalli-
seen konventionaalisuuteen. (HS 930860) 

’Mukaan lukien’. Kokonaisvaltaisuutta ilmaiseva ’mukaan lukien’ -lause-
merkitys voi liittyä moneen eri sanatason merkitystihentymään. Tyypillisimmillään 
’mukaan lukien’ -merkitys liittyy löyhään osa–kokonaisuus-suhteeseen eli osista 
koostumisen ilmaisuun (kuten kirjassa on johdantoineen 537 sivua, hänen toipilasaikansa 
venynee kuntoutuksineen loka-marraskuun vaihteeseen, rakennus paloi korkeine torneineen), 
mutta osa–kokonaisuus-suhde voi olla myös inherentti. Yksi esimerkki tästä ovat 
attribuutittomat ruumiinosasuhteiden ilmaukset, joihin tyypillisesti yhdistyy tällöin 
kaikkinaisuuden merkitystä vahvistava kaikkineen (kuten sisäelimineen kaikkineen, 
ks. esimerkki (381), s. 238) mutta jotka eivät sitä edellytä (kuten ruhot päineen, 
ks. esimerkki (382), tai [hevonen] päineen ja jalkoineen ’ihan koko hevonen, pää ja jalat 
mukaan lukien’, ks. esimerkki (467)). Lisäksi ’mukaan lukien’ -merkitys voi yhdistyä 
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ainakin liittymistä (kuten laite maksaa tonnin, latauslaitteineen yli kaksinkertaisesti, 
HS 6502081) ja spatiaalista sisältymistä (kuten talo maksoi kalusteineen 44 miljoonaa 
markkaa, HS 6990594) ilmaisevaan komitatiivirakenteeseen. 

(467)  [huvipuiston kesätyöntekijänä ollut kertoo nähneensä hevosen raadon Särkän-
niemen pakastimessa] Se oli päineen ja jalkoineen siinä (N30, 28.2.2010) 

Yksi ’mukaan lukien’ -merkityksen erityiskonteksti on rahasta predikointi kuten 
arvonlisäveroineen, korkoineen, kuluineen tai veroineen (ks. esimerkki (468): ’auto maksaa 
miljoonan verot mukaan lukien’). On kuitenkin huomattava, että tällainen rahail-
maus voi olla paitsi osa–kokonaisuus-suhteen (’summa sisältää korot, verot, kulut’) 
myös liittymisen ilmaus (’lisäksi tähän liittyvät korot, verot, kulut’). Merkitysero on 
tulkinnanvarainen, ja siihen vaikuttaa ainakin sanajärjestys: ennen kiintopisteenä 
olevaa summaa tai vastaavaa sijaitseva seuralais-lauseke saa helpommin osa–
kokonaisuus-suhteen tulkinnan, sen jäljessä sijaitseva puolestaan liittymisen tulkin-
nan (vrt. esimerkkejä (469) ja (470): ensimmäisessä 300 000 mk sisältää korot, 
jälkimmäisessä korot tulevat 190 000 ja 125 000 markan lisäksi, eivätkä sisälly 
summaan). Kuitenkin myös vastakkainen tulkinta on mahdollinen. (Lisäksi tulkin-
nanvaraiselta tuntuu se, mikä lauseen sanoista on varsinainen seurattava-sana, sillä 
esimerkiksi sekä loistoauto veroineen että miljoonan veroineen ovat yhtä mahdollisia. Siksi 
esimerkkeihin ei ole merkitty seurattava-sanoja.) 

(468)  Jos nyt loistoauto maksaa veroineen miljoonan (…). (HS 9347872) 

(469)  Käräjäoikeus määräsi vuosi sitten Karttulan kunnan maksamaan myös naisen 
noin 70000 markan oikeudenkäyntikulut. Hovioikeudesta kuluja kertyi kunnalle 
vielä lisää noin 50000 markkaa. Kaikkiaan maksettavaa on kunnalle määrätty 
korkoineen nyt yli 300 000 markkaa. (HS 12772354) 

(470)  Hänen on maksettava vahingonkorvauks[i]a muun muassa henkisestä kärsimyk-
sestä toiselle lapselle 190000 ja toiselle 125000 markkaa korkoineen. 
(HS 8618307) 

Syy tai peruste. Sopivassa lauseyhteydessä -ine-komitatiivin voi tulkita ilmaise-
van kausaalista syytä tai perustelua. Tätä voidaan kutsua myös sirkumstantiaaliseksi 
käytöksi. Tässä suhteessa -ine muistuttaa suomen essiiviä (ks. Hynönen 2016), jolla 
on sama piilevän lausemainen merkitys (vrt. lääkärinä hän joutui vaikeaan asemaan 
’koska hän oli lääkäri’). Tyypillisesti -ine-sijan ilmaisema syyn lausemerkitys liittyy 
sanatasolla osista koostumisen merkitystä ilmaisevaan komitatiivirakenteeseen, 
jossa usein on lisäksi kyse kuvailevasta käytöstä. Tällöin komitatiivirakenteen tasolla 
seuralais-lauseke kuvailee seurattavaa ja lausetasolla perustelee väitettä, joka 
lauseessa esitetään seurattavasta. Tähän viitannee myös Iso suomen kielioppi mainin-
nallaan, että ”[u]sein komitatiivinen lauseke toimii kuvailevassa tai selittävässä 
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tehtävässä” (Hakulinen ym. 2004: 1212). Syyn merkitys näyttää -ine-sijan merkitys-
kentässä keskeiseltä, ja se myös korostuu tuottamistestin vapaasti tuotetuissa 
lauseissa, joissa puolet osa–kokonaisuus-suhdetta ilmaisevista -ine-rakenteista ilmai-
see lauseyhteydessään syytä tai perustelua. 

Syytä kuvaavat lauseet ovat usein predikatiivilauseita, joissa predikatiivi luonneh-
tii tai kuvailee subjektin referenttinä olevaa seurattavaa (kuten esimerkissä (471) 
sopraanosoolo on orkesteritaustaansa intohimoisempi). Seuralais-lauseke kuvailee seuratta-
vaa kielentämällä jotain sille tyypillistä osaa (sopraanosoolo suurine hyppyineen ’soolo 
koostuu mm. suurista hypyistä’), joka samalla on syy tai perustelu predikatiivissä 
esitetylle väitteelle (’soolo on orkesteriosuutta intohimoisempi suurten hyppyjensä 
vuoksi’). Samalla periaatteella toimivat myös perkeptioita ilmaisevat lauseet kuten 
esimerkki (472), jossa valkeat kirkot ja upeat vuoristomaisemat yhtäältä kuvailevat 
Itävaltaa ja toisaalta esitetään perusteena sille, miksi Itävalta näyttää idylliseltä. 

(471)  Sopraanosoolo on suurine hyppyineen orkesteritaustaansa intohimoisempi ja 
raskaampi. (HS 7540065) 

(472)  Zell Pfarren kylässä Itävalta näyttää postikortin idylliltä valkeine kirkkoineen ja 
upeine vuoristomaisemineen. (HS 3204233) 

Se, että kuvaileva osa–kokonaisuus-suhteen ilmaus saa lausetasolla syyn tulkin-
nan, näyttää edellyttävän, että seuralais-lauseke sijaitsee lauseessa hallitsevan verbin 
jälkeen. Tätä havainnollistaa esimerkki (473) a, jossa osaa kielentävä herkkine piano-
taustoineen ja pienine hälyineen kuvailee kuunnelmaa. Verbinetisenä siihen ei tunnu 
liittyvän syyn eikä perustelun merkitystä. Sen sijaan jos seuralais-lauseke siirretään 
verbin jälkeen (ks. muokattu esimerkki (473) b), mukaan tulee syyn (’koska tausta-
musiikki on herkkää, kuulija naulaantuu kuuntelemaan kuunnelmaa’) tulkinta. 
(Jälkimmäiseen lomittuu myös välineen merkitystä ’kuunnelma pakottaa herkällä 
taustamusiikilla äärelleen’, mihin palataan alla). 

(473) a. Eira Johanssonin ohjaama kuunnelmaversio herkkine pianotaustoineen ja 
pienine hälyineen pakottaa äärelleen. (HS 8177128) 

b. Eira Johanssonin ohjaama kuunnelmaversio pakottaa herkkine piano-
taustoineen ja pienine hälyineen äärelleen. 

Toinenkin mahdollisuus on syyn tai perustelun tulkinnan syntymiseen: silloin 
kun komitatiivirakenne esiintyy käänteisessä sanajärjestyksessä, siis seuralais-lauseke 
lauseessa ennen seurattava-lauseketta, saa lauseen aloittava seuralais-lauseke helpos-
ti perustelevan merkityksen. Esimerkiksi [k]asinoineen Kamppi on eräänlainen köyhän 
miehen Las Vegas (HS 2782547) ilmaisee syytä tai perustelua ’koska Kampissa on 
kasinoita, se muistuttaa Las Vegasta’. Sen sijaan suora sanajärjestys Kamppi 
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kasinoineen ilmaisisi vain sanatason osa–kokonaisuus-suhdetta ’Kamppi, jonka yksi 
osa ovat kasinot’ tai spatiaalista sisältymissuhdetta ’Kamppi, jossa sijaitsee kasinoja’. 
(Sanajärjestyksen vaikutusta Kamppi-esimerkin merkitykseen on käsitelty myös -ine-
rakenteen kenttämallien yhteydessä luvussa 3.4.3.1, ks. esimerkki (166), s. 128, sekä 
sen sanajärjestykseltään muunnettu vastine (166) b alaviitteessä 21, s. 128.) Syyn 
lausemerkitystä voi vahvistaa rinnastamalla komitatiivi (kuten kavioineen ’koska sillä 
on kaviot’, ks. esimerkki (474)) muihin sirkumstantiaaleihin (kuten kookkaana ja 
vaalean näköisenä ’koska se on kookas ja vaalea’). 

(474)  Myös yksi ihmisfiguuri on näyttelyssä mukana. Se on kolme metriä korkea 
naishahmo. Kavioineen se tuo mieleen antiikin taruolennot. Kookkaana ja vaalean 
näköisenä se tuo mieleen myös kertomukset tarujen Atlantiksesta ja sen kookkais-
ta ja jaloista kansalaisista. (HS 2653570) 

Kaikki lauseenalkuiset seuralais-lausekkeet eivät kuitenkaan ilmaise syytä, vaan 
seuralais-lausekkeen lauseenalkuisuus voi olla yhteydessä tekstin informaatioraken-
teeseen (vrt. esimerkki (475), joka ilmaisee seuralaissuhdetta ilman erityisiä 
lausemerkityksiä). Sanajärjestyksen ja informaatiorakenteen vaikutuksen arviointi 
vaatisi yksityiskohtaisempaa tarkastelua, johon käsillä olevassa tutkimuksessa ei 
kuitenkaan ole mahdollisuutta. 

(475)  Lars Danielsson muutti Borstöhön avioiduttuaan. Hildur-vaimoineen hän teki 
Södergård-nimisestä talostaan käsitteen niin paikallisille kuin kesäasukkaillekin. 
(HS 10211034) 

Syyn merkityksen alle lukeutuvat myös sellaiset kausaalisen seurauksen ilmauk-
set, joissa seurattava-sanan referentti – tyypillisesti teko tai tapahtuma – aiheuttaa 
seuralais-sanan ilmaiseman olion olemassaolon. Syy–seuraus-yhteys voi olla hyvin 
konkreettinen kuten päästöjen aiheutuminen autolla ajosta (ks. esimerkki (476)) tai 
implisiittisempi, kuten se että (matkustetuista) kilometreistä aiheutuu matkustajalle 
kustannuksia (ks. esimerkki (477)). Seuralaisen aiheutuminen seurattavasta voi olla 
myös pragmaattinen tulkinta, kuten edellä todettiin (vrt. [j]uopottelu rikoksineen, 
terveysvahinkoineen ja sosiaaliongelmineen esimerkissä (411), s. 247). 

(476)  Yhteisautoilu vähentää ajoa päästöineen ja säästää parkkipaikkoja, joten Helsin-
gin kaupunki tukee hanketta edullisin pysäköintipaikoin. (HS 2243027) 

(477)  Pari sataa turhaa kilometriä kustannuksineen on pikkuseikka Puolustusvoimien 
mielestä. (HS 535143) 

Samassa lauseessa komitatiivi voi saada syyn merkityksen ohella myös jonkin 
muun lauseyhteydessään syntyvän tulkinnan. Ensinnäkin syy voi limittyä välineen 
merkitykseen. Tätä esiintyy lähinnä osa–kokonaisuus-suhdetta ilmaisevan komita-
tiivin sisältävissä lauseissa, joissa on välineen tulkinnan mahdollistava verbi (kuten 
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pilata, ks. esimerkki (478)). Tällöin lauseen voi tulkita paitsi niin, että kokonaisuu-
den osa ilmaisee syyn tai perustelun lauseessa ilmaistulle väitteelle (’tuulivoimalat 
pilaavat maiseman, koska niissä on korkeat myllyt’), myös niin, että osa toimii väli-
neenä lauseessa ilmaistavan teon suorittamisessa (’tuulivoimalat pilaavat myllyil-
lään’). Väline ja syy voivat kietoutua yhteen konkreettisen osa–kokonaisuus-suhteen 
lisäksi myös abstraktin suhteen kohdalla (ks. edellä esimerkki (473) b, joka mahdol-
listaa myös välineen tulkinnan ’kuunnelma pakottaa pianotaustallaan ja hälyillään’). 

(478)  Tuulivoimala – merten rumilus [= mielipidekirjoituksen otsikko] Helsingin kau-
punki on teettänyt tuulivoimasta selvityksen. Selvityksessä pidetään teknistalou-
dellisesti mahdollisena tuulivoiman käyttöönottoa Helsingissä ja tuulivoimapuis-
ton rakentamista Helsingin edustalle. Tuulivoimalat pilaavat korkeine  
myllyineen Helsingin upean merimaiseman ja vähäisen saariston. (HS 3140160) 

Toiseksi syy voi limittyä ’mukaan lukien’ -merkitykseen. Syyn tai perustelun merki-
tyksen ja kokonaisvaltaisuutta ilmaisevan ’mukaan lukien’ -merkityksen välillä on 
vaikea tehdä eroa vaikkapa esimerkissä (479), joka sanatasolla ilmaisee liittymis-
suhdetta: jouluvalot – niihin liittyvät asentamiskulut ja energiankulutus mukaan 
lukien – maksavat 150 000 mk ja samalla juuri asennus- ja huoltotyöt sekä energian-
kulutus ovat syynä siihen, että hinta on kasvanut näin suureksi. 

(479)  Lamppujen asentamisineen, vaihtamisineen ja energiakuluineen jouluvalot 
maksavat rovaniemeläisille arviolta reilut 150000 markkaa. (HS 9650273) 

Konsessiivinen merkitys. Kun lähtökohtaisesti syytä ilmaisevaan seuralais-
sanaan lisätään -kin-partikkeli, komitatiivilauseen perusteleva ’koska’-merkitys 
muuttuu päinvastaiseksi konsessiiviseksi ’vaikka’-merkitykseksi. Sama ilmiö näkyy 
suomen essiivissäkin (Hynönen 2016). -ine-sijaiset konsessiivit näyttävät aineistossa 
keskittyvän taidekritiikkeihin, joissa komitatiivirakenteella ilmaistaan tyypillisesti 
osista koostumista: seuralais-sanat viittaavat teoksen ominaisuuksiin, jotka samalla 
kuvailevat kokonaisuutta (kuten muunnelmasarja on pirtsakka neoklassismeineenkin, 
HS 5977598, ja elokuva on puutteineenkin ja pitkityksineen haastava ja kiinnostava, 
HS 5578043). 

Konsessiivinen merkitys liittyykin aina sanatasolla kuvailevaan osa–kokonaisuus-
suhteen ilmaukseen kuten esimerkissä (480) (’[[vaikka]konsessiivi [näytelmässä on 
pateettinen välike]kuvailu], se on näkemisen arvoinen’). -kin-partikkeli on konsessiivil-
le tunnusomainen mutta ei välttämätön, mikä nähdään esimerkistä (481). Siinä 
komitatiivilauseeseen sisältyvä kielteinen väite (’sormus ei ole antanut paljon tur-
vaa’) yhdessä laajemman tekstikontekstin kanssa puoltavat kuvailevaa osa–
kokonaisuus-suhdetta ilmaisevan komitatiivirakenteen se [sormus] kaikkine krumeluu-
reineen konsessiivista tulkintaa (’vaikka sormuksessa on paljon krumeluuria’). 
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(480)  Tila, tekijät, näytelmä ja itse aihe – menestystarinoita hinnalla millä hyvänsä 
janoava Suomi – tekevät Jääkiekkoilijan vaimosta pateettisine välikkeineenkin 
näkemisen arvoisen. (HS 7025883) 

(481)  Oksasen elämä on kulkenut ylä- ja alamäkeä. Mainetta on tullut, mutta rahaa 
vähemmän. Vuosia sitten taiteilija kertoi haastattelussa ostaneensa ulkomailta 
timanttisormuksen pahan päivän varalle. Siinä olisi hänen turvansa: ”Vaikka 
maailmassa miten käy, timantit säilyttävät arvonsa.” (…) Hän etsii sormuksen 
laatikosta. Täytyy oikein nielaista. Onpa siinä tavaraa yhdeksi esineeksi! Nyt hän 
nauraa asialle, mutta sormusta katsoessa tulee kuitenkin jotenkin sääli. On se 
kaikkine krumeluureineen kuitenkin ollut melko vähäinen turva Oksaselle elä-
män myrskyissä. (HS 11592462) 

Komitatiivi tekstuaalisena keinona. Lopuksi nostan esiin kaksi komitatiivin 
tekstuaalista käyttötapaa, jotka näkyvät komitatiivilauseen sisällä. Nämä ovat tiivis-
täminen ja fokusointi. 

Kuten sanatason merkitysten yhteydessä nähtiin, komitatiivilla voi yhdistää 
konventionaalisesti yhdessä esiintyvien osapuolten lisäksi hyvinkin ennustamatto-
mia osapuolipareja ja siten osoittaa uusia yhteyksiä maailmassa. Osapuolten välille 
syntyy näin yhteys myös ilman erillistä selitystä tai kontekstin tukea, ja tätä voi 
käyttää tekstin tiivistämisen keinona. Aineistossa se näkyy erityisesti liittymisen 
merkityksessä: komitatiivilla osoitetaan olioiden liittyvän yhteen, ja yhteyden luonne 
tarkentuu sanojen leksikaalisen sisällön ja maailmantiedon perusteella hyvin tilanne-
kohtaisesti. Esimerkkejä tästä ovat mm. ’X jota edelsi Y’ (ks. esimerkki (482): palkka-
ratkaisu voi syntyä, kun ensin käydään liittokierros) ja ’X joka tarjoaa Y:n’ (ks. esi-
merkki (483): koulu tilana tarjoaa mahdollisuuden monille harrastuksille). Tämä 
komitatiivin käyttö näyttää pelaavan juuri sillä, että erillistä selitystä ei kontekstissa 
tarvita; esimerkiksi lukijan oletetaan tietävän, kuka on Lenin, ja pystyvän päättele-
mään, miten suuret Lenin-kuvat liittyvät neuvostoaikaiseen puolalaiseen kouluun 
(ks. esimerkki (484)). 

(482)  Viimekeväinen palkkaratkaisu liittokierroksineen osoitti, että epäilijät saattoivat 
hyvin olla oikeassa. (HS 8670094) 

(483)  Koulu kaikkine harrastusmahdollisuuksineen on edelleenkin monen maalais-
kylän aktiivinen keskus ja siksi koulun lopettamisella on erittäin suuret haitalliset 
kerrannaisvaikutukset. (HS 4531868) 

(484)  Oikeastaan näyttely on kaikkinensa yksi teos. Se puhuttelee vahvasti, vaikka 
[Puolassa syntynyt kuvanveistäjä Radosław] Gryta nyt on kenties henkilökohtai-
sempi kuin koskaan aiemmin. Grytan puolalaisissa kouluvuosissa suurine 
Lenin-kuvineen (nyt noella kankaalle piirretty) on myös jotain yleispätevää, jon-
ka merkitys välittyy myös kulttuurista toiseen. (HS 4884049) 

Komitatiivin fokusoivalla käytöllä tarkoitan käyttöjä, joissa varsinainen puheen-
aihe tai asiantilan kannalta keskeinen olio sijoitetaan seuralais-sanan paikalle. 
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Kielennetään Arne Jakobsen tuoleineen, vaikka puhutaan muotoilun ikoniesineistä – 
siis tuoleista eikä niiden suunnittelijasta (ks. esimerkki (485)), ulkokenttä tekniikan 
ihmeineen, vaikka kiinnostuksen kohde ovat tekniset laitteet eikä niiden sijaintipaikka 
(ks. esimerkki (486)), tai talo näyttelyineen, vaikka itse talolla ei ole muuta virkaa kuin 
toimia näyttelytilana (ks. esimerkki (487)). 

(485)  Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi ovat tuottaneet enemmän kansainvälisen 
muotoilun ikoniesineitä kuin mikään muu maailman kolkka, Antonelli väittää. Lego-
palikat, Ikea, Bang & Olufsen, Arne Jacobsen tuoleineen, Arabia, Marimekko, 
hän luettelee. (HS 12200131) 

(486)  Me naiset katselemme suurmessuja hieman toisin silmin kuin kunnon luoma-
kunnan kruunut. Heitä kiinnostaa ulkokenttä tekniikan ihmeineen, me sen sijaan 
vaeltelemme suuressa hallissa ja ennen kaikkea parvekkeella ja uudella puolen 
etsien ahnain silmin jotakin uutta, kaunista ja käytännöllistä. (HS 8594569) 

(487)  Valtasaari lisää joukkoon myös New Yorkiin juuri valmistuneen Scandinavia 
Housen, joka sekin on yhteistyöhanke, viiden Pohjoismaan kulttuurin, tekniikan ja 
talouden yhteinen näyteikkuna Manhattanilla. New Yorkissa jatkuu vuoden loppuun 
talon avajaisnäyttely, nuorta pohjoismaista muotoilua, jonka Suomi on koonnut 
Anne Stenrosin johdolla. Talo on saanut näyttelyineen hyvän vastaanoton. 
(HS 11690654) 

Osaltaan tämäkin on tekstiä tiivistävää käyttöä, sillä komitatiivirakenne mahdollistaa 
sellaisen lisätiedon poisjätön, joka käy ilmi komitatiivin merkityksestä kuten 
abstraktiin omistussuhteeseen kuuluva tekijyyssuhde (’Arne Jacobsenin suunnittele-
mat tuolit’) tai spatiaalinen suhde (’ulkokentällä sijaitsevat ihmeet’, ’talossa järjestetyt 
näyttelyt’). Se, paljonko vastaanottaja tulkitsee fokusoivan tiivistyksen taustaa (tai 
paljonko kielentäjä on sitä tarkoittanut), on yhteydessä osapuolisanojen leksikaali-
siin merkityksiin ja maailmantietoon. Esimerkiksi rakenteen Arne Jacobsen tuoleineen 
voi tulkita ilmaisevan tekijyyssuhdettakin laajempaa merkitystä, jopa niinkin laajaa 
kuin ’Arne Jacobsen ja hänen suunnittelemansa tuolit tanskalaisen muotoilu-
perinteen edustajina’, mutta tämä edellyttää tarkempaa tuntemusta pohjoismaisesta 
muotoilusta ja sen historiasta. 

Fokusointi voi olla myös kehystämistä: seurattava-lauseke antaa yleiskehyksen, 
jota vasten varsinainen puheenaihe, seuralainen, hahmottuu. Esimerkiksi kielenne-
tään Pompidou-keskus aukioineen, vaikka tarkoitetaan juuri aukiota eikä lainkaan 
taidemuseon rakennusta (ks. esimerkki (488)). Myös laajemman tekstin yleinen 
puheenaihe voi kehystää suppeampaa lausetopiikkia, kuten marketit suurine parkki-
paikkoineen esimerkissä (489) osoittaa. Tekstikontekstissa puhutaan liikenneonnetto-
muustilastojen ja yhteiskunnan muuttumisen yhteydestä, ja komitatiivilause osoit-
taa, miten yksi peruutusonnettomuuksien kasvun syy on parkkipaikka-ajon lisään-
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tyminen (”nykyään on aiempaa enemmän marketteja, joiden parkkipaikoilla tapah-
tuu paljon peruutusonnettomuuksia”). 

(488)  ”Ulkotila voi käsittää kaikkea sitä toimintaa, mitä kaupungissa tapahtuu kesäisin. 
Meillä on puistosta mielikuva, että se voi olla kohtauspaikka kuten Espa tai 
Tukholman Kungsträdgården – tai samanlainen kuin Pariisin Pompidou-keskus 
aukioineen”, arkkitehdit sanovat. (HS 10688560) 

(489)  Peruutusonnettomuuksista kertova luku on myös kasvanut. Sekin on Hantulan 
mukaan seurausta yhteiskunnan muuttumisesta. Marketit suurine parkki-
paikkoineen ovat nykyaikaa. Parkkialueilla peruuttelijat ruttaavat peltiä ahke-
rimmin. (HS 11781876) 

Fokusointi tuntuu olevan lähellä genetiivi-ilmausta (Jacobsenin tuoli, ulkokentän ihmeet, 
skandinaavisen talon näyttely, Pompidou-keskuksen aukio, markettien suuret parkkipaikat), 
joka ”avaa käsitteistäjän pääsyn seurattavan kautta seuralaiseen”, kuten Jaakola 
(2004) määrittelee Langackerin skemaattista viitepistemallia mukaillen. 

Tiivistys ja fokusointi ovat siis esimerkkejä -ine-sijan tekstuaalisesta käytöstä, 
joka näkyy komitatiivilauseen sisällä. Laajempi -ine-sijan diskurssimerkitysten käsit-
tely on jätettävä jatkotutkimuksen huoleksi. Annan kuitenkin komitatiivilausetta 
laajemmasta tekstuaalisesta käytöstä yhden kuvaavan esimerkin (ks. esimerkki (490) 
erikseen poimitusta lisäaineistosta). 

(490)  Edelliset vaalirahasotkut pesukoneineen, lentolippuineen, valokuvineen, 
sohvineen ja euroineen pudottivat [Tiuran] kannatusta sen verran, että ratkaisu 
[valinnasta Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajistoon] jäi arvan 
varaan. (Helsingin Sanomat 7.4.2010) 

Se on Helsingin Sanomissa julkaistusta artikkelista, joka käsittelee huhuja kansan-
edustaja Marja Tiuran väitetystä yrityksestä loikata Kokoomuksesta Keskustaan 
eduskuntavaalien 2007 jälkeen. Komitatiivi ilmaisee tässä osista koostumisen 
suhdetta ja erittelee, mistä osista Tiuran edelliset vaalirahasotkut koostuivat. Pesu-
konetta, lentolippuja, valokuvia, sohvia tai spesifejä euroja ei kuitenkaan mainita 
koko artikkelissa missään muualla kuin tämän esimerkkilauseen seuralais-sanoina. 
Koska kyse ei ole konventionaalisesta kokonaisuudesta, on ilmauksen taustalla 
selvästikin oletus (jaetusta) kollektiivisesta tiedosta koskien tarinan aikaisempia 
juonenkäänteitä. Komitatiivia käytetään ilmaisemaan kuvatun asiantilan presupposi-
tioita – tai asioita, jotka halutaan esittää sen presuppositioina. 
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5.4 Kanssa-postposition merkitys 

5.4.1 Kuusi näkökulmaa kanssa-postposition merkitykseen 

Kun tarkastellaan kanssa-postposition ilmaisemaa merkitystä käytössä, näyttää 
aineisto tarjoavan merkityksen muodostamisen taustalle kuusi näkökulmaa, jotka 
auttavat lähestymään kanssa-postposition merkitystä. Viisi näistä liittyy kanssa-
postpositiolla yhdistettäviin osapuoliin, ja kuudes on itse lausekonteksti. 

Kaksi ensimmäistä näkökulmaa ovat sidoksissa aineiston frekvensseihin. Kanssa-
rakenteen ilmaisemilla osapuolilla on nimittäin aineiston perusteella kaksi ominai-
suutta, joita voi yleisen frekvenssin perusteella pitää kanssa-postpositiolle tyypillisinä 
ja luontevina, vaikkei kanssa itsessään niitä edellytäkään. Nämä ovat elollisuus ja 
agentiivisuus. Kanssa yhdistää yleisimmin korkeaelollisia, siis inhimillisiä osapuolia 
(77 %:ssa aineistosta kaksi inhimillistä osapuolta, ks. kuvio 12, s. 192), joista 
molemmat osallistuvat kuvattuun asiantilaan proto-agentteina (yli 90 %:ssa aineis-
tosta). Tyypillisesti kanssa-rakenteen seurattava-sana on lauseessa teko-, puheakti- 
tai liikeverbin subjekti (ks. luku 4.5). 

Kolmessa näkökulmassa on kyse osapuolten ominaisuuksista, jotka ovat sidok-
sissa itse kanssa-postpositioon muotona ja joita kanssa edellyttää tai jotka se välttä-
mättä tuo ilmaisemaansa merkitykseen. Näistä selkeimmät ovat osapuolten itsenäi-
syys ja erillisyys. Kolmas, osapuolten tasavertaisuus, on olemukseltaan kahta muuta 
mutkikkaampi. 

Osapuolten itsenäisyydellä tarkoitan sitä, että osapuolilla on mahdollisuus olla 
ilmaistussa toiminnassa omissa rooleissaan. Ne voivat toki olla toiminnassa rinnak-
kaisia (kuten laulan Lassen kanssa), mutta itsenäisyys mahdollistaa eriroolisuuden, 
jota edellyttää esimerkiksi vastavuoroinen toiminta (kuten keskustelen Lassen kanssa), 
osapuolten vertailu (kuten samanlainen Lassen kanssa) tai toiminnan suunnan tai koh-
teen ilmaisu (kuten mitä tehdä Lassen kanssa, joka ei halua syödä). Osapuolten itsenäi-
syys on läsnä myös luonteeltaan rinnakkaisessa toiminnassa, mitä voi havainnollis-
taa modaaliverbin sisältävällä esimerkillä (491) olisin halunnut mennä kavereiden kanssa. 
Se mahdollistaa tulkinnan, että puhujan kaverit menivät festareille, vaikka hän itse 
ei päässyt, siis merkityksen ’kavereiden mukana’. Vastaavan -ine-variantin olisin ha-
lunnut mennä kavereineni ensisijainen tulkinta tuntuu olevan toinen: koska kaverit ovat 
puhujan kanssa samaa toimijayksikköä, jakavat saman roolin ja toimivat rinnakkain, 
myöskään he eivät saaneet festarilupaa. 



 

274 

(491)  ”Olisin kyllä halunnut mennä kavereiden kanssa Provinssirockiin tai Ranta-
rockiin, mutta en saanut lupaa. Toivottavasti pääsen ensi vuonna”, Minna suun-
nittelee. (HS 186859) 

Osapuolten erillisyys koskee ennen kaikkea kanssa-postposition yleiskielistä käyt-
töä, jossa osapuolet ovat lähes poikkeuksetta toisistaan erillisiä olioita. Tämä näkyy 
paitsi aineiston frekvensseissä (97 %:ssa aineistoa selvästi erilliset oliot, ks. tauluk-
ko 21, s. 220) myös kielenkäyttäjien arvioissa niiden kanssa-rakenteiden hyväksyttä-
vyydestä, joiden osapuolisanat viittaavat yhteen ja samaan olioon. Kanssa-
postpositiosta kehittyneen kaa-muodon hyväksyttävyyttä testanneessa kyselyssäni 
osapuolten eroamattomien suhteiden ilmaisu ja niistä erityisesti inherentin osa–
kokonaisuus-suhteen ilmaukset (kuten Tuuli repi puita juurien kaa) olivat vähiten 
hyväksyttyjen kaa-ilmausten joukossa (Sirola-Belliard 2010). Murteissa tilanne voi 
olla toinen, ja tähän palaan lyhyesti luvun 5.4.2 lopussa. 

Osapuolten tasavertaisuus ja siihen liittyvä symmetrisyys yhtäältä asiantilassa ja 
toisaalta kielennyksessä sekä näiden keskinäiset suhteet vaatisivat perinpohjaisen 
käsittelyn niin kanssa-postposition kuin -ine-sijankin kannalta. Tämän työn laajuus ei 
kuitenkaan mahdollista asiaan syventymistä, ja joudun tekemään sen toisaalla 
(ks. Sirola-Belliard [valmisteilla]). Tässä yhteydessä on silti välttämätöntä ottaa asia 
lyhyesti esiin. 

Asiantiloja, joissa on (vähintään) kaksi yhdessä toimintaan osallistuvaa osapuol-
ta, voidaan kielentää monin eri tavoin. Kaikkiin osapuoliin voidaan viitata yhdellä 
monikollisella sanalla (kuten lapset keinuvat), tai osapuolet voidaan yksilöidä ja esi-
merkiksi rinnastaa (kuten Pihla ja Siina keinuvat) tai esittää komitatiivirakenteessa 
(kuten Siina keinuu Pihlan kanssa, Siina keinuu sisarineen). Olioiden näkökulmasta 
katsottuna osapuolet ovat kaikissa näissä ilmauksissa ominaisuuksiltaan samanlaiset 
ja siten tasavertaiset. Kaikki kielennykset myös mahdollistavat tulkinnan, että mo-
lemmat lapset ovat kuvatussa asiantilassa yhtä keskeisiä ’keinumis’-toiminnon 
kannalta ja myös yhtä suuressa kontrollissa siitä, siis tasavertaiset toimijat ja siinä 
mielessä symmetriset. Esimerkiksi vastavuoroisia suhteita pidetään osapuolten osal-
listumisen suhteen prototyyppisen symmetrisinä (esim. Lehmann & Shin 2005: 19–
20). Vaikuttaisi siltä, että sanakirjat liikkuvat tällä merkityksen tasolla määritelles-
sään kanssa-postposition ilmaisevan kahden ”tasaveroisesti rinnasteisen” (Kielitoimis-
ton sanakirja) tai ”jotenkin samanlaisen, toisiinsa rinnastettavissa olevan” (Nyky-
suomen sanakirja) osapuolen suhdetta. 

Syntaktisesti ilmausten symmetrisyys kuitenkin vaihtelee. Osapuolet yksilöivistä 
ilmaisuista rinnastus on syntaktisesti symmetrinen (sekä Pihla että Siina ovat lauseen 
subjekteja, ja verbi kongruoi monikossa) ja komitatiivirakenne epäsymmetrinen 
(Siina on lauseen subjektina syntaktisesti ensisijainen, seuralais-lauseke Pihlan kanssa 
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tai sisarineen adverbiaalina toissijainen, ja verbi kongruoi vain ensimmäisen kanssa). 
Komitatiivirakenne siis poimii etualalle asiantilan osallistujista sen, joka on tilan-
teessa keskeinen tai joka halutaan sellaisena esittää. Tilanne siis esitetään suuntau-
tumaan kohti seurattava-sanan ilmaisemaa osapuolta, eikä kielennyksen perusteella 
voi sanoa edes vastavuoroisesta suhteesta, että osapuolten valta tilanteeseen olisi 
täysin symmetrinen (Stolz ym. 2006: 29). Tässä yhteydessä on muistettava, että 
prominentin osapuolen valinta kielennyksessä on pakollinen: aina kun osapuolia 
kielennetään erikseen, ne on pakko asettaa johonkin järjestykseen, olipa kyse komi-
tatiivirakenteesta tai lähtökohtaisesti symmetrisestä rakenteesta kuten rinnastukses-
ta. 

Syntaktinen symmetrisyys on yhteydessä ilmauksen merkitykseen. Symmetrinen 
ja-rinnastus ilmaisee tasavertaisia osapuolia, ja epäsymmetrisen -ine-sijan tehtävä on 
kielentää toiminnassa toissijaista osapuolta, olipa kyse toissijaisuudesta todellisen 
asiantilan tai kielentäjän näkökulman kannalta; näiden erotteluun ei pelkän kielen-
nyksen perusteella edes ole pääsyä. Kanssa-postposition merkityksen määrittely on 
edellistä kahta vaikeampaa. Siinä mielessä kyse on epäsymmetriasta, että seurattava 
on kielennyksen näkökulmasta prominentti osapuoli. Ei kuitenkaan tunnu siltä, että 
kanssa ilmaisisi seurattavan olevan varsinaisen toiminnan kannalta lähtökohtaisesti 
keskeisempi tai suuremmassa kontrollissa, vaan osapuolet tuntuvat asiantilassa 
enemmänkin tasavertaisilta. Toinen vaihtoehto on, että kanssa itsessään jättää asian 
avoimeksi. Tasavertaisuuden tulkintaan viittaisi se, että kanssa-postpositio voi yhdis-
tää ominaisuuksiltaan epäsymmetrisiä olioita prototyyppisen symmetrisissä asian-
tiloissa kuten vastavuoroisuuden toiminnan ilmauksissa (kuten ihmiset kamppailevat 
köyhyyden, nälän, pelon kanssa; ks. tarkemmin lukua 5.4.3). Toisaalta epäsymmetristen 
osapuolten tasavertaisuus voi myös olla tulkinta, jonka asian avoimeksi jättävä 
muoto sopivassa kontekstissa mahdollistaa. 

Tämä ei kuitenkaan ole koko tasavertaisuuden kuva. Kanssa nimittäin yhdistää 
sellaisiakin ominaisuuksiltaan epäsymmetrisiä osapuolia, jotka jäävät myös ilmais-
tussa merkityksessä epäsymmetrisiksi. Tällaisia ovat ainakin hallussapidon (kuten 
lähden retkelle eväiden kanssa) ja välineen ilmaukset (kuten korjaan tekstin punakynän 
kanssa), joissa eloton seuralainen on asiantilassa selvästi toissijainen osapuoli. Sana-
kirjojen (Kielitoimiston sanakirja, Nykysuomen sanakirja) mukaan tällaiset ilmaukset 
eivät tosin kuulu kanssa-postposition yleiskieliseen käyttöön, koska osapuolet eivät 
ole rinnastettavissa (vrt. *minä ja eväät lähdemme retkelle). Sama näkemys toistuu 
tieteellisissä kuvauksissa kanssa-postposition käytöstä (esim. Nau 1995: 133 merkit-
see epäkieliopilliseksi ilmauksen *Hän tuli asemalle laukun kanssa). Aineistossa niitä 
kuitenkin on, vaikkakin ne ovat harvinaisia (2 % aineistosta). Osa niistä esiintyy 
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puhetta lainaavissa jaksoissa tai muussa minä-muotoisessa kerronnassa, mikä sopisi 
sanakirjojen näkemykseen niiden käytön puhekielisyydestä, mutta kokonaisuudes-
saan aineisto ei tue käytön arkikielisyyttä. 

Edellä on käsitelty viisi kanssa-postposition osapuolten ominaisuutta, jotka 
aineiston perusteella avaavat keskeisiä näkökulmia kanssa-postposition ilmaisemaan 
merkitykseen. Kuudes näkökulma, johon tulee kiinnittää huomiota merkitystä 
määriteltäessä, on koko kanssa-postpositiota ympäröivä komitatiivilause. Tähän on 
kaksi oleellista syytä. 

Ensinnäkään kanssa-postposition yhdistämät osapuolet eivät välttämättä käy ilmi 
pelkän kanssa-rakenteen perusteella. Kanssa-postpositio nimittäin esiintyy usein 
ilman eksplisiittistä seurattava-sanaa, kuten nähtiin luvussa 3.3.2. Tämä on yleistä 
passiivin (kuten asiasta on sovittu liikenneministeriön kanssa, HS 291940) ja geneeristen 
verbimuotojen yhteydessä (kuten tärkeää on opetella toimeentuloa ihmisten kanssa, 
HS 241168) sekä rektioelementtikäytössä (kuten yhteistyö Kelementin kanssa alkoi 
PTA:n konkurssin jälkeen, HS 210160). Implisiittisen seurattavan määrittelemiseksi 
on välttämätöntä huomioida predikaatio (joko kanssa-rakennetta hallitseva verbi tai 
rektioelementti), jotta kanssa-rakenteen merkitys hahmottuu. 

Toiseksi lausekontekstin huomiointi on välttämätöntä siksi, että kanssa jättää 
avoimeksi kysymyksen osapuolten toiminnan suuntauksesta, kuten luvussa 5.1 näh-
tiin. Se ei määrittele lähtökohtaisesti, ovatko sen yhdistämät osapuolet toisiinsa 
rinnakkaisessa vai vastavuoroisessa suhteessa vaan jättää asian avoimeksi, ja tulkin-
taan vaikuttavatkin kontekstin leksikaaliset ja pragmaattiset yksityiskohdat. Leksi-
kaalisista seikoista on tulkinnan kannalta keskeisin kanssa-rakennetta hallitsevan 
verbin tai rektioelementin semantiikka. 

Toiminnan suuntauksen kontekstuaalisuutta havainnollistavat esimerkit (492) ja 
(493), joiden a- ja b-lauseissa esiintyvät samat osapuolisanat eri lauseyhteyksissä. 
Esimerkissä (492) kanssa-rakenteena on yhdessäolosuhdetta ilmaiseva Pekko lasten 
kanssa. Hallitsevat verbit osoittavat, että a-lauseessa osapuolet toimivat rinnakkain 
(verbinä ahertaa) ja b-lauseessa vastavuoroisesti (verbinä resiprookkinen riidellä). 
Esimerkin (493) kanssa-rakenne Pekko raparperipiirakoiden kanssa viittaa sanatasolla 
omistussuhteeseen. A-lause ilmaiseekin hallussapitosuhdetta (’Pekko matkustaa 
raparperipiirakat hallussaan’), mutta b-lauseessa tilanne on toinen. Pekko ahertaa 
raparperipiirakoiden kanssa ilmaisee tekoa, joka kohdistuu tai suuntautuu seuralaiseen 
(’Pekko ahertaa piirakat valmiiksi’). Näyttäkin siltä, että kanssa ilmaisee ensisijaisesti 
rinnakkaista suhdetta, mutta se mahdollistaa myös vastavuoroisen suhteen ilmaise-
misen, mikäli konteksti viittaa sellaiseen. 
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(492) a. Pekko ahertaa lasten kanssa keittiössä. 

b. Pekko riitelee lasten kanssa keittiössä. 

(493) a. Pekko matkustaa raparperipiirakoiden kanssa mummolaan. 

b. Sillä aikaa, kun Tuukka avaa poikien yhteisen yrityksen ovet, Pekko ahertaa 
viimeisten raparperipiirakoiden kanssa keittiössä. (HS 771690) 

Se, että yhdessäolosuhteen luonne voi muuttua lauseyhteydestä riippuen, on 
tunnettua typologisestikin ja esimerkiksi englannin with-preposition ominaisuus. 
Creissels ja Nouguier-Voisin (2008: 291–293) selittävät tätä vaihtelua erottamalla 
toisistaan yhtäältä rakenteen abstraktin merkityksen (engl. abstract meaning) ja toisaal-
ta rakenteen oletusarvoisen tulkinnan (default interpretation), joka aktivoituu silloin, 
kun konteksti ei pakota mihinkään tiettyyn tulkintaan. Heidän mukaansa with-
preposition oletusarvoinen tulkinta on komitatiiville tyypillisesti rinnakkainen 
yhteistoiminta ja abstrakti merkitys avoin yhteistoiminta. Jälkimmäisestä johtuu, 
että seuralaisen voi tulkita toimivan seurattavasta poikkeavassa roolissa, silloin kun 
kontekstuaaliset ja/tai pragmaattiset seikat tähän ohjaavat. Sama kuvaus sopii 
kanssa-postpositioon, ja Creisselsin ja Nouguier-Voisinin termein voidaankin määri-
tellä, että abstraktissa merkityksessään kanssa ei ota kantaa osapuolten rooleihin 
mutta sen oletusarvoinen tulkinta neutraalissa kontekstissa on rinnakkaisten osa-
puolten kielennys. 

Se, että lausekonteksti on välttämättä huomioitava kanssa-postposition keskeisen 
merkityksen määrittelemiseksi, viittaa jo siihen, ettei kanssa-postposition merkitys 
hahmotu samalla tavalla kerrosteisesti kuin -ine-sijan sanamerkityksestä sekä mah-
dollisista lause- ja diskurssimerkityksistä rakentuva merkitys. Ensinnäkin kanssa-
rakenteen sanatason merkitys täsmentyy lopullisesti vasta lausekontekstissaan, ja 
toiseksi kanssa-postpositiolta näyttävät pääosin puuttuvan sellaiset perusmerkityk-
sen päälle kerrostuvat lausemerkitykset kuin esimerkiksi syyn tai konsessiivisen 
merkityksen ilmaisut -ine-sijan yhteydessä; välineen merkitys on kanssa-aineiston 
ainoa lausetasolla kerrostuva merkitys. Laajempia diskurssista ilmeneviä tekstuaali-
sia käyttötapoja kanssa-rakenteella ei näy aineistossa lainkaan. 

Näistä syistä kanssa-rakenteen merkitystä lähestytään seuraavassa eri lähtökoh-
dista kuin edellä -ine-sijaa. Käsittelyssä tarkastellaan erikseen yhtäältä kanssa-
postposition neutraalissa lauseyhteydessä ilmaisemia merkityksiä (luvussa 5.4.2) ja 
toisaalta lauseyhteyden ohjailemia merkityksiä (luvussa 5.4.3). Lopuksi otetaan 
lyhyesti esiin kanssa-ilmausta usein edeltävä yhdessä-partikkeli ja tutkitaan, miten se 
vaikuttaa kanssa-rakenteen merkitykseen (luvussa 5.4.4). 
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5.4.2 Kanssa-rakenteesta lähtevä merkitys 

Tämä luku tarkastelee kanssa-postposition ilmaisemaa merkitystä, silloin kun lause-
konteksti ei määrittele osapuolten suhteen luonnetta. Ensin käsitellään komitatiivil-
le tyypillistä käyttöä, siis kahden inhimillisen osapuolen suhteen kielennystä, ja 
selvitetään, onko siinä kyse prototyyppisestä seuralaissuhteesta. Sitten siirrytään 
seuralaissuhteelle läheiseen merkitykseen omistussuhteeseen. Lopuksi tarkastellaan 
elottomia osapuolia yhdistäviä kanssa-rakenteita, joista yhdistelmän kielennys on 
hyvin tyypillinen ja osa–kokonaisuus-suhteen kielennys marginaalinen mutta 
suhteessa -ine-sijan merkityskenttään mielenkiintoinen kanssa-postposition käyttö-
tapa. 

Seuralais- vai yhdessäolosuhde? Kanssa-postposition perusmerkitys on inhi-
millisten osapuolten yhdessäolon ilmaisu. Tämän suhteen luonnetta koskee kuiten-
kin perustavanlaatuinen kysymys: voiko kanssa-rakenteella ilmaista varsinaista 
seuralaissuhdetta, joka kuvaa osapuolet epäsymmetrisinä ja jossa seuralainen jakaa 
toiminnassa seurattavan roolin? Kanssa ilmaisee kyllä oletusarvoisesti osapuolten 
rinnakkaista suhdetta, jossa osapuolet toimivat yhdessä yhteisessä roolissa, vaikka 
muoto mahdollistaa myös omarooliset merkitykset. Keskeisempi kysymys on, 
voiko kanssa-postposition katsoa ilmaisevan yhden pääasiallisen ja yhden toissijai-
sen osapuolen epäsymmetristä suhdetta vai ovatko sen yhdistämät inhimilliset oliot 
välttämättä tilanteessa tasavertaisia. Vaikuttaa siltä, että kanssa viittaa vahvemmin 
tasavertaiseen suhteeseen mutta jättää tulkinnanmahdollisuuden avoimeksi myös 
muuhun. Siksi kanssa-postposition kohdalla on parempi puhua yhdessäolosuhteen 
kuin seuralaissuhteen merkityksestä. 

Lähimmäs seuralaissuhdetta tulevissa yhdessäolosuhteen ilmaisuissa osapuolet 
toimivat rinnakkain yhdessä yhteisessä roolissa. Tyypillisintä tämä on liikeverbeillä 
kielennetyissä asiantiloissa, mikä on myös typologisesti odotuksenmukaista (Stolz 
ym. 2006: 26). Liikeverbeissä on sekä intransitiivisia verbejä, kuten esimerkeissä mies 
oli muuttanut vaimonsa kanssa Pariisiin (HS 525942) ja kuljin [torin] poikki belgialaisen 
kirjailijan kanssa (ks. esimerkki (494)), että transitiivisia, kuten esimerkeissä Kari 
Sallinen ojentaa säätiön johdon kanssa apurahaa (ks. esimerkki (495)) ja hän kuuden 
kannattajansa kanssa valtasi parlamentin (ks. esimerkki (131), s. 116). 

(494)  Punainen tori näytti entistä punaisemmalta, kun auringon laskiessa kuljin sen 
poikki belgialaisen kirjailijan kanssa. (HS 730081) 

(495)  Työn etenemisestä on viime vuosina kertonut usein toistuva lehtikuva-asetelma, 
jossa [Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön toiminnanjohtaja] Kari Sallinen 
ojentaa säätiön johdon kanssa apurahaa tai palkintoa. (HS 287174) 
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Toki monet muutkin asiantilat mahdollistavat samarooliset rinnakkaiset osapuolet, 
kuten nähdään esimerkiksi ei-resiprookkista puheaktia kielentävistä Putin tuomitsi 
isäntiensä kanssa (HS 1405715) ja Startsev kertoi kollegojensa Vjatsetlav Krilenkovin ja 
Natalie Petrovan kanssa (ks. esimerkki (496)) sekä psykologista prosessia ilmaisevasta 
Ole Elo ihasteli Asta Lappalaisen kanssa (ks. esimerkki (497)). 

(496)  ”Meillä Pietarissa ei ole riittävästi tietoa kosteusvaurioiden estämisestä ja korjaa-
misesta, olemme hakemassa lisäoppia täältä Helsingistä”, Startsev kertoi 
kollegojensa Vjatsetlav Krilenkovin ja Natalie Petrovan kanssa Helsingissä 
viime viikolla. (HS 1330761) 

(497)  Entinen merimies Ole Elo ihasteli Asta Lappalaisen kanssa vanhojen purje-
laivojen korkealle ulottuvia mastoja. (HS 1035779) 

Aina osapuolten rinnakkaisuus yhdessä yhteisessä roolissa ei ole selvää, ja tällöin 
yhdessäolosuhteen tulkinta vahvistuu. Koska kanssa kuvaa lähtökohtaisesti itsenäi-
siä osapuolia, tämä mahdollistaa toisistaan erillään toimivien osapuolten kielentämi-
sen. Selkeimmillään erillisistä rooleista on kyse vastavuoroisessa toiminnassa 
(ks. tarkemmin luvussa 5.4.3), mutta muutenkin voi herätä kysymys osapuolten 
roolien rinnakkaisuudesta. Osapuolten itsenäisyyttä havainnollisti edellä esimerkki 
(491) olisin halunnut mennä kavereiden kanssa, jossa osapuolten toiminta voidaan tulkita 
toisistaan erilliseksi, vaikka osapuolten roolit näyttäytyvät lähinnä rinnakkaisina. 
Roolitulkinnan horjuvuutta havainnollistavat mielenkiintoiset esimerkit (498) ja 
(499). 

(498)  Mies oli saunomassa mökillä kahden muun miehen kanssa. (HS 1210940) 

(499)  Szilagyi harjoittelee FC Jokereiden liigamiehistön kanssa ja on aikaisemmin 
pelannut Unkarin pääsarjassa. (HS 1139356) 

Esimerkin (498) kuvaama toiminta ’saunoa’ on itsessään rinnakkaista, mutta MA-
infinitiivimuotoinen verbi mahdollistaa vastavuoroisuuden tulkinnan. Kun [m]ies on 
saunomassa kahden muun miehen kanssa, mukana tuntuu olevan ajatus, että toiminta 
lähtee useamman osapuolen suunnasta tai että sillä on aktiivinen vastapuolensa, 
jolloin itse ’saunominen’ koostuu eri osapuolten yksittäisistä toimista. Sen sijaan 
lauseen -ine-variantti mies on saunomassa ystävineen luo kuvan yhdestä yhtenäisestä 
ihmisjoukosta, jonka jäsenet suorittavat yhtä identtistä toimintaa, ja tästä joukosta 
ilmaus poimii yhden prominentin osapuolen (’mies’) ja muut jäävät toissijaisina 
taka-alalle (’ystävät’). Osittain esimerkin (498) vastavuoroisuuden tulkinnassa voi 
olla kyse myös sanajärjestyksestä (vrt. mies oli kahden muun miehen kanssa saunomassa 
mökillä saa helpommin rinnakkaisten roolien tulkinnan), mutta toisaalta alkuperäi-
nen sanajärjestys, jossa seuralais-lauseke sijaitsee lauseen viimeisenä, on kanssa-
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lauseelle tyypillinen (51 %:ssa aineistosta, ks. taulukko 14, s. 148). Samantyyppinen 
toiminnan aktiivisen vastapuolen ilmaus on esimerkissä (499) Szilagyi harjoittelee FC 
Jokereiden liigamiehistön kanssa. Sen -ine-variantti Szilagyi harjoittelee joukkuetovereineen 
ilmaisee jälleen yhden massan yhtenäistä toimintaa, josta seurattava nostetaan esiin 
ja seuralainen kuvataan vähemmän keskeisenä. 

Edellisissä esimerkeissä eriroolisuus luonteeltaan rinnakkaisen toiminnan tulkin-
nassa yhdistyi tekoverbeihin (’saunoa’, ’harjoitella’). Kyse ei kuitenkaan ole verbi-
tyypin ominaisuudesta. Tämä havainnollistuu vertaamalla psykologista prosessia 
ilmaisevia esimerkkejä (497) Elo ihasteli Lappalaisen kanssa ja (500) mestarin kanssa 
iloitsivat vanhemmat ja tyttöystävä. Ensimmäinen ilmaisee samaroolista lähelle seuralais-
suhdetta tulevaa yhdessäolosuhdetta (’Elo ihasteli ja Lappalainenkin ihasteli’), mutta 
jälkimmäisessä tuntuu korostuvan yhtäältä eri osapuolten toiminnan erillisyys ja 
toisaalta seurattavan toiminta suhteessa seuralaiseen, ei niinkään toiminta sinänsä 
(’vanhemmat ja tyttöystävä iloitsivat suhteessa Samprasin iloon’). 

(500)  Samprasin voittoluvut olivat 6–7 (10–12), 7–6 (7–5), 6–4, 6–2 kaksintaistelussa, 
joka venyi kahden sadetauon vuoksi liki seitsentuntiseksi. Mestarin kanssa iloit-
sivat lehtereillä jännittäneet Samprasin vanhemmat ja tyttöystävä. (HS 699307) 

Osittain osapuolten roolien erillisyys on tulkinnanvaraista. On makukysymys, 
näkeekö -ine- ja kanssa-rakenteiden ilmaisemassa roolituksessa eroa vaikkapa esittää-
tekoverbin sisältävissä yksilön ja ryhmän suhdetta kuvaavissa esimerkeissä John Eliot 
Gardiner esittää kuoroineen ja orkestereineen Bachin kaikki kirkkokantaatit (ks. esimerkki 
(315), s. 207) ja Uri Caine esittää kokoonpanonsa kanssa (ks. esimerkki (501)). Silti jo 
edellä esille tullut tilanilmaus vanhemmilla (…) olla lasten kanssa (ks. esimerkki (324), 
s. 214) osoittaa, että ilmiö on todellinen ja kanssa voi kielentää itsenäisten, omista 
rooleistaan toimintaan osallistuvien osapuolten suhdetta – toisin kuin -ine-sija. 

(501)  Pori Jazzin ensimmäinen huomattava konsertti on jo keskiviikkona 19. heinä-
kuuta, jolloin pianisti Uri Caine esittää kokoonpanonsa kanssa Porin teatterissa 
teoksensa Bach-Goldberg Variations. (HS 1039659) 

Yksi keskeinen kanssa-rakenteen ominaisuus, joka erottaa sen prototyyppistä 
käyttöä -ine-sijan vastaavasta, on sen leksikaalinen vapaus. -ine-sijan possessiivi-
suffiksi mahdollistaa seuralaissuhteessa seuralais-sanan paikalle lähinnä vain relatio-
naalisia appellatiiveja (ks. s. 228 sekä esimerkit (354)–(356), s. 229; yleisemmin -ine-
sijan tarjouman rajoituksista luku 4.3), mutta kanssa-postposition käytössä ei ole 
leksikaalisia rajoituksia. Siinä seuralais-sana voi vapaasti viitata esimerkiksi henkilön 
ammattiin (kirjailijan kanssa, ks. esimerkki (494)), asemaan (säätiön johdon ja mestarin 
kanssa, ks. esimerkit (495) ja (500)) tai sukupuoleen (kahden muun miehen kanssa, 
ks. esimerkki (498)) tai usean ihmisen muodostamaan ryhmään (liigamiehistön kanssa, 
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ks. esimerkki (499)). Myös henkilöviitteiset proprit ovat täysin neutraaleja seuralais-
sanoja (kuten Vjatsetlav Krilenkovin ja Natalie Petrovan sekä Asta Lappalaisen kanssa 
esimerkeissä (496) ja (497)) toisin kuin seuralaissuhdetta ilmaisevassa -ine-
rakenteessa. 

Toki relationaalisiakin seuralais-sanoja käytetään, erityisesti sukulaissanoja (iso-
äitinsä, lastensa, perheensä, poikani, tyttäreni, tyttöystäväni, vaimonsa, vanhempiensa, äitinsä 
kanssa, mutta myös kaverinsa, kokoonpanonsa, kollegansa, toverinsa kanssa). Huomatta-
vaa on, että niiden yhteydessä ei ole välttämätöntä käyttää possessiivisuffiksia, vaan 
eroamaton suhde on kontekstuaalisesti tai pragmaattisesti pääteltävissä. Esimerkiksi 
avopuolison kanssa ilman lapsia elävä nainen (HS 1164145) asuu nimenomaan oman 
avopuolisonsa kanssa, ja himassa ollaan oman perheen, ei minkä tahansa perheen 
seurassa (ks. esimerkki (502)). Samoin on pääteltävissä, milloin relationaalista sanaa 
ei ole käytetty osoittamaan osapuolten välistä eroamatonta suhdetta (vrt. Lauloin 
äidin kanssa kotona lastenlauluja ’oman äitini’, HS 733007, ja Lauerma äitien kanssa 
’hiekkalaatikolla leikkivien lasten äitien’ esimerkissä (503)). 

(502)  Grönholm aloitti eilen lähes kolmen viikon mittaisen kesäloman, jonka hän viet-
tää lähinnä kotonaan Inkoossa. ”Nyt täytyy olla himassa perheen kanssa, koska 
olen mennyt koko kesän”, Grönholm sanoi. (HS 1196087) 

(503)  Samoihin aikoihin Lauerma päätti yhdessä saman hiekkalaatikon ympäriltä löyty-
neiden äitien kanssa perustaa retkikerhon. (HS 1181040) 

Yksi merkittävä seikka kanssa-rakenteen ilmaisemassa yhdessäolosuhteessa on 
sen mahdollinen käänteinen suunta. Nimittäin kanssa-postpositio mahdollistaa 
myös prototyyppiselle käänteisen tulkinnan osapuolten ensisijaisuudesta, joka 
vastaa mukana-sanan merkitystä. Ilman laajempaa kontekstia Nico Steffensenin kanssa 
ilmaisee neutraalia yhdessäolosuhdetta, jossa seurattava-lausekkeella ilmaistu osa-
puoli tulkitaan suhteen keskeisemmäksi osapuoleksi ’Nico tulee ja Steffensen 
seuraa’. Sen sijaan kun konteksti paljastaa, että Nico onkin koira ja ohjaajaansa 
Steffenseniä matalaelollisempi (ks. esimerkki (504)), kanssa-rakenne tulee helposti 
tulkituksi elollisuushierarkiaa vastaavassa käänteisessä merkityksessä ’Nico tulee 
Steffensenin mukana’, siis ’Steffensen tulee ja Nico seuraa’. Käänteinen tulkinta voi 
aktivoitua myös silloin, kun osapuolten prominenssi sosiaalisessa hierarkiassa on 
ristiriidassa muodon osoittaman prominenssin kanssa, kuten nähdään Schlesingeril-
tä (1995: 219, viite 11) lainatussa esimerkissä (505). Ilmeisesti käänteistulkinta ei 
kuitenkaan vaadi selkeää hierarkista eroa osapuolten välillä. Tähän viittaa illan-
viettokeskustelusta poimimani esimerkki (506) minä leikin Millan kanssa ’Millan 
mukana, seurana’. Keskustelussa kävi selvästi ilmi, että puhujaa 7 vuotta nuorempi 
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pikkusisko Milla oli varsinainen leikkijä ja puhuja itse vain piti sisarelleen seuraa. 
Siten seurattava-sanalla kielennetty osapuoli on asiantilassa toissijainen toimija. 
Yhdessäolosuhteen käänteinen tulkinta on yhteydessä yleisempään kysymykseen 
komitatiivin muodon ja merkityksen symmetriasta, jota selvitän tarkemmin toisaalla 
(Sirola-Belliard [valmisteilla]). 

(504)  Nico ei asu poliisikoirakoululla, sillä se on perhekoira. Se tulee joka aamu 
Steffensenin kanssa töihin ja lähtee kotiin samaa matkaa. (HS 1096975) 

(505)  Two assistants arrived with the president. (Schlesinger 1995: 219, viite 11) 
’kaksi assistenttia saapui presidentin mukana’ (käännös MS-B) 

(506)  Ei me koskaan leikitty yhdessä, vaan minä leikin Millan kanssa. (N26, 30.3.2012) 

Omistussuhde. Kun yhdessäolosuhteen seuralaisena on inhimillisen sijaan elo-
ton konkreettinen olio, kanssa-rakenteen merkitys muuttuu yhdessäolosuhteesta 
omistussuhteeksi (ks. kuvio 13, s. 197). Kanssa-postposition ilmaisema omistuksen 
merkitys on kuitenkin paljon suppeampi kuin se, mitä -ine-sijalla voidaan ilmaista. 
Siinä missä -ine-rakenne voi kattaa kaikki Heinen (1997: 34–35) omistussuhteen 
seitsemän alatyyppiä, kanssa-postpositio ilmaisee luontevasti vain kaikkein 
konkreettisinta omistussuhteen tyyppiä, fyysistä hallussapitoa. Jos kanssa-
postposition yhteydessä haluaa kielentää omistusoikeutta, hallintasuhdetta tai 
abstraktia omistussuhdetta, on seuralais-sanaan lisättävä possessiivisuffiksi sitä 
ilmaisemaan. Muiden, eroamattomien ja elottomien eroavien omistussuhteiden 
ilmaisu kanssa-postpositiolla on hyvin epätyypillistä (ks. alla elottomien osapuolten 
suhteet). Myös määrällisesti omistussuhteiden ilmaisu on kanssa-aineistossa -ine-
aineistoa vähäisempää (varsinaista omistussuhdetta ilmaisee 2 % kanssa-
esimerkeistä, vrt. 9 % -ine-esimerkeistä). 

Inhimillistä seurattavaa ja elotonta konkreettista seuralaista yhdistävä kanssa-
rakenne ilmaisee (rektioelementtikäytön ulkopuolella) tyypillisesti hallussapito-
suhdetta (kuten asetutaan kuitin kanssa, asiakkaat kuittipinon kanssa, palaan teleksin 
kanssa, vanha rouva kepin kanssa, kullanhimoisia vaskoolin kanssa, Hugo muhkean voitto-
pystin kanssa, tyttö kitaran kanssa tai haudanryöstäjä metallinpaljastimen kanssa esimerkissä 
(507)). Siihen ei tunnu kietoutuvan omistusoikeuden tai hallintasuhteen merkitystä 
kuten vastaavissa -ine-käytöissä, vaikkei kanssa-ilmaus sulje pois niiden mahdolli-
suutta. Arvoltaan vähäisten ja luonteeltaan lyhytikäisten olioiden kohdalla (kuten 
kuitin, kuittipinon ja teleksin kanssa) nämä eivät tosin ole lähtökohtaisestikaan 
relevantteja merkitysvaihtoehtoja. 

(507)  Metallinpaljastimen kanssa liikkunut haudanryöstäjä on myynyt pronssiesineitä 
moskovalaiselle keräilijälle. (HS 335791) 
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Koska possessiivisuffiksi ei ole pakollinen osa kanssa-rakennetta, toisin kuin -ine-
sijassa, kanssa tarjoaa mahdollisuuden tarkastella erikseen possessiivisuffiksin 
mukanaan tuomaa merkitystä komitatiivin käytössä. Noin 10 %:een niistä seuralais-
sanoista, jotka viittaavat elollisen seurattavan elottomaan seuralaiseen, on kanssa-
aineistossa liitetty possessiivisuffiksi. Ensinnäkin se mahdollistaa omistusoikeuden 
ja hallintasuhteen tulkinnat, kuten nähdään esimerkistä (508). Siinä kanssa-rakenne 
rakentuu rektioelementin olla tiukkaa ympärille (merkityksessä ’olla ongelmia’). 
Ilman seuralais-sanaan liittyvää possessiivisuffiksia teknikoilla on tiukkaa tietokoneiden 
kanssa ilmaisisi pelkkää abstraktia resiprookkista suhdetta (ks. tarkemmin luvun 
5.4.3 esimerkki (527), s. 292), eikä mukana olisi minkäänlaista omistussuhteen mer-
kitystä. Possessiivisuffiksillinen teknikoilla tietokoneidensa kanssa ilmaisee käyttö-
oikeutta ja siten hallintasuhdetta. 

(508)  Mariinski-teatterin Lontoon-vierailu oli täydellinen triumfi niin oopperalle kuin 
baletille. ”Covent Gardenin uudistettu oopperatalo on uskoakseni maailman hie-
noin ja parhaiten teknisesti varusteltu ooppera tällä hetkellä”, [Mariinskin johtaja] 
Gergijev hehkuttaa. Vaikka talon teknikoilla on tiukkaa uusien tietokoneidensa 
kanssa, Mariinskia ei kokeiluprojektina oleminen kiusannut. (HS 1259820) 

Toiseksi abstraktin omistussuhteen merkitys näyttää liittyvän kanssa-aineistossa 
aina seuralais-sanan possessiivisuffiksiin. Tyypillisimmin inhimillisen seurattavan ja 
abstraktin seuralaisen suhde aineistossa liittyy vastavuoroisuuden ilmauksiin, joissa 
abstrakti olio näyttäytyy ihmisen aktiivisena ja volitionaalisena vastustajana (kuten 
Tauno Lintunen kamppailee luomistuskien ja keski-iän kriisin kanssa esimerkissä (509); 
ks. myös esimerkki (526) luvussa 5.4.3, s. 291). Silloin kun ilmaisu mahdollistaa 
abstraktin omistussuhteen tulkinnan (kuten ’asiakkaan kuolemanpelko’ esimerkissä 
(510) asiakas [kamppailee] kuolemanpelkonsa kanssa), se palautuu seuralais-sanaan liitet-
tyyn possessiivisuffiksiin, ja voikin sanoa, että abstraktin omistussuhteen merkitys 
edellyttää kanssa-postposition yhteydessä possessiivisuffiksia. Tosin muulloinkin se 
voi olla luonnollinen pragmaattinen päätelmä kuten esimerkissä (509), jossa on 
implisiittisesti selvää, että Lintunen kamppailee juuri omien tuskiensa ja oman krii-
sinsä kanssa. 

(509)  Matti Ijäksen tv-elokuvien jälkeen esitetään hänen pitkä teatterielokuvansa 
Pilkkuja ja pikkuhousuja (Suomi 1992). Luomistuskien ja keski-iän kriisin 
kanssa kamppaileva runoilija Tauno Lintunen (Paavo Pentikäinen) kiertää Suomea 
nuoren kollegan Tomi Ruskon (Mikko Reitala) kanssa. (HS 1248270) 

(510)  Ei tällainen tee hyvää kuolemanpelkonsa kanssa kamppaileville asiakkaille. 
(HS 813634) 
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Elottomien osapuolten suhteet. Kanssa-postpositiolla on varsin vähän käyttöä 
elottomien osapuolten yhdistäjänä rektiokäytön ulkopuolella (josta tarkemmin 
luvussa 5.4.3), mutta jo aineiston vähäisen käytön perusteella siitä voi todeta kolme 
seikkaa. Ensinnäkin kanssa ilmaisee tyypillisimmin eroavien elottomien olioiden 
yhdistelmää ja sitä etenkin ruoka-aineista. Toiseksi mielenkiintoista on aineistossa 
vain muutaman kerran esiintyvä mutta selvästi muusta kanssa-postposition käytöstä 
muodoltaan poikkeava rinnastava ”X yhdessä Y:n kanssa” -käyttö. Kolmanneksi 
nähdään, että eroamattomat suhteet, jotka ovat -ine-sijalle tyypillisiä ja murteissa 
käytössä myös kanssa-postpositiosta (ks. Suomen murteiden sanakirja), ovat yleiskieli-
selle kanssa-postpositiolle marginaalisia tai mahdottomia. 

Yhdistelmää ilmaistessaan kanssa-postpositio yhdistää kahta toisistaan erillistä, 
samalla tavalla yhdessä käsiteltävää elotonta oliota, jotka tyypillisesti ovat konkreet-
tisia aineita tai esineitä. Usein seurattava-sana on lauseen objektin asemassa, mikä 
on kanssa-rakenteelle muuten harvinaista. Pääasiassa seurattava- ja seuralais-sanat 
viittaavat ruoka-aineisiin (ks. esimerkit (511) ja (512)), ja esimerkiksi tapaa ilmaise-
van kanssa-rakenteen käytöstä pro gradu -työnsä kirjoittanut Tuukkanen nimeääkin 
tämän RUOKA-rakenteeksi (Tuukkanen 2012: 7). Ruokailmauksia käsitellään myös 
vanhoissa kieliopeissa, tosin vierasvoittoisten ilmausten yhteydessä (emt.: 10–11), 
mutta sanakirjoissa ruokasanoja yhdistäviä kanssa-rakenteita ei käsitellä omana kate-
gorianaan vaan usean eri merkityksen alla (’seurassa, parissa, ohella, mukana, 
myötä’ -merkitys, vierasvoittoinen käyttö, osa–kokonaisuus-suhde) (emt.: 7). 

(511)  Tarjoa keiton kanssa leipää. (HS 1423317) 

(512)  Linford osoittaa vielä erikoisia pippureita ja kertoo, mitä voi tehdä kuivatuilla 
mandariinin kuorilla: ne voi liottaa vedessä ja paistaa nopeasti wokissa pihvilihan 
ja osterikastikkeen kanssa. (HS 1424142) 

Yhdistelmä ei kuitenkaan rajoitu pelkkiin ruoka-aineisiin, kuten kylmävaraajien 
kanssa esimerkissä (513) osoittaa. Kyse ei myöskään ole vain ruoanvalmistuksen 
semanttiseen kenttään kuuluvista osapuolista, kuten nähdään internetin keskustelu-
palstoilta poimituista esimerkeistä puunväriset [kaapin]rungot sopii punaisen kanssa42 ja 
[k]äytän mekon kanssa paksuja sukkiksia, tunikan kanssa taas leggareita43. Aineistossa 
viimeisintä tyyppiä havainnollistaa ilkikurinen esimerkki [fiiniä kännykkää] voi pitää 
frakin kanssa (ks. esimerkki (514)). 

                                                   
42 http://keskustelu.anna.fi/threads/punaiset-keittioenkaapit.1703637/, 4.6.2008; viitattu 20.9.2016. 
43 http://kaksplus.fi/threads/mitae-neulemekon-pitkaen-tunikan-kanssa-kuuluu-pukea.1885629/, 

5.12.2010; viitattu 20.9.2016. 
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(513)  Jos jääkaappia ei ole ulottuvilla, on helposti pilaantuva ruoka säilytettävä kylmä-
laukussa kylmävaraajien kanssa. (HS 882541) 

(514)  Kännykkä A on runollinen, äärimmilleen hienostunutta muotoilua edustava laite. 
Se sopii kaikkein juhlavimmissakin tilaisuuksissa käytettäväksi. Voi pitää frakin 
kanssa, esim. kunniamerkkirivistössä. Soittoääneksi omistaja voi valita jalointa 
klassista musiikkia. Sähköpostiviesteiksi tarjotaan otteita parhaasta maailman-
kirjallisuudesta. (HS 2480800) 

Jossain määrin yhdistelmän voi ajatella lähenevän vertailua ilmaisevaa rektiokäyttöä, 
siten että osapuolia yhdistävä rektiomerkitys jää ilmauksessa implisiittiseksi 
(esimerkiksi värien yhdistelmässä sopia ~ käydä yhteen: vrt. eksplisiittinen [h]armaa 
käy tuon punaisen kanssa yhteen aivan mielettömän hyvin44). 

Typologisesti yhdistelmä (engl. combination, Stolz ym. 2006: 41, 43) nähdään elot-
tomien toisistaan erillisten, enemmän tai vähemmän konventionaalisten osapuolten 
suhteena, joka voi olla myös epäsymmetrinen siten, että yksi osapuolista nähdään 
toisen yläkäsitteenä (kuten kahvi maidon kanssa). Kanssa-aineistossa tällaisia hypo-
nyymisia yhdistelmiä ei esiinny yhtään. Osapuolten konventionaalisuus on oma 
kysymyksensä. Aineisto vahvistaa tätä näkemystä (leipää keiton, raparperia mansikan, 
muikut perunoiden, vettä ruuan, Melatinia sokerin, ruoka kylmävaraajien kanssa), ja esimer-
kiksi kollegiaalinen intuitio arvioi keksityn lauseen Venla ruokkii kaloja kotiloiden 
kanssa epäkelvoksi merkityksessä ’kaloja ja kotiloita’ sillä perusteella, että kalat ja 
kotilot eivät ole yleisesti yhteenkuuluviksi tunnistettu pari, minkä vuoksi merkitys 
lähenee ennemmin välineen ilmausta ’kaloja kotiloilla’. Tämä ei kuitenkaan voi olla 
todellinen selitys, sillä samasta osapuoliparista muodostettu Venla kasvattaa kaloja 
kotiloiden kanssa ’kaloja ja kotiloita (samassa akvaariossa)’ on täysin mahdollinen. 
Merkitykseltään vastaava elottomia osapuolia yhdistävä ilmaus olisi esimerkiksi 
Venla pesee lakanat pyyhkeiden kanssa ’lakanat ja pyyhkeet (samassa pesukoneellises-
sa)’. Ainakin osittain yhdistelmän merkitys on siis kontekstisidonnainen. 

Yhdistelmään tuntuu liittyvän myös muita vaikeasti tavoitettavia merkitysulottu-
vuuksia. Yksi niistä on poissulkemisen merkitys. Syön muikut perunoiden kanssa 
voidaan tulkita implikoivan, että en syö niitä esimerkiksi spagetin kanssa; samoin 
käytän mekon kanssa sukkiksia, en leggareita. Toinen on kysymys osapuolten tasa-
vertaisuudesta. Erityisesti ruokailmauksissa on tavallista, että yksi osapuoli näyttäy-
tyy toisen lisukkeena: perunat muikkujen ja leipä keiton. Merkityksen muodostumi-
sessa näyttää olevan oleellista se, kumpi osapuolista kulttuurisen tiedon perusteella 
hahmottuu pääasialliseksi ja siten tärkeämmäksi osapuoleksi, eikä niinkään kanssa-

                                                   
44 http://www.vauva.fi/keskustelu/511256/ketju/minka_variset_seinat, 3.12.2006; viitattu 

20.9.2016. 
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rakenteen ohjaama merkitys. ’Muikut’ tulkitaan ensisijaiseksi sekä seurattava- että 
seuralais-sanana – niin silloin kun syön muikut perunoiden kanssa, kuin silloin, kun 
tarjoan muikkujen kanssa perunoita. Kun kumpikaan osapuolista ei nouse kulttuurisen 
tiedon perusteella ensisijaiseksi, kuten ?syön puolukoita mustikoiden kanssa, tai yhdis-
telmä ei saa kulttuurista tukea, kuten ?syön perunoita mustikoiden kanssa, edellyttää 
ilmauksen tulkinta kontekstia. Osansa merkityksen muodostumisessa on myös lau-
seen informaatiorakenteella, jossa prominentti osapuoli esiintyy tyypillisesti lauseen 
teemapaikalla tai vähintään ennen toissijaista osapuolta; tarjoan perunoita muikkujen 
kanssa tuntuu ilman selittävää kontekstia edellisiä muikkuesimerkkejä oudommalta. 
Nämä seikat tuntuvat vahvistavan ajatusta kanssa-postpositiosta symmetrisyyden 
suhteen avoimena muotona, joka mahdollistaa erilaiset leksikaalisen tason moti-
voimat tulkinnat. 

Yhdistelmä eroaa selvästi -ine-sijalla ilmaistavasta liittymisen merkityksestä, jossa 
korostuu osapuolten funktionaalinen toiminta yhdessä ja siten toimivan käsitteelli-
sen kokonaisuuden muodostuminen. Yhdistelmässä on kyse enemmän itsellisistä 
osapuolista, joita tietyssä kontekstissa kohdellaan yhtä aikaa samalla tavalla – kuten 
syödään, puetaan ylle, kasvatetaan tai pestään. Tyypillisesti osapuolten yhdessäesiin-
tyminen on konventionaalista (vrt. ruoka-annosten kulttuurisidonnaisuus), mutta se 
ei ole merkityksen muodostumisen kannalta välttämätöntä. 

Yhdistelmästä voi erottaa sellaiset kanssa-rakenteet, joiden ilmaisema merkitys 
on lähellä rinnastusta (ks. esimerkit (515) ja (516)). Tämä käyttö poikkeaa kanssa-
postposition syntaktisesta yleiskuvasta, siten että seurattava- ja seuralais-lausekkeen 
väliin jää ainoastaan yhdessä-sana. Kaikessa muussa käytössä on tyypillistä, että 
kanssa-rakenteen eri osien välissä sijaitsee verbi, ja Nkom-etukonteksti on hyvin 
harvinainen (ks. kanssa-rakenteen tyypillisestä lauserakenteesta luku 3.4.3). 

(515)  Nokian osakkeen vilkas ostaminen ja myyminen yhdessä sen kurssinousun 
kanssa saa koko Helsingin pörssin osakevaihdon näyttämään suurelta. 
(HS 216619) 

(516)  Usein matkustaja ei edes tiedä, että hänen käyttämänsä lääkitys yhdessä alkoholin 
kanssa aiheuttaa kontrolliongelmia. (HS 415660) 

Oma kysymyksensä on, voiko kanssa-postpositio ilmaista osa–kokonaisuus-
suhdetta. Aineistossa siitä on hyvin vähän esimerkkejä (noin puoli prosenttia). Ne 
ilmaisevat yleensä löyhää osista koostumisen merkitystä kuten esimerkeissä (517) 
(’hankkeeseen sisältyvät (mm.) kaavoitus ja rakennuslupien hakeminen’) ja (518) 
(’kokonaisuuden korvapuustiversio, johon sisältyy cappuccino ja mehu’). Niihin voi 
yhdistyä myös ’mukaan lukien’ -merkitys kuten esimerkissä (519) (’5000–6000 mk 
opintotuki mukaan luettuna’). 
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(517)  Tuomioja puolestaan vitsaili olevansa tyytyväinen, että suurlähetystön peruskiven 
muuraus antoi odottaa itseään hänen ministerikaudelleen asti. ”Apulaiskaupun-
ginjohtajana minulle on kertynyt ymmärrystä sille, että joskus tällaiset hankkeet 
voivat viivästyä kaavoituksen ja rakennuslupien kanssa. On sitä sattunut 
Helsingissäkin”, Tuomioja sanoi työmaan kupeessa. (HS 852156) 

(518)  Cafe Succes. Croissant, mehu ja kahvi 25 mk, korvapuustiversio cappuccinon ja 
mehun kanssa 30 mk, sämpylä, kahvi ja tuoremehu 35 mk. (HS 1366107) 

(519)  Paljonko lainlaatijan mielestä on tasa-arvoinen nettotulo kuukaudessa, joka lisäksi 
kannustaa opiskelijaa työntekoon? Viisi-kuusi tonnia [mk]. Joko opintotuen 
kanssa tai sitä ilman. (HS 847699) 

Edellisten lisäksi eroamattomaksi suhteeksi voi mahdollisesti lukea käytöt, joissa 
seurattava-sana me saa inklusiivisen tulkinnan, siten että seuralais-sanan referentti 
sisältyy me-pronominin viittausalaan. Tällainen on esimerkissä (520) me Tuomas 
Ratilaisen kanssa, joka kontekstin perusteella viittaa vain kahteen henkilöön (’minä ja 
Tuomas Ratilainen’). Tämän voi lukea ilmauksiin, joissa seuralais-yksilö esitetään 
seurattava-ryhmän osana (1 % aineistosta, ks. taulukko 21, s. 220). -ine-aineiston 
me-seurattava-sanoihin ei liity vastaavaa inklusiivisen tulkinnan mahdollisuutta, eikä 
se -ine-sijan yhteydessä tuntuisi luonnolliseltakaan. (Erillisen pronominisubjektin 
puuttuessa näyttäisi monikon toisen persoonan verbimuodon inklusiivinen käyttö 
silti olevan mahdollista, kuten kolumnitekstistä poimittu hekottelemme tuttuineni ’minä 
ja tuttuni’ esimerkissä (521) osoittaa.) Vastaava ero näkyy unkarin kahden komita-
tiivisijan välillä: komitatiivi-instrumentaali -val, -vel mahdollistaa seurattava-sanana 
olevan me-pronominin tulkinnan sekä eksklusiivisesti että inklusiivisesti, sosiatii-
vi -stul, -stül ainoastaan eksklusiivisesti (Dékány 2009: 234). 

(520)  Juha Malmia otti urakan tehdäkseen. ”Minä asetin sellaisen ehdon, että saan itse 
valita työntekijät. Tuomas Ratilaisen kanssa me ollaan tätä tehty.” Tuomas 
Ratilainen on eläkkeellä oleva kirvesmies. Työkaksikko Malmia-Ratilainen on uu-
sinut lattiat ja 70 metriä seinähirsiä sekä korjannut ulkovuorauksen. (HS 603922) 

(521)  Toisella kerralla tilasin eteläintialaisessa ravintolassa paikallisen pitsan, uttapamin, 
jonka kanssa en saanut pöytääni haarukkaa ja veistä. Päätin kysyä tarjoilijalta kau-
niisti, voisinko saada haarukan, mihin tarjoilija vastasi: ”Et.” Siis isolla äänellä ja 
tylysti. Aloin nauraa, koska luulin tarjoilijan vitsailevan siten, että hän sanoo ei ja 
tuo kuitenkin pian haarukan. Haarukkaa ei kuulunut kuitenkaan koskaan. Hekot-
telemme tuttuineni vielä silloin tällöin jälkikäteen tarjoilijan vastaukselle. (Anna 
Pesonen, Lapin Kansa 30.8.2012, Hyvä arki -sivujen kolumnista Intialaisen huono 
haarukkapäivä) 

Aineiston ainoassa esimerkissä, jossa kanssa-rakenteen osapuolet ovat elollisessa 
osa–kokonaisuus- eli ruumiinosasuhteessa (mies jalkapohjiensa kanssa esimerkissä 
(522)), kanssa-rakenne motivoituu rektioelementistä hankaluuksia jnkn kanssa, ja 
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osa–kokonaisuus-suhteen merkitys palautuu possessiivisuffiksiin, ei kanssa-
postposition merkitykseen. 

(522)  Lääkäriasemalle tuli päivää ennen juoksua seitsenkymppinen saksalainen, jolla oli 
hankaluuksia jalkapohjiensa kanssa. (HS 577850) 

Näyttääkin siltä, että eroamattomat suhteet eivät kuulu kanssa-postposition 
yleiskieliseen ilmaisupotentiaaliin. Sen sijaan puhekielessä ne ovat luontevampia, ja 
murteesta riippuen ne voivat olla täysin neutraaleja. Erityisesti lounaismurteissa 
kanssa voi ilmaista luontevasti osa–kokonaisuus-suhdetta (ks. ruumiinosavälinettä 
ilmaiseva esimerkki (523) hevonen korvan kans, jossa lietolainen puhuja viittaa hevo-
sen tapaan näyttää korvallaan, mikä sille on uutta ja pelottavaa). 

(523)  Hevonen korvan kans osottaa vaikka postilaatikkoa (N30, 10.12.2009) 

Osa–kokonaisuus-suhteiden puhekielisyyteen viittaa myös kaa-muodon hyväksyt-
tävyyttä testannut kyselyni (Sirola-Belliard 2010). Yhtäältä eroamattomien suhteiden 
ja niistä erityisesti inherentin osa–kokonaisuus-suhteen ilmaukset (Tuuli repi puita 
juurien kaa) ovat kyllä vähiten hyväksyttyjen kaa-ilmausten joukossa. Toisaalta 
niiden joukossa yhdet ilmaukset ovat selvästi toisia hyväksyttävämpiä, erityisesti 
’mukaan lukien’ -merkitykset (Työpäivät kestää bussimatkojenkaa kymmenenki tuntii, 
Pomon palkka on lisien kaa kuus tonnii) mutta myös osista koostumisen (kolmen ruoka-
lajin menyy juustojen kaa) ja jopa inherentin osa–kokonaisuus-suhteen ilmaus (Keitä 
perunat kuorien kaa). 

Tässä luvussa on nähty, että kanssa ilmaisee oletusarvoisena merkityksenään 
rinnakkaisten osapuolten suhdetta, silloin kun kanssa-postposition konteksti ei 
ohjaa tulkintaa osapuolten suhteen laadusta. Tällöin osapuolet tyypillisesti toimivat 
samassa roolissa. Kanssa-postposition abstrakti merkitys, suunnaltaan avoin yhteis-
toiminta, mahdollistaa kuitenkin myös keskenään eri rooleissa olevien osapuolten 
kielentämisen. Tähän tulkintaan ohjaa lausekonteksti. Seuraavassa luvussa tarkastel-
laankin kontekstista lähteviä eriroolisia merkityksiä. 

5.4.3 Kontekstista ohjautuva merkitys 

Kanssa-postposition merkitys on usein sidoksissa kontekstiinsa, siten että osapuol-
ten välinen suhde määrittyy kanssa-rakennetta ympäröivässä lauseessa. Tyypillisesti 
kyse on rektiokäytöstä mutta ei välttämättä. Rektiokäytössä kanssa-ilmaus on jonkin 
toisen sanan täydennys ja sen merkitys palautuu täydennettävän sanan semantiik-
kaan. Tällöin kanssa ilmaisee itsenäisiä tasavahvoja osapuolia, joiden keskinäinen 
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suhde on pääasiassa vastavuoroinen. Kanssa voi täydentää verbiä – niin lauseen 
predikaattiverbiä kuin muutakin verbimuotoa, joka hallitsee kanssa-rakennetta 
(kuten keskustella, riidellä tai sopia jnkn kanssa) – tai nominia, joka on tyypillisesti 
verbikantainen (kuten keskustelu, riita tai sopimus jnkn kanssa). Jälkimmäistä nimitän 
rektioelementiksi. Edellä on jo käsitelty rektioelementin yhteyttä seurattava-sanan 
poisjättöön komitatiivilauseessa (ks. luku 3.3.2.2). 

Aineistossa kanssa-postposition käyttö voidaan jakaa kolmeen, siten että 
karkeasti ottaen yhdessä kolmanneksessa käytöistä kanssa-ilmauksen merkitys tulee 
itse kanssa-rakenteesta (37 %, ks. näistä merkityksistä tarkemmin edellinen luku), 
yksi kolmannes kanssa-ilmauksista täydentää verbiä (28 %) ja yksi kolmannes rektio-
elementtiä (35 %). Lähes kahden kolmasosan rektiokäytön osuus on huomion-
arvoinen jo siitäkin syystä, että -ine-sijalla ei ole lainkaan vastaavaa täydennys-
käyttöä. 

Tässä luvussa tarkastellaan niitä kanssa-postposition merkityksiä, jotka ovat erot-
tamattomasti sidoksissa lauseyhteyteensä. Käsittely aloitetaan vastavuoroisista 
suhteista, joista jatketaan vertaileviin merkityksiin. Ensimmäisiä ilmaistaan yleisesti 
sekä verbeillä että rektioelementeillä, jälkimmäisiä lähinnä rektioelementeillä. 
Näiden jälkeen tarkastellaan suuntaisuuden tai kohteen ilmaisuja, jotka voi erottaa 
prototyyppisistä yhdessäolosuhteen ilmauksista vain lausekontekstin perusteella. 
Luvun lopussa käsitellään ainoaa kanssa-postposition lausetason merkitystä, jonka 
voi katsoa rakentuvan kanssa-rakenteen sanatason merkityksen päälle, nimittäin 
välineen merkitystä, joka laajenee edelleen tavan ilmaukseksi. 

Lausekontekstista paljastuvassa rektiokäytössä on tyypillisimmillään kyse vasta-
vuoroisen eli resiprookkisen toiminnan ilmaisusta. Siinä asiantilassa tasavertaiset 
osapuolet toimivat yhtä aikaa sekä aktiivisina että passiivisina osallistujina toinen 
toisiinsa vaikuttavassa toiminnassa (Stolz ym. 2006: 42), siten että yksittäinen toimi-
ja ei voi yksin suorittaa toimintaa (Seiler 1974: 236). Osapuolten välinen suhde on 
potentiaalisesti käännettävissä päinvastaiseksi ilman merkityksen muuttumista 
(emp.), mikä on yhteydessä osapuolten symmetrisyyteen kuvatussa asiantilassa 
(Lehmann & Shin 2005: 19–20). Osapuolet ovat prototyyppisesti korkeaelollisia tai 
ainakin samalta (tai korkeintaan vierekkäisiltä) elollisuushierarkian taso(i)lta (emp.). 
Vastavuoroinen suhde eroaa muista yhdessäolosuhteista muun muassa vastamerki-
tyksensä kielennyksen puolesta: kun muiden suhteiden puuttumista voidaan ilmais-
ta ilman-sanalla (kuten Liisa lähtee matkalle ilman ystäväänsä), vastavuoroisen suhteen 
puuttuminen on kielennettävä ei kanssa -ilmauksella (kuten Liisa ei riitele ystävänsä 
kanssa, vrt. ?Liisa riitelee ilman ystäväänsä) (Seiler 1974: 237). 
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Vastavuoroisuuden ilmaisua pidetään kanssa-postposition keskeisenä merkitys-
tehtävänä. Tämä näkyy niin sanakirjojen valinnassa esittää vastavuoroiset suhteet 
ensimmäisinä esimerkkeinä kanssa-käytöistä (Kielitoimiston sanakirja, Nykysuomen 
sanakirja) kuin esimerkiksi Isossa suomen kieliopissa, jonka mukaan vastavuoroisen 
toiminnan ”[t]oimijat voidaan ilmaista joko joukkotarkoitteisella, ts. monikollisella 
tai rinnasteisella subjektilla, tai sitten kahtena lausekkeena, joista toinen on subjekti 
ja toinen kanssa-postpositiolauseke” (Hakulinen ym. 2004: 481). Tuntuu tosin siltä, 
ettei vastavuoroisuus sisälly itse kanssa-postposition merkitykseen vaan että rektio-
käytössä sekä kanssa-rakenteen yhdistämien osapuolten ominaisuudet että niiden 
välisen suhteen luonne määräytyvät suoraan rektiosanan semantiikasta. Tämä vastaa 
Creisselsin ja Nouguier-Voisinin (2008: 291–293) avointa yhteistoimintasuhdetta. 
Siinä muoto itsessään ei määrittele osapuolten välistä suhdetta vastavuoroiseksi, 
vaan kontekstin leksikaaliset ja pragmaattiset seikat ohjaavat tulkinnan siihen. 

Joka tapauksessa kanssa mahdollistaa vastavuoroisten suhteiden ilmaisun, ja se 
on yksi -ine- ja kanssa-rakenteita erottava piirre. Vastavuoroisten suhteiden ilmaisu 
on nimittäin -ine-sijalle mahdotonta. Kanssa-postpositio mahdollistaa osapuolten 
toisistaan erilliset roolit, sillä se kielentää itsenäisiä osapuolia, mutta -ine-sijalla 
kielennetty seuralainen on sidoksissa seurattavansa rooliin, eikä sillä siten ole 
mahdollisuutta osallistua toimintaan itsenäisesti. Tämän vuoksi -ine-sijalta myös 
puuttuu kanssa-postpositiota vastaava täydennyskäyttö, jossa seuralais-lauseke olisi 
verbin argumenttina. Muotojen välistä eroa havainnollistaa esimerkkipari olen Eira-
ystävineni naimisissa ’olemme molemmat tahoillamme naimisissa’ ja olen Eira-ystäväni 
kanssa naimisissa ’olemme naimisissa keskenämme’. Jos kanssa-rakenteella haluaa 
ilmaista edellisen merkityksen, täytyy ilmausta tarkentaa esimerkiksi muotoon 
olemme Eira-ystäväni kanssa molemmat naimisissa ’kumpikin tahoillamme’. 

Vastavuoroisuutta ilmaistaan kanssa-aineistossa predikaattiverbeillä kuten avioitui 
prinssi Albertin kanssa esimerkissä (524) ja rektioelementeillä, joita ovat verbijohdok-
set kuten avioliittoon Pertti Palmrothin kanssa esimerkissä (525) sekä verbistä johtamat-
tomat substantiivit (kuten kauppa, konflikti, liitto, rakkaustarina, rauha, suhde jnkn 
kanssa), adjektiivit (kuten tasavertainen, tasa-arvoinen, sama X jnkn kanssa) ja adverbit 
(kuten kahden, yhteen, päällekkäin, silmäkkäin, vastakkain jnkn kanssa) (esimerkeissä 
rektioelementit on korostettu harmaalla värillä). Verbistä johdettu substantiivi voi 
palautua paitsi yksittäiseen verbiin myös sanaliittoon (kuten toimeentulo tai yhteenotto 
jnkn kanssa). Lisäksi kanssa-rektion voi laukaista verbirakenne, jossa varsinainen 
vastavuoroisuutta osoittava elementti on lauseen finiittiverbiin yhdistyvä nominaa-
limuoto. Tällaisia aineistossa ovat ennen kaikkea olla tekemisissä (kuten Moni sai olla 
tekemisissä ammattitaitoisen, vaativan ja tarkan kuvaajan kanssa, HS 1304718) ja olla teke-
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mistä (kuten taustayhtiöllä ei ollut mitään tekemistä HNMKY:n naisten edustusjoukkueen 
kanssa, ks. esimerkki (534), s. 293). 

(524)  Lady Elizabeth avioitui prinssi Albertin kanssa huhtikuussa 1923. (HS 2027589) 

(525)  Kulttuurikodin kasvatti – äiti oli oopperalaulaja, isä kapellimestari – halusi 
konserttipianistiksi, mutta opinnot Sibelius-Akatemiassa keskeytyivät avioliittoon 
Partola-Häme-kenkätehtaan toisen perijän Pertti Palmrothin kanssa. 
(HS 957773) 

Aineistossa osapuolet toimivat tyypillisesti yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, 
mutta toiminta voi olla myös konfrontoivaa. Ensimmäistä kielentäviä verbejä ovat 
muun muassa avioitua, harrastaa seksiä, keskustella, kokoustaa, liittoutua, neuvotella, 
palaveerata, seurustella, sopia, vuorovaikuttaa ja ystävystyä sekä rektioelementtejä avioliitto, 
kanssakäyminen, kauppa, keskustelu, kohtaaminen, kumppanuus, liitto, naimisiin ~ naimisis-
sa, neuvottelu, rauha, rauhanponnistelu, sopimus, sopu, sovinto, suhde, sukupuoliyhteys, tapaa-
minen, vuoropuhelu, vuorovaikutus, välit, yhteistoiminta, yhteistyö ja ystävyys. Konfrontoivaa 
asiantilaa kielentäviä verbejä ovat kamppailla, kiistellä, kinastella, kinata, kolaroida, ottaa 
yhteen, riidellä, riitaantua ja taistella sekä rektioelementtejä ampumavälikohtaus, debatti, 
kahnaus, kamppailu, kiista, konflikti, riita, ristiriita, sanasota, selkkaus, sota, taistelu, tuli-
taistelu, vastakkain, vihanpito ja yhteenotto. Näiden yhteydessä kanssa-lauseke kuuluu 
verbin tai rektioelementin argumenttirakenteeseen. 

Vastavuoroinen suhde voi olla myös abstrakti, jolloin seuralainen ei ole proto-
tyyppisen inhimillinen tasavertainen osallistuja vaan eloton olio. Tyypillisessä 
abstraktissa ilmauksessa ihminen kamppailee, painii tai taistelee vastoinkäymisen kuten 
Kirkpatrick alkoholiongelman kanssa esimerkissä (526). Voidaan puhua metaforisesta 
käytöstä tai personifioinnista: kanssa esittää elottoman seuralaisen aktiivisena ja 
volitionaalisena, seurattavan kanssa tasavertaisena toimijana. Se kielentää siten 
seurattavan kokemusta vastavuoroisesta asiantilasta, vaikka reaalimaailmassa vain 
seurattava on agentiivinen toimija (minkä esim. osapuolten rinnastamisen mahdot-
tomuus osoittaa: *Kirkpatrick ja alkoholiongelma taistelivat). 

(526)  Vaikka opinnot sujuivat erinomaisesti, Kirkpatrick taisteli alkoholiongelman 
kanssa jo nuorena jatko-opiskelijana. (HS 1305170) 

Yhtenä abstraktin resiprookkisen suhteen alatyyppinä voi pitää ilmausta (olla) on-
gelma jnkn kanssa variaatioineen (kuten olla hankaluuksia ~ vaikeuksia, olla vaikeuksis-
sa, olla helisemässä, olla tiukkaa jnkn kanssa; ks. esimerkki (527)). Siinäkin epäsymmet-
rinen asiantila kielennetään symmetrisestä näkökulmasta. Seurattavan toiminta tai 
toiminnan tulos on epäodotuksenmukaista tai epätoivottavaa suhteessa tilanteessa 
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passiiviseen (elottomaan) seuralaiseen, mutta tilanne kielennetään kuin seuralainen 
olisi tilanteessa tasavertainen, toimintaa tahallaan vaikeuttava toimija. 

(527)  Ottelun seitsemännessä pelissä Rafter oli ensimmäistä kertaa vaikeuksissa 
syöttönsä kanssa, mutta onnistui kuitenkin lopulta pitämään sen. (HS 713685) 

Kanssa-postpositiota käytetään myös sellaisten asiantilojen kielennykseen, joiden 
vastavuoroisuus on tulkinnanvaraista tai tilanteista. Esimerkiksi jotkin kontaktin-
ottoa kuvaavat verbit kuten flirttailla, kommunikoida, olla yhteydessä ja pitää yhteyttä 
(~ yhteydenpito) on mahdollista tulkita joko vastavuoroisina tai yksisuuntaisina. Ilman 
laajempaa kontekstia jää tulkinnan varaan esimerkiksi se, saivatko esimerkin (528) 
muusikot vastakaikua flirttailulleen, vai jäikö se vastavuorottomaksi yleisön kosiske-
luksi. Tilanteen mukaan myös sellaisilla puheaktia kuvaavilla ilmauksilla kuten 
puhua, sanailla, olla puhetta, puheenaihe ja sanailu voidaan kuvata joko yksisuuntaista 
puhetta käyttämällä niitä yksin tai vastavuoroista keskustelua lisäämällä oheen 
kanssa-ilmaus, kuten esimerkissä (529) on tehty. Myös vaikkapa jakaa tai vaihtaa 
(kuten esimerkissä (530)) voivat ilmaista valinnaisesti vastavuoroista toimintaa. 

(528)  Robert Plant ja B. B. King flirttailivat bluesyleisön kanssa [otsikko] (HS 155200) 

(529)  Moni sanoo yrittäneensä puhua vanhempiensakin kanssa, mutta näillä on aina 
kiire. (HS 1367573) 

(530)  Se on häkellyttävä pikku näytelmä, jossa itseriittoinen ja moralisoiva guru olosuh-
teiden oikusta vaihtaa kehoa kauniin kurtisaanin kanssa. (HS 1526534) 

Vastavuoroisen toiminnan rajatapauksena voi pitää toimintaa, joka yhtäältä vaa-
tii itsenäisiä osapuolia eikä ole yhden toimijan yksinään suoritettavissa mutta jossa 
toisaalta ei ole kyse toinen toiseensa vaikuttavasta toiminnasta eivätkä osapuolet ole 
yhtä aikaa aktiivisessa ja passiivisessa roolissa. Tällaista on esimerkiksi ’kilpailu’ 
(aineistossa kilpailla, hymyillä kilpaa, käydä kisaa, kilpajuoksu, kilpailukykyinen). Se voi 
olla aktiivista kuten esimerkissä (531) (kaksi hevosta juoksee kilpaa ja kumpikin 
pyrkii voittoon) tai passiivista kuten esimerkissä (532) (vain ihmiset voivat kilpailla 
äänenvoimakkuudessa, musiikki on vakio). Silti aktiivinenkaan kilpailu ei ole vasta-
vuoroista, vaikka siinä osapuolet ovat vaihdettavissa keskenään (vrt. esimerkin 
(531) vastine Quick Sharon kilpaili Edith Smithin kanssa). Ne pyrkivät itsenäisesti 
kumpikin omaan tavoitteeseensa, ja näiden pyrkimysten päällekkäisyys luo suhteen 
osapuolten välille. 

(531)  [Ravihevonen Edith Smith] kilpaili alussa keulapaikasta Quick Sharonin kanssa, 
mutta luovutti keulan pois vauhdin kiihdyttyä liian kovaksi. (HS 1946560) 

(532)  Ilman täyttävä puheensorina on hillittyä, sillä illanviettäjien ei tarvitse kilpailla 
sopivan hiljaisella soivan musiikin kanssa. (HS 2029185) 
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Toinen keskeinen rajatapaus ovat tehdä-verbiin perustuvat ilmaukset X on tekemi-
sissä ~ joutuu/pääsee tekemisiin sekä X:llä on tekemistä, jotka yhdistävät itsenäisiä, toi-
sistaan erillisissä rooleissa toimivia osapuolia. Silloin kun osapuolet ovat elollisuu-
deltaan samanarvoiset, ne molemmat kohdistavat toimensa toisiinsa ja silloin ne 
ovat myös keskenään vaihdettavissa niin olla tekemisissä -ilmauksessa (kuten Hannah 
Arendt ja Noam Chomsky Israelin kanssa esimerkissä (533)) kuin olla tekemis-
tä -ilmauksessakin (kuten elollisten osapuolten taustayhtiöllä edustusjoukkueen kanssa 
esimerkissä (534) ja elottomien osapuolten graffititaiteella spray-sotkujen kanssa esimer-
kissä (535)). Sen sijaan kuten edelläkin on nähty, selvästi elollisuushierarkian eri 
asteilta olevista osapuolista vain korkeaelollinen on reaalimaailmassa aktiivinen 
toimija, ja toiminta on tällöin tulkittava yksisuuntaiseksi (kuten mies räjähteiden kanssa 
esimerkissä (536) ja Hynnisellä roolin muokkaamisen kanssa esimerkissä (537)). Kanssa-
postpositio tuo kuitenkin myös ominaisuuksiltaan epäsymmetristen osapuolten 
suhteeseen tasaveroisuuden sävyn. 

(533)  Siihen saakka juutalaisintellektuelleista olivat Israelin kanssa tekemisissä suurin 
piirtein vain Hannah Arendt ja Noam Chomsky, (…). (HS 2596082) 

(534)  Lautakunnan mukaan taustayhtiöllä ei ollut mitään tekemistä HNMKY:n naisten 
edustusjoukkueen kanssa, joten sarjapaikka on palautettava. (HS 978959) 

(535)  [G]raffititaiteella ei ole mitään tekemistä ilkivaltamielessä sutaistujen spray-
töhryjen kanssa. (HS 2241923) 

(536)  Mies on evp-upseeri, mutta ei palvelusaikanaan ollut suoranaisesti tekemisissä 
räjähteiden kanssa. (HS 555606) 

(537)  Työn edetessä työryhmässä syntyi ajatus laajentaa aluksi paljon suppeammaksi 
suunniteltua roolia. Hynnisellä itsellään ei ollut mitään tekemistä roolin 
muokkaamisen kanssa. (HS 2407503) 

Edellä esitellyistä abstraktin, tulkinnanvaraisen ja valinnaisen vastavuoroisuuden 
sekä vastavuoroisuuden rajalla olevista esimerkeistä nähdäänkin, miten osapuolten 
tasavertaisuus on keskeisellä sijalla kanssa-postposition merkityksessä. Se tuo 
kielennykseen tasavertaisten osapuolten tunnun silloinkin, kun olioiden ominai-
suuksien kannalta on selvää (abstrakti) tai leksikaalisten valintojen perusteella 
mahdollista (tulkinnanvarainen vastavuoroisuus), ettei seuralainen reaalimaailman 
asiantilassa osallistu toimintaan tasavertaisesti. Kielitoimiston sanakirja (s.v. kanssa, 2) 
pitää ”kahden ei täysin rinnasteisen tekijän” suhteiden ilmaisua vieraiden kielten 
vaikutuksena ja hyvän yleiskielen vastaisena. On kuitenkin aineistossa yleistä ja 
kanssa-postposition ilmaisupotentiaalin kannalta merkittävää, että kanssa voi tuottaa 
kuvan tasavertaisuudesta tällaisten osapuolten välille. 
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Lähellä vastavuoroisen suhteen ilmaisuja on osapuolten yhdistymistä ilmaiseva 
kanssa-käyttö. Yhdistyä, fuusioitua, sulautua, risteytyä ja risteyttää sekä fuusio ja yhteen jnkn 
kanssa (kuten esimerkissä (538)) ilmaisevat suhdetta, jossa molemmat osapuolet 
ovat yhtä aikaa aktiivisia ja passiivisia ja osapuolten toiminta on toinen toiseensa 
vaikuttavaa. Yhdistyminen ei kuitenkaan ole varsinaista vastavuoroista toimintaa, 
sillä kyse on muutoksesta olioiden olemuksessa, ei olioiden yhdessäolosta. 

(538)  Stora Enson kanssa fuusioituva yhdysvaltalainen paperiyhtiö Consolidated Papers 
ilmoitti keskiviikkona irtisanovansa kymmenesosan työntekijöistään eli noin 700 
henkeä. (HS 1443341) 

Siinä missä vastavuoroisessa suhteessa on kyse yhdestä asiantilasta tai kognitiivi-
sesta prosessista, jossa osapuolet toimivat vastavuoroisesti, vertailu suhteuttaa 
toisiinsa kahta eri asiantilaa. Myös vertailevassa suhteessa on välttämättä useita, 
tasa-arvoisia osapuolia, mutta osapuolet eivät toimi samassa kognitiivisessa proses-
sissa. Vertailussa kyse on kahdesta eri propositiosta, jotka liitetään yhteen kielen 
tasolla. (Kaija Kuiri, henkilökohtainen tiedonanto.) Siten kanssa-rakenteen ilmaise-
ma vertaileva suhde ei kuulu yhdessäolosuhteiden joukkoon. 

Kuten vastavuoroisessa toiminnassa, myös vertailevassa suhteessa osapuolet 
voidaan nähdä symmetrisinä kuvatussa asiantilassa: useaa (yleensä kahta) tasa-
vertaista osapuolta verrataan toisiinsa tyypillisesti jonkin ominaisuuden perusteella. 
Ilmaus voi kielentää yksinkertaisesti tämän vertailutoiminnon (vertailu, verrata ~ 
vertailla kuten esimerkissä (539)), mutta tavallisesti ilmauksesta käy ilmi myös vertai-
lun tulos: ovatko osapuolet tai asiantilat samanlaisia vai erilaisia. Tyypillisesti aineis-
tossa verrataan osapuolia, jotka ovat jonkin seikan suhteen samanlaisia (olla samaa 
luokkaa ~ kastia, samassa X:ssä kuten esimerkissä (540)), samanaikaisia (samaan 
aikaan, samanaikainen) ja -paikkaisia (rinnan kuten esimerkissä (541)), tasoissa olevia 
(tasoissa, tasoihin, tasavertainen, tasapeli), yhteensopivia (yhteensopivuus, sopusoinnussa) tai 
muuten yhteneviä (yhteen, yksiin, yhteinen X kuten esimerkissä (542)). Yleistä on myös 
samanmielisyyden ilmaiseminen (samaa ~ yhtä mieltä, yksimielisyys jnkn kanssa). 

(539)  Pillerin koostumuksen vertailu suomalaisen lääkeluettelon rajoitusten kanssa 
osoittaa, että tuote määriteltäisiin meillä heti lääkkeeksi. (HS 780967) 

(540)  Ukkosvaurioiden mykistämien puhelinliittymien asiakkaille tehdyt hyvitykset ovat 
Telehallintokeskuksen mukaan samassa linjassa liikenneministeriön telepalvelui-
den toimitusehtojen yleisistä perusteista annetun päätöksen kanssa. 
(HS 1889378) 

(541)  Steppi syntyi Amerikan mustissa ghetoissa rinnan jazzin kanssa. (HS 433751) 

(542)  Yhdysvallat on liittynyt jupakassa Euroopan kanssa yhteiseen rintamaan. 
(HS 2575862) 
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Toisistaan eroavia osapuolia vertailusuhteissa on harvoin. Tällaisia aineistossa ovat 
vain erimieliset ihmiset (erimielinen, ei samaa mieltä, eri mieltä kuten esimerkissä (543)) 
sekä elottomat yhteensovittamattomat oliot ja asiantilat (ristiriidassa jnkn kanssa 
kuten esimerkissä (544)). 

(543)  Vihreät ovat eri mieltä Filatovin kanssa myös siitä, että palvelusta olisivat hyöty-
neet vain hyvätuloiset. (HS 2435870) 

(544)  Toteutuessaan NMD-ohjelma [= Yhdysvaltojen suunnitelma rakentaa NMD-
ohjuskilpi] olisi ristiriidassa vuoden 1972 ABM-sopimuksen kanssa, joka sääte-
lee suurvaltojen torjuntaohjuspuolustusta. (HS 2793942) 

Vaikka osapuolet voidaan nähdä kuvatussa asiantilassa tasavertaisina ja siten 
symmetrisinä, sisältyy vertailevaan ilmaukseen näkökulman epäsymmetriaa: yhtä 
osapuolta tarkastellaan toisen taustaa vasten. Tyypillisesti seuralainen muodostaa 
vertailukohdan, johon seurattavaa verrataan. Näin on edellä esimerkissä (540), jossa 
taustalla on liikenneministeriön antama päätös (seuralainen), johon verrattuina 
ukkosvaurioiden hyvitykset (seurattava) ovat samansuuntaiset. Tällöin siis seuralai-
sella on jollain tapaa seurattavaa vahvempi status. Seuralainen voi olla esimerkiksi 
kooltaan tai vaikuttavuudeltaan seurattavaa suurempi (kuten [Suomen] sotilastekninen 
yhteensopivuus Naton kanssa, ks. esimerkki (125), s. 114), tai aikaisemmin tai useam-
pien osapuolten kesken sovittu (kuten NMD-ohjelma ABM-sopimuksen kanssa 
esimerkissä (544)). Epäsymmetriasuhde voi kuitenkin olla myös päinvastainen, 
kuten nähdään esimerkistä (545) perustuslaki [on] ristiriidassa vaalilain kanssa. Siinä 
seurattava-sana viittaa maan perustavanlaatuisimpaan ja tärkeimpään lakiin, joka 
todennäköisesti on myös säädetty ennen seuralaisena olevaa vaalilakia. 

(545)  Oikeus, vapaus ja tasa-arvo ovat yhteiskunnan tukipylväät, toteaa Kuwaitin pe-
rustuslaki ja takaa samat oikeudet ”kaikille ihmisille”. Kuitenkin vaalilain ensim-
mäisen pykälän mukaan vain kuwaitilaisilla miehillä on oikeus äänestää. Vuoden 
1962 perustuslaki näyttää siis olevan selvässä ristiriidassa vaalilain kanssa. 
(HS 349934) 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Iso suomen kielioppi (Hakulinen ym. 2004: 
481) ei mainitse kanssa-postpositiota lainkaan yhdistymistä ja samastumista ilmaise-
vien resiprookkiverbien yhteydessä. Sen mukaan tällaisten verbien toista täydennys-
tä on kielennettävä verbistä riippuen joko suuntasijaisella adverbiaalilla (kuten Anna 
törmäsi Mikkoon, vrt. törmäsi auton kanssa esimerkissä (546)) tai objektilla (kuten 
samastin A:n B:hen, vrt. tuotteiden samaistaminen vastineittensa kanssa esimerkissä (547)). 
Näihin Iso suomen kielioppi rinnastaa myös vertailevat ilmaukset (kuten a on samanlai-
nen kuin b, vrt. Bergin hahmot ovat samanhenkisiä Simssonin töiden kanssa esimerkissä 
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(548)). Aineiston perusteella nämä kuitenkin asettuvat luontevasti muiden kanssa-
postpositiolla kielennettävien vastavuoroisen suhteen ilmausten rinnalle. 

(546)  93-vuotias mies törmäsi polkupyörällään auton kanssa yhteen Vaasassa. 
(HS 6917487) 

(547)  Muuntogeenisten tuotteiden samaistaminen luontaisten vastineittensa kanssa ei 
ole vain Amerikan mallia. (HS 163992) 

(548)  Simonssonin töiden kanssa samanhenkisiä ovat Hans-Christian Bergin hahmot, 
jotka on kääritty harsomaisten kankaiden sisään ja kiinnitetty tankojen päihin. 
(HS 2037561) 

Edellä on käsitelty kanssa-postposition rektiokäyttöä, jossa kanssa-ilmauksen 
vastavuoroinen tai vertaileva merkitys on osa sen sanan semantiikkaa, jota kanssa 
täydentää. Tämä onkin pääasiallinen yhteys, jossa konteksti ohjaa tulkintaan kanssa-
postpositiolla yhdistettävien osapuolten eriroolisuudesta. Kanssa voi kuitenkin 
ilmaista osapuolten osallistuvan asiantilaan eri rooleissa myös itsessään, ilman että 
merkitys palautuisi rektiosanan semantiikkaan. Tällainen muusta lauseyhteydestä 
pääteltävissä oleva eriroolinen merkitys on toiminnan suunnan tai kohteen 
ilmauksessa. -ine-sijalle myös tämä ei-rinnakkaisten osapuolten kielentäminen on 
mahdotonta. 

Kanssa-rakenteen lauseyhteys voi synnyttää tulkinnan, että toiminta, jossa seurat-
tava on tyypillisesti agentti tai kokija, suuntautuu tai kohdistuu seuralaiseen. Kun 
toiminta on luonteeltaan teko kuten ahertaa (Pekko ahertaa raparperipiirakoiden 
kanssa, ks. esimerkki (493) b, s. 277) tai touhuta (olen touhunnut hevosten kanssa esimer-
kissä (549)), ilmauksen parafraasiksi sopii ’jonkin parissa’. 

(549)  Lapsuuden maisemat ja ratsastusharrastus saivat Etu-Seppälän kiinnostumaan 
peltotöistä. ”Koko ikäni olen touhunnut hevosten kanssa, joten pitäähän aito 
heinäntekokin kokea.” (HS 443651) 

Tyypillisemmin toiminnan suunnan ilmaus yhdistyy psykologista tilaa tai prosessia 
ilmaisevaan verbiin ja sen parafraasiksi sopii ’jonkin suhteen’. Tässä merkityksessä 
toiminta suuntautuu tyypillisesti elottomaan olioon, joka voi olla konkreettinen 
(ks. esimerkki (550): ’hylyn suhteen ei pidä kiirehtiä’) tai abstrakti (ks. esimerkki 
(551): ’joukkue tuskaili ulkopelinsä suhteen ~ ulkopeliään’). Kuitenkin myös elolli-
nen voi olla toiminnan suunnan kohteena. Seurattava on tällöin tyypillisesti inhimil-
linen (ks. esimerkki (552): ’olemme selvinneet hyvin suhteessa Venäjään’), mutta se 
voi olla myös eläin (ks. esimerkki (553): ’kala on oikukas vaellusreittinsä suhteen’). 

(550)  Tutkimusryhmän mielestä on tärkeää, ettei hylyn kanssa nyt hosuta. ”Hylky on 
maannut merenpohjassa parisataa vuotta, kyllä se kestää vielä muutaman vuoden 
lisää”, toppuuttelee Laitinen hylyn nostovaatimuksia. (HS 123895) 
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(551)  Vihdin Palloa vastaan oli tehty ennen eilistä neljänneksi eniten juoksuja. Eilen 
joukkue tuskaili ulkopelin lisäksi myös sisäpelin kanssa. Vihti sai tukun kolmosti-
lanteita, mutta kotiutuslyönti ei onnistunut kertaakaan. (HS 386083) 

(552)  Olemmehan selvinneet huomattavan hyvin poliittisesti, kulttuurisesti ja kaupallises-
ti suurvaltanaapurimme Venäjän kanssa, vaikka useimmat meistä eivät venäjää 
osaakaan. (HS 21922) 

(553)  Sundsvallissa [kala]portaat on rakennettu kahdesti uudestaan ilman tulosta. Ke-
mijoessa suuaukon avartaminen on lisännyt nousua. Monen mielestä menestyk-
sessä on puoliksi kyse sattumasta. Forssen ei kommentoi väitettä, mutta muistut-
taa, että vaelluskala on oikukas reittinsä kanssa. (HS 416584) 

Toiminnan kohteeseen suuntautumisesta on kyse myös eräissä ilmauksissa, joissa 
kanssa-rakennetta käytetään allatiivi- tai elatiivi-ilmauksen sijasta. Tällaisia ovat esi-
merkiksi allatiiviparafraasi ’mitä tehdä X:lle’ (ks. esimerkki (554)) ja elatiiviparafraasi 
’miten selvitä X:stä’ (ks. esimerkki (555)). 

(554)  Julkisen kehitysavun maakohtaiset valintakriteerit ovat tulossa uuteen harkintaan. 
(…) Nyt tarvitaan julkista keskustelua muun muassa siitä, mitä tehdä sotaa käyvien 
maiden kanssa (kuten Namibia), milloin korruptiossa tulevat sopimattomuuden 
rajat vastaan, kuinka paljon apua saavien maiden sallitaan venyttävän länsimaista 
demokratiakäsitystä, olisiko Suomen viisasta keskittää kehitysapu vieläkin har-
vempiin maihin kuin nykyisin tehdään jne. (HS 453467) 

(555)  ”Aids ei ole pelkästään lääketieteellinen ongelma, vaan ennen kaikkea yhteis-
kunnallinen ongelma, joka uhkaa useiden kansakuntien kehittymistä”, arvioi Kan-
santerveyslaitoksen erikoistutkija Pekka Holmström. Hän osallistuu Etelä-
Afrikan Durbanissa sunnuntaina alkavaan kansainväliseen aidskokoukseen, jossa 
mietitään miten aids-epidemian kanssa selvitään. (HS 537226) 

Kanssa-postposition käyttöä koskevat lähteet eivät juurikaan tunnista toiminnan 
suuntautumista omana merkityksenään. Siitä löytyy esimerkkejä vain Suomen murtei-
den sanakirjasta suhteen tai näkökohdan ilmaisun nimellä, jossa on SMSK:n mukaan 
kyse ’suhteen’ tai ’puolesta’ -merkityksestä (kuten oltiin kaffen kans nuukkii, Eura); 
esimerkkilauseissa on tosin myös edellä esitetyn kaltainen ’parissa’ –merkitys 
(se mennee siinä työn kansat tuhureisa se aika, Sievi). Useimmiten toiminnan suuntautu-
mista ilmaisevat käytöt luetaan kuitenkin vierasperäisten ja vältettävien ilmausten 
joukkoon (kuten menetellä kuin omansa kanssa ’suhteen’ Kielitoimiston sanakirjassa ja 
puuhailla jonkun asian kanssa ’kimpussa, parissa’ Nykysuomen sanakirjassa). Näen nämä 
kuitenkin kanssa-merkityskentän kannalta yhtenäisenä merkityskimppuna, joka liit-
tyy kanssa-postposition kykyyn luoda kuvaa osapuolten tasavertaisuudesta: asian-
tilassa epäsymmetrisiä osapuolia voidaan sen avulla kielentää symmetrisempinä. On 
kiinnostavaa, että kanssa-postpositiolla ilmaistaan merkityksiä, jotka olisivat 
”paremmin toisin”. 
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Väline – tapa. Välineen ilmaisu on ainoa kanssa-aineistossa esiintyvä käyttö, 
jossa komitatiivilauseessa syntyvä merkitys lisää uuden merkityskerrostuman kanssa-
rakenteen leksikaalisen merkityksen päälle. Se on myös ainoa lauseyhteydessä reali-
soituva merkitys, joka on yhteinen -ine- ja kanssa-rakenteille, sekä ainoa kanssa-
postposition erillismerkitys, jonka Iso suomen kielioppi mainitsee (Hakulinen ym. 
2004: 943). Kyse on siis sanatasolla hallussapitosuhdetta ilmaisevista kanssa-
rakenteista, joiden lauseyhteys mahdollistaa tulkinnan, että seurattava käyttää 
hallussaan olevaa seuralaista lauseessa ilmaistun teon suorittamiseen. Siinä 
missä -ine-sijainen omistussuhteen ilmaus saa välineen lausemerkityksen tyypillisesti 
sopivan verbin yhteydessä, kanssa-aineiston välineenilmaukset eivät perustu yhtä 
selkeästi vain predikaatioon – hallitsevaan verbiin tai rektioelementtiin. Enemmän 
on kyse lauseyhteyden ohjaamasta tulkinnasta (kuten tekstin kimppuun piti käydä 
punakynän kanssa, HS 291061, kun varsinainen tekoverbi olisi tyyppiä teksti piti korja-
ta punakynän kanssa). 

Välineen merkityksen alla voi nähdä kajastuksen kanssa-postposition taipumuk-
sesta häivyttää osapuolten mahdollista epäsymmetrisyyttä. Kun lapset pääsevät pujotte-
luradalle kumiveneen kanssa (ks. esimerkki (556)), asiantilan tasolla lapset ajavat kumi-
veneellä, mutta kanssa-kielennyksessä kumiveneen voi tulkita samaan aikaan tasa-
vertaisena kumppanina pujotteluradalla. Samoin käymisen uhkailemassa 
viidakkoveitsen, kirveen ja kiväärin kanssa (ks. esimerkki (557)) voi nähdä kielentävän 
paitsi uhkailuun käytettyä välinettä myös ajatusta siitä, että aseet ovat olleet tilan-
teessa uhkailijan seuralaisia. 

(556)  Lisää vauhtia on luvassa veneilykoulun toisena päivänä, kun lapset pääsevät 
pujotteluradalle moottoriperäisen kumiveneen kanssa. (HS 1346486) 

(557)  Kaupungin sisällä on haluja syrjäyttää Axén, mutta asuntoa vaille jääneiden toi-
minta on vielä suoraviivaisempaa. Kotona on käyty uhkailemassa viidakko-
veitsen, kirveen ja kiväärin kanssa. (HS 1165459) 

Koska kanssa-postposition ilmaisema yhdessäolosuhteen merkitys on niin vahva, 
voi kontekstissa syntyvä välineen tulkinta olla myös virhetulkinta. Tätä havainnollis-
taa hyvin keskustelussa kuulemani sinne [kivikkorantaiseen saareen] on vaikee rantautua 
kanootin kanssa (M40, 26.10.2010). Tulkitsin tämän itse välineen ilmaukseksi 
(’kanootilla meloen on vaikea rantautua’), mutta se oli tarkoitettu ilmaisemaan päin 
vastoin sitä, että kanootista on noustava ylös ja kahlattava rantaan kanootti muka-
na, koska kanootilla ei pääse rantaan asti. On kuitenkin huomattava, että murteissa 
(mm. lounaismurteet), joissa kanssa-postpositiolla variantteineen ilmaistaan yleisesti 
välinettä, on välineen merkitys täysin konventionaalistunut, eikä siihen liity jälkiä 
tasavertaisesta yhdessäolosuhteen merkityksestä. 
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Kieliopillistumiskirjallisuudessa (mm. Heine ym. 1991; Heine & Kuteva 2002) 
esitetään, että omistussuhteen ilmaisusta kulkee universaali kehityspolku välineen 
ilmaisuun ja edelleen tavan ilmaisuun. Kanssa-postposition osalta on esitetty eri 
näkemyksiä siitä, kuuluuko tavan ilmaisu sen merkityksiin (Jaakolan 1997 mukaan 
ei, Tuukkasen 2012 mukaan kyllä; myös Suomen murteiden sanakirjassa se mainitaan 
yhtenä merkityksenä). HS2000-korpuksen 2000 esimerkin kanssa-aineistossa on 
tavanilmauksista viisi esimerkkiä: kolme ajan kanssa -ilmausta (pohtia ja ajatella ajan 
kanssa, HS 2474237, HS 2816295, sekä etsiskelemään ajan kanssa, ks. esimerkki (558)), 
luvan kanssa (ks. esimerkki (559)) sekä vauhdin kanssa (ks. esimerkki (560)). Merkitys 
ei näytä olevan yleiskielessä yleinen, mutta se on selvästi olemassa. Se, että tavan-
ilmaukset näyttävät esiintyvän enemmän vapaamuotoisessa kuin tiukassa asia-
tekstissä, antaa viitteitä merkityksen puhekielisyydestä. 

(558)  Purjehduskirjaa tutkiva brasilialaissyntyinen, mutta paljon Helsingissä aikaa viet-
tävä Gustav tapaa käyttää internetiä, muttei koskaan kirjojenetsimistarkoitukseen. 
Nuoresta miehestä on nimittäin nautinto tulla kirjastoon aistimaan kirjallista 
ilmapiiriä ja etsiskelemään kiinnostavia opuksia oikein ajan kanssa. (HS 1616021) 

(559)  Normaalisti Helsingin edustan sotilassaaret ovat kiellettyä aluetta. Jos saarille asti 
onnistuu pääsemään, vastassa voi olla yrmeähkö sotilas, joka ase kädessä kehottaa 
kohteliaasti poistumaan. Nyt yleisöllä on mahdollisuus tutustua salaperäisiin 
saariin luvan kanssa. (HS 1520262) 

(560)  [korkeushypystä] Kilpailussa seitsemänneksi sijoittunut Pohjanmaalta kotoisin 
oleva Aarne Keskinen puolestaan suhtautuu lajiin hieman eri tavalla. ”Vauhditta 
mä pääsen korkeammalta kuin tällä tavalla vauhdin kanssa”, Keskinen toteaa. 
Keskisen tulokseksi jäi 115. Tällä kaudella mies on ponkaissut vauhditta 118. 
(HS 690174) 

Jos tavan ilmaiseminen on harvinaista kanssa-postpositiolla, näyttää se -ine-sijalla 
olevan marginaalista ja rajoittuvan vain muutamiin seuralais-sanoihin. Koko 
HS2000-korpuksessa esiintyvät tavanilmauksiksi tulkittavat niine hyvineen 
(HS 15814129), omin nokkineen ~ nokkinensa (HS 3266916, HS 9199629) sekä omine 
lupinensa (HS 24985457) ja omin lupineen ~ lupinensa (HS 14073004 ja esimerkki 
(561)). 

(561)  Yhdysvaltain kongressi ei ollut halukas antamaan rahaa Meksikolle. Niinpä 
valtiovarainministeriö käytti omin lupinensa vararahastoa, joka oli tarkoitettu 
dollarin arvon tukemiseen – ei Meksikon auttamiseen. (HS 946395) 

-ine-sijan käytöstä tavanilmauksena ei ole juuri mainintoja kirjallisuudessakaan, 
mutta Kainuun murteiden kaasussyntaksin esittelyn yhteydessä Räsänen (1972: 353) 
mainitsee tiettyjen komitatiivimuotoisten sanojen tai sanaliittojen voivan jäykistyä 
”partikkeliksi, ja tällöin komitatiivia voidaan pitää lähinnä tavan ilmaisemisena” 
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(kuten niine hyvineen, omin tolokkuinesi, myötämöykkynee(n)). Laajemman tavan ilmaise-
misen puuttuminen -ine-sijan käytöstä voi olla yhteydessä siihen, että -ine-sijainen 
seuralais-lauseke edellyttää viittauspisteekseen seurattavan ilmiasua, mutta tavan-
ilmauksen tulisi voida määrittää verbiä. Kanssa-postpositiolle ei puolestaan tuota 
ongelmia esiintyä lauseessa ilman ilmipantua seurattavaa, eikä siten verbiviitteisyys-
kään ole sille ongelma. 

5.4.4 Mitä yhdessä lisää merkitykseen? 

Kanssa-aineistossa on jokseenkin yleistä (8 % aineistosta), että seuralais-lauseketta 
edeltää partikkeli yhdessä kuten esimerkissä (562) Alpo Tuhkanen tutkistelee yhdessä 
Lahja Sarasalon kanssa. Sen sijaan -ine-sijaisen seuralais-lausekkeen edellä yhdessä 
esiintyy koko korpuksessa vain kerran (ks. esimerkki (563)), eikä sekän tunnu täysin 
luontevalta. 

(562)  Nuohooja Alpo Tuhkanen tutkiskelee yhdessä Lahja Sarasalon kanssa kesämökin 
öljykamiinaa, joka vaatii huolellisen puhdistuksen säännöllisesti. (HS 571067) 

(563)  Hän on juuri julkaissut yhdessä Latin Section -yhtyeineen 11. albuminsa, joka on 
nimeltään pelkistetysti Afro Cuban Jazz. (HS 932299) 

Yhdessä onkin yksi -ine- ja kanssa-rakenteiden käyttöä erottava seikka. Tässä luvussa 
tarkastellaan ’yhdessä’-merkityksellisten adverbien merkitystä yleisesti ja yhdessä-
partikkelillisia kanssa-rakenteen käyttöjä tarkemmin sekä pohditaan, mitä yhdessä tuo 
lisää ilmauksen merkitykseen. Tässä yhteydessä en puutu siihen, miten sanajärjestys 
vaikuttaa yhdessä-sanan ilmaisemaan merkitykseen (kuten Alpo yhdessä Lahjan kanssa 
vs. Alpo Lahjan kanssa yhdessä), vaan sen tarkastelu tulee sisällyttää myöhempään 
komitatiivin tarkasteluun informaatiorakenteen kannalta. Myös rinnastavaan merki-
tykseen liittyvä yhdessä jää tämän käsittelyn ulkopuolelle (ks. tästä esimerkit (515) ja 
(516), s. 286). 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa on käsitelty yhdessä-sanaa vastaavia adverbiaaleja 
ja niiden merkitystä komitatiivimuodon yhteydessä. Yksi niiden keskeinen käyttö-
yhteys on vähentää ilmauksen monitulkintaisuutta niissä kielissä, joissa sama muoto 
ilmaisee neutraalisti sekä komitatiivin perusmerkitystä seuralaissuhdetta että 
instrumentaalin perusmerkitystä välinettä. Näin toimivat ainakin englannin together 
(with), saksan zusammen (mit), latvian kopā (ar) ja viron koos (-ga). (Stolz ym. 2006: 44, 
364, 367.) Havainnollistan tätä käyttöä ja sillä tehtävää merkityseroa vironkielisillä 
lauseilla Andres pildistab mind telefoniga ja Andres pildistab mind koos telefoniga esimerkis-
sä (564) a ja b. 



 

301 

(564) a. Andres pildistab               mind            telefoniga. 
Andres valokuvata-SG3    minä-PART    puhelin-COM 
’Andres valokuvaa minut puhelimella’ / ’Andres valokuvaa minut ja puhelimen’ 

b. Andres pildistab               mind            koos          telefoniga. 
Andres valokuvata-SG3    minä-PART   yhdessä     puhelin-COM 
’Andres valokuvaa minut ja puhelimen’ 

Lause a mahdollistaa kaksi eri tulkintaa komitatiivirakenteen seurattava-sanasta ja 
siten ilmauksen merkityksestä: Andres [pildistab] telefoniga sisältää välineen merkityk-
sen ’Andres käyttää puhelinta kuvaamisvälineenä’, ja mind telefoniga on prototyyppi-
nen yhdessäolon ilmaus ’minut ja puhelimen’. Sen sijaan koos telefoniga -ilmaus 
lauseessa b mahdollistaa yksinomaan yhdessäolon ilmauksen, jossa ’minä’ ja ’puhe-
lin’ ovat kuvauksen kohteena. Sama ero voidaan nähdä kanssa-rakenteessa: kuvaan 
sinut kameran kanssa mahdollistaa molemmat tulkinnat, mutta kuvaan sinut yhdessä 
kameran kanssa vain yhdessäolon ’sinut ja kameran’. 

Niissä yhteyksissä, joissa ’yhdessä’-merkityksinen adverbiaali on vapaa-
valintainen eikä erota yhdessäolon ja välineen merkitystä, sen ilmaisemasta merki-
tyksestä näyttää kirjallisuudessa olevan useita tulkintoja. Zhang (2007: 146) toteaa 
informanttiensa antamien vastausten perusteella englannin together with -rakenteen 
ilmaisevan epäsymmetrisempää suhdetta kuin with yksin (esimerkkilauseina John 
baked a cake with Mary ja John baked a cake together with Mary, joista ensimmäisessä 
osapuolet ovat tasavertaiset partnerit ja jälkimmäisessä John on pääasiallinen toimi-
ja). Sen sijaan esimerkiksi saksan zusammen mit -rakenteen samoin kuin maltan 
vastaavan flimkien ma’ -rakenteen Stolz ym. (2006: 44–45, 302) toteavat korostavan 
osapuolten autonomisuutta ja jaettua tilannekontrollia, mikä on täysin päin-
vastainen tulkinta. Hyvä kysymys on, paljonko näkemyserot johtuvat eri kielten 
lekseemien merkityseroista ja paljonko yksilöiden ja heidän intuitioidensa välisistä 
eroista. Jälkimmäiseen voisi viitata se, että keskusteluissa esimerkiksi viron, englan-
nin ja saksan natiivipuhujien kanssa käy ilmi, ettei rakenteilla välttämättä nähdä 
minkäänlaista merkityseroa – tai koko ’yhdessä’-adverbillistä ilmausta pidetään 
redundanssin vuoksi epäkieliopillisena. Asian selvittäminen vaatisi omaa tarkempaa 
tutkimustaan. 

Suomen yhdessä edellyttää, että osapuolet toimivat asiantilassa yhdessä yhteisessä 
roolissa ihan kuten zusammen (Stolz ym. 2006: 21). Tämä johtaa siihen, ettei yhdessä 
sovellu vastavuoroisessa suhteessa olevia osapuolia kielentävään kanssa-
rakenteeseen. Vastavuoroisessa toiminnassahan itsenäiset osapuolet osallistuvat 
toimintaan omista rooleistaan, eivät yhteisessä roolissa. Siinä missä vastavuoroisen 
ilmauksen Venäjä neuvottelee Kiinan kanssa neuvottelujen osapuolet ovat Venäjä ja 
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Kiina, variantti Venäjä neuvottelee yhdessä Kiinan kanssa tuntuu ilmaisevan vain neuvot-
telujen yhtä osapuolta ja toinen jää eksplikoimatta. Sama näkyy ehkä vielä selvem-
min nominaalisen rektioelementin yhteydessä (*sopimus yhdessä Kiinan kanssa ei tun-
nu hyväksyttävältä). Aineistossa tosin esiintyy esimerkki yhdessä jnkn kans-
sa -ilmauksesta myös vastavuoroisen verbin yhteydessä: Suomen naiset kamppailevat 
yhdessä Unkarin ja Ruotsin kanssa (ks. esimerkki (565)). Tässä ’kamppailun’ vastavuo-
roisuus kuitenkin muuttuu yhdessä-sanan myötä tulkinnanvaraisen vastavuoroisuu-
den merkitykseen ’kilpailla’ (vrt. kilpailun tulkinnanvaraisuutta havainnollistavat 
esimerkit (531) ja (532), s. 292). 

(565)  Naisten sarjassakin suosikkeja ovat Espanja ja Tshekki. Suomen naiset 
kamppailevat sijoista kolme–viisi yhdessä Unkarin ja Ruotsin kanssa. (HS 578319) 

Jos ajateltaisiin, että suomen yhdessä liittyy osapuolten epäsymmetrisyyteen, 
kuten Zhang (2007) esittää englannin together-adverbistä, tuntuisi luontevalta, että 
sitä käytettäisiin ennen kaikkea epäsymmetristä yhdessäoloa ilmaisevan -ine-sijan 
yhteydessä. Kuten edellä kävi ilmi, -ine-aineistossa sitä ei kuitenkaan esiinny. Tämä 
voi tosin johtua myös siitä, että yhdessä edellyttää osapuolilta samaan aikaan paitsi 
yhteisessä roolissa osallistumista myös itsenäisyyttä ja itsellisyyttä (Stolz ym. puhu-
vat autonomisuudesta), ja tätä -ine-sija ei voi ilmaista. Myös esimerkissä (563) yhdessä 
Latin Section -yhtyeineen juuri tämä yhdessä-sanan implikoima osapuolten itsellisyys 
tuntuu muodostavan ristiriidan sen kanssa, että -ine-sija ilmaisee vain seurattavan 
kautta toimintaan osallistuvaa seuralaista. 

Kuitenkin myös itse ajatus, että yhdessä toisi ilmaukseen epäsymmetrisyyden tun-
nun, sotii ainakin omaa kieli-intuitiotani vastaan. Ennemmin näkisin Stolzin ym. 
tulkintaan tukeutuen, että komitatiivimuotoa edeltävä yhdessä korostaa osapuolten 
tasavertaisuutta kuvatussa asiantilassa sekä jaettua kontrollia toiminnassa ja vastuuta 
toiminnasta. Agentiivisiin osapuoliin yhdistyvä yhdessä korostaakin osapuolten 
yhteisen toiminnan jakamista ja sen suorittamista nimenomaan seurassa, ei yksin. 
Esimerkiksi edellä esiin tulleessa esimerkissä Tuhkanen tutkistelee yhdessä Sarasalon 
kanssa (ks. esimerkki (562)) korostuu tutkistelun samanaikaisuus ja samapaikkaisuus 
ja siten jaettuus. Erityisen hyvin toiminnan jaettuuta havainnollistaa pyöräilykilpai-
lua kuvaava esimerkki (566), jossa ’Bettini’ ja ’kolme muuta pyöräilijää’ ovat kaikki 
keskenään verrannollisessa johtoasemassa ja mahdollisesti kukin vuorollaan vetä-
mässä pyöräilijäjoukkoa. 

(566)  24-vuotias Bettini johti joukkoa yhdessä kolmen muun pyöräilijän kanssa viimei-
set 30 kilometriä. (HS 672675) 
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Tyypillisissä tekoa kuvaavissa tapauksissa yhdessä jnkn kanssa voikin tulla varsin 
lähelle yhteistyön merkitystä, kuten esimerkissä (567) Suomen ilmailuliitto ja harraste-
ilmailun jäsenlajit [järjestävät] yhdessä Räyskälä-Säätiön kanssa, johon voisi merkitystä 
muuttamatta vaihtaa yhdessä-sanan tilalle yhteistyössä. Jälkimmäistä myös esiintyy 
aineistossa, kuten nähdään esimerkistä (568) JazzHouse ja jazzfestivaali [järjestivät] 
yhteistyössä Suomen Jazzliiton, Musiikin tiedotuskeskuksen ja Kööpenhaminan Suomi-
instituutin kanssa (3 % kanssa-aineistosta). 

(567)  Tapahtuma jatkuu ensi sunnuntaihin asti. Sen järjestävät Suomen Ilmailuliitto ja 
harrasteilmailun jäsenlajit yhdessä Räyskälä-Säätiön kanssa. (HS 686697) 

(568)  Konserttikiertueen järjestivät Kööpenhaminan JazzHouse ja paikallinen jazz-
festivaali yhteistyössä Suomen Jazzliiton, Musiikin tiedotuskeskuksen ja  
Kööpenhaminan Suomi-instituutin kanssa. (HS 1256903) 

Yhteistyön tekemistä ilmaistaan aineistossa toki myös muiden yhteistyö-sanan 
muotojen avulla (kuten tekee, painottaa, vastustaa yhteistyötä; sopii, keskustelee, on puhetta, 
ehdotus yhteistyöstä; suhtautuu, johtaa, motivaatio yhteistyöhön jnkn kanssa; yhteensä yhteis-
työ-sana esiintyy 7 %:ssa aineiston kanssa-rakenteista). Yhteistyö- esiintyy tyypillisesti 
organisaatioiden ja kollektiivien virallista toimintaa kuvaavissa ilmauksissa, kun 
yhdessä on osapuolten valikoitumisen kannalta avoimemmassa käytössä (esiintyy 
paljon mm. erisnimien yhteydessä). Toisaalta yhteistyössä on käytöltään yhdessä-
ilmausta avoimempi siinä, että se voi jättää avoimeksi kysymyksen seuralaisen voli-
tionaalisuudesta. Tätä havainnollistaa esimerkki (569) Kesko aikoo yhteistyössä ulkomi-
nisteriön kanssa laatia. Selvää on, että Keskolla on aikomus laatia pelisääntöjä, mutta 
ulkoministeriön agentiivisuus jää avoimeksi: aikooko sekin, vai onko se vain suun-
niteltu yhteistyökumppani Keskon yksin kaavailemalle toiminnalle? Yhdessä sen 
sijaan ilmaisisi, että molemmat osapuolet osallistuvat tasavertaisesti kaikkeen 
toimintaan (vrt. Kesko aikoo yhdessä ulkoministeriön kanssa ’myös ulkoministeriö on 
mukana sunnittelemassa pelisääntöjen laatimista’). Yhteistyön merkitysvivahde ei 
ole ominainen vain suomen ’yhdessä’-sanalle, vaan se tuntuu esimerkiksi liettuan 
yhdessä jnkn kanssa -ilmaisua vastaavassa kartu su -rakenteessa (Maija Tervola, henki-
lökohtainen tiedonanto). 

(569)  Keskokin aikoo yhteistyössä ulkoministeriön kanssa laatia vastaavanlaisia peli-
sääntöjä niitä kaipaaville yrityksille. (HS 658388) 

Yhteistyön merkitys on selkeä ja helposti hahmotettavissa, mutta se soveltuu 
vain pieneen osaan yhdessä-ilmauksia. Lähtökohtaisesti yhteistyön tulkinta on pois-
suljettu ilmauksista, joissa seurattava (ja sen myötä myös seuralainen) on asiantilassa 
patientti kuten esimerkissä (570). ’Yhteistyössä’-merkityksen seuralainen pitäisi 
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nimittäin voida tulkita yhteistyön tekijäksi asiantilassa agentiivisesti toimivan kanssa 
(vrt. yhteistyössä Viron joukkueen kanssa ’myös Viron joukkue valmensi Suomen jouk-
kuetta’). Sen sijaan yhdessä tuo ilmaukseen rinnakkaisuuden kuten samanaikaisuuden 
ja samapaikkaisuuden tuntua: joukkueita valmennettiin yhtä aikaa samassa paikassa 
ja samoin metodein. Sama pätee luonnollisesti elottomiin osapuoliin, joille toiminta 
kuten yhteistyön tekeminen ylipäätään on mahdotonta ja joiden yhteydessä yhdessä 
ilmaisee osapuolten ajallista ja paikallista läheisyyttä (ks. esimerkki (571): ’päiväkoti 
ja asunnot valmistuivat yhtä aikaa samalle alueelle’). 

(570)  Suomen joukkuetta valmennettiin yhdessä Viron joukkueen kanssa. 
(HS 1304296) 

(571)  Messualueella on tavoiteltu ja tavoitettu paljon hyvää. Lapsille on pyritty tarjoa-
maan turvallisuutta ja virikkeitä, rakennettuja tai luonnontilaisia leikkialueita. 
Päiväkoti valmistui yhdessä asuntojen kanssa ja alakouluun pääsee kävellen 
joutumatta liikenteen jalkoihin. (HS 1049851) 

5.5 Kokoavaa tarkastelua 

Suomen pääasiallisten komitatiivimuotojen -ine-sijan ja kanssa-postposition merki-
tyskentillä on yhteinen ydin: inhimillisten osapuolten yhdessäolon ilmaisu. Tämä 
onkin yksi harvoja asioita, jotka muotojen ilmaisemissa merkityksissä on yhteistä, ja 
itse asiassa senkin tarkempi luonne on kummallakin muodolla omanlaisensa. 
Muodoilla on siis selvästi toisistaan poikkeavat merkityskentät, ja muotojen merki-
tykset myös muodostuvat eri aspekteista. 

-ine-sijan perusmerkitys on komitatiivin prototyyppimerkitys, toisistaan erillisten 
inhimillisten olioiden epäsymmetrinen yhdessäolosuhde eli seuralaissuhde (lapsi 
äiteineen). Lähellä tätä on prototyyppinen omistussuhteen ilmaisu (lapsi reppuineen), 
jossa kietoutuvat yhteen omistusoikeuden, hallintasuhteen ja hallussapitosuhteen 
merkitykset; lisäksi omistussuhteisiin lukeutuu myös abstrakti omistussuhde (lapsi 
pelkoineen, vitseineen, piirustuksineen). Näiden merkitysten ulkopuolella -ine-sija keskit-
tyy yhdistämään lähinnä komitatiiville epäprototyyppisiä elottomia osapuolia. Kyse 
voi olla samaan olioon viittaavista osapuolisanoista, jolloin -ine-rakenne ilmaisee 
osa–kokonaisuus-suhteita – niin tiukan hierarkkisia meronyymisia suhteita (elolli-
sesta lapsi näppärine sormineen, elottomasta puu juurineen) kuin löyhempiä osista koos-
tumisen suhteitakin (lapsiperhearki sanomalehden sivuihin liimautuneine parsakaalin-
paloineen, sadesäiden kastematojentarkkailuretkineen ja jokailtaisine nukkumaanmenohulaba-
loineen). Elottomat toisistaan erilliset osapuolet ovat toisiinsa tyypillisesti 
spatiaalisessa suhteessa (sisällä sijainti talo irtaimistoineen, pinnalla sijainti pöytä maali-
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purkkeineen, läheisyydessä sijainti järvi intiaanikylineen) tai, jos osapuolet muodostavat 
yhdessä funktionaalisen ja/tai käsitteellisen kokonaisuuden, liittymissuhteessa (jousi 
nuolineen, pöytä tuoleineen). -ine-sijalla voidaan ilmaista myös sellaista osapuolten 
yhteenkuuluvuussuhdetta, jonka luonnetta ei voida – tai ei haluta – spesifioida 
tarkemmin (joulu kinkkuineen, moottoripyörä ajoasentoineen, asfaltointi kumipintoineen). 

Nämä merkitykset – seuralaissuhde, omistussuhde, osa–kokonaisuus-suhde, 
spatiaalinen suhde, liittymissuhde ja kuulumissuhde – ovat -ine-rakenteen keskeiset 
sanatasolla ilmenevät merkitystihentymät. Näiden lisäksi -ine-rakenteen laajemmassa 
tekstiyhteydessä voi syntyä tulkinta myös toisesta, päällekkäisestä merkityksestä. 
Ensinnäkin sanatason merkitys voi täydentyä, kun merkityksessä otetaan huomioon 
koko komitatiivilause. Lausetasolla syntyviä keskeisiä merkityksiä ovat välineen 
ilmaus (nainen palasi autoineen, miehet häiriköivät puukkoineen), ’mukaan 
lukien’ -merkitys (kirjassa on johdantoineen 537 sivua, auto maksaa veroineen miljoonan), 
syyn tai perusteen merkitys (Itävalta näyttää postikortin idylliltä vuoristomaisemineen, 
yhteisautoilu vähentää ajoa päästöineen) ja konsessiivinen merkitys (elokuva on puutteineen-
kin kiinnostava). Toiseksi -ine-rakenteella voi olla laajempia tekstuaalisia merkitys-
tehtäviä, joista edellä on lyhyesti esitelty komitatiivilauseen sisällä ilmenevät tiivistys 
(palkkaratkaisu liittokierroksineen ’jota edeltää’) ja fokusointi (Arne Jakobsen tuoleineen 
’Arne Jacobsenin suunnittelemat tuolit’). 

-ine-rakenteen ilmaisema merkitys onkin huomattavan kompositionaalinen. 
Ensinnäkin se koostuu edellä kuvatulla tavalla sanatason merkityksestä ja mahdolli-
sesta sen päälle lisääntyvästä kontekstuaalisesta merkityksestä. Toiseksi sanatasolla 
on huomattavan monta eri komponenttia, jotka vaikuttavat merkitysten erotteluun. 
Jo -ine-sijan muodossa on kaksi osaa. Itse sijapääte ilmaisee paitsi (vähintään) 
kahden osapuolen osallisuutta kuvattuun asiantilaan myös sitä, että seuralaisen on 
niistä toissijainen ja osallistuu toimintaan vain välillisesti. Muodon toinen osa, päät-
teeseen pakollisena liittyvä possessiivisuffiksi, edellyttää osapuolisanojen referenteil-
tä kiinteää suhdetta toisiinsa tai, jos niillä ei valmiiksi ole sitä, pakottaa sellaisen 
merkitykseen. Muodon lisäksi sanatasolla vaikuttavat voimakkaasti osapuolisanojen 
leksikaaliset merkitykset. Koska -ine-sija yhdistää monipuolisesti erilaisia osapuolia, 
leksikaalisen merkityksen taso on keskeinen -ine-rakenteen sanatason merkityksiä 
erotteleva seikka. Se käsittää tässä osapuolten elollisuuden ja olioiden keskinäisen 
suhteen luonteen sekä osapuolisanojen sanasemanttiset suhteet kielen tasolla. 
Leksikaalisen merkityksen alle voidaan lukea myös tulkinnat osapuolten suhteesta. 
Silloin kun osapuolisanojen välillä ei ole relationaalista tai sanasemanttista suhdetta, 
tulkinta osapuolille luontevasta suhteesta ja siten komitatiivin sanatason merkityk-
sestä perustuu tietoon osapuolten ominaisuuksista ja konventionaalisista toiminta- 
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ja käyttötavoista. Näin on tyypillisesti elottomien toisistaan erillisten osapuolten 
kohdalla, ja erityisesti spatiaalisen suhteen merkitystihentymä perustuu pääasiassa 
leksikaalisen tason tulkintoihin ja niistä tehtyihin pragmaattisiin päätelmiin.  

Siinä missä -ine-sijan merkitys on osista rakentumista ja kerroksisuudessaan 
jossain mielessä vertikaalista, kanssa-postposition merkityksenmuodostus tuntuu 
olevan horisontaalista, erilaisten toisiinsa vaikuttavien rinnakkaisten näkökulmien 
yhdistämistä. Kanssa-muoto on yksitasoinen siinä mielessä, että se tuntuu ilmaisevan 
lähinnä vain (vähintään) kahden osapuolen osallisuutta toimintaan ja jättävän avoi-
meksi osapuolten keskinäisen roolituksen tilanteessa. Se ei siis ota kantaa siihen, 
toimivatko osapuolet samassa vai eri rooleissa. Osapuolten se kyllä edellyttää ole-
van toisistaan erillisiä ja toiminnassaan itsenäisiä. 

Kanssa-postposition merkityskentän hahmottuminen ei nojaa erityisen vahvasti 
leksikaalisen merkityksen tasoon: kanssa ei sanele osapuolisanojen välille sana-
semanttisia suhteita, eivätkä osapuolten ominaisuudet nouse eri merkityksiä erotta-
vaan asemaan. Jälkimmäinen on yhteydessä siihen, että kanssa keskittyy ylivaltaisesti 
yhdistämään komitatiiville prototyyppisiä inhimillisiä osapuolia. Sen sijaan merki-
tyksen kannalta määräävää on kanssa-postposition lausekonteksti ja siihen sisältyvät 
leksikaaliset ja pragmaattiset tekijät, jotka ohjaavat tulkintaa. Kanssa-postposition 
keskeinen käyttökonteksti ovatkin vastavuoroisen toiminnan ilmaukset, joissa 
kanssa-lauseke on verbin tai jonkin muun sanan täydennys ja saa merkityksensä 
tuon rektiosanan semantiikasta. 

Keskeiset kontekstisidonnaiset kanssa-postposition merkitykset ovat vasta-
vuoroinen suhde (avioitua, keskustella, riidellä; avioliitto, keskustelu, riita jnkn kanssa), 
osapuolten yhdistyminen (yhdistyä, fuusioitua, sulautua jnkn kanssa), osapuolten vertai-
lu (samanlainen, tasoissa, yhtä suuri, sama X jnkn kanssa) sekä suunnan tai kohteen 
ilmaus (ahkeroida, touhuta, puuhastella jnkn kanssa ’parissa’; hosua, tuskailla, selvitä jnkn 
kanssa ’suhteen’). Kontekstista irrallisista merkityksistä keskeisin on merkityskentän 
ydin eli (rinnakkaisen) yhdessäolosuhteen ilmaus. On mahdotonta määritellä tarkas-
ti, asettaako kanssa yhdessäolosuhteen osapuolet asiantilassa osallistumisensa 
kannalta täysin tasavertaiseen asemaan vai jättääkö se suhteen symmetrisyyden kon-
tekstuaalisen tulkinnan varaan, mutta se on selvää, ettei kyseessä ole -ine-sijan tapai-
nen täysin epäsymmetrinen suhde. Omistussuhde, joka käsitteellisesti on lähellä 
yhdessäolosuhdetta, ei näytä kuuluvan kanssa-postposition merkitysytimeen: kanssa 
ilmaisee omistussuhteista vain hallussapitosuhdetta (rouva kepin kanssa, Hugo voitto-
pystin kanssa), ja aineistossa esiintyvät omistusoikeuden tai hallintasuhteen (teknikot 
tietokoneidensa kanssa) sekä abstraktin omistuksen merkitykset (asiakas kuoleman-
pelkonsa kanssa) liittyvät kanssa-postpositiolle valinnaisen possessiivisuffiksin käyt-
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töön. Hallussapidon merkitys voi laajeta kontekstin vaikutuksesta välineen 
ilmaukseksi (uhkailla viidakkoveitsen kanssa), ja myös omistussuhteen kieliopillistu-
mispolku välineestä tavanilmaukseen asti näkyy kanssa-aineistossa (ajan, luvan, vauh-
din kanssa). 

Elottomien osapuolten yhdistäminen ei ole kanssa-rakenteelle tyypillistä, ja sitä 
edustaa aineistossa lähinnä yhdistelmän merkitys (muikut perunoiden kanssa, leggarit 
tunikan kanssa). Samoin yleiskielelle on hyvin harvinaista ilmaista kanssa-
postpositiolla eroamattomia suhteita. Aineiston vähäiset esimerkit liittyvät osista 
koostumisen (korvapuustiversio cappuccinon ja mehun kanssa) ja ’mukaan 
lukien’ -merkityksiin (viisi-kuusi tonnia opintotuen kanssa). Elollisista osapuolista osa–
kokonaisuus-suhteen voi tosin ajatella liittyvän seurattava-sanana olevan 
me-pronominin inklusiiviseen käyttöön (me Tuomaksen kanssa ’minä ja Tuomas’), 
jolloin kanssa-rakenne ilmaisee yksilön sisältymistä ryhmään. 

Kanssa-lausekkeen edellä käytettävä yhdessä-adverbiaali ei varsinaisesti muuta 
kanssa-postposition merkitystä vaan vahvistaa osapuolten tasavertaisuuden merki-
tystä siten, että se korostaa niiden autonomisuutta ja jaettua kontrollia sekä lähei-
syyttä ajassa ja paikassa. 

Edeltävästä merkityskenttien hahmottelusta nähdään, että sekä -ine- että kanssa-
rakenteella on keskeisiä merkityksiä, joita toisella muodolla ei voi ilmaista. -ine-sijan 
merkittävin kanssa-postposition ulottumattomiin jäävä käyttötapa on monenlaisten 
osa–kokonaisuus-suhteiden ilmaisu. Myös spatiaalisten sekä liittymis- ja kuulumis-
suhteiden ilmaisu on -ine-sijalle yleistä mutta kanssa-postposition käytölle vierasta. 
Pääosassa näistä käytöistä on kyse elottomien osapuolten suhteista ja siten komita-
tiivin perusluonteen kannalta epäprototyyppisestä käytöstä. Kanssa-postpositiota 
puolestaan käytetään -ine-sijalle mahdottomalla tavalla vastavuoroisten suhteiden 
ilmaisuun sekä kielennettäessä muita merkityksiä, jotka edellyttävät osapuolten eril-
lisiä rooleja, kuten vertailua ja toiminnan suuntautumista kohti seuralaista. Näissä 
osapuolet ovat kyllä komitatiiville tyypillisiä, mutta niiden tasavertaisuus ja roolien 
erillisyys tekee ilmauksista komitatiivin perusluonteen kannalta epäprototyyppisiä. 

Myös suhde lausekontekstiin erottaa suomen komitatiivimuotoja toisistaan. 
Merkittävin ero liittyy rektiokäytön mahdollisuuteen: kanssa-postpositiota käytetään 
runsaasti (lähes 2/3 aineistosta) sekä verbien että muiden sanojen täydennyksenä, 
mutta -ine-sijalla ei ole lainkaan vastaavaa käyttöä. Toisaalta kanssa-postpositiolta 
puuttuvat lähes kokonaan sellaiset lauseyhteydessä aktivoituvat lisämerkitykset, 
jotka kerrostuvat sanatason merkityksen päälle, välineen merkitystä ja joitain harvo-
ja (erityisesti puhekielisiä) ’mukaan lukien’ -merkityksiä lukuunottamatta. -ine-sijalla 
tällaisia ovat edellisten lisäksi ainakin syyn tai perusteen ilmaus, konsessiivinen 
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merkitys sekä laajemmat tekstuaaliset käytöt kuten fokusointi ja tiivistys. Lisäksi 
kanssa-postpositiolta puuttuu täysin kuvaileva käyttö, joka on keskeinen merkityk-
sen osa monissa eroamatonta suhdetta ilmaisevissa -ine-lauseissa. Onhan kokonai-
suuteen sisältyvien osien mainitseminen usein samalla kokonaisuuden kuvailua. 
Kuvailua on erityisesti -ine-sijaisten ruumiinosasuhteiden (ks. esimerkistä (374) 
lähtien, s. 236) ja osista koostumisen ilmausten yhteydessä (ks. esimerkit (391)–
(401), s. 241) samoin kuin osa–kokonaisuus-suhdetta lähelle tulevien, ominaisuuk-
sia kielentävien abstraktin omistuksen ilmausten yhteydessä (ks. esimerkit (370)–
(371), s. 234). Myös koko kuulumisen merkitystä (ks. esimerkit (454)–(459), s. 262) 
voi pitää lähtökohtaisesti kuvailevana. 

Eroja on myös molempien muotojen yhteisesti ilmaisemissa merkityksissä. 
Ensinnäkin jo ydinmerkitys, yhdessäolosuhteen ilmaisu, on molemmilla muodoilla 
omanlaisensa: -ine-sijalla epäsymmetrinen ja kanssa-postpositiolla joko symmetrinen 
tai avoin. Toiseksi muodot poikkeavat toisistaan siinä, kuinka laajasti ne voivat 
ilmaista omistussuhdetta. -ine-sija possessiivisuffikseineen kattaa koko Heinen 
(1997) seitsenkohtaisen omistussuhteiden listan, kanssa-postposition ilmaisu-
potentiaali tavoittaa lähinnä vain hallussapitosuhteen ilmaisun. Osittain tämä on 
yhteydessä possessiivisuffiksin osuuteen merkityksen muodostumisessa, mutta 
osittain voi ajatella olevan kyse myös yleisemmästä merkityksen abstraktiudes-
ta: -ine-sijan voi pidemmälle kieliopillistuneena muotona nähdä ilmaisevan kanssa-
rakennetta pidemmälle kieliopillistuneita ja siten abstraktimpia merkityksiä. 

Suomen -ine- ja kanssa-komitatiiveilla on siis yleiskielessä omat keskeiset käyttö-
tapansa ja -yhteytensä sekä merkitystehtävänsä, joissa kumpikin on toisellaan 
korvaamaton kielennyskeino. Myös yhteisissä käytöissä kummallakin muodolla on 
oma merkitysvivahteensa. Suurine osumafrekvensseineen ja laajamittaisine rek-
tiokäyttöineen kanssa-postpositio on kahdesta muodosta vähemmän huomiota 
herättävä, ja tämä voi osaltaan aiheuttaa tunteen -ine-sijan kohosteisuudesta kielen-
käytössä. -ine-komitatiivi on kuitenkin käytössä joustava ja monipuolinen muoto, 
joka on erityisen käyttökelpoinen olioiden suhteiden osoittajana ja tekstin tiivistä-
misen keinona. Käsillä olevassa tutkimuksessakin olen käyttänyt sitä tekstissä ilmai-
semaan kaikkia niitä merkityksiä, jotka aineiston perusteella ovat sen keskeiset 
merkitystihentymät sekä pääasialliset lausemerkitykset. Esimerkiksi edellä tässä 
kappaleessa se ilmaisee syytä tai perustelua lauseessa, jossa -ine-rakenteen yhdistä-
mät osapuolet ovat toisiinsa lähinnä kuulumissuhteessa. Löydätkö tarkkoine silmi-
nesi tekstistä kaikki muut merkitykset? 
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6 KOONTI 

Olen tarkastellut tutkimuksessani suomen komitatiivin keskeisiä muotoja, -ine-sijaa 
ja kanssa-postpositiota. Keskeinen tavoitteeni on ollut selvittää näiden syntaktisia ja 
semanttisia ominaisuuksia ja tarkastella niiden perusteella sekä muodonvalintaa -ine-
sijan ja kanssa-postposition välillä että muodoilla ilmaistavia merkityksiä. Tutkimus 
kohdistuu komitatiivin käyttöön kirjoitetussa yleiskielessä, ja pääasiallisena aineisto-
na olen käyttänyt Helsingin Sanomien toimitetuista teksteistä koostuvaa HS2000-
korpusta. 

Tutkimuksen perusvire on typologinen: olen ottanut lähtökohdaksi komitatiivin 
typologisen määrittelyn ja peilannut tuloksia komitatiivin typologiseen yleiskuvaan. 
Siten tutkimuksen tulokset osallistuvat ensinnäkin typologiseen komitatiivia koske-
vaan keskusteluun tarjoamalla yksityiskohtaisen analyysin yksittäiskielestä, joka 
sisältää (ainakin) kaksi varsin erilaista komitatiivimuotoa. Toiseksi ne täydentävät ja 
syventävät suomen kielen tutkimusta liittymällä osaksi suhteellisen tuoretta fennis-
tistä lähestymistapaa, joka tarkastelee suomen kielioppia typologisesta näkö-
kulmasta. 

Tutkimus koostuu johdanto- ja koontilukujen lisäksi neljästä pääluvusta. Niistä 
ensimmäinen (luku 2) taustoittaa tutkimusta yhtäältä suhteuttamalla komitatiivia 
sijamuotoihin maailman kielissä ja toisaalta kuvaamalla komitatiivin typologisia 
muodollisia ja semanttisia ominaisuuksia. Lisäksi luku hahmottaa kuvan tähän-
astisesta -ine-sijaa ja kanssa-postpositiota koskevasta tutkimustiedosta, jota analyysi-
lukujen tulokset täydentävät – osittain aikaisempia näkemyksiä vahvistaen ja osit-
tain niitä korjaten. 

Kolme muuta päälukua tarkastelevat -ine- ja kanssa-rakenteiden ominaisuuksia ja 
käyttöä eri näkökulmista pääasiassa HS2000-korpuksen aineiston ja siten kirjoitetun 
kielen perusteella. Vaikka muodot ilmaisevat yhteistä yleistä perusmerkitystä, inhi-
millisten olioiden yhdessäoloa, niiden välillä paljastuu olevan enemmän erottavia 
kuin yhdistäviä piirteitä. Kummallakin rakenteella on omanlaisensa käyttötendenssit 
niin lausekerakenteen, seurattavan eksplisiittisyyden, lauseeseen sijoittumisen ja 
hallitsevan verbin semantiikan kuin rakenteella yhdistettävien sanojen substantiivi-
hierarkian, osapuolten elollisuuden ja rakenteiden ilmaisemien merkitysten suhteen. 
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Näiden perusteella tutkimuksessa hahmottuu kuva kahdesta hyvin erilaisesta, eri 
tavoin ja eri merkitystehtävissä toimivasta komitatiivista. 

Ensimmäisen näkökulman komitatiivin käyttöön tutkimus luo lauseke- ja lau-
setasolla, jolla tarkastellaan seuralais-lausekkeen syntaktista asemaa ja sisäistä raken-
netta, seurattavan kielentämistä, komitatiivirakenteen osien sijoittumista lauseeseen 
sekä komitatiivirakennetta hallitsevien verbien semantiikkaa (luvussa 3). 

Syntaktisesti -ine-lauseke näyttää muodostavan joko oman itsenäisen lausekkeen-
sa, jolloin se toimii lauseessa adjunktina, tai se voidaan hahmottaa osaksi välittö-
mästi edeltävää seurattava-lauseketta. Sijalla on aineistossa selvää käyttöä seuratta-
va-sanaa määrittävänä attribuuttina (kuten mustatakkiset miehet poskikiharoineen ovat 
hasideja), vaikka adverbaalinen käyttö on yleisempää (kuten rakennus paloi torneineen). 
Kanssa-ilmaus esiintyy aineistossa lähinnä vain adverbaalisena, ja se voi joko olla 
adjunkti (kuten lounastaa Albertin kanssa) tai täydentää argumenttina verbiä (kuten 
avioitua Albertin kanssa) tai muuta lauseen sanaa, jota nimitän rektioelementiksi 
(kuten avioliitto Palmrothin kanssa). Molempien muotojen seuralais-lausekkeet koos-
tuvat yleisimmin vain yhdestä yksittäisestä seuralaissanasta, joskin kanssa-ilmaus 
sisältää usein myös attribuutteja, appositioita, seuralais-sanan kompleksisuutta tai 
kaikkia näitä. Näistä attribuutit ja kompleksit seuralais-sanat ovat myös -ine-
lausekkeelle mahdollisia mutta kanssa-ilmausta selvästi harvinaisempia; sen sijaan 
useat rinnakkaiset seuralais-sanat ovat tyypillisempiä -ine-lausekkeelle kuin kanssa-
ilmaukselle. Seuralais-lausekkeiden kokonaispituudet ovat molempien muotojen 
käytössä keskimäärin samansuuruiset, eikä -ine-sijaa tämän perusteella olekaan syytä 
pitää kanssa-postpositiota raskaampana muotona. 

Seurattavalla ei ole morfosyntaktista merkintää, vaan se valikoituu lauseesta 
semanttisin ja pragmaattisin perustein. Tyypillisesti seurattavaa kielennetään erilli-
sellä seurattava-lausekkeella, mutta se voi saada ilmiasunsa myös pelkässä predikaat-
tiverbin persoonapäätteessä tai se voidaan jättää kokonaan eksplikoimatta. Viimei-
sin on -ine-rakenteelle mahdollista lähinnä vain ellipsin yhteydessä, sillä -ine-sijan 
pakollinen possessiivisuffiksi edellyttää viittauskohtaa, vaikka sitten tyhjäksi jätettyä 
(kuten Hän on suhteessa itseensä (…). [ø] Esteettisenä – ja lihallisena, [ø] aivoineen kaikki-
neen). Sen sijaan kanssa-rakenteessa seurattavan implisiittisyys on hyvin yleistä, ja sitä 
esiintyy persoonan häivyttävien verbimuotojen kuten passiivin (kuten lasten kanssa 
työstetään helppoja materiaaleja) ja nollapersoonan (kuten meille voi tulla ongelman kanssa) 
sekä rektioelementin yhteydessä (kuten kiistat lännen kanssa ovat haitaksi liiketoiminnal-
le), kun seurattava on inhimillinen. 

-ine- ja kanssa-rakenteet poikkeavat toisistaan varsin paljon sen suhteen, mihin 
kohtaan lausetta, tarkemmin mihin lauseen kenttään, ne sijoittuvat. -ine-rakenteella 
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on kolme tyypillistä kenttämallia: se sijoittuu joko kokonaan lauseen teemapaikalle 
tai kokonaan loppukenttään, tai se voi jakautua niin, että seurattava-lauseke sijaitsee 
teemapaikalla ja seurattava-lauseke loppukentässä. Kanssa-rakenne keskittyy viimek-
si mainittuun kenttämalliin. Eri kenttiin sijoittumisen taustalla on ensinnäkin seurat-
tava-lausekkeen lauseenjäsenasema, sillä subjekti on tyypillisesti teemapaikalla, 
objekti loppukentässä. Kanssa-rakenteessa seurattava-lauseke onkin lauseessa lähin-
nä vain subjektin asemassa, -ine-rakenteessa usein myös objektin (lisäksi molemmis-
sa rakenteissa hajatapauksina adverbiaali tai attribuutti). Toiseksi eroa -ine- ja kanssa-
rakenteiden yleisimmissä kenttämalleissa selittää se, että -ine-rakenteen osat ovat 
tiiviimmin sidoksissa toisiinsa kuin kanssa-rakenteen: -ine-lauseke sijaitsee tyypilli-
sesti heti seurattava-lausekkeen perässä ja siten samassa lauseen kentässä, kun taas 
kanssa-ilmausta edeltää yleensä hallitseva verbi, rektioelementti tai jokin muu 
lauseen sana ja rakenteen osat ovat eri kentissä – tai seurattava-lauseke puuttuu 
lauseesta kokonaan. Myös lausetyyppi vaikuttaa sijoittumiseen: esimerkiksi -ine-
sijalle tyypillisissä eksistentiaalilauseissa koko -ine-rakenne sijoittuu lauseen loppu-
kenttään. 

On huomattavaa, että komitatiivirakenteen osien sijoittuminen lauseeseen ja 
siten lauseen sanajärjestys voivat vaikuttaa komitatiivin ilmaisemaan merkitykseen 
erityisesti -ine-rakenteessa, jonka seuralais-lauseke sijoittuu luontevasti useampiin 
kohtiin lauseessa kuin kanssa-rakenteen seuralais-lauseke. Annan kaksi esimerkkiä. 
Ensinnäkin sanajärjestys voi vaikuttaa siihen, minkä verbien hallinta-alaan seuralais-
lausekkeen referentti kuuluu (vrt. Arafat uhkasi lähteä seurueineen ’A. uhkasi, että he 
lähtevät’ ja Arafat seurueineen uhkasi lähteä ~ Arafat uhkasi seurueineen lähteä ’A. ja 
seurue uhkasivat, että he lähtevät’). Toiseksi sanajärjestyksellä on suuri rooli syyn tai 
perusteen lausemerkityksen syntymisessä, mikä on yhteydessä lauseen informaatio-
rakenteeseen. Jos verrataan lauseita (572) a–c (jotka perustuvat HS 6761008-
esimerkkiin (28), s. 77), tuntuu selvältä, että ne eivät ole täysin synonyymisia, vaikka 
kaikissa -ine-sija ilmaisee samaa osa–kokonaisuus-suhteen merkitystihentymää. 

(572) a. Desdemona kreppihiuksineen on kuin nuori lähiötyttö. 

b. Desdemona on kreppihiuksineen kuin nuori lähiötyttö. 

c. Kreppihiuksineen Desdemona on kuin nuori lähiötyttö. 

A-lauseessa -ine-rakenteella on lausetasolla lähinnä kuvaileva tehtävä ’Desdemona, 
jolla on kreppihiukset’, kun c-lauseessa seuralais-lauseke kielentää syytä tai perustet-
ta (’koska Desdemonalla on kreppihiukset’) sille, mitä seurattavasta lauseessa predi-
koidaan (’hän vaikuttaa nuorelta lähiötytöltä’). B-lause tuntuu jäävän näiden kahden 
väliin. Perustelun merkityksen syntyminen c-lauseessa johtuu siitä, että esikentässä 
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sijaitseva kreppihiuksineen toimii kontrastiivisena fokuksena teemapaikalla sijaitseval-
le Desdemona-topiikille. Merkitys on siis sidoksissa lauseen informaatiorakenteeseen, 
eikä itsessään liity komitatiiviin, mutta se, että -ine-komitatiivi mahdollistaa eri sana-
järjestysten tuomat merkityserot, laajentaa sijan ilmaisupotentiaalia; kanssa-rakenne 
ei taivu samalla tavoin informaatiorakenteen vietäväksi. Koska sanajärjestykseen 
perustuvissa merkityseroissa on kyse hienovaraisista nyansseista, voisi sanajärjestyk-
sen vaikutusta olla hedelmällistä tutkia yksityiskohtaisemmin kokeellisin menetel-
min. 

Komitatiivirakennetta tyypillisesti hallitsevien verbien semanttisia tyyppejä voi 
verrata yhtäältä suomen yleiseen verbiprofiiliin ja toisaalta kahden komitatiivi-
muodon kesken. Yleisesti suomessa eniten tekstiosumia saavat A-verbit, joista 
frekventeimpiä ovat tilaverbit (erityisesti olla-verbin moninaisten käyttöjen vuoksi), 
sitten liikeverbit ja viimeiseksi prosessiverbit. -ine-sijaa hallitsevien verbien seman-
tiikka muistuttaa yleistä verbiprofiilia siinä, että tila- ja liikeverbit ovat sen yhteydes-
sä yleisimpiä, ja ne korostuvat vielä yleistäkin käyttöä frekventimpinä. Kanssa-
rakennetta hallitsee tyypillisesti prosessiverbi; liikeverbejä on yleistä kuvaa vähem-
män ja tilaverbejä erityisen vähän. B-verbeistä puheaktiverbit korostuvat sekä 
yleisessä että kanssa-profiilissa. Myös fysiologista tai psykologista tilaa ja prosessia 
ilmaisevia verbejä on yleisessä ja kanssa-profiilissa enemmän kuin -ine-sijan yhtey-
dessä. Komitatiivimuotojen välisissä eroissa heijastuu yhtäältä kanssa-postposition 
runsas käyttö rektioverbien yhteydessä (prosessi- ja puheaktiverbit) ja toisaalta -ine-
sijan käyttö olioiden kuvailuun ja niiden välisten yhteyksien osoittamiseen (tila-
verbit). 

Suomen komitatiivimuotojen verbiprofiileilla on myös mielenkiintoinen yhteys 
siihen, mikä typologisesti on komitatiiville odotuksenmukaista. Maailman kielissä 
komitatiivi esiintyy prototyyppisesti liikeverbien ja muiden dynaamisten verbien 
yhteydessä, kun taas tilaverbiin yhdistyvät komitatiivit ilmaisevat tyypillisesti muuta 
kuin prototyyppistä merkitystä. Sekä -ine että kanssa sopivatkin typologiseen 
kuvaan: -ine-sijan yhteydessä korostuvat liikeverbit ja kanssa-postposition yhteydes-
sä prosessiverbeihin kuuluvat dynaamiset tekoverbit sekä puheaktiverbit. Myös -ine-
sijan runsas käyttö tilaverbien yhteydessä saa typologista vastakaikua – onhan sijalla 
runsaasti epäprototyyppistä käyttöä. Vaikka nämä eivät kaikilta osin yhtenekään, 
hallitsee elottomiin osapuoliin viittaavia -ine-rakenteita tyypillisimmin juuri tilaverbi. 

Tutkimuksen toisena näkökulmana komitatiivin käyttöön on elollisuus (luku 4). 
Sen on aiemmassa kirjallisuudessa todettu vaikuttavan sijojen käytön mahdollisuuk-
siin ja niiden ilmaisemiin merkityksiin niin yleisesti kuin erikseen komitatiivin osal-
ta, ja vaikutus nähdään myös suomen osalta. Korpus osoittaa, että -ine-sija ja kanssa-
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postpositio eroavat toisistaan elollisuuden suhteen niin komitatiivilla yhdistettävien 
sanojen ominaisuuksiin perustuvan substantiivihierarkian kuin sanojen referenttien 
ominaisuuksiin perustuvan olioiden elollisuushierarkian puolesta. Tuntuukin 
mahdolliselta, että juuri muotojen erot laajennetulla elollisuushierarkialla ovat vai-
kuttaneet kansainvälisessä kirjallisuudessa esitettyihin arvioihin -ine-sijan syrjäytymi-
sestä käytössä kanssa-postposition tieltä. Palaan näihin oletuksiin tuonnempana. 

Sanatasoa luokittava substantiivihierarkia (persoonapronomini < propri 
< appellatiivi) ei vaikuta suomen komitatiivin merkityksiin, mutta käytön mahdolli-
suuksissa se näkyy siten, että hierarkian yläpään sanat ovat -ine-sijalle käytännössä 
mahdottomia (persoonapronominit) tai harvinaisia (proprit); kanssa-postpositio 
soveltuu koko hierarkiaan. Osapuolten ominaisuuksiin perustuva olioiden elolli-
suushierarkia (inhimillinen < elollinen < eloton konkreettinen < eloton abstrakti) 
erottelee muotoja käytön yleisyyksien perusteella. Sen valossa nähdään, että kanssa-
postpositio ilmaisee pääasiassa inhimillisten olioiden suhdetta ja -ine-sijan käytöstä 
yli puolet keskittyy elottomien olioiden suhteisiin. Tältä kannalta kanssa-postpositio 
vastaa paremmin komitatiivin korkeaelollista typologista prototyyppiä. Silti 
myös -ine-sija sopii typologiseen kuvaan: se keskittyy yhdistämään elollisuudeltaan 
samantasoisia osapuolia (kahta inhimillistä, kahta elotonta konkreettista tai kahta 
elotonta abstraktia), mikä on yksi maailman kielten komitatiivin yleisominaisuus. 

Ero osapuolten elollisuudessa näkyy suoraan komitatiivilla ilmaistavissa merki-
tyksissä. Ensinnäkin eri elollisuustasojen oliot voivat osallistua kuvattuun asian-
tilaan eri tavoin. Tämä näkyy siinä, että elollisiin ja elottomiin seurattaviin viittaavat 
lausekkeet esiintyvät tyypillisesti eri lauseenjäsenasemissa (subjekti vs. objekti, mikä 
indikoi eroa proto-agentin ja -patientin roolien välillä) ja osin erityyppisten verbien 
yhteydessä. Toiseksi olioiden elollisuus vaikuttaa suoraan siihen, millainen osapuol-
ten keskinäinen suhde ja siten komitatiivin ilmaisema merkitys voi olla. Jo toisen 
osapuolen elollisuuden muutos muuttaa tulkintaa komitatiivin ilmaisemasta merki-
tyksestä. Elollisuutta ja sen vaikutuksia kuvaava luku 4 ja erityisten sen olioiden 
elollisuuteen keskittyvä osuus tarjoaakin pitkälti taustoitusta ja pohjamateriaalia 
luvussa 5 esiteltyyn komitatiivien merkitysten analyysiin. 

Tutkimuksen kolmas komitatiivin käyttöä valottava näkökulma ovat komitatii-
vin ilmaisemat merkitykset, niiden eri kerrostumat ja merkityksen muodostumisen 
lähtökohdat (luku 5). -ine-rakenteen merkitystä on luontevaa lähestyä kerroksittain. 
Sen perustana oleva sanatason merkitystihentymä muodostuu -ine-muodon ja siihen 
pakollisena liittyvän possessiivisuffiksin merkitysten sekä osapuolisanojen leksikaa-
lisen semantiikan perusteella. Keskeiset -ine-sijan merkitystihentymät ovat seuralais-
suhde, omistussuhde, osa–kokonaisuus-suhteet (sekä inherentit että löyhemmät 
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osista koostumisen ilmaukset), liittymissuhde, spatiaalinen suhde sekä kuulumis-
suhde. Tämän päälle voi komitatiivin lauseyhteydessä rakentua jokin lisämerkitys 
muun muassa hallitsevan verbin semantiikan, sanajärjestyksen tai lauseen yleisen 
proposition perusteella. Keskeisiä -ine-rakenteen saamia lausemerkityksiä ovat väli-
ne, ’mukaan lukien’, syy tai peruste sekä konsessiivinen merkitys. Lisäksi vielä laa-
jemmassa tekstiyhteydessä -ine-sijaa voidaan käyttää tekstuaalisena keinona esimer-
kiksi tiivistämiseen ja fokusointiin. 

Kanssa-postposition ilmaisemaa merkitystä ei ole mielekästä tarkastella -ine-sijan 
tavoin kerroksittain. Ensinnäkin kanssa-rakenteesta puuttuu usein seurattava-sana, 
jolloin leksikaalisen semantiikan tarkastelu on mahdotonta rakenteen sanatasolla ja 
seurattavan olemus selviää vasta lauseyhteydestä. Toiseksi osa kanssa-postposition 
merkityksestä voi olla sidoksissa kanssa-rakenteen ulkopuolelle. Kanssa jättää nimit-
täin avoimeksi sen, onko osapuolten suhteessa kyse rinnakkaisesta vai vasta-
vuoroisesta suhteesta (vrt. -ine-sija ilmaisee välttämättä rinnakkaista suhdetta). 
Jälkimmäisestä on kyse vastavuoroisuutta ilmaisevan verbin tai rektioelementin 
yhteydessä, mutta tämä paljastuu vasta lauseen tasolla. Siksi lauseyhteys on yksi 
kuudesta näkökulmasta, jotka avaavat pääsyn kanssa-postposition keskeisiin merki-
tyksiin. Muut viisi liittyvät osapuolten ominaisuuksiin ja ovat elollisuus, agentiivi-
suus, itsenäisyys, erillisyys ja tasavertaisuus. Näiden perusteella kanssa-postposition 
keskeisiksi merkityksiksi hahmottuvat yhdessäolosuhde ja yhdistelmä (kontekstista 
irralliset merkitykset) sekä vastavuoroinen suhde, osapuolten yhdistyminen, osa-
puolten vertailu ja suunnan tai kohteen ilmaisu (kontekstisidonnaiset merkitykset). 
Näiden lisäksi kanssa ilmaisee jonkin verran omistussuhdetta (hallussapidon merki-
tyksessä), välinettä ja tapaa; osa–kokonaisuus-suhteiden ilmaisu on sille kirjoitetussa 
kielessä marginaalista. 

Muotojen ilmaisemat merkitykset eroavat siis toisistaan suurelta osin. Jopa 
niiden yhteisessä perusmerkityksessä, inhimillisten olioiden yhdessäolossa, on 
eroa. -ine-sija ilmaisee osapuolten epäsymmetristä yhdessäoloa, seuralaissuhdetta, 
jossa seurattava on asiantilassa ensisijainen osapuoli ja seuralainen osallistuu kuvat-
tuun tapahtumaan vain seurattavan välityksellä. Kanssa-postposition merkityksessä 
on mukana osapuolten tasavertaisuutta ja itsenäisyyttä, niin että niiden suhde ei 
hahmotu epäsymmetrisenä eikä kanssa-postposition kohdalla voi siten puhua varsi-
naisesta seuralaissuhteen ilmaisusta – ellei halua tehdä erottelua ”kahteen erilaiseen 
seuralaissuhteeseen” (Glaz ym. 2013: 313). Tämä symmetrisyyden perusero heijas-
tuu kaikkiin muodoilla ilmaistaviin merkityksiin. 

-ine-sijan ilmaisemassa merkityksessä keskeisellä sijalla on yhteyteen kuulumisen 
juonne. Tämä näkyy monissa eri merkitystihentymissä. Jo prototyyppisessä seura-
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laissuhteen ilmauksessa on mukana paitsi yhdessäolon tai -toimimisen merkitys 
myös ajatus osapuolista koostuvasta ryhmästä ja sen yhteyteen kuulumisesta: 
ilmauksesta hahmottuu yksi ihmisjoukko, josta jo(t)ku(t) yksilö(t) on poimittu etu-
alalle ja jo(t)ku(t) jätetty taka-alalle mutta kaikki kuuluvat yhteen. Liittymisen merki-
tyksessä toisistaan erilliset elottomat oliot muodostavat yhdessä funktionaalisen tai 
käsitteellisen kokonaisuuden ja ovat siten luontevimmillaan yhteydessä toisiinsa, ja 
osa–kokonaisuus-suhteen ilmauksen osapuolet ovat osa samaa oliota ja siis välttä-
mättä toistensa yhteydessä. Jonnekin liittymisen ja sisältymisen merkitysten väli-
maastoon sijoittuvassa kuulumisen merkityksessä yhteen tai yhteyteen kuuluminen 
on oikeastaan ainoa selvä osapuolia yhdistävä seikka. Lausemerkityksen tasolla 
yhteyttä voidaan elaboroida: yhteyteen kuuluva seuralainen voidaan esimerkiksi 
lukea seurattavaan mukaan, se voi kuvailla seurattavaa tai toimia syynä tai perustee-
na jollekin asiantilalle. 

Kuulumissuhde osapuolten välillä voi olla todellista tai tuotettua. Tämä näkyy 
myös -ine-sijan käytön kahdessa toisistaan eroavassa lähtökohdassa. Sijaa käytetään 
yhtäältä yhdistämään konventionaalisia osapuolipareja, joita reaalimaailmassa yhdis-
tää konventionaalinen kiinteä suhde kuten inherentti sisältymissuhde tai sosiaalinen 
side. Toisaalta sijalla on huomattavaa käyttöä uusia yhteyksiä osoittavana ja siten 
maailmankuvaa luovana ilmaisukeinona. Jälkimmäisessä on kyse nimenomaan tuo-
tetusta kuulumissuhteesta: se, että kaksi osapuolta yhdistetään -ine-sijalla, tuottaa 
tulkinnan niiden välisestä siteestä. -ine-sijan käyttö onkin kaksijakoista. Yhtäältä sillä 
on konventionaalista, vakiintuneeksikin nimitettyä käyttöä, joka varsin varioimat-
tomasti toistaa selkeitä reaalimaailmassa vakiintuneita ontologisia ja sosiaalisia 
suhteita. Toisaalta sen luova käyttö on hyvin joustavaa, siten että ilmaus voi jättää 
täysin vastaanottajan tulkinnan varaan sen, ovatko osapuolet toisiinsa sisältyvässä, 
liittyvässä vai kuuluvassa suhteessa. Oleellista on vain se, että ilmaus osoittaa yhtey-
den osapuolten välillä. Myös muodollisesti -ine jättää jonkin verran joustonvaraa 
esimerkiksi siihen, käytetäänkö rinnasteisten seuralais-sanojen väleissä rinnastavia 
elementtejä kuten konjunktioita ja välimerkkejä vai ei. 

Kanssa-postposition merkityksessä oleellista puolestaan on osapuolten itsellisyys 
ja symmetriaan liittyvä tasavertaisuus. Tämä näkyy perusmerkityksessä ja mahdollis-
taa kanssa-postposition käytön vastavuoroisuutta ja vertailua ilmaisevana rektio-
täydennyksenä, joka itse jättää osapuolten välisen suhteen luonteen avoimeksi ja 
antaa rektiosanan määrittää sen. Rektiokäytössä kanssa yhdistää luontevasti paitsi 
ominaisuuksiltaan symmetrisiä myös elollisuutensa puolesta epäsymmetrisiä olioita 
tasaveroisena kielennetyssä toiminnassa, mistä esimerkkinä ovat ihmisen ja abstrak-
tin vastustajan vastavuoroisten suhteiden ilmaukset. 
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Mielenkiintoinen osa kanssa-postposition käyttöä ovat ne epäsymmetrisiä osa-
puolia yhdistävät käytöt, joissa mikään kanssa-rakenteen ulkopuolinen lauseen ele-
mentti ei määrittele osapuolten suhdetta kuten edellä rektiokäytössä ja joita sana-
kirjat pitävät vältettävänä lainavaikutuksena. Juuri näiden ilmausten kohdalla, jotka 
voisi kielentää myös toisin sanoin, on mielenkiintoista tarkastella sitä, mitä nimen-
omaan kanssa-postpositio niiden merkitykseen tuo. Hyvä esimerkki tästä on sana-
kirjojen moittima ilmaus leikkiä nuken kanssa, jonka todetaan olevan yleiskielessä 
paremmin muodossa leikkiä nukella. Kanssa-rakenne tuo tähän juurikin tasa-
vertaisuuden tuntua, jota lapsen voi ajatella nuken kanssa leikkiessään tuntevan. 
Siten kanssa ilmaisee koettua asiantilaa, jossa nukke on todellinen leikkikumppani – 
samoin kuin abstraktin seuralaisen kuten pelon, köyhyyden tai vesipulan kanssa 
kamppaileva ihminen kokee abstraktin asiantilan todellisena vastavuoroisen toi-
minnan osallistujana. Huomionarvoista on, että sanakirjojen esimerkeissä vältettä-
vistä ilmauksista ei ole varsinaisia abstrakteja vastavuoroisuuden ilmauksia, vaikka 
juuri semanttisilta ominaisuuksiltaan erilaisten osapuolten yhdistäminen on niiden 
mukaan kanssa-postpositiolle sopimatonta käyttöä. 

Molemmilla muodoilla on merkitykseen liittyviä käytön rajoituksia. -ine-sijalla 
nämä ovat yhteydessä jo edellä mainittuun kuulumissuhteen merkitysjuonteeseen, 
joka liityy yhdistettävien sanojen leksikaaliseen semantiikkaan. Sijaan pakollisena 
liittyvä possessiivisuffiksi edellyttää, että seuralais-sanalla on luonnollinen semantti-
nen suhde viittauskohteeseensa. Tyypillisiä suhteita ovat sukulaisuus- ja muut  
sosiaaliset suhteet sekä meronymia ja hyponymia, joiden lisäksi semanttiseksi 
suhteeksi kelpaa sanojen kuuluminen yhteiseen käsitekenttään. Esimerkiksi -ine-
sijaisten proprien harvinaisuus on osaltaan yhteydessä tähän semanttisen suhteen 
vaatimukseen. Kanssa-postpositio ei edellytä yhdistämiltään sanoilta leksikaalisen 
tason suhteita, ja niiden sijaan sen käyttörajoitukset koskevat osapuolten suhteen 
luonnetta. Kanssa-postposition merkityspotentiaaliin ei nimittäin (yleiskielessä) kuu-
lu kokonaisuuden ja sen osien eroamattoman suhteen ilmaisu, vaan kanssa antaa 
yhdistämilleen olioille lähtökohtaisesti toisistaan erillisyyden merkityksen. 

Muotojen keskeisistä merkityksistä nähdään, että -ine-sijan merkityskenttä on 
selvästi kanssa-postpositiota laajempi. Tämä näyttää yllättävältä aiemman poly-
semiatutkimuksen valossa, jossa muodon monimerkityksisyyden on nähty korreloi-
van esiintymistaajuuden kanssa. -ine-sija monine merkityksineen on kuitenkin huo-
mattavasti harvemmin käytetty muoto kuin kanssa-postpositio. Yleisesti syitä muo-
don taajakäyttöisyyteen on vähintään kaksi: muotoa käytetään kuvaamaan yleisiä ja 
usein puheena olevia tilanteita (mikä ei tosin korreloi suoraan polysemian kanssa), 
ja sillä on laaja käyttöalue eli paljon mahdollisia käyttökonteksteja (mikä todennä-
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köisemmin liittyy monimerkityksiseen) (P. Leino 1993: 172). Näistä ensimmäinen 
sopii ennen kaikkea kanssa-postpositioon ja selittää osaltaan sen taajakäyttöisyyttä: 
se yhdistyy frekventteihin vastavuoroisuuden ja vertailun ilmauksiin, ja rektiokäyttö 
kattaakin 2/3 postposition käytöstä. Jälkimmäisestä puolestaan löytynee selitys -ine-
sijan monimerkityksisyydelle: -ine soveltuu kanssa-postpositiota useammanlaisten 
osapuolten yhdistämiseen, ja sen merkitysten moninaisuus kanssa-postpositioon 
verrattuna näkyykin juuri sellaisista osapuolista predikoitaessa, jotka ovat typologi-
sesti komitatiiville epäprototyyppisiä ja kanssa-postpositiolle harvinaisia tai mahdot-
tomia. Nämä myös ovat -ine-aineistossa yleisempiä kuin prototyyppiset osapuolet. 

Typologisen tutkimuksen kannalta on kiinnostavaa, miltä osin yksittäiskielen 
syväanalyysin tulokset yhtäältä sopivat typologiseen yleistykseen komitatiivista ja 
toisaalta tuovat siihen täydennyksiä sekä erityisesti se, mitä suomen aineisto kertoo 
sijan ja jokseenkin samaa perusmerkitystä ilmaisevan adposition suhteesta. 
Sekä -ine-sija että kanssa-postpositio vastaavat monilta osin typologista yleiskuvaa 
komitatiivista. Epäsymmetristä suhdetta ilmaisevana muotona -ine vastaa paremmin 
komitatiivimuodon typologista prototyyppiä, mutta myös kanssa-postposition 
tapainen tasavertaisten osapuolten ilmaisu on typologisesti tunnettua (esimerkkinä 
germaanisten kielten prepositiot kuten with, mit, med). Samanlainen ero näyttäisi 
olevan ainakin myös unkarissa -val, -vel ja -stul, -stül -komitatiivisijojen välillä. 
Toisaalta kanssa-postpositio on siinä suhteessa protototyyppisempi, että se painot-
tuu inhimillisten osapuolten yhdistämiseen, kun taas yli puolet -ine-sijan käytöistä 
yhdistää elottomia osapuolia. Tältä osin -ine-sija näyttääkin maailman kielten valossa 
komitatiivina poikkeukselliselta. 

Perusmerkityksen yli laajentuneista merkityksistä omistussuhteen ja vastavuoroi-
sen toiminnan kielennykset ovat typologisesti yleisiä komitatiivin merkityslaajentu-
mia. Myös osa–kokonaisuus-suhteiden ilmaiseminen on maailman kielten komita-
tiiveille mahdollista, joskin on huomattava, ettei se sisälly komitatiivi–
instrumentaalin tyypilliseen merkityskenttään (esim. Narrog 2009: 599). Sen 
sijaan -ine-sijalle ominaisesta yhteyksien osoittamisen käytöstä, liittymis- ja kuulu-
missuhteiden ilmaisusta, ei näytä olevan mainintoja. Oma kysymyksensä on, mistä 
tämä johtuu. Onko kyse sen verran hienojakoisesta merkityksestä, että moniin kie-
liin keskittyvän tutkimuksen on vaikea tavoittaa sitä, vai siitä, että nämä merkitykset 
ovat sidoksissa possessiivisuffiksiin, jonka pakollisuus komitatiivin yhteydessä näyt-
tää olevan maailman kieltenkin mittakaavassa -ine-sijan omalaatuisuus? 

Sanatasoa laajemmista lausemerkityksistä typologiassa on keskitytty vahvasti 
välineen ja rinnastuksen merkityksiin sekä vastavuoroisen toiminnan ilmauksiin. 
Lausetason merkitysten yhteydessä onkin selvää, että yksityiskielen käyttöpohjainen 
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analyysi voi osoittaa kontekstuaalisempia ja hienovaraisempia merkitysnyansseja, 
kuin mihin monia kieliä vertailevan tutkimuksen aineistot ja ennakoivat tutkimus-
kysymykset antavat mahdollisuuden. -ine-sijan ’mukaan lukien’ -merkityksen ilmai-
su, yleinen kuvailun ilmaisu sekä essiivillekin ominaiset syyn tai perusteen ja kon-
sessiivisen merkityksen ilmaisut ovat hyviä esimerkkejä käytöistä, joista ei näy mai-
nintoja komitatiivin typologisissa kuvauksissa. 

-ine ja kanssa haastavat typologista kuvaa myös sijan ja jokseenkin samaa perus-
merkitystä ilmaisevan adposition välisestä suhteesta. Pitkälle kieliopillistuneen 
muodon kuten sijan ja vähemmän kieliopillistuneen muodon kuten adposition väli-
selle työnjaolle on esitetty kaksi odotuksenmukaista ominaisuutta. Yhtäältä ensim-
mäisen oletetaan ilmaisevan suurempaa määrää merkityksiä kuin tyypillisesti yhtä 
merkitystä kielentävän vähemmän kieliopillistuneen muodon (Narrog 2009), ja 
toisaalta kieliopillistuneemman muodon olisi tyypillisempää ilmaista yleistä merki-
tystä ja vähemmän kieliopillistuneen rajatumpia tai epätyypillisempiä konteksti-
sidonnaisia merkityksiä (Kemmer 1993; Dahl 2000). Siltä osin oletetut tendenssit 
vastaavat -ine-sijan ja kanssa-postposition suhdetta, että ensimmäisellä näyttää ole-
van runsaammin erilaisia merkityksiä ja jälkimmäinen keskittyy valtaosin komitatii-
vin prototyyppimerkitykseen. Yleisen merkityksen ja kontekstisidonnaisten merki-
tysten ilmaiseminen ilmenee sen sijaan odotuksenvastaisesti: kanssa on muodoista 
avoimempi ja siten yleisempi jättäessään vähintään osapuolten toiminnan suuntai-
suuden ja mahdollisesti myös tasavertaisuuden avoimeksi, kun taas kontekstisidon-
naiset luovat ja siten epätyypilliset merkitykset ovat ominaisia -ine-sijalle. 

On mahdollista, että juuri jälkimmäinen oletus on ollut niiden näkemysten 
taustalla, joita typologisessa kontekstissa on esitetty suomen komitatiivimuotojen 
diakronisesta suhteesta. On nimittäin arveltu, että kanssa-postpositio olisi syrjäyttä-
mässä tai jo syrjäyttänyt -ine-sijan suomen keskeisenä komitatiivimuotona, siten että 
vanha sija olisi muuttunut merkitykseltään niin yleiseksi ja samalla epäfrekventiksi, 
että se olisi korvautunut uudella, rajatumpaa merkitystä ilmaisevalla adpositiolla, 
joka kattaisi sijan alkuperäiset merkitykset. Juuri tällä tavallahan indoeurooppalaisis-
sa kielissä uudet adpositiot ovat vallanneet vanhojen sijamuotojen käyttöaloja. 
Suomea koskeville oletuksille ei kuitenkaan ole esitetty kielihistoriallisia perusteita 
eikä aineistotodisteita. Vaikuttaakin siltä, että ne perustuvat muotojen suureen 
frekvenssieroon sekä kanssa-postposition dominanssiin prototyyppisten osapuolten 
yhdistäjänä ja siten prototyyppimerkityksen ilmaisijana. Ensimmäisen osalta olete-
taan, että -ine-sijan vähäkäyttöisyys olisi uusi ilmiö, vaikka kirjallisten lähteiden 
perusteella näin ei ole (Hakulinen 1994) eikä kyse voi siten olla frekvenssin 
muutoksesta. Jälkimmäisen kohdalla ei huomioida lainkaan -ine-sijan runsasta ja 
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monipuolista käyttöä prototyyppimerkityksen ulkopuolella, joka on täysin kanssa-
postposition tavoittamattomissa. 

Tämän tutkimuksen aineistoanalyysi on puhtaan synkroninen, eivätkä tulokset 
siten kerro muotojen merkitysten kehityksestä. Siksi tutkimukseni perusteella ei voi 
varsinaisesti kommentoida merkitysten mahdollista muutosta. Se on kuitenkin 
selvää, että kanssa-postpositio ei ole korvannut eikä pysty korvaamaan -ine-sijaa 
käytössä, sillä kanssa kattaa -ine-sijan merkityskentästä vain hyvin pienen osan, 
kuten HS2000-aineisto selvästi osoittaa: -ine-sijan epäsymmetrinen luonne mahdol-
listaa monia eri merkityksiä meronyymisine ja hyponyymisine suhteineen, jotka 
eivät ole mahdollisia symmetriselle kanssa-postpositiolle. Tätä muotojen ilmaisu-
potentiaalien eroa on tulkittu jopa niin, että -ine-sija on suomen pääasiallinen komi-
tatiivimuoto ja kanssa edustaa resessiivistä, taantuvaa näkökulmaa (Glaz ym. 2013: 
313). Toisaalta kanssa pystyy täyttämään komitatiivin perustehtävän -ine-sijaa katta-
vammin, koska sillä ei ole sanojen ominaisuuksiin (pronominit, proprit) eikä osa-
puolten välisiin suhteisiin (sosiaaliset, meronyymiset tms.) liittyviä käytön rajoituk-
sia kuten -ine-sijalla. Molemmat muodot edustavatkin omalla tavallaan proto-
tyyppistä komitatiivia, ja mahdollisesti ovat aina tehneet niin. 

Samoin nykykielen aineiston perusteella on selvää, että -ine-sijan (yleiskielinen) 
käyttö on laajempaa kuin normatiivisen kielenhuollon edellyttämä merkitysvastaa-
vuus ’A ja hänen B:nsä’ tai ’A ja sen B’ (muotoilu Ikolan 2001). Kyse on nimen-
omaan siitä luovasta yhteyksiä osoittavasta käytöstä, jonka merkitykset jäävät 
kanssa-postposition ilmaisupotentiaalin ulkopuolelle: osista koostuvien kokonai-
suuksien, liittymisen ja kuulumisen ilmaisuista. Nämä ovat aineistossa niin keskei-
sessä osassa, ettei niitä voi pitää satunnaismuodosteina eikä jättää huomiotta huo-
nona kielenkäyttönä. Aiemmassa kirjallisuudessa on arvioitu, että kyseessä olisi -ine-
sijan merkityksen laajentuminen, joka ajoittuisi 1900-luvun puolivälin paikkeille ja 
nimenomaan sanomalehtikieleen (Ikola 1999 mm. Anderssonin 1963 perusteella). 
Ilman kattavaa diakronista aineistoa on kuitenkin mahdotonta tehdä päätelmiä 
merkitysten muutoksista, ja itse asiassa se, että laajentuneen käytön epäsopivuudes-
ta on kirjoitettu 1800-luvulta lähtien, antaa syyn olettaa, että laajentuneita merkityk-
siä on todellisessa kielenkäytössä ilmaistu jo pitkään. 

Olen lähestynyt tässä tutkimuksessa suomen komitatiivia valaisemalla sen 
käyttöä vuorollaan eri näkökulmista. Tämä on tuottanut paljon tietoa komitatiivin 
rakenteellisista ja semanttisista ominaisuuksista sekä kahden pääasiallisen komitatii-
vimuodon keskinäisistä suhteista. Yksi tutkimusprosessini alkuvaiheiden perus-
kysymyksistä on silti jäänyt vaille vastausta: mitä -ine-komitatiivin marginaalisuus 
tarkoittaa – siis mistä johtuu, että -ine on sijamuotona erikoinen tai erilainen, kohos-
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teinen? Typologista taustaa vasten -ine-sija ei kuitenkaan näyttäydy erikoisena, vaan 
esimerkiksi erilaiset käytön rajoitukset ovat maailman komitatiiveille yleisiä. Myös-
kään se, että sijan prototyyppimerkityksen ilmaiseminen ei ole sen frekventein 
käyttö, ei ole typologisesti poikkeuksellista, eikä prototyyppisyys edellytä suurta 
osumafrekvenssiä. Ehkä aineistopohjaisen vastauksen puuttuminen kertookin siitä, 
ettei -ine loppujen lopuksi ole sijana erityislaatuinen ja että tunne sijan kohosteisuu-
desta on yhteydessä lähinnä sen pieneen osumafrekvenssiin. Tässä nähdään selvästi, 
miten typologinen ote voi antaa uutta laajempaa näkökulmaa fennistiseen tutki-
mukseen: kun yksittäinen suomen ilmiö suhteutetaan maailman kieliin, voi erikoi-
selta näyttävä ilmiö osoittautua tavalliseksi ja tavallinen erikoiseksi. 

Tutkimuskysymysten rajausten ja aineiston valikoitumisen seurauksena ovat 
useat sellaisetkin kysymykset, jotka ovat suomen komitatiivin kannalta sinänsä mie-
lenkiintoisia, jääneet käsillä olevan tutkimuksen kannalta epäkeskeisinä käsittelemät-
tä. Nostan seuraavassa esiin neljä tutkimuskysymystä, jotka jäävät odottamaan 
jatkotutkimusta. Nämä ovat komitatiivi osana suomen kielen lauseopillista järjes-
telmää, -ine-sijan laajemmat tekstuaaliset yhteydet, komitatiivin puhekielinen käyttö 
ja muodoilla ilmaistavien merkitysten diakronia. 

Ensimmäinen tutkimussuunta, johon suomen komitatiivin tutkimusta olisi luon-
tevaa laajentaa, on komitatiivimuotojen tiukempi integroiminen osaksi suomen 
yleistä kielijärjestelmää. Kun tämä tutkimus on lähestynyt suomen kielioppia lähes 
kokonaan komitatiivin näkökulmasta, jotta voisi ensin perusteellisesti selvittää 
komitatiivin käytön kehykset, voi jatkotutkimus keskittyä osoittamaan komitatiivin 
yhteydet muuhun suomen kielen lauseopilliseen järjestelmään. Kiinnostava on esi-
merkiksi kysymys siitä, miksi osapuolia kielentävät lausekkeet ovat tyypillisesti juuri 
niissä lauseasemissa, kuin missä niiden on tässä tutkimuksessa havaittu olevan. 

Toiseksi tässä työssä on jouduttu ohittamaan suurin osa komitatiivin tekstuaalis-
ta käyttöä koskevista kysymyksistä, jotka ansaitsisivat lisätarkastelua. Aineisto antaa 
viitteitä siitä, että -ine-sijan sisältämään epäsymmetriaan liittyviä etu- ja taka-
alaistusta voidaan käyttää tekstuaalisina keinoina ja että ne voisivat olla yhteydessä 
olion tunnettuuteen diskurssissa. Näiden laajempien merkitystehtävien tutkimiseksi 
tulisi analysoida kokonaisia tekstejä informaatiorakenteineen, missä apuna voisi 
käyttää lauseen kenttäkuvausta, jota käsillä olevassa työssä on sovellettu vain pinta-
puolisesti. Tekstuaalisen analyysin yhteydessä tulisi myös huomioida komitatiivin 
merkitysten mahdolliset yhteydet eri teksti- ja tyylilajeihin, joista HS2000-aineiston 
eri tekstityypit antavat esimakua. 

Kolmas näkökulma, joka täydentäisi ja mahdollisesti korjaisi tämän tutkimuksen 
aineistoanalyysin tuloksia, on suomen komitatiivin käyttö nykypuhekielessä. 
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Toistaiseksi yleiskielen ja puhekielen välisistä eroista komitatiivin käytössä on pys-
tytty tekemään vain pintapuolisia havaintoja laajojen puhekielen korpusten puuttu-
essa. Ihanteellista olisi, jos Turun yliopistossa valmisteilla oleva suomenkielisten 
arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn voisi valmistuttuaan tarjota 
välineet perusteelliseen vertailuun yhtäältä eri komitatiivimuotojen välillä ja toisaalta 
yleiskielen ja puhekielen välillä. Toistaiseksi tilanne ei tosin näytä lupaavalta (tois-
taiseksi koodatuissa 250 000 sanassa on kanssa- ja kaa-muotoja mutta ei yhtään -ine-
esiintymää; vrt. HS2000-korpuksen ensimmäisen 250 000 saneosuman joukossa on 
37 -ine-lauseketta), ja tutkimus onkin ehkä perustettava havaintoyksikköjen perus-
teella erikseen kerättävään tai elisitoituun aineistoon. Tarkasteltavien muotojen 
joukkoon tulee ottaa -ine-sijan ja kanssa-postposition lisäksi ainakin puhekielinen 
kaa-komitatiivi, jota käytetään kirjallisuudessa esimerkkinä kieliopillistumis-
kehityksessä adposition ja sijan väliin sijoittuvasta kliittivaiheesta mutta jonka käyt-
töä ei toistaiseksi ole juuri tutkittu. Alustavia tuloksia kaa-muodon kieliopillistumi-
sen asteesta tarjoaa Vierulan (2016) opinnäytetyö, ja suuntaa-antavia tuloksia olen 
kerännyt itsekin kyselyllä kaa-muotojen merkitysten hyväksyttävyydestä. 

Neljänneksi tutkimusta voisi typologiasta motivoituen laajentaa diakroniseen 
suuntaan. Maailman kielten yleisessä kontekstissa on suomen komitatiivista oltu 
kiinnostuneita lähinnä sijan ja adposition välisen suhteen sekä sen kehityksen näkö-
kulmasta. Jotta komitatiivimuotojen ilmaisemien merkitysten ja muotojen käytön 
keskinäistä suhdetta voidaan tutkita diakronisen kehityksen näkökulmasta, tarvitaan 
laaja diakroninen aineisto, jonka perusteella voisi määritellä komitatiivimuotojen 
keskeiset merkitykset kunakin aikana. Hyvänä lähtökohtana voisivat olla Lauseopin 
arkiston vanhat sanomalehtiaineistot, jotka aineistotyyppinä vertautuvat hyvin 
HS2000-korpukseen. Tätä pidemmän kehityksen ulottuvuuden voi tavoittaa van-
han kirjasuomen aineistoilla, joista käyttökelpoisin lienee Raamatun käännökset, 
jotka mahdollistavat saman sisällön eri-ikäisten versioiden vertailun. Niiden käytös-
sä on kuitenkin huomioitava kolme seikkaa. Ensinnäkin Raamattu on käännös-
teksti, eikä sen yhteydessä voi välttyä kysymyksiltä, mitkä kaikki komitatiivilla 
ilmaistavista merkityksistä ovat todella olleet osa kunkin aikakauden kieltä ja mitkä 
ovat käännöslainoja (vrt. nykykieleen kohdistuvat moitteet muiden kielten epäsuo-
tuisasta vaikutuksesta suomen komitatiivin käyttöön). Toisaalta varhaisimmat kirjal-
liset lähteet edustavat joka tapauksessa muuta kuin tavallista kansankieltä. Toiseksi 
on huomattava, että Raamatun käännösten käyttöä lähteenä eri aikakausien todelli-
sesta kielenkäytöstä vaikeuttaa tekstin sakraaliluonne – pyhää tekstiä ei voi kääntää 
vapaasti, vaan kääntäjä on tavallista enemmän sidoksissa sekä alkutekstiin että 
tekstin aikaisempiin käännöksiin. Kolmas huomionarvoinen seikka koskee Raama-
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tun sisältämiä tekstilajeja (mm. narratiivit, kirjeet sekä omaleimaiset tekstilajit kuten 
Sananlaskut tai profetiat), joista monikaan ei välttämättä ole luonteenomainen esi-
merkiksi -ine-sijan uusia yhteyksiä osoittavalle käytölle. Toisaalta missä tahansa 
aineistossa tulkintoja on tehtävä aineiston ominaislaatu huomioiden. 

Komitatiivi voi yleislingvistisesti katsoen tuntua epäkiinnostavalta tutkimus-
aiheelta. Se kuitenkin yhdistyy myös yleisempiin kielitieteen keskeisiin teemoihin. 
Ensinnäkin suomen komitatiivin tutkimus keskusteluttaa synteettistä ja analyyttista 
keinoa ilmaista jossain määrin samaa perusmerkitystä. Intuitiivisesti -ine-sijaa ja 
kanssa-postpositiota pidetään synonyymisina ja niiden erona vain ensimmäisen 
kompleksisuutta ja siten käytön raskautta ja jälkimmäisen keveyttä ja helppoutta. 
Edellä on kuitenkin nähty, että muotojen merkitykset eroavat huomattavasti, eivät-
kä ne siten ole synonyymiset. Aineiston perusteella ei voi myöskään sanoa, että -ine-
sijaiset lausekkeet olisivat pidempiä ja raskaampia kuin kanssa-ilmaukset, ja itse 
asiassa kanssa-lausekkeet näyttävät sisältävän moniosaisempia yksiköitä kuin -ine-
lausekkeet. Kompleksisuuden määrittely tai sen arviointi, millainen yhteys raken-
teen kompleksisuudella on käytön helppouteen, ei ylipäätään ole yksiselitteisiä, 
kuten silmänliiketutkimuksista nähdään (Hyönä & Vainio 2001). 

Toiseksi komitatiivi on osa laajempaa rinnastamisen kenttää ja yhdistyy edelleen 
yleisemmällä tasolla symmetrisyyden käsitteeseen. Rinnastuksessa symmetrisyyden 
näkökulma on välttämättä läsnä jo siinä, että ensin mainittu saa välttämättä ilmai-
sussa keskeisemmän aseman. Eri muotojen eri symmetrisyysasteet lisäävät tähän 
oman merkityksensä. Kahden substantiivin välisestä symmetriasta päästään myös 
analogian välityksellä kahden lauseen väliseen symmetriaan. Tutkimukseni antaa 
tarkan kuvan yhdestä rinnastamisen alatapauksesta, ja sen päälle on mahdollista 
rakentaa laajennuksia. Suomen aineistosta nähdään, miten synonyymisina pidetyt 
muodot voivat tarkemmassa analyysissa osoittautua symmetrisyytensä suhteen 
hyvin erilaisiksi rinnastamisen keinoiksi. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten kielen 
yksittäismuotojen kuten suomen komitatiivin yksityiskohtainen analyysi avaa 
pääsyn laajempien ilmiöiden tarkasteluun. 
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