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Tutkielma käsittelee konditionaalin merkityksiä ja käyttöä puhekieles-
sä. Tavoitteena on selvittää, mihin eri tarkoituksiin konditionaalia käy-
tetään ja millainen on konditionaalin aikaansaama vaikutus puhetilan-
teessa.

Tutkielman aineisto on poimittu neljästä haastattelusta, jotka kuulu-
vat Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitok-
sen Sanasto ja maailmankuva -aineistoon. Aineistossa on yhteensä
520 konditionaaliesiintymää.

Tutkielmassa konditionaalia tarkastellaan seuraavista näkökulmis-
ta: Millaisia illokutiivisia sävyjä konditionaali saa aikaan? Miten kon-
ditionaalia käytetään vuorovaikutuksen tarpeisiin? Mikä on konditio-
naalin rooli kuvittelemisessa ja mahdollisen maailman rakentamises-
sa?

Lähtökohdat ovat peräisin pragmatiikasta. Tulkintaa ohjaavat Gri-
cen keskustelun maksiimit ja kohteliaisuusperiaate. Lausumia käsitel-
lään puheakteina, jotka sekä kertovat puhujasta, tilanteesta ja maail-
masta että pyrkivät tiettyyn vaikutukseen. Huomioon otetaan tilanteen
ja sen osallistujien vaikutus ilmauksen merkitykseen. Haastattelijan ja
haastateltavan roolit vaikuttavat ilmauksen muotoilemiseen.

Konditionaalin merkitykset ja käyttö ovat moninaiset. Konditionaa-
li saa aikaan tietyntyyppisessä lauseessa tahtovan, toivovan, paheksu-
van tai ehdottavan sävyn. Vuorovaikutuksessa konditionaali on olen-
nainen, koska sitä voi käyttää kohteliaisuuden tarpeisiin ja sillä voi
ilmaista epävarmuutta.

Suurin osa konditionaalin esiintymistä on lausumissa, joissa käsi-
tellään reaalimaailmasta jossakin suhteessa poikkeavaa maailmaa.
Tällöin konditionaali voi esiintyä jos-niin-ehtorakenteessa, joka tar-
kemmin määrittää mahdollisen maailman ominaisuuksia. Haastattelus-
sa mietitään, miten haastateltava toimisi kuvitteellisessa tilanteessa tai
toisenlaisessa roolissa. Haastattelussa puhutaan myös siitä, millainen
olisi paras mahdollinen maailma eli miten asioiden pitäisi olla.

Asiasanat: konditionaali, pragmatiikka, modaalisuus, puhekieli,
haastattelu



SISÄLLYS

1 JOHDANTO .................................................................................1
1.1 Tutkielman aihe ja aineisto ...................................................1

1.1.1 Tutkimustehtävä ..........................................................1
1.1.2 Tutkimusaineisto .........................................................2
1.1.3 Haastattelu puhetilanteena...........................................4

1.2 Tutkielman teoriataustaa.......................................................6
1.2.1 Puheaktiteoria ja keskustelun yhteistyöperiaate..........6
1.2.2 Modaalisuus ja modus .................................................8
1.2.3 Konditionaalin merkitys ja käyttö aikaisemman

tutkimuksen kuvaamana ............................................10

2 KONDITIONAALIN ILLOKUTIIVISET SÄVYT................14
2.1 Tahtova ...............................................................................14
2.2 Toivova ...............................................................................17
2.3 Paheksuva ...........................................................................19
2.4 Ehdottava ............................................................................20

3 KONDITIONAALIN VUOROVAIKUTUKSELLISET
TEHTÄVÄT................................................................................24
3.1 Kohteliaisuus.......................................................................24

3.1.1 Pragmatiikan kohteliaisuuskäsitys ja konditionaali...24
3.1.2 Epäsuora pyyntö ........................................................26
3.1.3 Lievennetty kysymys.................................................30
3.1.4 Toisen ajatusten tulkinta............................................33

3.2 Epävarmuus.........................................................................35
3.2.1 Epävarmuuden osoittaminen haastattelussa ..............35
3.2.2 Konditionaali sanomista koskevissa epäröivissä

puhekuvioissa ............................................................36
3.2.3 Konditionaali ilmaisemassa sanottavan

epävarmuutta .............................................................39
3.2.3.1 Väitelauseen muotoinen arvio.......................39
3.2.3.2 Voida-verbi arvioissa.....................................41
3.2.3.3 Pitää-verbi arvioissa .....................................42
3.2.3.4 Kysymyslauseen muotoinen arvio ................43

4 KONDITIONAALI MAHDOLLISTEN MAAILMOJEN
RAKENTAJANA .......................................................................46
4.1 Mahdollisen maailman käsite .............................................46
4.2 Jos-niin-ehtorakenne tilanrakentajana ................................47
4.3 Mahdollisen maailman luominen ja siinä toimiminen........48

4.3.1 Haastateltava kuvitteellisessa tilanteessa ..................48
4.3.2 Haastateltava eri roolissa...........................................51



ii

4.3.3 Haastateltava parhaassa mahdollisessa
maailmassa ................................................................54
4.3.3.1 Pitää-verbi mielipiteen ilmaisussa................56
4.3.3.2 Saada-verbi mielipiteen ilmaisussa...............58

4.3.4 Vaihtoehtoiset maailmat............................................59
4.3.5 Menneen ajan mahdollinen maailma.........................60
4.3.6 Tulevaisuuden mahdollinen maailma........................62

5 LOPUKSI ....................................................................................64

TUTKIELMAN AINEISTO ............................................................67

LÄHTEET .........................................................................................67



1 JOHDANTO

1.1 Tutkielman aihe ja aineisto

1.1.1 Tutkimustehtävä

Tutkielmani käsittelee konditionaalin semanttis-pragmaattisia funkti-
oita nuorten puheessa. Konditionaali on puheessa melko yleinen ver-
bimuoto. Tarkoitukseni on selvittää, minkälaisissa yhteyksissä sitä
käytetään, ja pohtia myös, minkä vuoksi. Aineistonani on haastattelu-
puhetta, jota voidaan pitää spontaanina puhekielenä. Analysoin neljän
tamperelaisnuoren haastattelun konditionaalimuodot ja selvitän niiden
merkityksiä ja käyttöä. Taustana aineiston käsittelylle käytän sitä, mitä
konditionaalin käytöstä on aiemmin sanottu.

Vaikka konditionaali on selvästi morfologisesti tunnistettava mo-
dus, sen käyttö ei ole rajattu ja se saa kielenkäytössä monenlaisia mer-
kityksiä. Käsittelen aineistoani eri näkökulmista ja siten pyrin luo-
maan monitahoisen kuvan konditionaalin käytöstä ja sen ilmaisumah-
dollisuuksista. Tarkastelen konditionaalia erikseen lausuman asiatason
ja vuorovaikutuksen tason kannalta. Selvitän, millaisia illokutiivisia
sävyjä konditionaaliin sisältyy. Tarkastelen, miten konditionaalia
käyttämällä voidaan pehmentää lausumaa tai muokata sitä muilla ta-
voin ja siten rakentaa vuorovaikutusta. Lisäksi tarkastelen konditio-
naalin mahdollisuuksia mahdollisten maailmojen rakentajana ja kuvit-
telemisen välineenä.

Tutkielman teoriatausta on suurelta osin peräisin pragmatiikasta,
jossa olennaisia käsitteitä ovat puheakti ja lausuman illokutiivinen sä-
vy sekä keskustelun maksiimit ja kohteliaisuus. Aineistoni analyysissa
otan huomioon myös keskustelunanalyysin näkökulman, joka tarkas-
telee puhetta laajempina kokonaisuuksina. Haastattelussa olennaisia
ovat erityisesti kysymys-vastausparit, joissa yhteistyönä rakennetaan
keskustelua sekä osoitetaan suhtautumista kuulijaan ja yhteiseen kes-
kusteluun.
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Teen katsauksen myös modaalisuuteen ja sen jaotteluun sekä mo-
duksiin. Tarkastelen monessa yhteydessä erikseen modaaliverbejä,
joissa konditionaalin asema on monimutkaisempi. Esimerkiksi Anneli
Kauppinen on konditionaalia käsittelevässä tutkimuksessaan jättänyt
konditionaalimuotoiset modaaliverbit kokonaan tarkastelun ulkopuo-
lelle, koska siten on mahdollista saada selkeämpi kuva itse konditio-
naalista (Kauppinen 1998: 167). Olen todennut modaaliverbien pitää,
voida ja saada käsittelyn erikseen olevan perusteltua niissä yhteyksis-
sä, joissa ne aineistossani ovat yleisiä. Modaaliverbien merkitys ja
käyttö jo sinänsä on monitahoinen, ja lisäksi konditionaalimuotoisuus
vaikuttaa omalla tavallaan.

Keskeinen konditionaalin tarkastelussa on myös mahdollisten maa-
ilmojen käsite, sillä konditionaali on luontaisessa käyttöympäristös-
sään puhuttaessa jostakin muusta kuin todellisesta asiaintilasta. Kondi-
tionaali ilmaisee, että asiaintila ei ole todellinen, eikä asian todenpe-
räisyys siten jää arvailujen varaan.

Kiinnitän huomiota lisäksi konditionaalin konventionaalistuneisiin
tehtäviin ja sen esiintymiseen erilaisissa rakenteissa ja puhekuvioissa.
Usein lauseyhteys ja muut lausumassa esiintyvät sanat on otettava tar-
kasti huomioon. Konditionaali ei aina saa yksinään aikaan haluttua
vaikutelmaa, vaan sitä käytetään yhdessä muiden samaan suuntaan
vaikuttavien elementtien kanssa.

1.1.2 Tutkimusaineisto

Tutkielman aineisto on peräisin nuorten haastatteluista, jotka ovat osa
Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen
Sanasto ja maailmankuva -hanketta. Haastattelut on tehty Tampereen
puhekielen täydennyskeruuna vuonna 1991. Haastateltavat ovat 15–
16-vuotiaita tamperelaisia koululaisia ja haastattelijat kaksi nuorta
opiskelijaa. Näin ollen tutkimukseni valaisee erityisesti nuorten puhe-
kielen konditionaalia.

Aineistossani on 520 konditionaaliesiintymää, jotka olen poiminut
neljästä haastattelusta, sekä haastattelijan että haastateltavan puheesta.
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Kussakin haastattelussa on yksi haastattelija ja yksi haastateltava. Yk-
silöin haastateltavat koodeilla m1, m2, n1 ja n2, jotka kertovat haasta-
teltavan sukupuolen (m = mies, n = nainen), ja haastattelijat koodeilla
h1 ja h2. Esiintymistä 168 on m1:n, 65 m2:n, 137 n1:n ja 150 n2:n
haastattelusta, joista yhteensä noin neljäsosa haastattelijan puheesta.
Olen poiminut haastatteluista kaikki konditionaalimuotoiset verbit.
Usein samassa lauseessa on useampia konditionaaliesiintymiä, joten
varsinaisia esimerkkilauseita on pienempi määrä. Yksi lause ei kuiten-
kaan usein riitä konditionaalin merkityksen ja käytön selvittämiseen,
vaan otan huomioon koko vuoron, usein myös edellisen ja seuraavan
vuoron. Tämä on olennaista erityisesti konditionaalin vuorovaikutus-
käyttöä tarkasteltaessa.

Käytössäni ovat olleet haastattelijoiden tekemät nauhoitusten litte-
raatiot, jotka on tehty puolikarkealla transkriptiolla. Käytän esimer-
keissä kuitenkin karkeampaa transkriptiota lukemisen helpottamiseksi.

Tutkimusaineiston haastattelut ovat valmiin kysymysrungon poh-
jalta tehtyjä teemahaastatteluja, joissa kaikissa käsitellään samoja ai-
hepiirejä mutta jotka ovat hyvinkin eri pituisia (Mustonen 1997: 2–3).
Teemahaastattelussa haastattelija johdattelee keskustelua ja juuri hän
ottaa esiin uuden teeman, mutta haastateltavakin saa lähteä kehittä-
mään teemaa haluamaansa suuntaan.

Haastattelut tuntuvat olevan melko epämuodollisia. Jonkin verran
haastattelijan puhetta ohjaa valmis apukysymysluettelo eikä sitä sen
vuoksi voi joka tilanteessa pitää täysin spontaanina. Tämä aineisto ei
ole niin monologinomainen kuin ns. perinteiset murrehaastattelut,
joissa haastateltava voi kertoa hyvinkin pitkään haastattelijan puuttu-
matta puheeseen. Monet haastattelijan kysymykset ovat tutkimusai-
neistossani sen luonteisia, että niihin ei odotetakaan pitkää vastausta.
Sen vuoksi haastattelut muistuttavat tuttavallista keskustelua. Kysy-
mykset kattavat laajasti sekä nuoren elämään että yhteiskuntaan liitty-
viä asioita, joten kaikki aiheet eivät välttämättä tunnu siinä mielessä
omilta, että niistä voisi puhua pitkään. Haastattelijakin puhuu melko
paljon, antaa palautetta haastateltavalle ja kertoo esimerkkejä ja omia
kokemuksiaan puheena olevasta aiheesta. Ajoittain puheenvuoro vaih-
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tuu melko nopeasti. Haastateltavakin voi kysyä, kun esimerkiksi tar-
vitsee tarkennusta kysymykseen:

<h2> millon sum mielestä ois, sopiva ikä, alottaa [seurustelu]?
<m2> no ei sitä ny oikei osaas sanoos se_ov vähä
heŋkilökohtane.
<h2> joo. niiŋ kuv varmaan sitte, et mihi aikaam pi- vois
sukupuolielämän alottaa.
<m2> jaa miŋkä ikäsenä?
<h2> nii. (m2: 5)

Haastattelija ja haastateltava luovat yhteistä keskustelua toimien
erilaisissa mahdollisissa maailmoissa, ja molemmat käyttävät tällöin
konditionaalimuotoista verbiä jopa usean peräkkäisen puheenvuoron
ajan. Aineisto sopii siten myös valaisemaan konditionaalin käyttöä
keskustelussa.

1.1.3 Haastattelu puhetilanteena

Monet puhujan kielelliset valinnat riippuvat siitä, minkälaisesta puhe-
tilanteesta on kysymys. Liisa Tiittula kuvaa puhetilanteen vaikutusta
seuraavasti: ”Kielenpuhujilla on tietoa erilaisista kommunikaatiotilan-
teista, niiden muodosta, miten niissä tavallisesti käyttäydytään. Tähän
tietoon he nojautuvat toimiessaan viestintätilanteessa, tuottaessaan ja
tulkitessaan ilmauksia.” (Tiittula 1992: 110.) Puhetilannetta määrittä-
vien tekijöiden kartoituksia on tehty erityisesti etnografian ja sosio-
lingvistiikan tarpeisiin (ks. Hymes 1968: 110; Ervin-Tripp 1971: 46–
62). Haastattelua puhetilanteena voidaan arvioida mm. osallistujien
roolien, tilanteen rakenteen ja tavoitteellisuuden suhteen (esim. Suoja-
nen 1981: 39).

Vuorovaikutuksen perusroolit ovat puhujan ja kuuntelijan roolit;
Hymesin (1968: 110) termein lähettäjä ja vastaanottaja. Keskustelussa
roolit vaihtuvat jatkuvasti. Haastattelun perusroolit, haastattelija ja
haastateltava, ovat ennalta määrättyjä, pysyviä rooleja ja myös suh-
teellisen selvärajaisia. Vuorottelu haastattelussa on rajoittuneempaa
kuin vapaassa keskustelussa. Roolijako saa aikaan sellaisen ennakko-
asetelman, että pääasiassa haastattelija kysyy ja haastateltava vastaa.
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Haastateltavalla on siis auktoriteetin rooli tiedon suhteen: haastattelija
kysyy haastateltavan tiedossa olevia asioita ja omia asenteita, ajatuk-
sia ja mielipiteitä.

Roolijako ei aina ole selvästi näkyvissä, sillä puhuja voi esimer-
kiksi häivyttää asemansa mutta myös korostaa sitä. Roolit eivät aina
säily samanlaisina läpi haastattelun eikä haastattelija toimi tiukasti
vain tiedonjanoisena kysyjänä ja haastateltava asiantuntevana vastaa-
jana. Annettu roolijako on kuitenkin olennainen haastattelun vuorovai-
kutuksen tarkastelussa.

Haastattelija järjestää tilanteen saavuttaakseen haluamansa tavoit-
teet ja dominoi tilannetta mm. määräämällä puheenaiheet. Toisaalta it-
se puhetilanne etenee tavallisesti haastateltavan ehdoilla ja hänestä
riippuu se, millaiseksi haastattelu muotoutuu. Haastattelu ei ole nykyi-
sin kovinkaan vieras kielenkäyttötilanne, joten sen kieli voi olla epä-
muodollista. Haastattelu ei kuitenkaan aseta niin suuria vaatimuksia
kuin vapaa, spontaani keskustelu siinä mielessä, että haastattelussa on
vain kaksi keskustelijaa eikä juurikaan kilpailua vuoroista. Yleensä
haastateltava saa pitää vuoronsa niin kauan kuin haluaa. (Karhu 1995:
94, 101.)

Kielenkäyttötilanteen osallistujilla saattaa eri rooleissa olla erilaista
valtaa, jonka rooli tuo mukanaan. Se ei tarkoita, että vain yhdellä
(haastattelijalla) olisi valtaa ja toisella (haastateltavalla) ei. Keskuste-
lun pintatasosta voidaan tehdä päätelmiä, voidaan esimerkiksi ajatella,
että puheenaiheen esille nostava osapuoli hallitsee vuorovaikutusta,
mutta näin ei aina ole. (Tannen 1987: 5, 8.) Haastateltava voi esimer-
kiksi olla haluton yhteistyöhön, kieltäytyä alistumasta haastattelijan
ohjailtavaksi ja siten saada vallan tilanteessa itselleen. Tällöin haastat-
telijalta vaaditaan pyrkimyksiä paremman vuorovaikutuksen luomi-
seksi eri keinoin.

Puhetilanteen luonne vaikuttaa kommunikointitapaan, mutta toi-
saalta myös kommunikointi muovaa tilannetta toisenlaiseksi. Puhuja
voi omilla valinnoillaan vaikuttaa esimerkiksi tilanteen muodollisuu-
teen ja siten mm. kohteliaisuuden ilmaisemisen tarpeeseen ja puhujan
subjektiiviseen varmuuteen. Puhetilanteessa voi tulla myös erilaisia
jaksoja puheenaiheen vaihtelun mukaan. Tuttu, läheinen puheenaihe
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voi innostaa puhujaa, jolta oudommista aiheista joutuu houkuttele-
maan vastauksia esiin. Kommunikatiivinen toiminta on samanaikai-
sesti kontekstin muovaamaa ja kontekstia uudistavaa. Lausuman mer-
kitys toiminnalle ymmärretään kontekstissa ja se luo kontekstin seu-
raavalle lausumalle (esim. Heritage 1989: 22). Sen vuoksi konteksti
on otettava huomioon puheen tarkastelussa.

1.2 Tutkielman teoriataustaa

1.2.1 Puheaktiteoria ja keskustelun yhteistyöperiaate

J. L. Austinin ja hänen seuraajansa John R. Searlen kehittämä puheak-
titeoria tarkastelee puhetta kielellisten tekojen näkökulmasta, mikä il-
menee jo puheaktiteorian liikkeellepanijana pidetyn teoksen nimestä
”How to do things with words” (Austin 1962). Austin jakaa puheaktin
kolmeen osaan: 1) lokutiivisessa aktissa puhuja sanoo lauseen, jolla on
tietty merkitys, 2) illokutiivinen akti on puhujan lausumallaan tekemä
teko ja 3) perlokutiivinen akti on lausuman aikaansaama vaikutus kuu-
lijassa (Austin 1962: 108). Näistä eniten huomiota puheaktiteoriassa
on kiinnitetty illokutiiviseen aktiin ja erilaisiin illokutiivisiin sävyihin.
Puheaktien tarkastelemisen lähtökohtana on ollut kiinnostus performa-
tiivisuuteen eli siihen, miten jonkin fraasin lausuminen toteuttaa teon,
siis muuttaa kielenulkoista maailmaa jollakin tavalla.

Lausumasta siis voidaan erottaa sen illokutiivinen sävy, esimerkiksi
käsky, kysymys, varoitus tai lupaus. Illokutiivinen sävy voi näkyä il-
mauksesta suoraan: esimerkiksi toteamuksilla, käskyillä ja kysymyk-
sillä voidaan sanoa olevan oma lausetyyppinsä. Puheaktiteoriaa on toi-
saalta kritisoitu siitä, että siinä puhe ymmärretään vain puhujan tuo-
tokseksi, vaikka todellisessa kielenkäytössä merkittävä osuus on myös
vuorovaikutuksella. On otettava huomioon, että yhdeksi puheaktiksi
käsitettävä kokonaisuus voi olla usean virkkeen mittainen ja toisaalta
yhdelläkin lausumalla puhuja voi samanaikaisesti toteuttaa monta te-
koa (Brown — Yule 1983: 233).
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Filosofi H. P. Grice on muotoillut keskustelun yhteistyöperiaatteen,
jonka ajatuksena on, että keskustelun osallistujilla on oltava halu toi-
mia keskenään yhteistyössä. Grice jakaa keskustelussa voimassa ole-
vat säännöt neljäksi maksiimiksi: määrän, laadun, relaation ja tavan
maksiimit.

1) Määrän maksiimi merkitsee sitä, että puhujan oletetaan antavan
sopivan määrän tietoa lausumassaan, ei liikaa eikä liian vähän.

2) Laadun maksiimi edellyttää puhujan puhuvan totta ja välttävän
puhumasta sellaista, minkä totuudesta hänellä ei ole riittävästi
todisteita.

3) Relaation maksiimin mukaan puhujan on pysyttävä asiassa.
4) Tavan maksiimin mukaan on puhuttava selkeästi ja vältettävä

moniselitteisyyttä.

Keskustelussa oletetaan, että keskustelukumppani on halukas yh-
teistyöhön. Kun puhuja toimii maksiimin vastaisesti, keskustelukump-
pani miettii lausumalle muuta tulkintaa kuin aivan sen pintatasolta käy
selville. Maksiimin toteuttamatta jääminen voi johtua eri syistä: mak-
siimia voi rikkoa joko avoimesti tai huomiota herättämättä, puhuja voi
kieltäytyä noudattamasta yhteistyöperiaatetta tai maksiimit voivat olla
myös ristiriidassa keskenään. Yhteistyöperiaate auttaa tulkitsemaan
epäsopivilta tuntuvia lausumia, koska maksiimin rikkomiselle on ol-
tava syy. Maksiimeja hyväksi käyttäen voidaan loogisesti selvittää,
mitä puhuja todella haluaa sanoa esimerkiksi vastatessaan kysymyk-
seen epäsuorasti. (Grice 1975: 45–47.)

Mm. Lyons (1977: 593) puolestaan kritisoi Gricen maksiimeja sii-
tä, että ne sopivat ainoastaan kielen deskriptiiviseen tehtävään, vaikka
suurin osa jokapäiväisestä kielenkäytöstämme on sosiaalista ja eks-
pressiivistä eikä tarkoituskaan ole vain lisätä kuulijan propositionaa-
lista tietoa. Ne ovat kuitenkin hyvä lähtökohta monen lausuman tulkit-
semiseen.
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1.2.2 Modaalisuus ja modus

Modaalisuus määritellään tavallisimmin puhujan suhtautumiseksi lau-
sumaansa tai sitoutumiseksi sen todenmukaisuuteen, uskottavuuteen,
toivottavuuteen, välttämättömyyteen jne. (Linguistic Glossary s.v.
mood and modality; Palmer 1986: 16.)

Modaalisuus voidaan jakaa karkeimmin episteemiseen ja ei-epis-
teemiseen modaalisuuteen, jota kutsutaan myös juurimodaalisuudeksi
(Coates 1983: 20). Episteemisellä modaalisuudella tarkoitetaan taval-
lisesti puhujan käsityksiä proposition todenperäisyydestä eli sitä, kuin-
ka varmana tai todennäköisenä puhuja lausumaansa propositiota pitää
ja kuinka vahvasti hän siihen sitoutuu. (Coates 1983: 18; Palmer 1986:
51.) Siihen siis sisältyy puhujan subjektiivinen panos. Episteemisessä
todennäköisyydessä voi olla kyse myös intersubjektiivisesta tiedosta
tai oletuksesta eli yleisesti vallitsevasta käsityksestä (Hakulinen —
Karlsson 1979: 263). Suhtautumisessa proposition todenmukaisuuteen
on tarpeen myös termi faktuaalisuus. Nonfaktuaalisissa lausumissa
puhujan kanta proposition todenmukaisuuteen ei tule ilmi, kontrafak-
tuaalisissa lausumissa taas puhuja sitoutuu proposition todenvastai-
suuteen. (Lyons 1977: 795.1) Kielenkäytön tutkimisen kannalta ei ole
niinkään olennaista se, miten asia todellisuudessa on (objektiivinen to-
tuus), vaan mitä ja miten puhuja haluaa asiasta kertoa (subjektiivinen
modaalisuus). Episteemiseen modaalisuuteen on liitetty myös eviden-
tiaalisuus eli keinot ilmaista sitä, mihin evidenssiin proposition tieto
perustuu (Palmer 1986: 54). Konditionaalin yhteydessä erityisesti
episteeminen merkitys on olennainen, sillä monessa yhteydessä kondi-
tionaalilla voidaan ilmaista epävarmuutta.

Ei-episteeminen modaalisuus jaetaan fennistiikassa tavallisesti kah-
tia, deonttiseen ja dynaamiseen (esim. Kangasniemi 1992; Laitinen
1992). Laitinen (1992: 172) määrittelee deonttisen ja dynaamisen eron
lyhyesti niin, että deonttinen tulkinta on normatiivinen tulkinta, dynaa-
minen taas ulkoisten tai sisäisten tekijöiden aiheuttama pakko. Deont-
tinen modaalisuus käsittää sallimisen ja velvollisuuden asteikon, jossa

                                                
1 Lyonsin käyttämä nimitys on faktiivisuus (factivity), mutta Palmerin (1986: 17–18)
esimerkin mukaisesti käytän nimitystä faktuaalisuus (factuality).
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mahdollisuus tai pakko koskee ihmisen intentionaalisia tekoja. Dynaa-
minen modaalisuus puolestaan liittyy kykyyn ja mahdollisuuteen. (Ha-
kulinen — Karlsson 1979: 263.) Episteeminen, deonttinen ja dynaami-
nen modaalisuus tulevat tässä tutkielmassa esiin konditionaalimuotois-
ten modaaliverbien yhteydessä, joita monessa kohdassa käsittelen
erikseen.

Reaalisuus ja irreaalisuus (realis ja irrealis) on yhdistetty modaali-
suuteen. On ajateltu, että realis–irrealis-jako erottelee asioita niiden to-
denmukaisuuden suhteen reaalimaailmassa. Bybee ym. toteavat kui-
tenkin, että tosiasiassa puhuja ei valitse modusta asian totuusarvon pe-
rusteella. Modus ei missään abstraktissa mielessä osoita proposition
totuusarvoa vaan ennemminkin puhujan asennoitumista siihen. Modus
kertoo siitä, missä määrin puhuja on proposition todenmukaisuuteen
sitoutunut ja mitä hän haluaa siitä sanoa. (Bybee ym. 1994: 231.)

Modaalisuutta voivat lauseessa edustaa erilaiset leksikaaliset ja kie-
liopilliset ainekset. Olennaisia ovat esimerkiksi modaaliverbit, joilla
voidaan ilmaista todennäköisyyttä ja välttämättömyyttä. Modus on
kieliopillistunut keino modaalisten asteikkojen ilmaisemiseen, suo-
messa siis verbimodukset indikatiivi, konditionaali, potentiaali ja im-
peratiivi.

Perinteisen moduskäsityksen mukaan suomen modukset jaotellaan
muotonsa perusteella, mutta niiden käyttöala voi olla hyvinkin moni-
puolinen. Morfologisina kategorioina modukset ovat helposti ja tar-
kasti määriteltävissä, mutta niiden tehtävä ei ole yksiselitteinen. Vaik-
ka moduksille on määritelty tiettyjä funktioita, voi modus esiintyä
myös toisen funktiossa. Esimerkiksi imperatiivin käyttö vaikuttaa sel-
värajaiselta, koska se esiintyy omanlaisessaan lausetyypissä, käskylau-
seessa. Sitä vastoin potentiaalin tehtävät ovat esimerkiksi Hannele
Forsbergin (1998) tutkimuksen mukaan monipuoliset suomen murteis-
sa. Konditionaalillekin on vaikea määrittää yhtenäistä tehtävää.

Konditionaalimuotoisista modaaliverbeistä on usein vaikea tulkita,
mikä osa lausuman merkityksestä johtuu konditionaalista ja mikä itse
verbistä. Usein ilmauksissa on monta päällekkäistä keinoa, jotka kaik-
ki vaikuttavat samansuuntaisesti. Verbin modaalisen sävyn tulkitsemi-
nenkin on hankalaa jo indikatiivimuotoisena, sillä esimerkiksi voida
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voi edustaa niin episteemistä ja deonttista kuin dynaamistakin modaa-
lisuutta. Modaaliverbien eri merkitykset eivät sulje toisiaan pois, vaan
ne voivat kontekstissaan olla yhtä aikaa läsnä (Hakulinen — Sorjonen
1989: 97). Nesessiiviverbejä pitää, täytyä ja tarvita tutkinut Lea Laiti-
nen (1992: 172) toteaa, että monitulkintaisuus on modaali-ilmauksille
luonteenomaista ja jaottelu deonttiseen, dynaamiseen ja episteemiseen
on sekin kapea yksinkertaistus modaali-ilmausten funktioista.

1.2.3 Konditionaalin merkitys ja käyttö aikaisemman
tutkimuksen kuvaamana

Perinteisissä kieliopeissa konditionaalille on pyritty määrittämään pe-
rusmerkitys. Tavallisin määritelmä liittyy ehdollisuuteen ja heijastaa
konditionaalin käyttöyhteyttä ehtoa ilmaisevissa rakenteissa (Setälä
1960: 102; Penttilä 1957: 475; Siro 1964: 83). Esimerkiksi Aarni
Penttilä nimittää konditionaalia ehdonalaisuuden modukseksi (mp.).
Tarkemmissa selostuksissa konditionaalia ei liitetä kuitenkaan pelk-
kään ehdollisuuteen. E. N. Setälä määrittelee varhaisissa lauseopeis-
saan konditionaalin ilmaisevan ehdoista riippuvaa tai tarkoitettua te-
kemistä. Aiottua ja tarkoitettua voi konditionaali ilmaista mm. finaali-
lauseissa, esimerkiksi Äiti laulaa, että lapsi nukkuisi. (Setälä 1880:
36–37, 1884: 56–58.) Paavo Siro mainitsee konditionaalin tehtäväksi
ilmaista tarkoitettua ja haluttua erityisesti relatiivilauseissa, temporaa-
lilauseissa ja objektilauseissa (Siro 1964: 84). Perinteisiin kielioppei-
hin tukeutuen myös Valma Yli-Vakkuri (1986) pitää konditionaalin
tutkimisessa lähtökohtanaan sitä, että konditionaalin ensisijaista käyt-
töä on sen tehtävä ehtoa ilmaisevana moduksena.

Toinen konditionaalin olennainen merkityssävy on epävarmuus ja
ei-todenmukaisuus. Sivulauseessa konditionaali voi osoittaa, että ehto
tai myönnytys ei ole varma eikä todenmukainen (Siro 1964: 84) tai se
ilmaistaan vain ajateltuna (Setälä 1880: 36), näistä esimerkkeinä kon-
ditionaalin käyttö ehtoa ilmaisevassa jos-lauseessa ja konsessiivisessa
vaikka-lauseessa. Näihin liittyvässä päälauseessa (käytännössä usein
niin-lauseessa) konditionaali osoittaa ”seurausta jostakin olettami-
sesta, joka ei ole toteutunut eikä varma” (Setälä 1884: 57).
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Kalevi Wiik lähestyy konditionaalia siitä näkökulmasta, että se ei
suinkaan ilmaise ehdonalaisuutta, ja vertailee kahta ehtorakennetta,
joiden erona on vain se, että toisessa verbin modus on indikatiivi ja
toisessa konditionaali:

Jos Tuula on rikas, hän matkustaa etelään.
Jos Tuula olisi rikas, hän matkustaisi etelään.

Virkkeiden olennaiseksi eroksi Wiik mainitsee, että jälkimmäisessä
puhuja tietää, että Tuula ei ole rikas, mutta edellisessä puhujalla tätä
tietoa ei ole. Wiikin mukaan konditionaali ”antaa siis tietoa siitä, mitä
puhuja tietää ja pitää totena, eli se viittaa puhujan faktiiviseen [faktu-
aaliseen] presuppositioon.” (Wiik 1981: 4.) Wiik toteaa myös, että
usein puhuja osoittaa konditionaalia käyttämällä puhuvansa jostakin
muusta maailmasta kuin reaalimaailmasta (Wiik 1979: 151). Hakuli-
sen ja Karlssonin (1979: 275) näkemyksen mukaan todenvastaisuus
(kontrafaktuaalisuus) on konditionaalin olennainen merkityssävy.
He mainitsevat konditionaalin perustehtäväksi ilmaista, että puhuja pi-
tää peruspropositiota todenvastaisena; jossakin tilanteissa kuitenkin
konditionaali ilmaisee, että puhuja ei tiedä tai välitä, onko propositio
tosi (nonfaktuaalisuus). Todenvastaisuutta pitää konditionaalin pe-
rusmerkityksenä myös Hilkka Matihaldi. Hän toteaa myös, että muut
merkitykset syntyvät kontekstissa. (Matihaldi 1979: 202.) Sitä vastoin
Hannele Reunanen (2000: 96) päätyy murteiden konditionaalia käsit-
televässä tutkimuksessaan siihen, että konditionaalin eri merkityksistä
päällimmäiseksi nousee epävarmuus toteutuvuudesta, laajemmassa
mielessä nonfaktuaalisuus.

Kieli ja sen kieliopit -teoksen pedagogisessa kieliopissa annetun
määritelmän mukaan konditionaali on kuvittelun ja suunnittelun mo-
dus. Konditionaalin avulla siirrytään todesta kuvitteelliseen. (Kieli ja
sen kieliopit 1994: 169.) Myös Kauppisen mukaan konditionaalin
yleisimpiä funktioita ovat suunnittelu, kuvittelu ja pyytäminen (Kaup-
pinen 1998: 148). Kauppisen lähtökohta konditionaalin tutkimukseen
on lapsen kielenoppiminen. Hän on havainnut, että konditionaalilla on
erityinen taipumus tulla omaksutuksi puhekuvioissa eli toistuvissa sa-
naa laajemmissa puhekokonaisuuksissa. Lapsen kielestä tekemiään
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havaintoja Kauppinen testaa aikuiskielen aineistolla. (Kauppinen
1998: 77.)

Vaikka kieliopeissa annetaan konditionaalille perusmerkitys, sen li-
säksi niissä kuvataan konditionaalin käyttöä eri lauseissa sen mukaan
jaoteltuna, minkälainen on koko lauseen merkitys. Eri yhteyksissä
konditionaali saa hyvinkin erilaisia, vahvasti perusmerkityksestä poik-
keavia merkityksiä. Esimerkiksi Penttilä esittelee erikseen konditio-
naalin käyttöä päälauseessa, sivulauseessa ja referoinnissa. Konditio-
naali voi ilmaista mm. toivomusta tai futuurisuutta ja tuoda ilmauk-
seen kohteliaisuuden tai epäilyn sävyä. (Penttilä 1957: 476–479.) Ha-
kulinen ja Karlsson (1979: 287) mainitsevat konditionaalin konventio-
naalistuneiksi tehtäviksi toimimisen kehotuksena, ehdotuksena ja koh-
teliaisuuden tai lievennyksen ilmaisimena kysymyslauseessa.

Valma Yli-Vakkuri tarkastelee konditionaalin käyttöä tehtävissä,
joissa konditionaali ilmaisee interpersoonallisia sävyjä eli sitä, miten
puhuja voi ilmaista tunteitaan ja asennoitumistaan esimerkiksi pu-
heenaihetta tai kuulijaa kohtaan. Konditionaalia käytetään mm. 1) kes-
kustelun ja puheenvuoron avauksissa ja lopetuksissa sekä tähdennyk-
sissä; 2) pyynnöissä, kysymyksissä ja ilmoituksissa kohteliaisuuden li-
sääjänä; 3) affektiivissävyisissä tahtomuslauseissa; 4) huudahduksissa
ja 5) konsessiivisissa lauseissa kuten Vaikka ihmiset jättäisivätkin,
niin ei Jumala kuitenkaan hylkää. Lisäksi konditionaali esiintyy 6) re-
feroinnissa suoran esityksen imperatiivin ja indikatiivin asemesta, jos-
sa konditionaali voi ilmaista arvostelua tai kertoa, että referoija pitää
asiaa epätodennäköisenä, tai toisaalta korostaa referoidun asian kuulu-
mista puhehetkeä myöhempään aikaan. (Yli-Vakkuri 1986: 194–206.)
Konditionaalin käyttöä referoinnissa on tarkastellut erityisesti Osmo
Ikola (1960: 133–139, 200–201).

Yksi konditionaalin käyttötapa, johon kieliopitkin ovat kiinnittä-
neet huomiota, on ilmauksen muotoileminen kohteliaaksi. Setälä mai-
nitsee, että konditionaalin avulla voidaan esittää ilmoitus, pyyntö tai
kysymys kohteliaassa muodossa (1960: 103). Konditionaalilla on siis
konventionaalistunut tehtävä muuttaa ilmauksen sävyä kohteliaam-
maksi.
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Lauseopillisessa tutkimuksessaan Koillis-Satakunnan kansankieles-
tä Setälä määrittelee kuitenkin — toisin kuin lauseopissaan — kondi-
tionaalin ilmaisevan asiaa, joka kerran oli mahdollinen, mutta ei ole
toteutunut. Konditionaalilla on tämän käsityksen mukaan läheinen yh-
teys potentiaaliin, sillä 1800-luvun teksteissään Setälä käsittelee kon-
ditionaalia ja potentiaalia samassa moduskategoriassa, konjunktiivin
nykyajan (potentiaali) ja mennen ajan (konditionaali) tempuksina. (Se-
tälä 1883: 118.) Konjunktiivi kokonaisuudessaan ilmaisee tekemisen
toteutumattomana tai ainakin toteutumattomaksi esitettynä eli vain
mahdollisena, epävarmana, ehdoista riippuvana, tarkoitettuna jne. (Se-
tälä 1884: 55). Koska konditionaali edustaa konjunktiivissa menneen
ajan tempuksia, imperfektiä ja pluskvamperfektiä, Setälä näkee tar-
peelliseksi mainita, että konditionaali ei kuitenkaan ilmaise tiettyä
menneen ajan kohtaa (Setälä 1883: 118). Konditionaalin käytössä on
nähtävissä tämä epävarmuus-ulottuvuus.

Konditionaalin käyttöyhteydet ovat monipuoliset, samoin sen mer-
kitykset. Yksi syy konditionaalin merkitysten moninaisuudelle saattaa
olla kieliopillistuminen (ks. Kauppinen 1998: 163–164). Monet lyhyet
luonnehdinnat konditionaalin perusmerkityksestä ovat melko yleistä-
viä eivätkä siten kata konditionaalin koko käyttöalaa, mutta yhdessä
ne antavat hyvän taustan konditionaalin merkityssävyjen ja käytön tar-
kastelulle.

Tutkimukseni jaottelut eri funktioihin ovat melko väljiä, sillä kondi-
tionaalin käyttö ei ole tarkkarajaista ja useinkin monta merkitystä voi
olla läsnä samanaikaisesti. Lisäksi tarkastelen konditionaalia eri näkö-
kulmista. Konditionaalin merkityksestä voidaan erottaa illokutiivinen
taso, joka koskee konditionaalin mahdollisuutta ilmaista erilaisia pu-
hujalähtöisiä asioita, ja interpersoonallinen taso, eli konditionaalin
käyttö erityisesti vuorovaikutuksen tarpeisiin, jossa konditionaali yh-
distyy usein muiden samaan suuntaan vaikuttavien ilmaisukeinojen
kanssa.
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2 KONDITIONAALIN ILLOKUTIIVISET SÄVYT

Keskustelussa toteutettavista akteista voidaan erottaa kaksi puolta: in-
teraktionaalinen ja illokutiivinen akti (Edmondson 1981: 80). Tässä
luvussa keskityn illokutiiviseen aktiin eli siihen, miten puhuja voi il-
maista esimerkiksi toiveitaan, tunteitaan ja halujaan. Tarkastelen,
millaisen merkityspiirteen kantajana konditionaali voi lausumassa
toimia. Näkökulma on ensisijaisesti puhujan tarkoittamassa merkityk-
sessä, vaikka vastaanottaja onkin joka tilanteessa vaikuttamassa sii-
hen, miten puhuja lausumansa muotoilee. Kyseessä on siis puhujakes-
keinen funktio. Lausumien tulkitsemisessa vaikutusta on myös lause-
rakenteella ja laajemmalla kontekstilla. Konditionaalille keskeinen
merkityspiirre on ilmaista tahtovaa sävyä (luku 2.1) sekä sen pohjalta
toivovaa (2.2) ja paheksuvaa 2.3) ja lisäksi ehdottavaa (2.4) sävyä. Ja-
ottelu nousee nimenomaan konditionaalin ilmaisumahdollisuuksista ja
siten poikkeaa Austinin ja Searlen mainitsemista illokutiivisista sä-
vyistä.

2.1 Tahtova

Kun puhuja kertoo omasta toiminnastaan, konditionaali voi kantaa
tahdon tai aikomuksen merkitystä (Penttilä 1957: 477), toisin sanoen
puhujan intention merkitystä. Tapani Lehtinen osoittaa konditionaali-
affiksin historialliseksi taustaksi vireillä olemisen tai suunnitelman
merkityksen, joka tulee näkyviin konditionaalin mielihalua ilmaise-
vassa käyttötavassa. Konditionaali ilmaisee monessa tilanteessa aiot-
tua, haluttua tai suunniteltua tekemistä, joka sijoittuu tulevaisuuteen.
(Lehtinen 1983: 495–499.) Intentionaalinen tulkinta on mahdollinen,
jos agenttina on tahtova olento, tavallisesti puhuja itse (Bybee ym.
1994: 178). Kauppisen (1998: 169) mukaan konditionaalin intentio-
merkitys on ensisijainen ja vasta sen jäädessä redundantiksi voidaan
puhua esimerkiksi kohteliaisuusmerkityksestä. Intentiossa tahto ja ai-
komus limittyvät: tahtomerkitys sisältyy aikomuksen merkitykseen-
kin, sillä useimmiten toiminta, jonka toteuttamiseen puhuja sitoutuu,
on myös hänen tahtonsa mukaista.
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1 sem mää ainaki, muuttaisin että, ruokatunti sais olla, tunnim
pi- mittane. (n1: 4)

2 kylä mää sieltä ainakip poistaisin semmosia aineita jota,
esimerkiks meiän ammatissa ei tarvitaj justiin niiŋ kuf
fysiikka (n1: 4)

Kontekstin avulla voi tulkita, onko kyse vain halun ilmaisemisesta vai
myös sen toteuttamisesta eli liittyykö haluun toimintaa. Puhuja voi il-
maista myös halun, jonka toteutuminen ei ole mahdollista tai todennä-
köistä. Mahdollinen on myös aivan kuvitteellisen tilanteen arvioimi-
nen, mikä on konditionaalin yhteydessä tavallista, ja haluttu toiminta
siinä tilanteessa. Näissä esimerkeissä (1–2) puhuja ilmaisee halunsa
muuttaa asioita, joihin hän tosiasiassa ei voi vaikuttaa puhehetken ti-
lanteessa; puhuja nimittäin ei voi päättää, miten koulua muutetaan.
Siksi tahdonilmaus on aikomuksen ilmauksena irrelevantti. Näin ollen
aikomuksen sävy tässä tapauksessa jää heikoksi ja keskeinen on halun
merkitys; indikatiivimuotoinen verbi sen sijaan ilmoittaisi ensisijai-
sesti puhujan aikomuksen. Lausumallaan puhuja kuitenkin sitoutuu
siihen, että hän toteuttaisi teon, jos siihen mahdollisuus olisi. Toisaalta
olennaisinta tilanteessa ei olekaan se, mitä puhuja tosiasiallisesti voi
tehdä. Puhujan rooli tilanteessa on olla mielipideauktoriteettina, jolla
on valta ilmaista asiasta mielipiteensä, ja sillä tavalla vaikuttaa maail-
man asiaintiloihin, ikään kuin toteuttaa halunsa puheen maailmassa
(ks. tarkemmin muista mahdollisista maailmoista luku 4.3). Konditio-
naali osoittaa, että asiaintila ei ole todellinen vaan vasta aiottu tai tah-
dottu. Kieltomuotoisissa lausumissa (3–5) puhuja puolestaan ilmaisee,
että hän ei tahdo tai aio tehdä jotakin. Adverbi mielellään, mieluum-
min tai mieluiten vahvistaa tulkinnan, että kyse on puhujan omasta
tahdosta ja halusta (5–8).

3 em mä sitä kannattais että tänne tulis enempää niitä.
(m1: 18)

4 eŋ kylä iter rupeis opettajaks (m1: 3)
5 mä_em mieluiten, niiŋ ku, ketääm paitsi, semmosia jokka

haluaa että om palvelut lähellä ni, kaupuŋŋissa kehottas
asuu. (n1: 27)

6 kyllähäm mää tonnäköstä tyyppiä ihan mielellääŋ kattosi.
(n2: 25)

7 tätä mää mialummiŋ kattelisi. (n1: 25)



16

8 et sem, mää mialummiv vaihtasin sen, esimeriks saksaan.
(m1: 2)

Koska haastatteluun liittyvä toiminta on ensisijaisesti kielellistä, ne
tahdonilmaukset, jotka voidaan toteuttaa, liittyvät tavallisesti puhumi-
seen ja sanomiseen. Esimerkissä 9 puhuja sanoo ensin kyl mä sanosin
ja toteuttaa teon välittömästi eli sanoo mielipiteensä. Ilmaus on tarpee-
ton ja rikkoo Gricen relaation maksiimia siinä mielessä, että puhuja
voisi sanoa mielipiteensä ilman kyseistä ilmaustakin. Ilmauksen mer-
kitys on lähinnä retorinen.

9 kyl mä sanosin että mulla nuppi pimahtais joss_em mää
kellekkääv vois puhua omista asioistani. (n2: 9)

Puhekuviomaisen ilmauksen kyl mä sanosin pääasiallinen tehtävä on
tässä fokusoiminen, seuraavan aineksen esiin tuominen. Ensimmäisen
persoonan tahdonilmaus saa usein retorisen puhekuvion muodon, ja
sitä käyttämällä voidaan painottaa omaa sanottavaa. Tahdonilmauksen
sävy ei tule kovinkaan selvästi esiin sen vuoksi, että muoto on vakiin-
tunut. Kuvion affektiivinen arvo paljastuu, jos konditionaali vaihde-
taan indikatiiviksi: lausuma saa helposti hyökkäävän sävyn (Yli-Vak-
kuri 1986: 200). Koko kuvion näkökulmasta siis konditionaali toimii
toisaalta lieventävässä tehtävässä. Yli-Vakkuri (1986: 198) toteaa täl-
laisia fraaseja käytettävän kirjoituksessakin tähdentämässä kirjoittajan
mielipidettä. Näitä ilmauksia voi pitää metatekstuaalisena aineksena,
sillä ne ovat erillisiä lausuman asiatasosta ja jäsentävät sitä. Metateks-
tuaalinen aines viittaa itseensä, eli se on refleksiivistä; haastateltava
siis puhuu omasta puhumisestaan. (Enkvist 1978: 115–116.) Konditio-
naalin lieventävän funktion vuoksi kuvio edustaa myös metatekstuaa-
lista kohteliaisuutta (ks. Lampinen 1990: 88).

Kun aikomuksen ja teon välinen yhteys on suora, intentio on tun-
nistettavissa parhaiten (9). Muuten syntyy vaihtoehtotilanne, jossa
mietitään syitä ja seurauksia, ja jatkeeksi syntyy helposti jos-lause, jo-
ka rajaa tapahtumisen ehtoja (10–11). (Kauppinen 1998: 171.) Puhuja
voi jos-lauseella ilmaista, miksi halu ei toteudu.
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10 kylä mä pitkät tuamiot, antaisin jos siihen olis mahdollisuus.
(m1: 21)

11 vihreet om mum mielestä ehkä, ainut pualuem mitä mä
äänestäisij jos mä saisin äänestää. (n1: 18)

Konditionaalimuotoisena esiintyy myös verbi haluta, joka luonnol-
lisesti jo indikatiivimuotoisena ilmaisee tahtomista ja haluamista. Täs-
sä tapauksessa konditionaalimuotoisuus vihjaa, että puhuja ei välttä-
mättä toimi halunsa mukaisesti.

12 em mää oikeeŋ kirkk-, s- tämösiä oikeita kirkkourkuja ok,
kokeillum mutta haluaisiŋ kyllä kokeilla. (m1: 6)
vrt. haluan kyllä kokeilla

13 me haluttais eroon noista, muavimukeista. meil_om
muavipikareissa maidot. nim me haluttais niistä eroon_ihaŋ
kokonaan (n1: 18)

14 toisaalta sittet taas haluais niiŋ ku, siihev vierelles sej joŋkuj
(n1: 24)

15 musta tosi kiva kuva, kyllä määkit tänne haluaisi. (n1: 26)
16 ei se miteŋkään ahdistava kuva_om mutt_em mää tonne

haluais (n1: 25)
17 ettem mä oikee, niiŋ ku, ha- ainakah haluais ollas sen

näkönem (n1: 20)

Indikatiivimuotoinen haluan sisältää jo toiminnan sävyä ja vahvem-
man sitoutumisen, mutta haluaisin on epävarmempi tai epärealistisem-
pi eikä puhuja välttämättä sitoudu toimimaan toteuttaakseen halunsa.
Syynä voi olla esimerkiksi se, että halun toteutuminen ei ole puhujan
näkökulmasta todennäköistä tai lainkaan mahdollista. Haluaisin tun-
tuu lähes konventionaalistuneen tällaiseen tehtävään.

2.2 Toivova

Konditionaalilla voi olla lausumassa toivova sävy, ja sen esiintyminen
vakiintuneen muodon saaneissa toivomuksissa on tavallista. Toivo-
muksetkin ilmaisevat puhujan tahdon, mutta erona on se, että niihin ei
sisälly puhujan oma intentio eivätkä ne koske puhujan toimintaa. Näin
ollen konditionaalimuotoinen verbikään ei ole ensimmäisessä persoo-
nassa. Tulkitsen toivomuksiksi ne tahdonilmaukset, joiden toteutumi-
seen puhuja ei koe voivansa itse vaikuttaa, mutta joiden toteutuminen
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koituisi tavallisimmin puhujan hyödyksi. Matihaldin mukaan toivo-
muksen edellytyksenä on mm. se, että puhuja ilmaisee toivomuksensa
vilpittömästi ja siten sitoutuu vastuuseen siitä. Tyypillisen toivomus-
lauseen modus on konditionaali ja lause alkaa jos- tai kun- konjunkti-
olla (Matihaldi 1979: 25, 187). Toisaalta toivomuksille on ominaista
subjektittomuus ja verbialkuisuus (Kauppinen 1998: 190):

18 voi voi ois nym meiän isä täällä kertomassa se kylä vetäis
semmosev viiden tunnil luenno. (m2: 3)

Seuraavissa esimerkeissä (19–21) on tunnistettavissa puhekuvio,
joka koostuu kun-konjunktiosta ja konditionaalimuotoisesta verbistä.
Kuviota tehostetaan interjektiolla voi (esimerkki 19). Myös nyt-sana
on toivomuksissa tavallinen (18, 20).

19 esimerkiks alkoholiŋkäyttöör ruppee siinä, iässä niiŋ ku,
haaveileekki. että voi kus sais vähäm maistaan ni, siinä, pitäs
ollaj jo sev verta ajattelukykyä että. (n1: 16)

20 kun nyk keksis nytte opettajia (m1: 4)
21 em mää luotan niihin ihmisiin siälä. puhuu mitä puhuu ja,

työttömyys pois kuukaudessa nin, siinähäl lupaavat. verot
alemmaksi kakskytä prosenttia ni joo seŋkun näkis e-
(n2: 20)

Esimerkki 21 voidaan tulkita kokonaisuudessaan siten, että puhuja ei
usko toivomuksensa toteutuvan. Sen hän ilmaisee jo aluksi eksplisiitti-
sesti sanomalla em mää luota. Jotta ylipäänsä toivomiseen olisi syytä,
toivotun asiaintilan säilyminen tai muuttuminen ei ole todellinen tai
varma, ja sitä toivomuksissa osoittaa juuri konditionaali, joka on tässä
yhteydessä luonteeltaan kontrafaktuaalinen. Näin ollen konditionaalia
ei voisi korvata esimerkiksi indikatiivilla.

Konditionaalimuotoisella modaaliverbillä saada voidaan muodos-
taa sävyltään vahva toivomus (Yli-Vakkuri 1986: 203). Perussanakirja
(PS) mainitsee, että saada-verbiä käytetään ilmaisemassa käskyä, ke-
hotusta tai toivomusta, joka liittyy tavallisesti moitteeseen. Myös Kan-
gasniemi mainitsee, että modaaliverbin saada tai pitää sisältävät il-
maukset voi tulkita toivomuksiksi, optatiiveiksi (Kangasniemi 1992:
273).
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22 ohan se sillai, [mukava olla Suomessa] sais vaan sijaitav
vähän etelämpänä. (n1: 17)

23 ruokatunti sais olla, tunnim pi- mittane. ettei pual tuntia.
(n1: 4)

24 tota, esimerkiks kiälissä mum miälestä siä sais ollap
puhekkoe. (n2: 5)

25 sillom mum mielestä sais vaan ottaal letkuista pois ja antaam
mennä. (n2: 16)

26 kyllä mää näitten olisin ihan, öö näitten, Paltiam maiden
itsenäistymiseŋ kannalla mum mielestä ne saisi, e- erotan
Neuvvostoliitosta. (m1: 17)

27 mum mielestä jotka niitä, tuo kauppaa ja näin pois päin nin
ne sais pistää hirtee. (n2: 11)

Jorma Vuoriniemi on pohtinut, mikä osuus varovaisten tahtomusten
merkitykselle on konditionaalilla ja mikä verbillä: Konditionaali voi-
daan käsittää pelkäksi kohteliaisuuslisäksi, jos itse verbi ilmaisee tah-
tomuksen. Usein kuitenkin konditionaali toimii tahdonilmauksena, jo-
ko yksin tai verbin merkityksen vahvistamana. (Vuoriniemi 1973:
320.) Modaaliverbin merkityksessä on päällekkäisiä aineksia. Saada-
verbillä muodostettu toivomus on vahva sen vuoksi, että se implikoi
puhujalla olevan valtaa määrätä, miten asian tulisi olla. Se koskee
tässä deonttista modaalisuutta eli sallimista ja velvollisuutta.

2.3 Paheksuva

Konditionaali voi tuoda toivomukseen tai muuhun puhujan tahdon il-
maukseen paheksuvan sävyn. Paheksuvia ovat erityisesti lausumat,
joissa puhuja kertoo, että hän toivoisi jonkun toimivan toisella tavalla.
Konditionaalimuotoista verbiä käyttämällä puhuja voi ilmaista yksin-
kertaisesti, miten hän haluaisi asioiden olevan. Arkikeskustelussa
esiintyy puhuteltavalle suunnattuja 2. persoonan muotoisia moitteita,
mutta tässä haastatteluaineistossa niitä ei ole muun muassa sen vuoksi,
että suora moite olisi hyvinkin epäkohtelias (vrt. luku 3.1 kohteliai-
suudesta). Sen sijaan paheksua voidaan henkilöä, joka ei ole paikalla,
erityisesti päättäjiä (28–30).

28 siis kattois peiliij ja, kattois että ooŋko mä nyt niin huippu
että muut ei ois parempia. (n2: 21)
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29 mä en oo oikein sitä mieltä et tää on oikee paikka säästää
että mum mielestä, ottais siältä hemmetim
maataloustuestansat tänn_että mum mielestä tarvis yrittääl
leikataj jostaim muualta kyllä (n2: 6)

30 siin_oŋ kans tää ettei tarvis niiŋ kul liikaa höösätä että antas
niiŋ kuv vähä seistä omilla jaloillaan ettei, ettei se os
semmosta että, lähdempä pakolaiseks (n2: 21)

Paheksunta siis syntyy kontekstissa, mutta myös sen muodossa on pa-
heksunnaksi tunnistettavia yhteisiä piirteitä: selvimmin paheksuntaa
kantavat kuviot ovat subjektittomia ja verbialkuisia kuten toivomuk-
setkin. Kauppinen (1998: 92) nimittää paheksuntarakenteeksi puheku-
viota, jolla on nämä tuntomerkit ja joka on lisäksi perfektimuotoinen.
Toivomuksesta tulee moite, kun toivomuksen toteutuminen ei ole enää
mahdollista eli se kohdistuu menneeseen aikaan tai puhuja ei pidä sen
toteutumista todennäköisenä. Lisäksi paheksunnalle ominaista on se,
että se kohdistuu erityisesti intentionaalisten olentojen toimintaan. Pa-
heksuva sävy on helppo tunnistaa jo samankaltaisena toistuvan syn-
taktisen rakenteen perusteella, mutta todellisessa kielenkäyttötilan-
teessa myös äänensävyllä on olennainen merkitys lausuman tulkitse-
miselle.

2.4 Ehdottava

Konditionaali voi saada aikaan lausumaan ehdottavan sävyn. Ehdotta-
miseen kuuluu olennaisesti se, että puhuja antaa kuulijalle mahdolli-
suuden joko hyväksyä tai hylätä ajatuksen. Siten tilanteessa myös in-
teraktionaalinen taso on olennainen eikä lausuma ole yksinomaan pu-
hujakeskeinen. Vesa Puukka toteaa, että ehdottamisen puhefunktio tai
pragmaattinen sävy on vaikea tunnistaa, koska sille ei ole erityisiä tun-
tomerkkejä. Mikään rakenne, lekseemi tai morfeemi ei nimittäin kie-
lellistä sitä yksinomaisesti. (Puukka 1997: 11.) Yksi ehdotuksissa tihe-
ästi esiintyvä morfeemi on kuitenkin konditionaalin tunnus. Käsittelen
ehdottavaa sävyä laajemmin kuin pelkkinä puhekumppanin toimintaa
koskevina ehdotuksina. Ehdottavaa sävyä konditionaali voi tuoda mm.
kysymyksiin tai mielipiteisiin.
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Seuraavassa haastattelija esittää sävyltään ehdottavan kysymyksen
(31–34). Haastattelijan tarkoituksena voi olla haastateltavan ajatusten
johdattelu tai auttaminen siten, että hän antaa yhden esimerkin (31),
jonka yhteneväisyydestä haastateltavan ajatusten kanssa haluaa tietää.
Koska puheenaiheena on kuvitteellinen tilanne, voi mielipiteissä olla
myös vähän liikkumavaraa. Haastateltava hyväksyy ajatuksen epävar-
masti: no, em, saattas ollakki.

31 <h1> jos sä sanotaan nyt näin ettää, sinä olisit nyt, opetus-
ministeri, joka päättää, siitä että nyt koulusta poistetaan yks
aine mikä se olis? oisko se pakkoruatti vai? (m1: 2)

32 <h2> oisko jotaim mitä sää et, missään tapauksessa lähtis
kattomaa? (n1: 6)

33 <h1> voisko se naistem mielestä ollas sum, mitä luulet voisko
se olla eroottine? (m1: 20)

34 <h1> mikä siitä [kuvasta] tekee semmose [eroottisen]?
<m1> em mä tiät toi kaunis naine.
<h1> jooþo. mites voisko se johtuat tota, tosta sen asennosta
että se sattuu oleej just sopivastit toss pyöräm päällä?
<m1> nih. [nauraa] en tiedäh.
<h1> se vois_ollah hyviŋkis se. (m1: 20)

Mielenkiintoista on, että ehdotuksiin usein odotetaan hyväksyntää
keskustelukumppanilta. Esimerkissä 34 haastateltava ei anna haastat-
telijalle myönteistä vastausta, joten haastattelija tekee sen itse seuraa-
vassa vuorossaan toistamalla ehdotuksensa sisällön epävarmana arvio-
na. Alkuperäisen ehdotuksen motivoijana voi olla se, että haastattelija
ei saa ensimmäiseen kysymykseen kovin tarkkaa vastausta.

Ehdottavaa sävyä voi olla myös mielipiteessä, jota puhuja ei halua
sanoa lopullisesti päätettynä. Vaikuttaa siltä, että seuraavassakin (35–
36) haastateltava odottaa ajatukselleen hyväksyntää. Konditionaali-
muotoisen verbin vuoksi mielipide on varauksellinen ja epävarma. In-
dikatiivimuotoinen verbi taas tekisi lausumasta ilmoituksen tai varman
mielipiteen. Jälkimmäisessä myös tempus vaikuttaa lausuman varauk-
sellisuutta lisäävästi siten, että lausuma saa melkein anteeksipyytävän
sävyn.

35 kyllä mää näitten olisin ihan, öö näitten, Paltiam maiden
itsenäistymiseŋ kannalla mum mielestä ne saisi, e- erotan
Neuvvostoliitosta. (m1: 17)

36 -t se mullet tosta ensimmäiseks_ois tullum mielee. (n2: 27)
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Seuraavat ehdottavat lausumat (37–40) on muodostettu käyttäen
modaaliverbiä voida. Verbin yksi tehtävä on ilmaista, että jokin on ai-
heellista tai perusteltua, esimerkiksi Voisit pitää pienempää suuta
(PS). Tässä lausuma ilmaisee puhujan tahtoman asiaintilan, joka ei ole
vielä nykytilan mukainen.

37 em mä tiäk kenej järjestämä se oli sillon tota, viime syksynä
se Kukkaisrokki kun oli tua, Pyynikillä nin se oli mum
mielestä iha hyvä juttu että, semmosia, semmosta jotain
tapahtumaa vois ollav vähä enemmä. (n2: 8)

38 hinnat verot vois ollak kyllä alempia en yhtään pistäs
pahakseni. (n2: 20)

39 no ehkä vois tuola, ekalla linjallakiv voi ollan noita, niitä
tutustumiskäyntejä enemmän taikka semmosia harjottelu-
-hommia. -tä pari viikkoo ettei olluk kun pari päivää vaan
että ollaan oltu jossair ravintolassa jokane. -tä sit semmosia
vois ollat tietysti enemmä. (m2: 2)

40 ja siitäkin vois olla enemmän niiŋ kut tämmösiä
yleisperiaatteita siinäkim meiän tarvi opetellan niitä nimiä
ja, tämmösiä näin ei niillä teem mitää. (n2: 3)

Nämä ehdottavat lausumat eivät kehota kuulijaa toimimaan. Saman-
tyyppisiä lausumia tosin voisi käyttää epäsuorina toimintakehotuksina
toisenlaisessa tilanteessa: esimerkiksi veroasioista päättävälle ihmi-
selle sanottuna voisi esimerkin 38 ehdotus olla tarkoitettu toteutetta-
vaksi. Lausumien tulkitseminen ehdottaviksi perustuu siihen, että kir-
jaimelliselta merkitykseltään ne näyttäisivät rikkovan Gricen relaation
maksiimia. Voida-verbi asettaa puhujan suhteeseen hänen sanomansa
asian kanssa: verbin voi tulkita deonttiseksi luvan ilmaisimeksi, jolla
puhuja kertoo sallivansa asian. Koska puhujalla ei kuitenkaan varsi-
naisesti ole oikeutta vaikuttaa puheena olevaan asiaan, lausumat tul-
kitaan mielipiteen maailmaa koskevaksi ehdotukseksi.

41 täss_oŋ kaks vaihtoehtoo mistä mä voisir ruvetap puhuun.
(n1: 27)

42 että ku, ketään ei voin niiŋ kup pakottaa että säähän teet nep
pualet siitä että ollaan sovittu. täytyy pitäis lähteen niiŋ kun
omasta, ajatuksesta että nyt mä voisin vähän siivota (n1: 14)

Ehdotukset voi kontekstissa tulkita myös tarjoutumiseksi: puhuja
ilmoittaa kykenevyytensä tehdä jotakin (esimerkissä 41 ja referoituna
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ajatuksena esimerkissä 42). Voida-verbi ilmaisee kykyä ja mahdolli-
suutta (PS) ja konditionaalimuotoisena se osoittaa kuulijaan suuntau-
tumista: voisin-muodolla ehdotuksessa puhuja jättää intentionsa avoi-
meksi ja siten antaa kuulijalle mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä eh-
dotuksen. Teko, jota ehdotus koskee, on yleensä hyödyksi ennemmin
puhuteltavalle kuin puhujalle (Green 1975: 123). Kiinnostava on myös
ajatus, että ehdotus on puheaktina sellainen, joka esiintyy statuksel-
taan tasavertaisten keskustelukumppanien kesken (Yli-Vakkuri 1986:
95).
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3 KONDITIONAALIN VUOROVAIKUTUKSELLISET
TEHTÄVÄT

Tässä luvussa käsittelen haastattelun interaktionaalista ulottuvuutta,
Hallidayn (1973: 66) termein kielen interpersoonallista funktiota ja si-
tä, miten konditionaalia voidaan käyttää sen tarpeisiin. Kieli on moni-
ulotteista eikä puheen tehtävänä ole yksinomaan välittää informaa-
tiota. Keskustelussa puhuja sekä ilmaisee haluamiaan asioita että on
vuorovaikutuksessa keskustelukumppaninsa kanssa rakentaen koko
ajan muuttuvaa keskustelua. (Edmondson 1981: 54, 80.) Haastattelun
osallistujilta vaaditaan yhteistyötä, jotta vuorovaikutus etenisi: haas-
tattelija ottaa esille uusia puheenaiheita ja tarvittaessa houkuttelee vas-
tauksia, haastateltava puolestaan pyrkii vastaamaan kaikkiin kysy-
myksiin, ilmaisemaan itseään ja tuomaan esille uusia näkökulmia. Jo
edellä kävi ilmi, että puhujalähtöisessäkin tarkastelussa vuorovaikutus
on otettava huomioon, sillä puhe ei ole pelkkää vuorottelua puhujan ja
kuulijan rooleissa, vaan kuulija vaikuttaa osaltaan siihen, miten puhuja
vuoronsa muotoilee. Oman vuoron muotoileminen kuulijan mukaan
(recipient design) on yleinen periaate keskustelun vuorovaikutuksessa.
Se koskee puheen suunnittelua sellaiseksi, että se osoittaa toisen huo-
mioon ottamista ja toiseen suuntautumista (Sacks ym. 1974: 727).

3.1 Kohteliaisuus

3.1.1 Pragmatiikan kohteliaisuuskäsitys ja konditionaali

Kohteliaisuus liittyy tarpeeseen luoda hyvät sosiaaliset suhteet ja säi-
lyttää ne vuorovaikutustilanteessa. Normaalissa vuorovaikutuksessa
pyritään välttämään konflikteja ja väärinymmärryksiä, toisin sanoen
säilyttämään vuorovaikutuksen osallistujien kasvot. Sekä puhujalla et-
tä kuulijalla on tarve saada toimintatilaa ja tulla huomatuksi. (Goff-
man 1982: 6–7.) Keskustelu on yhteistyötä myös vuorovaikutuksen
kannalta siten, että molemmat osallistujat pyrkivät sekä omien että pu-
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hekumppanin kasvojen säilyttämiseen, mikä takaa keskustelun jatku-
misen mahdollisimman sopuisasti.

Ihmisellä on halu saada osakseen ymmärtämystä ja hyväksyntää eli
sitä, että hänen tahtomansa asiat ovat jonkun muunkin tahdon mukai-
sia. Toisaalta ihminen haluaa myös säilyttää oman tilan ja vapaan tah-
don sekä toimia toisten estämättä. Tähän tarvitaan kohteliaisuutta.
(Brown — Levinson 1978: 66–67.) Brown ja Levinson nimittävät näi-
tä kahta vuorovaikutustarvetta positiivisiksi ja negatiivisiksi kasvoiksi,
joista kumpikin vaatii omanlaistaan kohteliaisuutta. Positiivisia kas-
voja hyvitellään lähentävällä (positiivisella), negatiivisia kasvoja taas
etäännyttävällä (negatiivisella) kohteliaisuudella.2 Etäännyttävää koh-
teliaisuutta luonnehtivat vaatimattomuus, muodollisuus ja pidättyvyys.
Etäännyttävä kohteliaisuus on tarpeen, kun tehdään jotakin, mikä vai-
kuttaa kuulijan toimintavapauteen. Käytännössä etäännyttävä kohteli-
aisuus on esimerkiksi käskyjen lieventämistä eri tavoin. (Brown —
Levinson 1978: 70, 75.) Kohteliaisuutta käsittelee myös Geoffrey
Leech, joka lisää Gricen (1975) yhteistoimintaperiaatteeseen kohteli-
aisuusperiaatteen ja korostaa sitä, että keskustelun sujumiseen ei riitä
ainoastaan informaation välittäminen, vaan sosiaalinen aspekti on hy-
vin keskeinen. (Leech 1983: 7.) Jaottelu kahdenlaiseen kohteliaisuu-
teen on käytännössä melko karkea, sillä kohteliaisuus voidaan nähdä
pikemminkin jatkumona. Larjavaara (1999: 5–6) mainitsee neljä eri-
laista kohteliaisuuden lajia, joita tosin ei voi täysin erottaa toisistaan:
status-, reviiri-, kumppani- ja pitämiskohteliaisuus. Eri tilanteet edel-
lyttävät erilaista kohteliaisuutta. Kohteliaisuutta voi käyttää myös stra-
tegisesti, esimerkiksi tietynlaisen vuorovaikutustilanteen luomiseen
(Lampinen 1990: 78).

Konditionaalia voidaan käyttää erityisesti etäännyttävän kohteliai-
suuden välineenä. Konditionaali pehmentää puheakteja: käskyjä tai
pyyntöjä (luku 3.1.2), kysymyksiä (luku 3.1.3) ja väitteitä (luku 3.1.4).
Esimerkiksi kuulijalle osoitetuissa käskyissä tai pyynnöissä tarvitaan
kohteliaisuutta, koska niillä pyritään vaikuttamaan kuulijan toiminta-
vapauteen. Tällöin konditionaalia käyttämällä voidaan pehmentää il-

                                                
2 Nimitykset lähentävä ja etäännyttävä kohteliaisuus olen saanut keskustelusta do-
sentti Terttu Orpanan kanssa.
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mausta ja jättää kuulijalle mahdollisuus olla toteuttamatta pyyntöä. Si-
ten suojellaan sekä haastattelijan että haastateltavan kasvoja. Kondi-
tionaalin pehmentävä, lieventävä vaikutus perustuu sen irreaaliseen
merkityspiirteeseen. Konditionaalin avulla asiat voidaan esittää epä-
varmoina, mahdolliseen maailmaan kuuluvina asioina, joiden toteutu-
minen ei ole välttämätöntä. Penttilän (1957: 476) mukaan konditio-
naali vihjaa, että tekeminen riippuu jostakin ehdosta, joka jää lausu-
matta, jolloin sanomisen varmuus lieventyy. Myös Yli-Vakkuri (1986:
201) vahvistaa tämän ajatuksen.

Konditionaalin lieventävä funktio on Yli-Vakkurin (1986: 202)
mukaan sen perusfunktio, jonka vuoksi konditionaalia voidaan pitää
positiivisten sosiaalisten suhteiden tunnusmerkkinä. Kohteliaisuus täs-
sä aineistossa on lähinnä yhteistyötä molempien oman tilan säilyttämi-
seksi eli etäännyttävää kohteliaisuutta. Konditionaalifraasit ovat usein
konventionaalistuneita ja menettäneet affektiivisuutensa; vastaavat in-
dikatiiviparafraasit taas voivat saada juhlallisen, torjuvan tai hyökkää-
vän sävyn, esimerkiksi Väittäisin, että � � vrt. Väitän, että � � (Yli-
Vakkuri 1986: 207). Haastattelussa, jonka osallistujat eivät toisiaan
entuudestaan tunne, konditionaali ei kuitenkaan yksinään riitä kohteli-
aisuuskeinoksi vaan se yhdistyy esimerkiksi epäsuoruuteen.

3.1.2 Epäsuora pyyntö

Pyyntöihin konditionaalin käyttö tuo usein kohteliaan sävyn (esim.
Setälä 1960: 103; Penttilä 1957: 476). Esimerkiksi pyynnössä Istuisit-
teko tähän konditionaali lieventää entisestäänkin epäsuorasti esiin tuo-
tua kehotusta tai pyyntöä (Hakulinen — Karlsson 1979: 287). Tässä
aineistossa kaikki konditionaalimuotoiset pyynnöt ovat haastattelijan
pyyntöjä haastateltavalle. Tässä näkyy haastattelussa vallitseva rooli-
asetelma: haastattelija ohjaa haastattelun kulkua ja on vastuussa sen
etenemisestä. Pyynnöt, kuten kysymyksetkin, ovat tarpeen haastatte-
lun jatkumisen kannalta. Koska pyyntö kohdistuu kuulijan tulevaan,
toivottuun toimintaan ja siten asettaa kuulijan paineen alaiseksi, se on
luonteeltaan kasvoja uhkaava teko, jonka toteuttamisessa etäännyttä-
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vän kohteliaisuuden keinot ovat tarpeen (Brown — Levinson 1978:
70–71). Pehmentääkseen vaikutelmaa ohjailevasta roolistaan voi haas-
tattelija käyttää konditionaalia ja muita lieventäviä elementtejä pyyn-
nössään. Aineiston pyynnöt ovat hyvin epäsuoria: ne muodostetaan
jos-lauseen muotoon tai varovaista pitäisi-muotoa käyttäen. Kysymys-
muotoisia, vahvasti pyynnön ilmaisemiseen konventionaalistuneita
pyyntöjä (esimerkiksi Kertoisitko siitä tarkemmin) ei ole. Kyse voi ol-
la idiolektin vaikutuksesta: erityisesti h1 käyttää epäsuoria, lievennet-
tyjä pyyntöjä.

Epäsuoremmat illokuutiot ovat useinkin kohteliaampia, koska ne li-
säävät valinnanvapautta ja niiden voima on heikompi ja varaukselli-
sempi (Leech 1983: 108). Varsinkin konventionaalistuneet epäsuoruu-
den keinot käsitetään yleensä kohteliaaksi (Brown — Levinson 1978:
137). Kun ilmaus on vakiintunut ilmaisemaan muuta kuin sen pintara-
kenne osoittaa, kuulijan on helppo ymmärtää puhujan todellinen tar-
koitus, mutta toisaalta hänen on myös helppo kieltäytyä. Siihen, miten
epäsuorasti on tarkoituksenmukaista puhua, vaikuttaa puhujan ja kuu-
lijan statusero (Leech 1983: 126). Toisaalta epäsuoruus ei kuitenkaan
takaa kohteliasta vaikutelmaa siksi, että liiallinen epäsuoruus voi hä-
märtää puhujan tarkoituksen niin, ettei kuulija tiedä, mitä hänen odo-
tetaan tekevän. Ilmauksesta tulee moniselitteinen ja siten puhujan voi-
daan ajatella rikkovan myös Gricen mainitsemaa tavan maksiimia: pu-
hujan tulisi esittää asiansa niin yksiselitteisesti, että kuulijan on helppo
ymmärtää, mitä puhuja lausumallaan tarkoittaa (Grice 1975: 46). Täs-
sä käsiteltävät aineiston pyynnöt ovat konventionaalistuneita ja sikäli
helposti tulkittavissa, mikä näkyy myös siinä, että haastateltava ne
pyynnöiksi tulkitsee. Haastattelussa on odotuksenmukaista ja tilanteen
etenemisen kannalta tarpeellista, että haastattelija ei kätke intentioi-
taan. Toisaalta hän antaa haastateltavalle tilanteessa vapauden valita,
haluaako tämä toimia pyydetyllä tavalla vai ei.

Konditionaalimuotoinen pyyntö voidaan sijoittaa jos-lauseeseen,
mikä tekee pyynnöstä epäsuoran. Seuraavissa esimerkeissä (43–45)
sekä jos-konjunktio että konditionaali saavat aikaan sen, että pyyntö
esitetään vain mahdolliseen maailmaan kuuluvana asiana. Haastatelta-
valla on mahdollisuus kieltäytyä säilyttäen silti kasvonsa ja loukkaa-
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matta haastattelijan kasvoja. Koska kyseessä on haastattelu, pyynnöt
kohdistuvat pääasiassa sanomiseen. Tällöin kieltäytymiseen voi olla
syynä se, että haastateltava ei osaa sanoa mitään puheena olevasta asi-
asta tai ei halua puhua esimerkiksi asian arkaluontoisuuden vuoksi.

43 <h1> jos satut muistamaav vaan nin, jos sanosit jotai mm ja
ajattelisit jotakuta huonoo opettajaas ja miettisit että mikä
siinä on huonoa? (m1: 4)

44 <h1> entäs sitten nää, liikunnalliset harrastukset, jos sä
vähän, sanosit niistä jotai.
<m1> no mulla nyk kauheesti ol liikunnallisia harrastuksia
mitä, mitä nyt uinti on. (m1: 6)

45 <h1> no mites sitte se pyöräily? muuta jos sä jo- jotaiv vähä
tarkemmin sanosit siitä.
<m1> n_em mää tiäm mä, em mää_s-, s_kumminkas silla
urhe-, mikään urheilupyäräilijä_ov vaan mää siirrym
paikasta toiseem pyörällä (m1: 7)

Tämänkaltaisia lauseita Lampinen luonnehtii erittäin lieviksi keho-
tuksiksi (Lampinen 1990: 81). Samantyyppisiä esimerkkejä on myös
Nykäsen (2000: 46–47) jos-rakenteita koskevassa tutkielmassa. Kuuli-
jan on helppo ymmärtää puhujan tarkoitus, koska ilman päälausetta
esiintyvät jos-lauseet ovat jossain määrin konventionaalistuneita pyyn-
nön tehtävään ja toisaalta myös haastattelun rooliasetelma saa aikaan
sen, että haastateltava odottaakin haastattelijan pyytävän ja kysyvän
erilaisia asioita. Haastateltava reagoi lausumaan selvästi pyyntönä ja
alkaa muotoilla vastausta. M1:n vastaukset vaikuttavat tosin melko
vähätteleviltä ja epäröiviltä.

Modaaliverbi pitää soveltuu pyyntöihin erityisesti konditionaali-
muotoisena. Koska pitää tulkitaan helposti indikatiivimuotoisena pak-
koa ilmaisevaksi deonttiseksi verbiksi, suorassa vuorovaikutuksessa
on olennaista lieventää sitä käyttämällä konditionaalia. Konditionaali-
muotoisena se on lähes leksikaalistunut pyynnön ja ehdotuksen tehtä-
vään, toisille suunnattuun toimintaohjeeseen (Hakulinen — Sorjonen
1989: 83). Hakulinen ja Karlsson (1979: 262) sijoittavat pitäisi-muo-
don välttämättömyyden ja mahdollisuuden asteikossa suunnilleen puo-
liväliin, kun indikatiivimuotoinen pitää sen mukaan on välttämätön.
Konditionaali muokkaa verbiä sellaiseksi, että se jättää puhuteltavalle
näennäisen liikkumavaran. Laitinen toteaa, että konditionaali antaa
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mahdollisuuden peruuttaa pitää-verbiin sisältyvän pakonilmauksen
(Laitinen 1992: 228). Käytännössä tosin pitää-verbi esiintyy indikatii-
vimuotoisenakin myös muussa tehtävässä kuin pakkoa ilmaisemassa.
Pitäisi-muoto mahdollistaa lisäksi persoonamuodon välttämisen, joten
puhujan ei tarvitse kohdistaa käskyä suoraan puhuteltavalle. Pitäisi-
muotoa käytetään yleisesti geneerisen nollasubjektin kanssa, kuten
esimerkissä 47. (Hakulinen — Sorjonen 1989: 83–87.) Esimerkeissä
46–47 haastattelija pyytää haastateltavaa pitäisi-muotoa käyttäen.

46 <h1> sum pitäs pikkusen sanoo et mitä niissä kuvissa on ja
sitten, mmitä ne tuo mielee. (m1: 19)

47 <h1> täss_on seuraavaks koti ja suhdep perheeseen pitäs
vähän semmosia, selvitelläm (m1: 12)

48 <h1> tarkotus ois see että sä pikkuseŋ kertosit sitten että,
mimmonen se opettaja on. (m1: 3)

Näissä tapauksissa haastattelija selostaa varovaisesti, mitä hän on
ajatellut haastattelun seuraavaksi keskustelunaiheeksi, eli ohjailee
haastattelun kulkua eteenpäin. Pitäisi saa tällöin merkityksen ’on tar-
koitus’ samoin kuin esimerkissä 48, jossa haastattelija sanoo suoraan
tarkotus ois. Tästä tehtävästä Suomen kielen perussanakirja selostaa
pitää-verbin ilmaisevan, että jonkun on määrä, tarkoitus tai aikomus
tehdä jotakin tai että jotakin on määrä tapahtua (PS). Samanlainen
merkitys pitäisi-muodolla on esimerkiksi lausumassa, jossa haastatel-
tava kertoo tulevasta, suunnitellusta toiminnasta: meiäm pitäs mennäs
sinne, Viroon nytten, syksyllä. (m1: 17). Pitäisi-muodon avulla voi-
daan ilmaista sellainenkin intentio, jonka seuraukset ovat puhehetkellä
vielä avoimia (Laitinen 1992: 228). Pitäisi-muotoa käyttämällä haas-
tattelija voi etäännyttää pyynnön ja vähentää omaa osuuttaan haasta-
teltavan pakottamisessa sen sijaan, että pyytäisi tai kehottaisi haasta-
teltavaa suoremmin esimerkiksi imperatiivia käyttäen. Pitäisi-muo-
dolla muodostettu pyyntö koskee siis ikään kuin ulkoa päin tulevaa
ohjetta keskustelun kulusta, jossa pakko on lievennetty konditionaali-
muodolla. Mahdollisesti haastattelija haluaa antaa sen vaikutelman,
että hänellä ei ole haastateltavan suhteen määräysvaltaa. Toisaalta
pyydetyt asiat vaikuttavat sellaisilta, että ne eivät vaivaa haastatelta-
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vaa kovin paljon, joten niiden esittäminen näin epäsuorina ei ole odo-
tuksenmukaista.

Kiinnostavaa on, että kaikki esimerkkitapaukset ovat yhdestä haas-
tattelusta. Näin pienen aineiston perusteella on kuitenkin vaikea sanoa,
missä määrin pyyntöjen muotoilu riippuu vuorovaikutustilanteen
osanottajista ja siitä, minkälaiseksi vuorovaikutustilanteeksi haastatte-
lu on jo muotoutunut. Epäilemättä haastattelija muotoilee pyyntönsä
haastateltavan mukaan.

3.1.3 Lievennetty kysymys

Haastattelussa on sinänsä odotuksenmukaista, että haastattelija kysyy
kysymyksiä. Monessa tilanteessa on kuitenkin perusteltua käyttää
konditionaalia lieventämässä kysymystä, jos esimerkiksi puheenaihe
sitä edellyttää. Konditionaalimuotoisen kysymyksen avulla kuulijalle
voidaan esimerkiksi antaa tilaisuus arvioida kuvitteellista mahdolli-
suutta (Muikku-Werner 1993: 172). Konditionaalimuotoinen verbi
avaa kuvittelutilan ja tuo lauseeseen rohkaisevan sävyn, jonka vuoksi
haastateltavan on helppo miettiä vastausta vaikeaankin kysymykseen:

49 <h1> niin luuletko että siit tulis oŋŋelmia joteŋkin
yhteiskuntaa? (m1: 9)

Tässä konditionaali on vain yksi monesta lievennyskeinosta. Haastat-
telija muotoilee kehyskysymyksen luuletko ja sijoittaa että-sivulausee-
seen asian, jonka varsinaisesti haluaa tietää. Haastateltavan on siksi
helppo vastata kehyskysymykseen kieltävästikin ja siten lopettaa koko
asian käsittely, mutta kysymys rohkaisee myös miettimään vastausta.
Haastattelija osoittaa, ettei hän oleta haastateltavan välttämättä osaa-
van vastata kysymykseen. Puhujan ei tule edellyttää, että kuulija osaa
tai haluaa tehdä pyydetyn teon (Brown — Levinson 1978: 151) eikä
haastattelijankaan tule vaatia vastausta. Tosiasiassa haastattelijalle ei
olekaan olennaista saada tietoa, ei itse kysytystä asiasta (tuleeko asias-
ta ongelmia yhteiskuntaan) eikä kehyslauseen asiastakaan (mitä haas-
tateltava asiasta ajattelee). Haastattelun tarkoitus on selvittää, miten
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haastateltavan asenteet ja maailmankuva ilmenevät puheesta, erityi-
sesti haastateltavan käyttämästä sanastosta. Siksi rohkaiseva sävy on
olennainen.

Lievennettyihin kysymyksiin on helppo miettiä vastausta ja vastata
melko hypoteettisestikin. Esimerkeissä 50–55 haastattelija tiedustelee
mielipidettä kysymyksellä, joka on kuitattavissa lyhyellä vastauksella,
mutta toisaalta avaa mahdollisuuden pohtia asiaa pitempäänkin (52–
55).

50 <h1> no sattusko tuleen yhtää naisopettajaa mielee? (m1: 4)
51 <h1> miten sä, arvioisit oŋko peruskoulusta hyppäys lukiool

liian iso? (m1: 1)
52 <h2> miten sä määrittelisit miŋkälaine opettaja_o hyvä

opettaja? (n1: 3)
53 <h2> miten sä määrittelisit suomalaisen ihmisen? mitä on

suomalaisuus? (m2: 10)
54 <h1> nii oisko sulla mitää ideaa [miten ylioppilaskirjoitukset

voisi korvata]? (m1: 5)
55 <h1> no, oisko jotaim muuta semmosta mitä_o mikä on sum

miest täälä huonosti? (m1: 15)

Jos tässä yhteydessä haastattelija käyttäisikin konditionaalin sijasta in-
dikatiivia esimerkiksi kysymyksissä 52 ja 53, tulisi kysymyksestä jyr-
kempi, nimittäin miten sä määrittelet vaatisi vastaajalta valmista mää-
ritelmää, konditionaali taas antaa miettimisaikaa. On tärkeää lieventää
kysymystä varsinkin tällaisista aiheista puhuttaessa, jotka eivät suora-
naisesti kuuluu haastateltavalle läheisimpiin puheenaiheisiin. Haastat-
telija ottaa tällöin huomioon mahdollisuuden, että haastateltavalla ei
ole kysymykseen valmista vastausta.

Haastattelijan kannattaa muotoilla kysymyksensä sillä tavalla, että
haastateltavan on helppo vastata siihen. Seuraavat kO-kysymykset vai-
kuttavat siinä mielessä neutraaleilta, että niihin voi vastata niin myön-
teisesti kuin kielteisestikin loukkaamatta kummankaan vuorovaikutus-
tilanteeseen osallistuvan kasvoja. Kuulija on läsnä puhujan repliikissä.
Keskustelunanalyysin termein on kyse samanmielisyyden maksimoi-
misesta, joka jo kysyjän on otettava huomioon, sillä hänen vastuullaan
on muotoilla kysymyksestään sellainen, että vastaaja voi osoittaa vas-
tauksellaan samanmielisyyttä (Sacks 1987: 63). Erimielisyyden välttä-
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minen on myös yksi Brownin ja Levinsonin (1978: 118) mainitsema
kohteliaisuusstrategia.

56 <h1> tuleeko sulla mieleen yhtään sellasta tilannetta tait
tapausta jossa, olis näkynys se, että opettaja puhuu nyt
tytöllet taikka puhuu nyt pojalle? (m1: 17)

57 <h1> no, ku äänestääm pääsee sitte kaheksantoistavuotiaana
nin, näkyykö se miteŋkään niin että esimerks nuorten asioita
ei otettais yhteiskunnassa huomioon oŋks ne kaikki poliitikot
jo- joita sinnev valitaan päättämääm meiän asioista ni oŋks
ne kaikki semmosia vanhoja seniilejä fossiileja? (n2: 19)

58 <h2> no oŋks sulla ollus semmosta, nuorena semmosta
vaikeeta murrosikää? että ois niiŋ ku riitaa olluv vanhempieŋ
kans? (m2: 7)

59 <h1> oŋks teillä, sellasta ettää, teillep pojillem maksettais
siitä että te teette jotain tämmöstä [kotitöitä]? (m1: 13)

Varsinkin henkilökohtaisista asioista kysyttäessä (58–59) konditionaa-
li on tarpeen etäännyttävän kohteliaisuuden välineenä, koska sillä voi-
daan välttää liiallista tungettelevuutta.

Myös modaaliverbiä voida käytetään konditionaalimuotoisena lie-
ventävässä tehtävässä eli etäännyttävään kohteliaisuuteen. Seuraavas-
sa (60–62) haastattelija esittää kysymyksen lievennettynä ja varsinai-
sen kysytyn asian upottaa kehyskysymykseen osaakko sanoo ja voi-
sitko ajatella. Kysymykset vaikuttavat rohkaisevilta sekä itse voida-
verbin että sen konditionaalimuotoisuuden vuoksi. Haastattelija voi
siis esimerkin 60 tilanteessa vastata kehyskysymykseen kielteisestikin
ilmoittamalla, ettei osaa vastata. Suora kysymys mistä se johtuu? olisi
tässä tilanteessa kiusallisempi, koska sellaisella kysymyksellä haastat-
telija osoittaisi olettavansa, että haastateltava osaa vastata kysymyk-
seen. Haastateltava vastaakin kysymykseen ensin em mää osaa, mutta
jatkaa vastaustaan ja osoittaa siten miettivänsä asiaa enemmänkin.
(n2: 16.) Toisaalta haastateltava kyseenalaistaa vastauksessaan kysy-
mykseen sisältyneen presupposition toistamalla konditionaalimuotoi-
sen voida-verbin. Hän siis ilmaisee, ettei usko asian välttämättä olevan
haastattelijan esittämällä tavalla.
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60 <h1> osaakko sanoom mistä se vois johtua [että homoja
kohdellaan eri tavalla kuin lesboja]?
<n2> em mää osaa. nyt mää sitä vasta rupesiŋkin ajatteleen
että miŋkähän takia se vois ollakkin näim mutta, em mää kylä
ossaas sanoos siihem mitää. (n2: 16)

61 <h1> voisko, voisik sä ajatella sillä tavalla että opettajat
sallis sen että sinnet tulee semmoset jokka om pari kaljaa
ottanuj ja, tulee muutem pitään hauskaa taikka menee sinnet
tupakalle oven ulkopuolelle? voisko sem- o- oŋ- voisko
semmonem periaatteessa ollas sum mielestä mahollista
koulussa? (n2: 9)

62 <h2> voisitko ajatella että muuttasit joskus? (m2: 10)

Lievennystä tarvitaan silloin, kun kysytään tulevaisuuteen liittyvis-
tä asioista, joiden toteutuminen ei riipu pelkästään kuulijasta. Seuraa-
va kysymys viittaa tulevaan aikaan ja kuuluu siten yhteen mahdolli-
seen maailmaan. Konditionaalin tehtävänä tässä on lieventää lausumaa
ja toisaalta se lisää myös ehdotuksen sävyä. Konditionaalimuotoinen
voida-verbi on tässä monitulkintainen siinä mielessä, että se voi edus-
taa niin dynaamista kuin deonttista ja episteemistäkin mahdollisuutta.

63 <h1> tuntuuks susta siltä että sä voisit asuak kotona ihan
hyvin opiskeluajaŋki?
<n2> no siis em mä siä miälellään asu, mutta musta tuntuu et
se or rahasta kiinni. (n2: 24)

Kysymyksen motivoi haastateltavan edeltävä repliikki, jossa hän miet-
tii tulevaisuuttaan: voi olla että asum meiäm porukoitten nurkissa viä-
lä� �. Haastateltavan seuraavasta repliikistä puolestaan voi tulkita, että
hän käsittää kysymykseen sisältyvän monta puolta: siinä kysytään se-
kä asiaintilan mahdollisuutta että haastateltavan omaa kykyä. Kaiken
kaikkiaan kysymyksen jättäminen jonkin verran avoimeksi siten, että
siihen voi vastata monella tavalla tai jättää kokonaan vastaamatta, on
yksi etäännyttävän kohteliaisuuden keino.

3.1.4 Toisen ajatusten tulkinta

Tulkitessaan toisen ajatuksia puhujan on oltava varovainen, jotta ei te-
kisi liian yksioikoisia päätelmiä. Kuulijan ajatusten tulkitseminen voi
loukata tämän kasvoja, ja siksi ne kannattaa esittää varovasti käyttäen
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lauseessa konditionaalimuotoista verbiä. Jättämällä asian todenmukai-
suuden hieman avoimeksi haastattelija ottaa huomioon sen, että on
saattanut tulkita haastateltavan mielipiteen väärin. Siten hän pystyy
suojelemaan myös omia kasvojaan mahdollisen väärinkäsityksen ai-
heuttamalta hämmennykseltä.

64 <h2> mitä mieltä sä oot sitte, sinuttelusta ja teitittelystä
tarvitaaks teitittelyä?
<m2> ei oikeestaa.
<h2> ettei ru-, joo. että ihan niiŋ ku Ruotsim malliiv vois
sinutellak ketä vaa.
<m2> vooi kyllä. (m2: 6�7)

65 <h1> se_ois sum mielest hyvä, meilläki.
<n2> no, kyl, ainakin nyt näin vähä huumorimielessä nii kyl
se ois iha hyvä. (n2: 27)

66 <h1> no sanotaan nyt näin että, sä oi- nii sä oi- sä oisit
äänestäny Aku Aŋkkaa
<n2> no kylä hyviŋki. siis protestia. (n2: 20)

67 <h1> nii että kirjotukset vois, poistaa.
<m1> ei välttämättä poistaam mutta, -tä joteŋkim muuten
tän, sen hoitaa sitten (m1: 5)

Haastateltava voi vahvistaa (64–66) tai kieltää (67) haastattelijan tul-
kinnan. Viimeisen tapauksen kielteinen vastauskin on lievä välttämät-
tä-sanan vuoksi. Tapauksessa 66 tosin jo se, että puhutaan hypoteetti-
sesta tilanteesta, on riittävä syy verbin konditionaalimuotoisuuteen.
Konditionaalin epävarma merkityssävy kuitenkin toimii tässäkin koh-
teliaisuutta lisäävästi.

68 <h1> sum mielst pitäs seurustella ensiv vai? (m1: 11)
69 <h1> mutta pitäis tarkemmiŋ kattook kenellet tukee annetaav

vai? (m1: 14)
70 <h1> joo. mut ehkä biologiaa vois ollam mutta toisellaisena,

vai? (n2: 3)

Näillä kysymyksillä (68–70) haastattelija tunnustelee haastatelta-
van mielipidettä, tulkitsee haastateltavan aiempaa repliikkiä ja referoi
tämän ajatuksia. Kysymykset ovat siten eräänlaisia varmistuskysy-
myksiä. Samalla haastattelija kuitenkin konditionaalin avulla lieventää
lausuman jyrkkyyttä ja jättää varauksen, ettei haastateltava olekaan tä-
tä mieltä. Tällä tavoin hän välttää yksinkertaistamasta liikaa ja toisaal-
ta ottaa huomioon sen, että on voinut tulkita väärinkin.
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3.2 Epävarmuus

3.2.1 Epävarmuuden osoittaminen haastattelussa

Konditionaali on puheessa yksi osoitus epävarmuudesta. Epävarmuut-
ta on havaittavissa silloin, kun puhuja ei tiedä mitä ja miten sanoisi.
Epäröivät ilmaukset antavat puhujalle aikaa miettiä jotakin sanaa tai
muotoilla oikeanlaista rakennetta (Keller 1979: 220). Puhujan pääasi-
allinen tarkoitus on välittää kuulijalle haluamansa viesti, eikä hänellä
useinkaan ole sen kieliopillista muotoilua valmiiksi mielessä (Chafe
1985: 78). Ajatusten ja asenteiden kielellistäminen vaatii aikaa. Toi-
saalta epävarmuus voidaan käsittää enemmän modaaliseksi ilmiöksi
eli puhujan suhtautumiseksi propositioon ja sitoutumiseksi sen toden-
mukaisuuteen. Puhuja ilmaisee asennoitumista puheena olevaan asi-
aan tietoisesti tai tahtomattaan.

Haastattelijan ja haastateltavan puheessa on eroja epävarmuuden
suhteen. Puheenaiheen tuttuus ja siitä puhumisen helppous vaikuttaa
siihen, kuinka epävarmasti haastateltavat puhuvat. Epävarmoja vasta-
uksia on haastateltavan puheessa runsaasti, koska kaikki teemat eivät
ole haastateltavalle kovin tuttuja, mutta hänen oletetaan kuitenkin vas-
taavan esitettyihin kysymyksiin. Hän ei tällöin kuittaa kysymystä pel-
kästään vastaamalla em mää tiä tai en ole koskaan ajatellut, mikä saat-
taa tavallisessa arkipuheessa usein riittää, vaan alkaa miettiä asiaa ää-
neen. Näin ollen haastatteluaineisto todennäköisesti eroaa jonkin ver-
ran tavallisesta arkipuheesta. Haastateltavista m2 tosin vastaa useim-
miten melko lyhytsanaisesti (esim. toistuvasti em mää tiä). Perinteisis-
sä murrehaastatteluissa keskeistä on muisteleminen, johon joskus liit-
tyy epävarmuus, mutta tässä aineistossa sitä esiintyy hyvin vähän.

Haastattelijan puheesta sitä vastoin ei löydy paljonkaan esimerk-
kejä epäröinnistä tai ainakaan epäröinti ei ilmene konditionaalin käyt-
tönä. Epäröinnin vähäisyys voi toisaalta johtua siitä, että haastatteli-
jalle tilanne on tutumpi kuin haastateltavalle. Monessa tilanteessa
haastattelijan tehtävänä on ainoastaan esittää uusi kysymys. Apuna
tässä on kysymysluettelo, ja kysymykset on mietitty valmiiksi ja jo
esitettykin aiemmissa samaan hankkeeseen kuuluvissa haastatteluissa.
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Toisaalta kysymyksen muotoileminen todellisessa haastattelutilan-
teessa voi vaatia aikaa, sillä se on kuitenkin sovitettava edeltävään
keskusteluun.

Epävarmuutta ilmaistaan myös kysymyksillä ja modaalisilla adver-
beilla (kuten ehkä, varmaan), ja eri keinoja käytetään usein samassa
lauseessa, joten konditionaali ei ole tehtävässä yksinomainen. Kondi-
tionaalille on ominaista epäitsenäisyys, ja harvoin se kantaa lauseessa
lieventävää merkitystä yksinään (Luukka 1992: 102).

3.2.2 Konditionaali sanomista koskevissa epäröivissä
puhekuvioissa

Kun puhuja on epävarma siitä, miten puhettaan jatkaisi, hän käyttää
runsaasti erityisesti konditionaalin sisältäviä fraasimaisia puhekuvioi-
ta, sillä ne tulevat helposti mieleen. Anneli Kauppinen käyttää puhe-
kuvio-nimitystä sanaa laajemmasta puhekokonaisuudesta, joka toistuu
tunnistettavasti samankaltaisena mutta ei välttämättä identtisenä. Va-
kiintuneet fraasit ja vakiintumattomatkin puhekokonaisuudet voivat
siis olla puhekuvioita. Kauppisen mukaan konditionaalilla on kielen-
oppimisvaiheessa taipumus hakeutua puhekuvioihin, joissa se omak-
sutaan, ja tässä haastatteluaineistossakin puhekuviot ovat melko ylei-
siä. Puhekuviot ovat tärkeitä sosiaalisen selviytymisen keinoja, sillä
niitä on helppo käyttää tilanteessa, jossa ei tiedä mitä sanoisi. (Kaup-
pinen 1998: 15, 18–19, 77.)

Puhuja voi käyttää puhekuviota viittaamaan omaan puhumiseensa
puhetilanteessa. Seuraavassa haastateltavan vastauksessa (71) kondi-
tionaali esiintyy eräänlaisessa kehyslauseessa mitähän se olis, jolla
haastateltava nostaa kysymyksen pohdittavakseen ja ilmaisee myös
haastattelijalle, että aikoo vastata. Haastateltava on epävarma asiasta,
jota hän ilmeisesti ei ole aiemmin tullut jäsentäneeksi edes mielessään,
joten hän tarvitsee aikaa muotoillakseen mielipiteensä tai käsityksensä
asiasta.
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71 <h1> miŋkä ikäsenä nykyään seurustelu alotetaan? mitä
arvioit?
<m1> mitähän se olis. tota, miŋkähän ikäsenä sitten_on,
(m1: 10)

Puhekuviota voi käyttää strategisesti: kun puhuja miettii sanotta-
vaansa, hän voi täyttää hiljaisuuden käyttämällä puhekuviota, joka tu-
lee helposti mieleen. Miettimistauon voi täyttää esimerkiksi fraasimai-
sella ilmauksella kuis mää ny sen sanosin� �, joka on painottomasti
artikuloitu, puhujan itselleen esittämä kysymys (Kylänpää 1982: 98).
Seuraavissa ilmauksissa (72–77) on kaikissa tunnistettavissa saman-
kaltainen muoto, joka toistuu puhekuviona.

72 niim mitähän tästä nyt sanois, eihän siitä oikeestaam mitää,
mitääŋ keksis sanottavaa. (m1: 20)

73 mmþhmh. mitähän tässä nyt keksis sitten totaa, ehkä Suami
on, itsessään Suamen kansalaiset_on aikas, semmosta
sulkeutunutta. porukkaa. (m1: 15)

74 ne eij_o ehkä niin, vapa- vapaita ne, auskujen tunnit -t_se on
tota, ne miten sitä sit sanois em mää oikein tiedä. (m1: 2)

75 siis mä en, m_en tunnen niiŋ kun, siis, sanotaam mitem mä
nyt sanoisin että, se ei liikutam mua yhtää. (n2: 2)

76 mitäs mää nyt sanoisin joku konsultti tait tämmönem mutta,
ei se niŋ kun, liitym miteŋkäm mun elämääni että se tulis
mulle ensimmäiseks mielee. (n2: 25)

77 noo, se opettamine ov vähä semmost niiŋ kun, kuiŋka mä nys
sanosi. et se nyv vaan sitt niiŋ kup puhuu siä että, jokaine om
mukana jos on, et se_on se_on niv vapaaehtosta (m2: 12)

Samantyyppisiin kiteytyneisiin vuoron aloittimiin ja alkufraaseihin
kuin esimerkin 72 kuvio on kiinnitetty huomiota myös keskustelun-
analyysissa (Sorjonen 1989: 134–135). Tässä tilanteessa puhekuvio
kertoo kysymyksen esittäneelle haastattelijalle, että haastateltava ai-
koo vastata, vaikkei suoraan osaakaan antaa informatiivista vastausta.
Samoin keskellä puheenvuoroa haastateltava voi ilmaista, että hän
haluaa pitää vuoron itsellään ja aikoo jatkaa puhumista. Tauko antaisi
haastattelijalle mahdollisuuden esimerkiksi tarkentaa kysymystä tai
vaihtaa puheenaihetta. Käyttämällä puhekuviota puhuja saa lisää
miettimisaikaa.

Nämä puhekuviot ovat haastattelussa informaation välittämisen
kannalta irrallisia ja tarpeettomia, sillä ne eivät vie varsinaista asiaa
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eteenpäin, mutta vuorovaikutuksen tasolla niillä on olennainen tehtä-
vä. Kuviot edustavat metatekstuaalista ainesta, jonka avulla haastatel-
tava jäsentää omaa puhettaan. Epäröivät ilmaukset ovat hyödyllisiä
kuulijan kannalta, sillä ne ennakoivat tulevaa tärkeää ainesta. Ne myös
kertovat kuulijalle, milloin puhujan on syystä tai toisesta vaikea jatkaa
puhettaan (Chafe 1985: 79). Voidaan ajatella, että puhuja tunnustelee
mielipiteensä sopivuutta ennen sen sanomista (75–76). Siirtyminen
toisenlaiseen maailmaan keskustelussa voi olla epäröimisen syy, esi-
merkiksi puhujan omien mielipiteiden ja asenteiden ilmaiseminen
yleisluontoisemman keskustelun jälkeen (Chafe 1985: 86).

78 <h1> oŋko muuta?
<m1> mitähän olis. ee... (m1: 19)

79 tohom mun on paha sanoo mutta mä ehkä sanosin että, sis,
tota, silloŋ kun niiŋ kul löytää joŋkun ihmisej josta välittää
tai, muuten, niin ehkä tämmönen viistoista kuustoista ihan
okei. (n2: 13)

80 öö päivittäin menee, en tiä kuŋö-, miteŋkä, sanosko nyk kaks
tuntia päivässä. (m1: 5)

Puhuja voi kuvioituneen ilmauksen avulla myös ilmaista, että kysy-
mykseen on vaikea vastata (ks. myös Saanilahti 1990: 99). Esimerkis-
sä 78 tällainen epävarmuuden osoitus on aivan odotuksenmukainen,
sillä haastattelijan kysymys on melko suora ja tuntuisi vaativan väli-
töntä vastausta. Esimerkkiä 79 voi verrata tahdonilmaukseen, jossa
puhuja puhuu intentiostaan sanoa jotakin. Varsinkin lausuman muut
osat korostavat sitä, että puhuja ilmaisee intentiokseen sanoa kuviota
seuraavan asian, mutta on siitä epävarma. Kysymysmuotoisena lau-
suma vaikuttaa enemmän kuulijaan suuntautuneelta, neuvottelevalta
arviolta.

81 <h1> mitä sä oot sa- näistä [eroottisista elokuvista] miältä?
<n2> noh mitähäm mää nyt niistä oisim miältä. no siis ihan
okei. (n2: 14)

82 <h1> mitä pahaa siin_o [yhden illan suhteissa]?
<m1> no ehkä siit_ei saam. nii. mitä pahaa siinä nyt sitten
olis. ei siin_ov varmaam mitääm pahaa mut ei siin_om mitää
hyvääkä, (m1: 10)
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Näissä tapauksissa (81–82) haastateltava muuttaa haastattelijan ky-
symyksestä indikatiivimuotoisen verbin konditionaaliin ja siten kysy-
mys saa retorisen sävyn. Retoriseen kysymykseen ei odoteta vastausta,
ja jos kysymykseen vastataan, on vastaus seikkaperäisempi kuin taval-
liseen aitoon kysymykseen. Retorinen kysymys on pikemminkin to-
teamus, joka ei esitä väitettä vaan implikoi sen ja siten ilmentää puhu-
jan asenteita. (Hakulinen — Karlsson 1979: 286.) Haastateltava taval-
laan esittää saman kysymyksen itselleen, nostaa asian pohdittavakseen
ja miettii vastausta ääneen. Varsinkin esimerkissä 82 kysymys tulee
näin korostetusti esille. Tässä haastateltava on jo ilmaissut, että hän ei
kannata puheena olevaa asiaa, ja se motivoi haastattelijan kysymään
tarkennusta. Haastateltava siis miettii kantaansa asiaan uudelleen ja
toteaa, ettei kysymykseen voi yksiselitteisesti vastata. Kaikille näille
epävarmuuden osoittajille on yhteistä se, että ne ovat jossain määrin
fraasiutuneet. Tässä yhteydessä näkyy niiden selviytymisrakenteen
luonne.

3.2.3 Konditionaali ilmaisemassa sanottavan epävarmuutta

3.2.3.1 Väitelauseen muotoinen arvio

Konditionaalimuotoinen verbi väitelauseessa osoittaa, että puhuja ei
ole varma asiastaan eikä täysin sitoudu sen todenmukaisuuteen. Hän
voi kuitenkin esittää arvionsa asiasta, josta hänellä ei ole varmaa tietoa
tai mielipidettä. Olennainen on konditionaalin merkityssävy, joka viit-
taa mahdollisuuteen (Setälä 1883: 118) ja jättää asian todenmukaisuu-
den avoimeksi (Lehtinen 1983: 499). Konditionaalia käytetään epis-
teemisiin arvioihin (judgments). Palmer jaottelee arviot spekulatiivei-
hin ja deduktiiveihin sen mukaan, mihin arvio perustuu: deduktiiville
eli päätelmälle puhuja ilmaisee tavalla tai toisella perusteet, miten hän
on kyseiseen arvioon päätynyt. (Palmer 1986: 51; suomennoksista ks.
Forsberg 1998: 53.) Voidaan ajatella, että päätelmä on sen vuoksi vah-
vempi arvio, johon puhuja sitoutuu tiukemmin. Seuraavassa haastatel-
tava esittää arvion kuvitteellisesta tilanteesta. Lausumat ilmaisevat, et-
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tei puhuja sitoudu täysin proposition totuuteen ja on siitä epävarma tai
toisaalta haluaa tietoisesti antaa epävarman vaikutelman (Suojala
1989: 119). Mielenkiintoinen tässä yhteydessä on Givónin (1989: 164)
toteamus, että varmuus liittyy valtaan: omaa subjektiivista varmuutta
vähätellään, kun puhutaan keskustelukumppanille, jonka status on
korkeampi. Haastattelusta vuorovaikutustilanteena voidaan ajatella,
että haastateltava kokee haastattelijan olevan statukseltaan korkeampi,
koska tämä hoitaa tiettyä tehtävää ja on myös vanhempi ja jossakin
suhteessa kokeneempi.

83 voi olla että pitäs, mä en tiäp paljoŋko niitä [poliiseja] on
sielä nyttem mutta_k-, kyllä ehkä kannattas, pistää enempi.
(ml: 8)

84 ehkä sillä [energian säästämisellä], pystyttäs vähentääs
saastetta. (m1: 18)

85 ei sitä nyt välttämättä ois ehkä ihaŋ kypsä, tota jonain,
kakstoista kolmetoistavuotiaana äänestääm (n2: 19)

86 kyllä mä pystysiv varmaan oleen ihan, sillai, kaverikin ehkä,
ehkä joŋku homoŋ kanssa (m1: 12)

87 em mää, siis em mää varmaan sen niiŋ kun, kaveruutta sillai
niiŋ kul lopettais (n1: 11)

Konditionaalilla on näissä lausumissa (83–87) luonteva paikka myös
siksi, että ne koskevat kuvitteellista mahdollisuutta. Konditionaalin li-
säksi epävarmuuden sävyä tuovat todennäköisyyttä, mahdollisuutta ja
epätodennäköisyyttä ilmaisevat adverbit, kuten ehkä ja varmaan, jotka
lieventävät väitelauseen varmuutta ja tekevät siitä arvion (Matihaldi
1979: 99–101).

88 kyllä mä luulisin että aika hyvi. (m2: 5)
89 no se nyv vähä vaihtelee mutta kyllä mää luulisi. ooo, se ny

aika varma (m2: 12)
90 varmaaj joskus yläasteen alkupualella mää olettaisi. (m1: 10)

Konditionaali voi toimia myös epävarmuutta lisäävästi sellaisen
verbin yhteydessä, joka jo sinänsä ilmaisee, että asian todenmukaisuu-
teen ei täysin sitouduta. Esimerkeissä 88–90 arvelemista ja olettamus-
ta ilmaisee eksplisiittisesti verbi luulla ja olettaa. Verbi ja konditio-
naali vaikuttavat tässä samansuuntaisesti, asian varmuutta vähentäväs-
ti. Konditionaali voidaankin tässä katsoa pleonastiseksi eli elementik-
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si, joka varmistaa halutun sanoman perillemenon. Puhuja voisi sanoa
kyllä mä luulen ja jo se riittäisi ilmaisemaan, että asia on puhujan nä-
kökulmasta vain arvio, ei varma mielipide. Toisaalta tässä yhteydessä
konditionaali tuo ilmaukseen ehdottavaa sävyä (vrt. luku 2.4). Seuraa-
vassa käsitellään erikseen voida- ja pitää-verbien episteemistä käyttöä.

3.2.3.2 Voida-verbi arvioissa

Konditionaalimuotoista modaaliverbiä käytetään usein arvioissa (Ha-
kulinen — Sorjonen 1989: 84). Episteemisesti käytetyllä modaaliver-
billä suomessa ilmaistaan lähinnä juuri arvioita eli sitä, että lausuman
sisältö perustuu päättelyyn tai spekulointiin; sitä vastoin evidentiaali-
suuden eli tiedon alkuperän ilmaiseminen ei ole keskeistä. Tällä taval-
la voidaan tuoda esiin vaihtoehtoiset käsitykset asioista, joista keskus-
telukumppaneilla ei ole varmaa ensikäden tietoa. (Hakulinen — Sorjo-
nen 1989: 75, 92.) Puhuja voi ilmaista olevansa epävarma asian suh-
teen. Minna-Riitta Luukan mukaan puheessa voida-verbin avulla esi-
tetyt varaukset ovat tyypillisesti konditionaalimuotoisia, vaikka verbi
yksinkin tuo esiin varauksellisuuden eli sen, että asian todenmukai-
suuteen ei täysin sitouduta. Tällöin verbi ja konditionaali vaikuttavat
samansuuntaisesti. Monen päällekkäisen keinon käyttäminen on tyy-
pillistä, kun halutaan varmistua, että kuulija ymmärtää asian halutulla
tavalla. (Luukka 1992: 97, 107.)

Seuraavat arviot ovat lähinnä spekulatiiveja, joissa puhuja pohtii
jonkin asian toteutumista. Tällöin verbi saattaa (95) on merkityksel-
tään hyvin lähellä voida-verbiä (91–94).

91 <h1> mitä sä_ajattelet siitä kun_om puhuttu että, rattijuopot
pitäis ohjata heti hoitoo?
<m1> vois olla ihan tervettä järkee siinäkin. (m1: 21)

92 ja ajokorttih, no, vois se nyt olla ehkä paria vuotta
aikasemmiŋkim mutt, se nyt kaheksantoista on niin siinähän
on (n2: 19)

93 kylä se toisaalta vois Suomi liitt-, öö liittyäkkis siihem mut se,
siinä tulee tietystin näitä haittapualia. (m1: 18)

94 no mää en suhtauruk kauheev vakavasti siihen,
ylioppilaskirjotukseej ja � � ehkä sev vois joteŋkim muuteŋkih
hoitaa. (m1: 5)
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95 ehkä se sillon saattas, joteŋkit toimia. toimia et se tulis joskus
tosiaaŋ kahen, kaheŋ kolmen aikaan (m1: 11)

Muotoillessaan kokonaiskuvaa asiasta puhuja miettii syitä ja seurauk-
sia ja pohtii vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Spontaanissakin puheessa
varmuusasteita voidaan tietoisesti säädellä (Luukka 1992: 98). Voida-
verbi olisi mahdollista tulkita muutenkin kuin episteemiseksi, mutta
konditionaalimuotoisuus saa aikaan sen, että episteeminen tulkinta on
ensisijainen. Lisäksi lauseissa 94–95 episteemistä tulkintaa vahvistaa
modaalinen adverbi ehkä. Tällaisen epävarmuuden osoittimien ka-
saantumisen voi jo ajatella rikkovan Gricen määrän maksiimia. Puhuja
haluaa ehkä tietoisesti osoittaa epävarmuutta lausumassaan niin mo-
nella keinolla, että kuulijalle ei jää epäselväksi se, ettei puhuja ole var-
ma asian todenmukaisuudesta. Luukka (1992: 102) arvelee, että mo-
daaliverbeissä esiintyessään konditionaalin tehtävä on lähinnä toimia
lisälieventimenä, sillä epävarmuuden merkitystä kantaa ensisijaisesti
verbi. Kaikissa näissä puheena on kuvitteellinen tilanne. Osassa esi-
merkeistä haastateltava arvioi haastattelijan sanomaa ajatusta tai kysy-
mystä:

96 <h2> pitäskö sum mielest vetääj jotair rajaa tämmösee et
mikä oŋ kovaa pornoo ja mikä on sit semmost mitä voidaal
lähettää?
<n1> joo. voiss_ollat toisaalta. (n1: 10)

Episteemisessä käytössä voida-verbiin liittyy tyypillisesti staattinen
verbi ja subjekti on eloton (Kangasniemi 1992: 319). Hakulisen ja
Sorjosen (1989: 92) vapaassa keskusteluaineistossa voida-verbi liittyi
usein pääverbiin olla, samoin on tässä aineistossa.

3.2.3.3 Pitää-verbi arvioissa

Pitää-verbin konditionaalin preesensmuoto edustaa deonttista tai epis-
teemistä modaalisuutta. Kumpikin käyttö on pitkälle konventionaalis-
tunut (Hakulinen — Sorjonen 1989: 87). Konditionaalimuotoisen pi-
tää-verbin episteemisestä käytöstä esimerkkinä Suomen kielen perus-
sanakirja (PS) mainitsee, että se voi ilmaista puhujan pitävän jotakin
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luultavana tai todennäköisenä. Laitisen mukaan episteeminen pitäisi
ilmaisee arvioita, joita tehdään omien kokemusten, yleisen ja yhteisen
tiedon tai kuullun toisen käden tiedon pohjalta. Se ilmaisee erityisesti
tulevien mutta myös puhehetkisten asiaintilojen todennäköisyyttä sekä
geneerisiä mahdollisuuksia. Toisaalta deonttinen tulkintakin on lä-
hellä, kun pitäisi-muoto kohdistuu ihmisen toimintaan. Pitää-verbiä
käytetään indikatiivimuotoisena hyvin vähän episteemisen arvion il-
maisemisessa, joten juuri konditionaalimuotoisuus tuo verbiin tämän
merkityslisän. (Laitinen 1992: 208–210.) Tässä aineistossa pitää-ver-
billä muodostetut arviot ovat melko harvinaisia:

97 ehkä se pitäs kattoo, tarkemmin että keitä tännet tulee ettei
tun näitä, ettei tulis niim paljo elintasopakolaisia eli, hakeev
vaam parempaa tuloo vaan niitä jot- jokka tosiaan tarvitsee
päästät tänne. eli joita on, jotaim poliittisia oŋŋelmia.
oŋŋelmia ettei, todella pysty oleen siä omassa maassaa. että
tota, pitäs karsia ehkä joŋkuv verra. (m1: 15)

98 -t en tiädäm mihiŋkä tähän autoom mum pitäs tän,
sommittelum mukaaŋ kyllä kiinnittää ensimmäiseks huomioo
mutta, kattoin sitä kuvaa sillee että Postipaŋkki osu silimää.
(n2: 27)

99 yleensän niitä vanhoja ä-, äijjiä siält niiŋ ku vaam palloilee
että, mum miälestä pitäis ollaj jotaim muutakiŋ ku, kyllähän
nyt, tarvitaan niiŋ kum niitä mitä siä om mutta, vihreet om
mum mielestä ehkä, ainut pualuem mitä mä äänestäisij jos
mä saisin äänestää. (n1: 18)

Esimerkin 98 tulkitseminen deduktiiviksi (Palmer 1986: 51) on luon-
nollista sen vuoksi, että puhuja perustelee päätelmänsä kertomalla sen
taustan: tän, sommittelum mukaaŋ. Puhujan mielipide, jonka tarkem-
paa taustaa ei selitetä (99), voidaan sen sijaan tulkita spekulatiiviksi.
Tulkinta siis määräytyy kontekstin perusteella, sillä itse verbimuoto
sopii muodostamaan kumpaankin episteemisten arvioiden luokkaan
kuuluvia ilmauksia. Epävarmuutta ilmaisee tässäkin lisäksi mm. ad-
verbi ehkä (esimerkki 97).

3.2.3.4 Kysymyslauseen muotoinen arvio

Konditionaali voi lisätä epävarmuutta ja pohdiskelevaa sävyä myös
kysymyksiin. Kysymykset jo sinänsä tavallisesti ilmaisevat sitä, että
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puhuja ei tiedä tai ei ainakaan ole varma asiasta (ns. aidot kysymyk-
set). Pohdiskelevilla kysymyksillä ilmaistaan epätietoisuutta ja erilai-
sia affektisia sävyjä. Forsbergin tutkimuskohteena ollut potentiaali on
itämurteissa yleinen tällaisessa tehtävässä, mutta konditionaalikin on
mahdollinen. Esimerkin 100 kaltaiset hAn-liitepartikkelin sisältävät
kysymykset ovat jossain määrin konventionaalistuneita. (Forsberg
1998: 71.) Arviona toimivat kysymykset eivät ole sikäli aitoja kysy-
myksiä, että puhuja ei välttämättä odota niihin vastausta.

100 ennem mää vastustin ydivvoimaa mutta nyttem mä oor
ruvennum miettii oiskohan se sittekkij järkevämpi vaihtoehto.
(n2: 23)

Seuraavan epävarmaan kysymykseen (101) liittyvä tilanne on haastat-
telussa sikäli poikkeava, että lausuma on yhteydessä puhetilanteessa
mukana olevaan konkreettiseen esineeseen samoin kuin epävarmuutta
osoittava väitelause esimerkissä 102. Puhujan tehtäväksi on annettu
katsoa kuvaa ja kertoa sen herättämistä ajatuksista. Puhuja esittää kä-
sityksensä siitä, mitä kuva esittää, ja odottaa haastattelijalta jonkinlais-
ta palautetta. Toisaalta verbin konditionaalimuotoisuus voi tehdä ai-
dosta kysymyksestä retorisen, eli suoraa vastausta ei välttämättä odo-
teta.

101 siis mitä täss_on tä- o-, oisko tää nyt niitä, kurdeja sitten
sieltä. Irakista. (m1: 21)

102 tää näyttäs tota, täss_oj joku opettajah (m1: 20)

Varovaisuuteen ja epävarmuuteen on usein syytä, sillä säilyttääkseen
kasvonsa puhuja haluaa vastata kysymyksiin oikein tällaisissa tapauk-
sissa, kun oikea vastaus on olemassa ja kun kysyjä tietää oikean vas-
tauksen. Esimerkiksi oppituntidiskurssissa ovat tavallisia tarkistusky-
symykset, joihin kysyjä ei halua varsinaisesti tietää vastausta vaan
sen, osaako vastaaja antaa oikean vastauksen (Hakulinen — Karlsson
1979: 286; Keravuori 1988: 64). Haastattelussa ei haastattelija välttä-
mättä halua oikeaa vastausta vaan mielikuvia ja käsityksiä, joiden
pohjalta voi jatkaa keskustelua.
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Lisäksi keskustelussa vaikuttaa totuudellisuuden vaatimus, jonka
myös Grice on muotoillut laadun maksiimiksi. Sen mukaan puhujan ei
tule sanoa mitään, minkä tietää olevan väärää tietoa tai mistä hänellä
ei ole riittävästi todisteita. (Grice 1975: 46–47.) Puhuja on vastuussa
antamansa tiedon todenperäisyydestä etenkin silloin, kun keskustelu-
kumppani ei oikeaa vastausta tiedä. Näin ollen puhuja tarvitsee mo-
nesti myös miettimisaikaa voidakseen antaa mahdollisimman totuu-
denmukaisen vastauksen. Konditionaali on yksi väline, joka antaa
haastateltavalle mahdollisuuden vastata, vaikkei olisikaan asiasta var-
ma, ja vastauksessaan ilmaista tätä epävarmuutta. Se antaa myös miet-
timisaikaa. Tässä (103) haastateltava antaa ensin yleisluontoisen
myöntävän vastauksen kysymykseen ja sitten vielä miettii tarkennusta.

103 <h1> vieks ne läksyt sulta paljo, aikaa?
<m1> no kylä ne aika paljo vie. mitähäm menis, (meni-),
parit, parisen tuntia saattaa mennä. keskimääri. (m1: 4)

Seuraavassa haastateltava muistelee jotakin hänelle tuttua asiaa. Esi-
merkissä 104 puhuja muistelee tapahtuman ajankohtaa, esimerkissä
105 sitä, miten peruskoulu oli erilainen verrattuna lukioon:

104 kolmen neljä viikkoo sitten olisko ollu. (n1: 8)
105 mitähän siinä muuta nytt_ois ollu eroja sitten (n2: 1)

Reunasen (2000: 50) tutkimuksen mukaan arvioissa, joissa ilmaistaan
mahdollinen asiaintila, on usein kyseessä juuri luvun tai mitan arvioi-
minen, kuten esimerkissä 104. Samantyyppisen esimerkin esittää Kan-
gasniemi (1992: 175) episteemisen todennäköisyyden ilmaisemisesta.
Konditionaali yhdistettynä kysymykseen jättää sen mahdollisuuden,
että arvio ei ole välttämättä oikea.
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4 KONDITIONAALI MAHDOLLISTEN MAAILMOJEN
RAKENTAJANA

4.1 Mahdollisen maailman käsite

Maailma voisi olla toisenlainen monessa eri suhteessa, ja näitä toisen-
laisia maailmoja nimitetään muiksi mahdollisiksi maailmoiksi. Käsite
on peräisin logiikasta. Reaalimaailma eli puhehetken ajan ja paikan
määrittämä maailma eroaa muista maailmoista vain siinä suhteessa,
että se sattuu olemaan todellinen, olemassa oleva maailma juuri tällä
hetkellä. Loogisesti ajatellen reaalimaailmalla ei ole mitenkään itseoi-
keutettua asemaa. (Bradley — Swartz 1979: 5.) Muista maailmoista
voidaan puhua ja niissä voidaan toimia. Jokaiselle propositiolle voi-
daan löytää joukko mahdollisia maailmoja, joissa propositio on tosi.
Mahdollista maailmaa voidaan vuorostaan luonnehtia niiden propositi-
oiden joukkona, jotka ovat siinä tosia. Puhuja voi arvioida propositioi-
den todenmukaisuutta sen tiedon pohjalta, mitä hänellä on maailmasta.
(Allwood ym. 1973: 24, 1977: 47, 160.) Reaalisuus- ja irreaalisuus-
termejä käyttäen mahdollisen maailman tapahtumat ovat irreaalisia.

Reaalimaailman3 ja muiden mahdollisten maailmojen välisiä suh-
teita voidaan käsitellä kielellisesti ja eri maailmoja voidaan suhteuttaa
toisiinsa. Ihmisellä on kyky puhua muustakin kuin todellisesta maail-
masta ja tunnistaa sellaiset ainekset toisen puheessa. Erilaisia tilanra-
kentajia käyttäen voidaan luoda mahdollinen maailma, vaihtoehtoinen
todellisuus, toisin sanoen mentaalinen tila, jossa voi toimia (mental
space; Fauconnier 1985: 1). Tilanrakentaja voi olla mm. toiseen paik-
kaan tai aikaan viittaava fraasi tai adverbi, kuten mahdollisesti, luulta-
vasti (space-builder; Fauconnier 1985: 17). Se, että puhe on muusta
kuin reaalimaailmasta, voidaan ilmaista eri keinoin. Monessa tilan-
teessa konditionaalia voi käyttää osoittamaan, että puheena oleva asi-
aintila ei kuulu todelliseen maailmaan vaan johonkin muuhun mahdol-
liseen maailmaan.

                                                
3 Käytän nimitystä reaalimaailma puhehetken ajan ja paikan todellisesta maailmas-
ta, vallitsevasta todellisuudesta.
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Mahdollinen maailma voi olla pienempikin yksikkö kuin kokonai-
nen universumi, ja puheessa onkin tavallista käsitellä esimerkiksi
muuta aikaa kuin puhehetken aika. Mahdollista maailmaa ei pidä kä-
sittää aina täysin irrallisena reaalitodellisuudesta ja sen vuoksi ilmauk-
sia voi tarkastella myös niiden todenmukaisuuden suhteen, esimer-
kiksi minkä suhteen jokin lausuma ei ole totta reaalimaailmassa. Mo-
net lausumat ovat kontekstista riippuvaisia eli niiden todenmukaisuus
riippuu siitä, missä ja milloin ne esitetään (Allwood ym. 1977: 121).
Kuvittelu on jo luonteeltaan sellaista, että puhutut asiat eivät ole totta,
mutta ne voivat hyvin toteutua esimerkiksi tulevan ajan maailmassa.
Myös tahdottu asiaintila on yksi mahdollinen maailma (Fauconnier
1985: 33). Lisäksi muu mahdollinen maailma voi olla esim. tiedon,
uskon, kuvitelman tai leikin maailma (Orpana 1988: 34).

4.2 Jos-niin-ehtorakenne tilanrakentajana

Konditionaalille luonnollinen esiintymisympäristö on jos-niin-raken-
teinen yhdyslause. Siinä jos-lause (apodosis) on tilanrakentaja ja niin-
lause (protasis) toimii rakennetussa mentaalisessa tilassa eli kertoo
mahdollisesta maailmasta. Apodosis voidaan käsittää ehdoksi pro-
tasiksen toteutumiselle. Ehtorakenteet heijastavat ihmiselle ominaista
kykyä pohtia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, tehdä päätelmiä vailli-
naisten tietojen pohjalta, miettiä mahdollisia yhteyksiä asioiden välille
ja ymmärtää, miten maailma muuttuisi, jos asioiden suhteet olisivat
erilaiset (Ferguson ym. 1986: 3). Konditionaalin sisältävä ehtorakenne
on luonteeltaan kuvitteellinen.

Kalevi Wiik (1981: 4–7) osoittaa, että ehtorakenteissa itse ehdon-
alaisuuden saa aikaan jos-sana, ei modus eli konditionaali. Sen vuoksi
konditionaali ei ole sinänsä ehtolauseen välttämätön osa, vaikka tämä
käyttötapa on heijastunut konditionaalin nimitykseen ja määrittelyyn-
kin. Ehdollisuuteen viittaa nimitys konditionaali ja varsinkin suoma-
laistettu muoto ehtotapa tai ehtomuoto. Myös Matihaldi (1979: 76) to-
teaa, että ehtotapa on harhaanjohtava. Ehtorakenteissa konditionaalilla
on kuitenkin olennainen tehtävä. Se ilmaisee, että puhutaan mahdolli-
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sesta maailmasta, vaihtoehtoisesta todellisuudesta. Murteissa konditio-
naalin sijasta ehtorakenteissa on käytetty indikatiivin imperfektiäkin
(ks. Yli-Vakkuri 1986: 164–166).

Jos-niin-rakenteissa vallitsee riippuvuus kahden proposition välillä:
yhden proposition toteutuminen riippuu toisesta. Tätä voidaan pitää
syy-seuraussuhteena. Konditionaalia käytetään sekä ehdon ilmaise-
vassa apodosiksessa että seurausta osoittavassa protasiksessa. Ehto
voidaan ilmaista muunkinlaista rakennetta tai sanaa kuin jos-konjunk-
tiota käyttäen, ja sen olemassaolo voi myös ilmetä kontekstista. Kaup-
pinen toteaa, että tilanrakentajien ei tarvitse liittyä tiukkoihin syyn ja
seurauksen ketjuihin, vaan ne voivat olla väljähköjä suunnitelmia, eh-
dotuksia tai kuvitelmia, joiden jatkoksi syntyy ennuste, kuvitelma tai
futuurinen pohdinta. Tilanrakentajat voivat vaikuttaa keskustelussa
pitkänkin aikaa. (Kauppinen 1998: 206.)

Konditionaalin sisältävät ehtorakenteet ovat luonteeltaan nonfaktu-
aalisia tai kontrafaktuaalisia (esim. Lyons 1977: 795). Palmerin
(1986: 180) mukaan nonfaktuaalisia ovat puhehetkeen ja tulevaan
viittaavat ehtorakenteet; menneeseen viittaavat ehtorakenteet taas
useimmiten ovat kontrafaktuaalisia. Comrie (1986: 89) toteaa, että
ehtorakenteesta ei voi loogisesti päätellä protasiksen tai apodosiksen
kontrafaktuaalisuutta, mutta monet lausumat voidaan kuitenkin tulkita
kontrafaktuaalisiksi keskustelumaksiimien perusteella. Varsinkin apo-
dosis ymmärretään tavallisesti kontrafaktuaaliseksi. Kontrafaktuaalista
tulkintaa menneestä ajasta puhuttaessa käsitellään luvussa 4.3.5.

4.3 Mahdollisen maailman luominen ja siinä toimiminen

4.3.1 Haastateltava kuvitteellisessa tilanteessa

Konditionaalilla on olennainen tehtävä, kun puhutaan mahdollisista
maailmoista. Puhehetken maailmalle vaihtoehtoisen maailman voi
luoda käyttämällä tilanrakentajana erityisesti jos-lausetta, jossa kondi-
tionaali osoittaa, ettei puhuta enää reaalimaailmasta. Tässä yhteydessä
konditionaali on luonteeltaan tavallisesti nonfaktuaalinen eli sitä
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käyttämällä puhuja ei ota kantaa asian todenmukaisuuteen ja mahdol-
liseen toteutumiseen. Vaikka reaalimaailmassa asiaintila ei olisi mah-
dollinen, siitä voidaan kuitenkin keskustella. Seuraavassa haastatteli-
jan kysymykset toimivat tilanrakentajina. Haastattelun tarkoituksena
on saada esiin monenlaisia ajatuksia ja haastattelijan tehtävä on avata
haastateltavalle mahdollisuuksia puhua eri tilanteista. Saadakseen sel-
ville haastateltavan asenteita ja mielipiteitä haastattelija luo jos-lau-
setta käyttäen konkreettisen tuntuisen mutta kuvitteellisen, mahdolli-
sen maailman tilanteen ja asettaa haastateltavan tilanteeseen:

106 <h1> mitä tekisit jos joku homo tulis taputteleen taka-
puolellek kun sä kuljet tuola jossai?
<m1> no ehkä mää sanoisin aika pahastis sille. on, on
semmostakit tapahtunuj joskus. (m1: 12)

107 <h2> no miten sää ratkasisit se oŋŋelma? (m2: 13)
108 <h1> mitäs jos tohon naapuriim muuttas joukko pakolaisia

hyväksyisitkö? ihan tosta noiv vaa.
<m1> ja jaa no tota, miteŋkä hyväksyisi kyllä mää ne
hyväksyisi. (m1: 15)

Haastateltava saa harkintansa mukaan eläytyä tilanteeseen. Näissä
tapauksissa (106–108) haastateltava ei kovin syvällisesti eläydy uu-
teen tilanteeseen mutta arvioi kuitenkin lyhyesti kuvitteellista mahdol-
lisuutta. Seuraavassa (109) puolestaan haastateltava luo kuvitteellisen
tilanteen yksinään ja oma-aloitteisesti, ilman haastattelijan kysymystä.
Tällä tavalla hän voi arvioida ja pohdiskella sellaisia tapahtumia, jotka
voisivat toteutua, ja sitä kautta paljastuu yleisempiäkin mielipiteitä.

109 jos mä, joku kaveri sanois_et, -tä mä_ool lespo ni, hymyillen
tulee mun tykön ni, joo hei hei em mää, siis em mää varmaan
sen niiŋ kun, kaveruutta sillai niiŋ kul lopettais mutta, mä nys
sitten niiŋ kut tykkääkkäs sillai että.(n1: 11)

Haastateltava puhuu erilaisista kuvitteellisista tilanteista myös ylei-
semmällä, geneerisellä tasolla. Hänellä siis ei ole mielessä tietty tilan-
ne vaan yleisempi ajatus, jota voidaan soveltaa mahdollisesti toteutu-
vassa tilanteessa. Lause kertoo asiaintilasta, joka voi tulla ajankohtai-
seksi milloin tahansa; esimerkin 110 tapauksessa siis puhuja toteaa ge-
neerisesti, että hänellä ei kävisi mielessäkään kokeilla huumeita — nyt
tai mahdollisessa tulevaisuuden tilanteessa. Esimerkissä 111 haastatel-
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tava kuvailee melko tarkasti kuvitteellisen tilanteen. Asiaintiloja voi
tarkastella reaalimaailmasta irrallaan: jos apodosiksen asiaintila to-
teutuu jonakin ajan hetkenä, myös protasis toteutuu.

110 kuiteŋki huumeista ov valistettu nii paljo ettei, siis ei mula,
kävis miälessäkän ees, koistaakkas semmosta. (n1: 12)

111 mut sittek kum mules sanottas omasta päästä että piirräp
polkupyörä, niin se ois kun, joŋkuv viisvuotiaan tekele kun em
mä silleem pysty niiŋ kun, hahmottaan niitä päässäni (n2: 7)

Kuvitteellinen tila voidaan rakentaa muutenkin kuin jos-lauseella,
myös ilman erillistä tilanrakentajaa. Esimerkissä 112 pohditaan, mil-
laista olisi toimia opettajana. Tämä kuvitteellinen tila on saanut al-
kunsa haastattelijan kysymyksestä, joka koskee opettajia (mitä mieltä
sä oot opettajan ammatista), mutta melko pitkän vuoronsa aikana
haastateltava eläytyy tilanteeseen ja siten osallistuu tilan kehittelemi-
seen. Hän vastaa oma-aloitteisesti myös omalta kohdaltaan (no ei ok
kyllä semmonem mikskä ensimmäiseks haluaisi) ja sen jälkeen käyttää
geneeristä toisen persoonan muotoa, jonka voidaan ajatella sisältävän
hänet itsensäkin. Esimerkissä 113 haastateltava miettii kuvitteellista ti-
lannetta, jossa ilman niitä määrittää puheena olevaa asiaintilaa. Asian
havainnollistamiseksi se voidaan muuttaa jos-lauseen muotoon: en
osais olla, jos ei niitä olis.

112 om mum mielestä siinä haittapualiakin että kaikem maammaŋ
kusipäitä kattelisit siä tunneilla ni, siis, ei siitä tulis mitää.
(n2: 3)

113 em mää tiädäs siis em mää ilman niitä [kavereita] osais olla.
(n2: 9)

114 kyl mä sanosin että mulla nuppi pimahtais joss_em mää
kellekkääv vois puhua omista asioistani. (n2: 9)

Puhuja voi käyttää kuvitteellista tilannetta arvioidessaan vuorotel-
len konditionaali- ja indikatiivimuotoista verbiä (115). Voidaan ajatel-
la, että indikatiivia käytetään puhuttaessa asioista, jotka voidaan yleis-
tää laajemmaksi periaatteeksi, ja konditionaalia taas eriytyneemmässä
tehtävässä viittaamaan tiettyyn kuvitteelliseen tilanteeseen.
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115 niin tota, kylä mää [hyväksyn eutanasian], silai että ei ois
mitään enäät tehtävissä, jos se_on niiŋ kus sillai että,
esimerkiks täysi halvaantunu, että, sillä ei niiŋ ku
mikäänn_enää pelaam muuta kun, elin- noi, -systeemit ni, em
mä ainakai, omaa niiŋ kun omaistani haluais kattella
semmosessa kunnos (n1: 11)

Kauppisen lapsenkieliaineistossa kuvitteluleikin suunnittelu on ta-
vallisin konditionaalin käyttötehtävä, sen sijaan ehtorakenne on harvi-
nainen. Myös tässä aineistossa kuvittelu on yleistä ja sitäkin voisi ni-
mittää jonkinlaiseksi kuvitteluleikiksi, joka toteutetaan puheen tasolla.
Leikinsuunnittelu on yhdenlaista maailman rakentamista ja se limittyy
useinkin leikin toteutuksen kanssa. Leikeissä sekä maailma että roolit
poikkeavat todellisesta. Leikinsuunnittelurakenteen ero haastattelun ti-
lanrakentajiin on se, että leikinsuunnittelu johtaa suoraan toimintaan,
mutta haastattelussa seuraa verbaalinen pohdinta, mikä näkyy edelli-
sistä esimerkeistä. (Kauppinen 1998: 111, 227.)

4.3.2 Haastateltava eri roolissa

Keskustelun kohteena oleva tilanne voi poiketa reaalimaailmasta sen
suhteen, että haastateltava saa sellaisiakin valtuuksia, mitä hänellä re-
aalimaailmassa ei ole. Tämä on haastattelun vuorovaikutuksen kannal-
ta olennaista, sillä haastattelijalla on tilanteessa ohjaileva rooli ja sikäli
enemmän valtaa, että hän määrää puheenaiheet esittämällä kysymyk-
siä. Haastattelun kulun ohjailijana haastattelija voi siis luoda uusia ti-
lanteita ja antaa haastateltavallekin uusia mahdollisuuksia toimia haas-
tattelutilanteessa. Näissä haastatteluissa on tavallista, että haastattelija
esittelee jonkin roolin, johon hän toivoo haastateltavan eläytyvän. Täl-
löin mahdollinen maailma poikkeaa todellisesta maailmasta vain yh-
dessä olennaisessa suhteessa (ks. Allwood ym. 1977: 120) eli haasta-
teltava on ikään kuin toinen ihminen tai hänellä on enemmän toimin-
tamahdollisuuksia. Seuraavassa jos-lause ilmaisee, minkälaisia toi-
mintamahdollisuuksia haastateltavalla on mahdollisessa maailmassa.
Siten haastattelija tarjoaa haastateltavalle uutta roolia, jossa tämä saa
toimia ja miettiä ratkaisumallia kysyttyyn asiaan (116–117):
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116 <h1> miŋkälaisia raŋŋaistuksia sä antasit huumeidev
välittäjällej jos sä oisit tuomari? (n2: 11)
<n2> � � pistäsin hirtee. mutta muum muassa taas sitten, ne
jotka ittek käyttää sitä nin, ne pitäs pistää johoŋkin hoitoon
(n2: 11)

117 <h2> jos sull_ois valta niim muuttasik sä jollail lailla, teidäŋ
koulutusta tai, ammattikouluu?
<m2> no ehkä vois tuola, ekalla linjallakiv voi ollan noita,
niitä tutustumiskäyntejä enemmän (m2: 2)

Kysymys antaa haastateltavalle tehtävän: haastattelija suuntaa kysy-
myksen suoraan haastateltavalle ja muotoilee sen yksikön toisen per-
soonan muotoon, mikä kannustaa haastateltavaa eläytymään kysy-
myksen tilanteeseen. Tämä paljastaa asenteita ja mielipiteitä ehkä sel-
vemmin kuin abstraktimmat yleisluontoiset mielipiteen tiedustelut.
Tässä haastatteluaineistossa kysytyt asiat ovat enimmäkseen reaali-
maailman asioita, joista osa on hyvinkin lähellä haastateltavan arkipäi-
vän maailmaa. Toisaalta tällä tavalla haastattelija avaa kuvittelutilan
(Kauppinen 1998: 222), antaa luvan siirtyä pois reaalimaailman tilan-
teesta ja ryhtyä miettimään ja jopa toimimaan kuvitteellisen maailman
tasolla. Siten haastateltavan on helppo jatkaa ja haastattelu sujuu haas-
tattelijan toivomalla tavalla. Tällaisia konkreettisia kysymyksiä haas-
tattelijan kannattaa käyttää erityisesti silloin, kun haastateltavalta on
vaikea saada vastausta. Aina tästäkään ei kuitenkaan ole apua:

118 <h2> jos saisip päättään ni miŋkälainen olis, nuorten
yhteiskunta? niin sanottu.
<m2> em mää tiä.
<h2> jos saisit muuttaaj jotaim mitä vaa.
<m2> em mää tiä. (m2: 9)

Haastateltava voi hyväksyä tarjotun roolin, kuten esimerkissä 116.
Seuraavassa (119) haastateltava vastaa kysymykseen kuitenkin omana
itsenään eikä opetusministerin roolissa, mikä ilmenee siitä, että hän
pohtii, mitä itse lukisi mieluummin kuin ruotsia. Roolit kuitenkin li-
mittyvät sillä tavalla, että haastateltava ottaa vastaan annetun mahdol-
lisuuden päättää, mikä aine koulusta poistetaan:
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119 <h1> jos sä sanotaan nyt näin ettää, sinä olisit nyt,
opetusministeri, joka päättää, siitä että nyt koulusta
poistetaan yks aine mikä se olis? oisko se pakkoruatti vai?
<m1> no, em, saattas ollakki hy-, se on tota aika, aika turha
siinä mieles_et sillei, sillä ei, teej juuri, mitää,
tulevaisuudessa. et sem, mää mialummiv vaihtasin sen,
esimeriks saksaan. saksaŋ kieleen tai ranskaŋ kieleen. kun
sitä ruatsia lukisin et sill_eij_oj juuri käyttöö, myähemmi.
(m1: 2)

120 <h1> mitä miŋkälaisia raŋŋaistuksia sä antasit näille
huudeidev välittäjele, jos saisit kiinni? taij jos sä oisit
tuomari.
<m1> em mä nyt mitään uutta raŋŋastusta varmaan tähäŋ
keksis mutta, pitkät tuamiot (m1: 8)

121 <h1> miŋkälaisia raŋŋaistuksia sää rattijuopoille, antaisit?
<m1> kylä mä pitkät tuamiot, antaisin jos siihen olis
mahdollisuus. (m1: 21)

Jos-lause muodostaa kehyksen, joka toisaalta lisää mutta toisaalta
rajoittaa toimintamahdollisuuksia. Se on yhtymäkohtana reaalimaail-
man ja mahdollisen maailman välillä ja kertoo siitä, miten puhuja
näitä kahta suhteuttaa toisiinsa ja toisaalta kuulijan ajatuksiin. Osa jos-
lauseista tuntuu irrallisilta lisäyksiltä, jotka muistuttavat, että reaali-
maailmassa asia ei kuitenkaan ole mahdollinen, kuten seuraavassa ky-
symyksessä (122):

122 <h2> nyt ku sää siinä kokeilussa olet ni muuttasikko sä
joteŋkin Suomen ammattikoulutussysteemiä? jos ois valta.
<n1> täytyy miättiä. kylä mää sieltä ainakip poistaisin
semmosia aineita jota, esimerkiks meiän ammatissa ei
tarvitaj justiin niiŋ kuf fysiikka. mutta, nii. sem mää ainaki,
muuttaisin että, ruokatunti sais olla, tunnim pi- mittane. ettei
pual tuntia. (n1: 4)

Erillistä tilanrakentajaa ei kuitenkaan tarvita joka keskustelunaihee-
seen, sillä yksi tilanrakentaja voi vaikuttaa pitkänkin aikaa. Edellisen
esimerkin tilanteessa on edellä kuitenkin enimmäkseen kuvailtu reaa-
limaailman tilannetta, joten kuvittelutilaan siirtyminen on hyvä ekspli-
koida. Kuvitella voi huolimatta siitä, että reaalimaailmassa asia ei
välttämättä toteudu. Puheen tasolla asia voi silti olla mahdollinen, ja
sillä tavalla kieli luo maailmaa. Puhujat itse tietävät, että asian toteutu-
miseen tarvittaisiin sen mahdollistava asia, jonka voisi ilmaista erilli-
sellä ehtolauseella. Konditionaali ilmaisee, että puhutaan hypoteetti-
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sesti. Haastattelussa siis toimitaan mielipiteiden mahdollisessa maail-
massa, jossa voidaan ajatella kaiken olevan mahdollista:

123 <h2> no, millä sää ratkasisit tänn_että kuiteŋkin jokku
tämmöset alkoholi ja tupakkakiellot nin nehän on, nehän ov
vaam paperilla. (n1: 16)

124 <h1> miŋkälaisia raŋŋaistuksia sä antasit rattijuopoille?
(n2: 26)

125 <h1> miŋkäikäset sä pistäsit nukkumaan ehdottomasti
(m1: 11)

Seuraavassa (126–129) haastattelija luo roolin käyttämällä modaa-
liverbiä voida. Se esiintyy konditionaalimuotoisena jos-niin-rakentees-
sa ja se edustaa deonttista mahdollisuutta eli sitä, että asia on sallittu
puhuteltavalle, mutta myös dynaaminen tulkinta on mahdollinen. Ver-
bin dynaaminen ja deonttinen merkitys ovat usein päällekkäisiä. Jos-
lause ilmoittaa näissä tilanteissa ehdon, joka koskee haastateltavan
mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa asioihin.

126 <h1> jos sä voisit joteŋkim muuttaak kovastit teiäŋ koulua
mitä sä tekisit? (n2: 5)

127 <h1> jos sä voisit poistaa yhden oppiaineen nim mikä se
olis? (n2: 2)

128 <h2> poistasik sää joitain aineita? jos voisit. (n1: 3)
129 <h1> mut jos sä voisit estää niin estäsitkö? (n2: 22)

Mahdollisessa maailmassa haastateltavalla on lupa toimia. Siinä mie-
lessä lausumat edustavat deonttista modaalisuutta, että kysymällä asi-
aa haastattelija sallii ja mahdollistaa haastateltavan toiminnan, vaikka
reaalimaailmassa se on mahdotonta.

4.3.3 Haastateltava parhaassa mahdollisessa maailmassa

Parhaasta mahdollisesta maailmasta ja sen ominaisuuksista voidaan
keskustella myös yleisemmällä tasolla. Kun puhuja miettii, miten asiat
voisivat poiketa reaalimaailman asioista ja miten ne olisivat parhaiten,
hänen on mahdollista etääntyä puhetilanteen maailmasta. Haastatteli-
jan tehtävänä haastattelussa on kannustaa haastateltavaa tuomaan esiin
käsityksiään. Ajatuksena on selvittää, millainen paras mahdollinen
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maailma on. Osa haastattelijan kysymyksistä on yleisluontoisia mieli-
piteen tiedusteluja, joihin haastateltava voi vastata sanomalla joko jon-
kin yleisen käsityksen tai oman mielipiteensä. Tässäkin on tavallaan
kyse haastateltavan toimimisesta tietyssä roolissa, vaikka asioista ei
puhutakaan yhtä toiminnallisesti kuin edellä. Haastateltava saa nimit-
täin mahdollisuuden omana itsenään ottaa asiantuntijan roolin, jonka
mielipiteillä on haastattelussa merkitystä.

130 <h2> � � oŋko varaa säästääk koulusta?
<m2> noo, ei oikeestaa. että jos ruvettas säästään ni siin_ois
ni aika piäni sitte se säästö ettei melkeiŋ kantsi. (m2: 3)

131 <h1> millasta olis täydellinen tasaþarvo sitte?
<m1> nii. no tota, eli nää korjattas, korjattas nää
palkkaþasiat ja, ja että naisekkip pääsis näihin, virkoihim
(m1: 16)

132 <h1> oŋko oisko sitte hyvä et siäl_ei oo olleŋkaam poliiseja?
(n2: 10)

Esimerkeissä 133–135 lisätessään sum mielestä haastattelija tuo sel-
västi ilmi, että hän haluaa tietää juuri haastateltavan mielipiteen, ei
vain yleisesti vallitsevaa käsitystä. Tämä on tarpeen erityisesti silloin,
kun haastateltava on toistuvasti vastannut kysymykseen em mää tiä,
sen korostamiseksi, että ns. oikeita vastauksia ei odotetakaan.

133 <h1> miŋkälainen olis sum mielestä sellanen yhteiskunta
missä nuorten ois hyvä olla? (n2: 19)

134 <h2> no olisko sum mielestä täydellinen tasa-arvo
mahdollista? (m2: 10)

135 <h2> mikä sum mielestä ois, oikee ikä, seurustelu
alottamisee?
<n1> mum miälestä se_on ehkä tämmönev viistoista,
neljätoista-, -vuatiaitten, sillai että, sillor rup-, pitäis ruveta
(n1: 8)

Monissa lausumissa ilmenee leksikaalisista valinnoista se, että puhu-
taan ideaalimaailmasta, parhaasta mahdollisesta maailmasta. Tätä
maailmaa kuvaavat adjektiivit täydellinen, hyvä, oikee. Parhaan mah-
dollisen maailman perustana on kuitenkin reaalimaailma, sillä kes-
kustelun kohteena olevat ilmiöt ovat reaalimaailman ilmiöitä tai on-
gelmia. Seuraavassa (136) mielenkiintoista on, että haastattelija sanoo
konditionaalimuotoisena myös sanottas näin. Vaikuttaa siltä, että tällä
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tavoin haastattelija saa ilmauksen vielä hypoteettisemmaksi ja siten
lievemmäksi.

136 <h1> jos näitä pudotettas kuiteŋkin esimeks sanottas näin
että kaljaa saa kuustoistavuotias niin luuletko että siit tulis
oŋŋelmia joteŋkin yhteiskuntaa? (m1: 9)

137 jos kaikkiin autoihin saatais katalysaattorit kerralla ni sillon
ne_ois, hyvä asia. (n1: 27)

Mielipiteen ilmaiseminen siitä, miten asioiden pitäisi olla, on huomat-
tavan yleinen konditionaalin käyttötapa haastatteluissa. Seuraavassa
käsitellään erikseen konditionaalimuotoisten pitää- ja saada-verbien
käyttöä parhaan mahdollisen maailman käsittelemisessä.

4.3.3.1 Pitää-verbi mielipiteen ilmaisussa

Pitäisi-muoto on yleinen mielipiteen ilmaisemisessa. Modaaliverbi pi-
tää esiintyy huomattavan usein konditionaalimuotoisena, esimerkiksi
Hakulisen ja Sorjosen (1989: 83–84) keskusteluaineistossa pitää-ver-
bin kaikista esiintymistä puolet oli konditionaalimuotoisia. Myös Lea
Laitisen nesessiiviverbejä koskevan tutkimuksen murrehaastatteluai-
neistossa pitää-verbin konditionaalimuodot ovat yleisiä, mutta niiden
yleisyys ei ole yhtä silmiinpistävää: kaikista pitää-verbin esiintymistä
16,9 % on konditionaalimuotoisia. (Laitinen 1992: 36.) Pitää-verbi on
aineistossani yleinen myös muihin konditionaalimuotoisiin verbeihin
verrattuna. Sitä käytetään runsaasti kaikissa tutkittavina olevissa haas-
tatteluissa: noin viidennes kaikista konditionaaliesiintymistä on pitää-
verbin esiintymiä. Pitää on tosin muutenkin yleinen puhekielessä:
Suomen murteiden taajuussanaston (Jussila ym. 1992) mukaan se on
seitsemänneksi yleisin verbi, missä luvussa tosin on mukana muukin
kuin modaalinen pitää. Sillä voidaan melko vahvasti tuoda esille paras
mahdollinen maailma.

Konditionaalilla voidaan lieventää verbin aikaansaamaa velvoitta-
misen ja pakon vaikutelmaa, sillä indikatiivimuotoisena pitää olisi lii-
an jyrkkä. Lisäksi konditionaalimuotoinen verbi saa helposti kontra-
faktuaalisen merkityssävyn eli modus implikoi, että puhutaan ideaali-
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tilanteesta, jonka mukainen reaalimaailman tilanne ei välttämättä ole.
Täytyä-verbiä käytetään tässä (139) samaan tapaan, vaikka sen esiin-
tyminen konditionaalimuotoisena on harvinaisempaa kuin pitää-ver-
bin.

138 nin tota, ilmam muuta pitäis soittaap poliisillej ja ilmottaar
rekisterinumero. (n1: 27)

139 että, kylä niitä [metsiä] täytyis jättää, tulevilles sukupolvillem
mut ku, ei ne, aattelet taas kun, sitä nykypäivää että mitä sillo
on, merkitystä. (n1: 19)

Pitäisi-muotoa käyttämällä puhuja voi etäännyttää ilmauksen sillä
tavalla, että hän voi esittää mielipiteen yleisenä käsityksenä ja siten
välttää henkilökohtaisen sitoutumisen siihen. Hän voi ilmaista toivo-
tun asiaintilan mutta olla itse sitoutumatta asiaintilan toteuttamiseen.
Toisaalta osa kysytyistä asioista on lähellä nuoren maailmaa ja hänellä
on ainakin omalta osaltaan myös mahdollisuus vaikuttaa niihin.

140 <h2> no miŋkä ikäsenä, sukupuolielämä pitäs alottaas sitte?
<n1> em mää tiä. se riippuu kans kyllä, siis, kylä määkim
mialummin, silaij jos mää, alottasin seurusteleen ni,
seurustelen, niiŋ kup pitemmän aikaa sitte (n1: 9)

141 <h2> sittek kotityöt. mites ne pitäs järjestää?
<n1> no, oikeestaan, tää on ihah hullu juttu mutta, mää
haluaisin sillai että, jos mää joskus meen naimisiin, niin tota,
sillai että, nii ku, molemmat osallistuu siihen (n1: 14)

142 <h1> miten sum mielstä pitäs jakaat tämmöset kun, tiskaus
ja, lumelluonti ja muut tämmöset? miten ne, pitäs hoitaa?
<m1> no, tota kylä ne pitäs jakaa ihan tasasestim minusta.
(m1: 13)

Pitää-verbin erikoislaatu ilmenee myös seuraavasta esimerkistä (143).
Siinä puhuja ilmaisee, että hän itse toimii toisin kuin olisi paras. Pi-
tää-verbi on tässä melko selvän deonttinen eli se ilmaisee normin.

143 <h1> tuntuuks susta siltä että pitäis kuiteŋkin tehdä
enemmän?
<n2> pitäis, mut tais sis silloŋ kum musta siltä nin, mä istun
ja odotan et se olo menee ohitte (n2: 18)

Pitäisi-muodolla puhuja siis voi korostetusti ilmaista, mikä olisi sopi-
va asiaintila, ja samalla vertailla sitä todelliseen tilanteeseen.
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Konditionaalilla puhuja myöntää, että myös vaihtoehtoisia tietoja
voi olla olemassa, vaikka hänellä itsellään voi ollakin taustatietoa väit-
tämästään asiasta. Kuulija saa mahdollisuuden kiistää puhujan tiedot,
mikä saattaa olla vuorovaikutuksessa tarpeen kasvojen suojelemisen
vuoksi. (Laitinen 1992: 210.) Se, että toimitaan mielipiteiden maail-
massa, eksplikoidaan usein esimerkiksi sanomalla mum mielestä:

144 mum mielestä pitäis ollas sillai että, jos niiŋ kuj jua jotain nin
taksilla tail linjaþautolla sitte. (n1: 27)

145 yleensän niitä vanhoja ä-, äijjiä siält niiŋ ku vaam palloilee
että, mum miälestä pitäis ollaj jotaim muutakiŋ (n1: 18)

146 mum mielestä jos tää nyt Eurooppa rupee tästä yhdentyyn nin
� � kylä mum mielestä meiäm pitäs mukaal lähtee. (n2: 23)

147 mutta mum mielestä niillej jotka sitä tarttee nin sem pitäs
ollan niiŋ kun sitten, tota, saatavilla. (n2: 15)

148 jos siä on sittek kauhee joukko joŋkun, yheŋ kimppuuŋ käy
joitteŋkiv veitsieŋ kanssa niŋ kylä mum mielestä siihem
poliisiem pitäs tullav väliij ja vähän äkkiä. (n2: 11)

149 jossain ulkomailla, siälä kun näkee humalaisia suomalaisia
ni, mum mielestä se pitäs ottaa siäläkin niiŋ kun, maassa
maan tavalla. (n2: 11)

4.3.3.2 Saada-verbi mielipiteen ilmaisussa

Modaaliverbi saada liittyy sallimiseen, sopivuuteen ja mahdollisuu-
teen. Se ilmaisee, että jokin on luvallista tai että jokin sopii, ei tuota
haittaa tai on yhdentekevää. Lisäksi se ilmaisee asian pakollisuutta tai
väistämättömyyttä. (PS.) Seuraavissa lausumissa saisi-muoto liittyy
sallimiseen ja luvallisuuteen ja edustaa siinä mielessä deonttista mo-
daalisuutta. Verbin konditionaalimuotoisuus kuitenkin vihjaa, että pu-
hutaan hypoteettisesti.

150 sillom mum mielestä sais vaan ottaal letkuista pois ja antaam
mennä. (n2: 16)

151 osa taas tarvii enemmä. ne sais opetellas sitä mutta, kyllähän
se siinä menee ei mulles sillei kielet ikinä oo olluv vaikeita
(n2: 3)

152 <h1> m. että saisivat tullas siihen yhtä mieluustik kuk ku,
ihan tavalliset suomalaiset. (m1: 15)

153 <h1> m. miks ei? miks ne ei sais kattoo? (m1: 11)
154 <h1> et semmoset sis, sais näyttääk kovempaakiŋ kamaa kum

mitä nyt tulee sum pu- sum mielestäs. (n2: 15)
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155 mut siinä mielessä sekään ei kuiteŋkas sais ollan niiŋ kun
tämmönen ehkäsykeino että, ei mittään teempä abortin sittev
vaa. mutta mum mielestä niillej jotka sitä tarttee nin sem
pitäs ollan niiŋ kun sitten, tota, saatavilla. (n2: 15)

Saada-verbillä puhuja voi yksiselitteisesti sallia tai kieltää jonkin
asian. Tässä haastateltavalla ei kuitenkaan ole todellista valtaa vaikut-
taa puheena oleviin asioihin, joten nämä lausumat on käsitettävä mie-
lipiteen ilmaisuiksi, joissa puhuja ilmaisee toivomansa asiaintilan.

4.3.4 Vaihtoehtoiset maailmat

Konditionaali soveltuu hyvin erilaisten vaihtoehtojen esille tuomiseen
ja niiden käsittelemiseen. Tunnukseton indikatiivimuotoinen verbi
kertoo lauseessa reaalimaailmasta, konditionaalimuotoinen verbi taas
jostakin muusta mahdollisesta maailmasta.

156 preettassa= se_ois kodin asia enemmä. mutt se_om, pistetty
koulun asiaks. (n1: 9)

157 se_on oikeestaam melkein sama kus sitä, se
[rattijuopumuksen promilleraja] olis ihan nollassa (m1: 21)

158 yhtä paljon ne sillä tuhoo aikaan saa kus sillä että, ne antais
ollas sen nytte hakkaamatta ku, periaatteessa ne tarvii sitä
puuta. (n1: 28)

159 mþhmh se_on se koulu. täss_on yks virhet tää taulu on tyhjä.
pitäs ollaj jotaiŋ kirjotusta. (n1: 25)

Esimerkissä 156 on rinnasteiset lauseet, joista edellisessä ilmaistaan
konditionaalilla toivottu tilanne ja jälkimmäisessä indikatiivia käyttä-
mällä kerrotaan, miten asia todellisuudessa on. Tällä tavalla tuodaan
esille, miten ideaalimaailma eroaa reaalimaailmasta. Esimerkissä 157
haastateltava vertailee toisiinsa kahta vaihtoehtoa, joista kumpikaan ei
ole reaalimaailman tilanteen mukainen.

160 nytt_o niiŋ ku, oikeen siinä oikeestaam pahassa, iässä että_ei
niiŋ ku, tota raflaan ei oikeiv viitti yrittääs sisället taik
kylähän sinnekkip pääsis jos vaav viittis yrittääm mutta,
kuiteŋkin ei oos sitä ikää vielä, ja sittet taas kaupuŋŋilla ei
voi ollak kus siäl_on niiŋ kakaroita, ja sittes sama juttu
johoŋki diskoom meet ni, ehkä pisim mahdollinej jätkä vois
ollat tohom poloveen astin nin, kyllä sekiv vähär rupee
risoon. (n2: 10)
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161 no eihän ne edistym muttem mää tiäs sittet tapaa millä ne
sitte, edistyiskä. (m2: 11)

162 nii. mää en sitä et k- kummiŋkat toivois_e-, eŋkä kannata,
kannattas mum miestä pudottaam [ikärajoja] mutta mit- em
mä tiä oikee seurauksista, tulisko [ongelmia], kylä saattas
tulla. (m1: 9)

Varsinkin näistä esimerkeistä viimeisessä näkyy se, että konditionaa-
lin avulla on mahdollista pohtia kuvitteellista tilannetta miettien sen
kaikkia puolia ja ottaen huomioon vaihtoehtoiset mahdollisuudet, mi-
ten jonkin asian muuttuminen saattaa vaikuttaa muihin asioihin. Haas-
tateltava näyttää keskustelevan itsensä kanssa esittäen kysymyksiä ja
arvioita.

Seuraavassa tapauksessa jos-lause luo vaikutelman toiseen mahdol-
liseen maailmaan siirtymisestä. Haastattelija kysyy kuitenkin reaali-
maailman asiaintilasta:

163 <h2> jos oltas ihan yhteiskunnav varassa ni tarjooko
yhteiskunta harrastusmahollisuuksia? (m2: 4)

Vaikka kysymyksessä (163) ei suoranaisesti ilmaista mahdollista maa-
ilmaa, taustalla on kuitenkin ajatus, että reaalimaailmaa verrataan par-
haaseen mahdolliseen maailmaan. Tässä tilanteessa paras mahdollinen
maailma on se, jossa yhteiskunta tarjoaa harrastusmahdollisuuksia.

4.3.5 Menneen ajan mahdollinen maailma

Konditionaalia voidaan käyttää myös menneestä ajasta puhumiseen,
kun mietitään, missä suhteessa se olisi voinut olla toisenlainen. Myös
puhehetken kannalta on kiinnostava pohtia, millainen maailma olisi,
jos jokin menneen ajan tapahtuma ei olisi toteutunut. Tässä siis limit-
tyvät mennyt maailma ja puhehetken mahdollinen maailma, sillä mo-
nessa suhteessa menneellä on vaikutusta puhehetken maailmaan. Men-
neen ajan toteutuneen maailman ja muiden mahdollisten maailmojen
suhteita voidaan käsitellä samoin kuin puhehetken mahdollisia maail-
moja.
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Menneen ajan konditionaalilausumat tulkitaan useimmiten kontra-
faktuaalisesti eli siten, että puhujan tietämyksen mukaan konditionaa-
limuotoisen verbin ilmaisema tapahtuma myönteisessä lauseessa ei ole
toteutunut (164–165), kielteisessä lauseessa on toteutunut (166) (ks.
Muittari 1987: 100). Kontrafaktuaalinen tulkinta johtuu juuri siitä, että
puhutaan menneestä ajasta, koska tavallisesti menneen ajan asiaintilat
ja tapahtumien tuloksellisuus on jo puhujan tiedossa, ja siksi voidaan
olettaa, että tämä tieto ilmenee lausumasta. Todenvastaisuudesta pu-
huttaessa siis olennaista on puhujan käsitys asiaintilan todenmukai-
suudesta tai todenvastaisuudesta, ei välttämättä absoluuttinen kielenul-
koisen maailman totuus.

164 <h1> olisko sum mielstä joŋkun näistä hänen omasta
turvallisuuskaartistaan ni, joŋkum pitäny ampua Saddam
Hussein?
<m1> no tota, eem mä nyt tiäv välttämättä ampua. ampuam
mutta tuamio ainak-, ainakin ja pois vallasta. ehkä sekin olis
olluv voinu olla iha.
<h1> mitä, joku yksittäinen turvamies ois voinut tehdäm
muuta kun ampua? (m1: 22)

165 Saddamillem mä oisiv voinu iha aiva hyvin tehdäs se.
(n1: 23)

166 mä_en_ois ikinä ruvennul lukees sitä joss_ei ois ollup pakko.
(n1: 22)

Kysymyksestä, jossa verbi on konditionaalimuotoinen (164), voi pää-
tellä, että puhuja haluaa esittää asian sellaisena, että se ei ole toteutu-
nut. Gricen määrän ja relaation maksiimien mukaisesti kuulija odottaa
saavansa kaiken olennaisen tiedon (Grice 1975: 45–47). Jos halun, ai-
komuksen tai yrityksen ilmauksesta puuttuu tieto siitä, onko asia to-
teutunut, silloin luonnollinen tulkinta on, että se ei ole toteutunut.
Näissä tapauksissa siis konditionaali tulkitaan kontrafaktuaaliseksi.
Konditionaalin kirjaimelliseen merkitykseen todenvastaisuus ei kui-
tenkaan kuulu. Menneen ajan toiminnasta puhuttaessa voi puhujan
olettaa tietävän, onko toiminta ollut tuloksellista, mutta luonnollisesti
se ei ole varmaa. Sen vuoksi jokainen tapaus on tulkittava erikseen.
(Lehtinen 1983: 495.) Koska esimerkissä 166 puhuja kertoo omasta
toiminnastaan, voidaan olettaa hänen tietävän, mitä todellisuudessa on
tapahtunut. Ehto joss_ei ois ollup pakko vahvistaa apodosiksen tulkit-
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semista kontrafaktuaaliseksi; tässä tilanteessa olisi odottamatonta jat-
kaa enkä ruvennutkaan, sillä tulkinta on jo syntynyt.

Puhuja pystyy puhehetken näkökulmasta miettimään ja selvittä-
mään menneen ajan tapahtumien syy-seuraussuhteita, esimerkiksi sitä,
mikä on ollut syynä hänen omiin kokemuksiinsa. Näissä ehtoraken-
teissa tulkitaan kontrafaktuaalisiksi sekä protasis että apodosis, toisin
kuin puhehetken mahdollisia maailmoja käsittelevissä ehtorakenteissa,
jotka ovat tavallisesti nonfaktuaalisia.

167 jos rauhassa oisir ratsastanum minäkin niŋ kyllä mä oisin
siitä ehjin nahoin säästyny että. se_ov vaan se että täytyy
ollav varovaine. (n1: 6)

168 <h1> no, oisitko sä äänestänyv viime vaaleissa jos sä oisit
ollu, seŋ kaheksantoista? (n2: 20)

169 <h1> no sanotaan nyt näin että, sä oi- nii sä oi- sä oisit
äänestäny Aku Aŋkkaa (n2: 20)

170 ois mennyn nin tajuttomastir rahaa. (n1: 7)
171 meil_on, tosi hyvä luokkaheŋki, meiän, niiŋ kul luakalla nin,

siä, tosi moni niiŋ kus sillain, aattelee sillaa että joo että, em
mää voin noita jättääs sillai että, ois varmaar ruvennur rivit
harvenees sillaa että jos meil_ei ois nii hyvä luokkaheŋki
mitä meill_o (n1: 2)

Tutkimusaineistossa konditionaalin perfektiä esiintyy vain vähän,
sillä menneestä ajasta puhutaan muutenkin melko vähän. Haastattelu-
jen aiheet kulkevat enemmänkin puhehetkisessä ja tulevassa mahdolli-
sessa maailmassa.

4.3.6 Tulevaisuuden mahdollinen maailma

Puhehetkeä myöhemmän ajan maailma on suhteessa puhehetkeen aina
vain mahdollinen maailma, sillä tulevaisuudestahan ei voi varmasti
tietää, joten siitä ei voi sanoakaan mitään lopullisesti varmaa. Erityi-
sesti tulevaisuudesta puhuttaessa on siis mielekästä vertailla mahdolli-
sia maailmoja keskenään (ks. luku 4.3.4). Tulevaisuuteen liittyy suun-
nitelmia ja kuvitelmia, jotka edustavat konditionaalille ominaista käyt-
töä. Haastattelija kysyy tulevaan aikaan kohdistuvista toivomuksista
(172) ja haastateltava puhuu omasta tulevaisuudestaan (173–174):
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172 <h2> millasen työpaikan sä haluisit? (m2: 11)
173 jos mää insinööriopiskelija oisim mä oisin ihan tyytyväine.

(n2: 24)
174 jos mää, alottasin seurusteleen ni, seurustelen, niiŋ kup

pitemmän aikaa sitte (n1: 9)

Esimerkit 175–176 viittaavat Euroopan yhdentymiseen ja Suomen
mahdolliseen liittymiseen siihen, joka siis puhehetkellä on ollut vain
yksi mahdollinen maailma. Vaihtoehtojen punnitsemisesta kertoo esi-
merkissä 175 mm. sana toisaalta:

175 toisaalta se [Euroopan yhdentyminen] taas sitten tasottais
aika paljon asioita (n1: 24)

176 Suomessahan nyt vaikuttaa se et varmasti hinnat laskis,
yleine hintataso, laskis joŋkuv verra (m1: 18)

177 nää korjattas, korjattas nää palkkaþasiat ja, ja että naisekkip
pääsis näihin, virkoihim (m1: 16)

178 ne pystys varmaan, nouseej jo jaloilleen sitte. jos se jakautus
piäniiv valtioihi. (m1: 17)

179 jos sitä niiŋ ku, jokainenn_ees vähän ajattelis sillain ni, kyllä
varmaam monesta, oŋŋelmasta säästyttäis. (n1: 19)

Esimerkki 177 käsittelee sitä, miten tasa-arvo voi tulevaisuudessa to-
teutua; 178:ssa pohditaan Neuvostoliiton mahdollista hajoamista ja
sen seurauksia. Esimerkin 179 jos-niin-ehtorakenne voidaan käsittää
myös geneeriseksi syy-seuraussuhteeksi, joka ei viittaa erityiseen ai-
kaan vaan ilmaisee ainoastaan asioiden välisen suhteen. On mahdol-
lista, että asia reaalistuu tulevaisuudessa.
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5 LOPUKSI

Konditionaalin käytön tarkastelu eri näkökulmista tuo konditionaalin
eri ulottuvuudet. Muodolla on monta eri tehtävää, jotka paljastuvat
vasta kun konditionaaliesiintymää suhteutetaan puhetilanteeseen, jossa
se on lausuttu. Syntaksin näkökulmasta konditionaalilla on oma paik-
kansa esimerkiksi tyypillisissä toivomuksissa ja irreaalisissa jos–niin-
ehtorakenteissa. Monessa yhteydessä moduksen valinta ei kuitenkaan
määräydy syntaktisin perustein, vaan konditionaalilla on toisenlainen
tehtävä.

Konditionaali voi toimia modaalisena elementtinä, joka osoittaa pu-
heena olevan asian nonfaktuaalisuutta, sen kuulumista johonkin muu-
hun mahdolliseen maailmaan kuin reaalimaailmaan. Konditionaali toi-
mii tavallaan yhdyssiteenä reaalimaailman ja muun mahdollisen maa-
ilman välillä, sillä samalla kun se kertoo mahdollisesta maailmasta, se
myös ilmaisee, millainen reaalimaailma on tai ei ole. Olennaista on
erilaisten mahdollisuuksien vertaileminen. Muuna mahdollisena maa-
ilmana on haastattelussa tyypillisesti paras mahdollinen maailma, jota
mietitään ja josta esitetään mielipiteitä. Ensinnäkin konditionaali
esiintyy tahtovissa ja toivovissa lausumissa, esimerkiksi muodoltaan
konventionaalistuneissa pyynnöissä ja toiveissa; mahdollinen maailma
voi olla siis tahdottu ja toivottu maailma. Toiseksi konditionaali ker-
too kuvitteellisesta maailmasta. Samaan tapaan käsitellään aikaan si-
dottua menneen tai tulevan ajan mahdollista maailmaa. Näiden luon-
nollinen ero on se, että menneen ajan mahdollinen maailma ei ole ollut
todellinen, tulevan ajan mahdollinen maailma taas voi toteutua. Men-
nyttä ei voi muuttaa, mutta tulevaan voi vaikuttaa.

Konditionaalin olennainen ja joissakin yhteyksissä jopa ensisijai-
nen tehtävä on muovata ilmausta kuulijalle ja tilanteeseen sopivaksi.
Tällöin konditionaalilla on vuorovaikutuksellinen funktio. Konditio-
naalilla voidaan pehmentää puheakteja, kuten käskemistä, kysymistä
ja väittämistä. Tämä pehmentäminen voidaan käsittää etäännyttäväksi
kohteliaisuudeksi, joka takaa oman toimintatilan puhuteltavalle ja sa-
moin itse puhujalle. Myös asioiden esittäminen epävarmana voi olla
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tarpeen vuorovaikutuksen kannalta, sillä siten asioista voidaan vielä
neuvotella ja mielipiteitä on helpompi muuttaa. Konditionaalin ja
muiden samaan suuntaan vaikuttavien elementtien avulla varmiste-
taan, että yhteistyö vuorovaikutuksen osallistujien välillä säilyy. Tämä
on tärkeää erityisesti haastattelijalle. Kuvitteellisen asian valitseminen
puheenaiheeksi taas kehittää vuorovaikutusta uudenlaiseen suuntaan
etenkin silloin, kun haastattelija tarjoaa haastateltavalle mahdollisuu-
den toimia muussa roolissa kuin omana itsenään.

Konditionaalia ja verbiä ei ole useinkaan helppo erottaa toisistaan,
vaan molempien merkitys vaikuttaa ilmauksen illokutiivisen ja inter-
aktionaaliseen sävyyn. Modaaliverbi-ilmaukset ovat monikerroksisia
ja ne avaavat moniäänisyyden: ne suhteuttavat puhujaa ja puhuteltavaa
toisiinsa ja siten luovat sosiaalisen todellisuuden. Roolit ja niihin liit-
tyvä valta tulevat selvästi esiin juuri konditionaalimuotoisten modaali-
verbien yhteydessä. Modaaliverbejä olen tarkastellut paikoitellen erik-
seen sen vuoksi, että ne ovat aineistossani yleisiä: kaikkiaan 520 esiin-
tymästä pitää esiintyy 107 kertaa, voida 63 kertaa ja saada 17 kertaa.

Konditionaalilla on joitakin tavallisia lauseyhteyksiä. Se esiintyy
kuvioituneissa ilmauksissa, jopa vakiintuneissa fraaseissa. Puhekuvio-
maisia kokonaisuuksia aineistostani löytyy jonkin verran, esimerkiksi:

− epäröivä mitem mä nyt sanoisin
− retorinen kyl mä sanosin
− jos-konjunktion ja konditionaalimuotoisen verbin muodostama

pyyntö, esim. jos sä vähän, sanosit niistä jotai
− kun-konjunktion ja konditionaalimuotoisen verbin muodostama

toive, esim. voi kus sais vähäm maistaa.

Ensimmäinen kuvio tulee helposti mieleen, kun puhuja ei tiedä mitä
sanoisi, joten se toimii selviytymisrakenteena. Muilla kuvioilla pysty-
tään ilmaisemaan kiteytyneesti haluttu asia.

Konditionaali esiintyy myös yhdessä modaalisten adverbien kans-
sa, jotka ilmaisevat mahdollisuutta ja todennäköisyyttä, esimerkiksi
ehkä ja varmaan. Tällöin konditionaalikin ilmaisee mahdollisuutta ja
toisaalta puheena olevan asian epävarmuutta.

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut konditionaalin pragmatiikkaa
erityisesti siltä kannalta, että kyseessä on haastattelu. Haastattelun ide-
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aan kuuluu se, että haastattelija avaa haastateltavalle mahdollisuuksia,
kyselee yllättävistäkin asioista ja siksi saattaa sijoittaa haastateltavan
johonkin kuvitteelliseen tilanteeseen. Haastattelussa puhuja käyttää
konditionaalia strategisesti teeman kehittelyyn mutta myös halutunlai-
sen vuorovaikutuksen ylläpitoon ja luomaan itsestään haluamaansa
kuvaa.

Ehdollisuudeksi kutsutusta konditionaalin ominaispiirteestä on pal-
jon kirjoitettu ja kerta toisensa jälkeen on todettu, että kielioppimääri-
telmät eivät kerro koko totuutta konditionaalista. Jos-niin-ehtoraken-
teissa konditionaali on edellä mainitun irreaalisuuden lisäksi usein en-
nemminkin mahdollisuuden kuin ehdon kantaja. Jos on siis rajoittava
elementti, konditionaali taas avaa mahdollisuuksia.
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