
Àbatracts À counterquestion is a question which speaker
! gives as a response to spêaker A,s question. Thefunction of a counterguestÍon Ín a converJation is to bea pre-ansrùer. It helps B to understand À,s question bygÍving À a possibility to repair his question so that -B

can ansrtrer it. By means of a counterquestÍon it is alsopossible for B to make sure that hÍs anserer will becoÛect. Somet,imes À can guêss the answer to his question
from B's counterquestion. Then both À,s answer to B,s
counter-qì¡es.tion and B,s ansner to À,s inÍtiaÌ guestLon
are elliptical. However, the counterquestion functions
as an ansvrer only when both À and B treat it as an answer.
So the counter question primarily pre-checks the condi-tÍons of the answer, and only secondarily functions as an
anslrer itself.

145

VASTAKYSY¡{YS KYSYI.ÍYKSENÄ JÀ VÀSTÀUKSENÀ

SalLi Kankaanpåiä

1. ÀIuJrsi

Kysynyksen JäIkeen odotuksen¡nukainen, tunnusmerkitön
reaktio on pyydetyn tiedon antava vastaus (ks. esim.
Levinson 1983: 336 ) :

À: kysynys
B: vastaus

Goffmanin (1976: 301) rnukaan odotuksenmukainen vastaus
osoittaa, êttå vastaaja on kuullut kyslzmyksen Ja h1ryåiksyy
sen. Joskus kuuliJa ei kuitenkaan vastaa, vaan esittäli
itse kyslzmyksen:

À: kysynys (KL)

TäI1aista B:n kysymystä nimitän vastakysymykseksi. Oletan,
ettå vastakyslzmys reaktiona kysyrnykseen on toisin kuin
vastaus selvästÍ tunnusmerkkinen Ja että sitä kåiytetään
vain silloin, kun vastausta ei syystä tai toisesta voida
antaa. Tarkastelen seuraavassa vastakys]4fiysten tehtävi¿i
kahdesta keskustelun suJunisen kannalta tärkeästä nåikö-
kuJ.masta, ni¡nittäin lausu¡nan tulkinnan Ja korJaanisen
kannalta. LÍsåksÍ pohdin, ¡nillä ehdoin vastakyslz¡rys on
tulkittavissa vastaukseksÍ. Tulokset olen saanut tutki-
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malla empiirisesti aidoista puhetilanteiata kerätty¿i
aineistoa. 1 MetodinÍ muistuttaa etnometodologista keskus-
telunanalllysia sikä1i, että pyrin tulkitsemaan kunkin
vastakysl¡myksen tehtävän keskusteli Joiden reaktion perus-
teella (ks. Sacks 1an. 1978: 44).

2. Vastalryrsl7llra þzsyr¡*sen tulki¡nan afnrna

Sperberin Ja Ì{ilsonin (1986) mukaan korununikaatio on

mahdollista, koska kuuliJa pyrkii Joka lausumalle löytä-
mään relevantin tulkinnan. Relevantin tulkinnan löytäminen
edellyttää kuitenkin tilanteen mukaan tietyn mäålrån

yhteistä tietoa. Ellei yhteistä rnaaperää ole tarPêeksi,
kuuliJa ei pysty löytämäåin relevanttia tulkintaa, vaÍkka
sellaista etsisikin. TäÌlöin hän voi plryrtää puuttuvaa
tietoa puhujalta (vrt. Churchill 1978: 90 - 100; Stenström
1984: 59 - 60 ) . 2 ruuli ja käyttää hakuþsymyståi, ellei
hän löydå ¡nitään relevanttia tulkintaa. Jos hän sen

sijaan pystyy tekemään Jonkin tulkinnan, hän voi tarkistaa
sen korrektiuden J oko /tai -tlryppi sel låi vas takyslanyksel Iä .

B voi kysyä vastakysyÍ¡yksen ensinnäkin siksi, ettei
kuule A:n kysymyståi kunnolla. TälIöin håln vastakys¡rmyksen
avulla pyyt¿iä Àlta toistamaan, kuten esi¡nerkissä 1.3
1)
[Saila Ja Jukka eri huoneissa. Saila panee pyykkiä konee-
seen. Keskustelun alku. l
K1 Saila¡ tarviiko nålihin Jukka Laittaa huuhteluai-

netta?
K2 Jukka: nitä?
v2 S: että tarviiko näihin vaatteisiin laittaa

huuhteluainetta?
vl J: EI tarvii.

Kuulemattomuus ei useinkaan johdu vain pitkästä vålimat-
kasta, meLusta tms., vaan useanmin siitär että À:n kyslmys
on odottamaton eli aloittaa koko keskustelun tai ainakin
selvåisti uuden puheenaiheen, minkä vuoksi B ei ole voinut
valmistautua kyslzmykseen eikã sÍksi löytåiä sille rele-
vanttia tulkintaa. (Toinen asia on, ett¿i B saattaa pyytäå
toÍstoa nyös ehtiäkseen ¡niettiä vastausta. )
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B voi paÍtsi pyytää À:ta toistamaan myös kysyä tänän
kysymyksestä puuttuvaa pakollista lauseenjäsentä, kuten
esimerkissä 2 objektia.
2,)
IJukka tulee kaupasta. Keskustelun alku]
K1 Saila: ostÍtko?
K2 Jukka: ostinko rnÍtä?
V2 S: ostitko suklaata?
vl J: ostin

S! kiva
J: ostinkin parhaasta pääståi Ituo S:lle

lew1m erikoisen hyvää suklaata¡
S: voi kiitost

Todennäköisesti Jukka ei pyydä puuttuvan Jäsenen täyden-
t,ärnistä pelkäsÈään siksi, että SaÍlan kysymys on slmtakt,i-
sesti epätäydellinen, vaan siksi, että yn¡närtäisi, nitä
asiaintilaa kysynys oikein koskee. Vastakysl¡myksen s11mä

ei siis ole ensisiJaisesti lauseenJäsenen puuttuminen
sinänsål, vaan ongelma aiheutuu vain silloin, kun kuuliJal-
la ei ole niin palJon tietoa, että hän pystyisi täyden-
tÊi¡nään eJ-IipsÍn pragmaattisen tietonsa nojalla, kuten
kysyJå on luullut. EsÍ¡nerkissä 2 Saila luottaa siihen,
että Jukka pystyisÍ tulkitsemaan puuttuvaksi obJektiksi
"suklaata", koska suklaan ostamisesta on ollut puhetta,
ennen kuin Jukka on lähtenyt, kauppåan. Jukka on kuitenkin
oatånut palJon ¡nuutakin kuin suklaata, eikä suklaa siksi
ole hånen ajatuksissaan yhtå aktivoituneena kuin SaÍIan
mj.elessä. (On tietenkin nahdollista, että Jukka syystä
tai toisesta vain teeskentelee ymnärtänåitöntä. )

Sanal la tavalla kuin slmtaktisesti pakollisia lauseen Jäse-
niå B voi lcysyå myôs valÍnnaisia. Tåillötn ongelmaa ei voi
Iainkaan aiheuttaa kysynyksen syntaktJ.nen epämuodostunei-
suus, vaan s1rymÊi vastakyslmykseen on tilanteisen nerkityk-
een epäeelvlrys. Varsinkin kysytlm asLan aitominen aikaan
Ja pal.kkaan tuottaa usein ongelmia. Esimerkissä 3 Ànnên
kyslmys (Kl) on yllättävä eikå EIlu siksL kuule sitå
vaan pyytåå toistoa. Ànne toistaa kyslmyksenså Ja lisåksl.
täydentåå sitå (V2). ElIu ei kuitenkaan vLelå o8aa vasta-
tâ, vaan tarkl.staa toisella vastalsyslrrykeellå (K3 ) ,
tarkol.ttaako Ànne kål¡t tånållåän preeeengmuodol Ia puhehet-
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keä vai Jotain nyöhenpää aJankohtaa. Vasta aJankohdan

selvitty¿i Ellu pystyy vastaamaan (Vl) Ànnen kyslzmykseen.

3)
IKeskustelun alku. ]
Kl Ànne: tuut sie ellu?
K2 Ellu: nitä?
v2 À: tulet s¿i (n¿isnälle)?,
K3 E: nyt?
v3 A! huomen.
V1 E: tulen, tulen

Usein B kysyy vastakysymyksen nyös siksi, ettei 1öydä

tarkoÍtetta, Johon À on kåiyt.tänåilläåin ilmauksella viitan-
nut (esin. 4). Tällöinkään þslznyksen muodossa ei ole
¡¡itälin vikaa, mutta B ei vain lmrnåirråi, mitä kielenulkoista
asiaintilaa À:n kyslznys koskee.
4)
[Uusi aihe. ]
Kl lrmar
K2 Saila:v2 r:vl s:

Nytkin ongelma

luottanut siihen, että B:11å on tarpêekai yhteistä tietoa
oikean tarkoitteen löytämiseksi. Esi-nerkLseå 4 l¡man
kysymyksen eksistentiaalÍpresuppositio "Sallalla on

ruokatunti" on Sailan uskomuksen vastainen' eikå Saila
Juuri uskonuaten erLlaLsuuden vuoksi pysty tulkiteemaan
viittausta, vaan Joutuu kyelmåån vastakyslmyksen.

Epåselvåå voi olla rnyös se, nikei À kys¡¡y. Egl.nerkl.sså 5

Jukka todennåköisesti ytoårtåä Sailan þsynyksen tåhtåävän
sukklen plzlztåmiseen. Sen sLJaan hän ei ymnårå, mihln
Saila sukkia tarvl.tEisi, Ja Joutuu aikai kyalmåån vagta-
kyslmyksen nlten nLin? (K2). Satla ei siia ole valmista-
nut, ettå Julalla on ril.ttåvåsti relevanttLl.n tulkintaan

onks sul puol tuntii toi?.
mík/'â? /

/r/uokÍs,
ei ku mul on kato, ¡tähän oon tuntityöl¿lÍnen
(Ja) nullon ihan omalla aJalla niin kauvan
ku huvittaa tai nii våhå aLkaa (etkå
sillä tavalla oo). itse asiassa nåi, loppu-
Jen lopuks kuitenki, kotona sitten luin,
tai kertasin sitä vähäsen Ja, sitte nä
söin loppuJen lopuks ennen ku nå tulin
töihin, että mää tuLin lhan nyt tehän
kahvitaukoo pitäån sitte.

on A:n ennakko-olettanuksessa: hån on

I
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Johtavia taustatietoJa el.i täss¿i tapauksessa tietoa
nukketeatterin sukantalpeesta. Sailan antana selitys
(v2) ei kuitenkaan vietä riitåi Jukalle, Ja tänä vastaakin
vasta saatuaan ¡nielestliän riÍttåivän mäåirÊin vastaamisen

kannalta relevanttia tietoa (v3).
s)
IKeskustelun a1ku. ]
i<f SaÍla: onkè sulla muuten, pois heitettäviä sukkia?
K2 Jukka: ai ¡niten niin?
V2 S: lnaurahtaa] tuohon tarvittisivat' siihen

lastennåiytelmään, nukketeatteniin
K3 J¡ sukkia?
V3 S: niin, niillä on Joku sukkamu¡nmo tai Jota-

kin, ja ne tarttis siihen palJon sukkia
vl J: ei mulla nyt taia olla

S: Joo, ei sun tartter mÊiä vaan aattelin

B voi kysyä vastakyslzmyksen myös silloin, kun hän ei
osaa vastata À!n kysymykseen, vaikka täysin 1arunärtåiåikin

sen ja sen tilanteisen reLevanssin. Tällöin hän kysyy

À:lta tietoja, jotka auttavat löytämään oikean vastauksen.

Tållaisissakin tapauksissa À on erehtlmyt Bslle oletta-
miensa taustatietojen suhteen, koska muuten B osaisi
vastata heti. EsiÍterkissä 6 lipurunyyJän kys¡rmyksen (K1)

Ja asiakkaan vastakysyrnyksen (K2) vastausten suhde on

yhden suhde yhteen eli nolemmilla kysynyksillli on sama

vastaus. vastakysymykselle voi siis antaa tulkinnan
"haluaisin varata liPut sille päivälle, Jolloin teillä
on seuraavan kerran vapaata" (tät¿i vastausta ei kuitenkaan
tässä anneta suoraan).
5)
I Puhelinessa . ]

Àsiakas: haluaisin Inäytelnân esitykseen] varata
pari tippua, tai oikeastaan nelJä

K1 Li.punml1rJä: millekähåin päivälle?
K2 À: miLlon teillä on seuraavan kerran vapaata?
v2 L: keskiviikko torstai Ja perJantai on tilynnå

mutta lauantaina on tilaa.
K3 À: jaa-a, jos ottas, lauantainahan teillä on

kaksi esitYstä?
v3 L: kello nelJätoista ja kahdeksantoista

kolmekymmentä.
Vl. A: mä otan siihen puoli seitsemän nelJä

Iippua J
selvåi I J

oista kaksi opiskelÍJaa
atkuulL!
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Kaikissa edellisissåi esi¡nerkej-aså À vaataa B:n kyslmykseen
antamalla B:ltå puuttuvat tiedot, mink¡i Jälkeen B vaataa
À:n kyslznykseen. Tällöin vastakyslmys Ja sen vaataua
muodostavat kyslznyksen Ja sen vastauksen väIiin upottuvan
vä,J.iJakson (ks. Schegloff 1972¡ üerritt 1976: 348):

À: Kl
B: K2
À! V2
B: Vl

3. vastakt/st/Eyatorjausaloitteena

Koska B vaatauksen vaetakyslanykseensä saatuaan pystyy
vaataamaan Aln þsymykseen, vaikkei olêkaan pystynyt
vastaamaan tåhåin heti À:n kysyttyli sen, on À siLs anta-
malla puuttuvaa tietoa onnistunut korJaamaan kysynystäiln
niin palJon, että siihen vastaaminen on nahdollista.
Näin ollen vastakysymystä voi pitää korJausaloitteena,
Joka saa À:n korjaamaan kysymystään. Schegloffin ym.

(L977 | mukaan korjaamisessa vallitsee sellainen suositu¡n-
nuusJärJestys, että puhuJan À heti itse tekemä korJaue
on ensisiJaÍnen B:n tekemään nähden. Jos A ei korJaa
oma-aloitteÍsesti heti tai edes vuoroJen väIisesså siir-
tymätilassa, B voi tehdä korJausaloitteen seuraavassa
vuorossa. Vaata elLei aloitekaan Johda korJaukseen, B

korJaa suoraan" Ennen aloitetta B saattaa pitää ainakin
pienen tauon antaen näin À:lle tnahdollisuuden korJata
rnyös oma-aloitteisesti. Tlillainen tauko on havaittavissa
molemmissa nauhoitetuissa esimerkeissä (esinerkissä 3

vuoroJen V2 Ja K3 Ja esimerkisså 4 vuorojen Kl Ja K2

våilissil).4 Koska A eÍ korJaa o¡na-aloitteisestÍ, B Joutuu
tekemäiln korjausaloitteen. Jos À ei tästä huolimatta
korJaa tarpeeksi, B korJaa suoraan, kuten esimerkÍss¿i 4

A : n kysymyksen eksistentiaalipresuppositLota . 3

Koska B Ðr1rE¡¡¡i vastakysymykseLlä tietoa, Jota hän tarvit-
see voidakseen vastata, vastaþsymys Ja sen vastaus
yhdes sä muodostavat vast aamisen edel lytyksiä kartoittavan
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ns. esiJakson (presequence, ks. Schegloff 19722 109-
114). It.se vastakysl¡mys puolestaan on vastauksen esikysy-
ilysr siis esivastaus. TäÌlaisen esivastauksen avulla B

paitsi pyytää kysymyksen tulkintaan tarvittavaa tietoa
myös varmistaa, ettei jäljestä påiin Joudu itse korJaamaan

vastaustaan tai ettei À korjaa sÍtä. Niinpä Jos ElIu
esimerkissåi 3 luottaÍsi arvaukseensa Ja olettaisi Ànnen

tarkoittavan puhehetkeä, hän ehkä vastaisikin kÍeltåvåisti
Ja Joutuisi korJaamaan vastaustaan, kun ilmenisi. että
Ànne tarkoittaakin vasta seuraavaa päivää. Esimerkias¿i 6

vaarana olisi, että lipunmyyjä korJaisi asiakasta suoraan,
ellei tä¡nä varmistaisi vastauksen kelpaavuutta vastakysy-
nyksellä. Jos asiakas ninittãín het.i vastaisi haluavanaa
liput sellaiseksi päiväksi, Jolloin näytäntö on loppuun-
myytyr rnyyj¿i Joutuisi korJaamaan vastausta. Jopa esimer-
kissä 5 vastakysymykset ovat tarpeen, vaikka ilukan luuli-
sikin tietävän vastauksen omia sukkiaan koskevaan kysymyk-
eeen tarvitsematta udella Sailan tarkoitusperi¡i. vasta-
kyslznys on tarpeellinen tässäkin esimerkissä, siIÌä
oletettavasti Jukka arvioi sukkiensa " poisheitettävyyden "

gen ¡nukaan, kuinka tärkeänÌi håin pitää Sailan sukantarvet-
ta.

{. Vasta\¡re¡nysvaaùanrkseûô

Esl.vastauksena toimimista voL pitäå vastakyslznyksen
ensisiJaisena, tunnusmerkittö¡ränä teht¿lvänä. Joskus À

kuitenkln påiåttelee Jo tåst¿i eaivastaukaesta myöa varsi-
naisen vastauksen. Îållöin vastakysytnys siis tolmli ns.
epäouorana puheaktina (ks. esim. Searle 1975): ei kysynyk-
senå, kuten gen muodosta voisi påätellå, vaan vastauksena.
fållöin vastakyalmykaen vaataua Ja eneimnåisen kys¡znykeen
vastaua Jåävåt elliptisikei. (Ks. Levinson 1983¡ 356-
36{ Ja slinå nalnitut, låhteeti vrt. myöa Churchtll 1978¡
80. )

Esinerkieså 7 SaLla vaetaa Jukan mlten niin? -vaataþsy-
mykseen aelvent¡lnållä kys¡myetåån, mutta reagoi toiaeen
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vastakysl¡mykseen @ aivan kuin Jukka

olisi vastannut myönteisesti korjat'tuun Kl:een onk sul1a

s!¡@.
7l
[Uusi aihe. ]Kl Saila: mites sulla ¡riuuten on, tän viikon torstai-

na?
miten niÍn?
onk sulla saunaa, eÍkut
miksei olis saunaa?
niin minullakin, tarkotan määkin påläsen
pitkästä aikaa, saunaan
hyv¿i

K2
v2
K3

Jukka:
S:
J:
S:

À voL tulkita miksi ei -vastakyslznykaen Joko/tai -kysymyk-
sen Jälkeen myönteiseksi vastaukseksi, koska se osoittaat
ettei B:n tiedossa ole ¡nitään Peruatetta kielteiselle
vaihtoehdolle Ja että vastaus siten hånen tietoJensa
mukaan ei voi oIIa muunlainen kuin nyönteinen. Ellel
À:kaan tunne mitåän perustetta, hånen va8tauksensa Bsn

vastakysymykseen kuuluisi "ei ¡¡Íksikään", "ei ole mitåån

syytä siihen, ettei Jukalla oliel saunaa". À voisi antaa

tå I lai sen B : n þslan¡rksen PresupPos ition kii ståvån vastauk-
sen äåneenkin, Ja B voisi sen Jå1keen vastata À:n þralznyk-
seen. Esimerkin ? loppuosa kuuluisi tållöin seuraavastL¡
7,1
Kl (v2 ) S:
K3 J:
[v3 s:
[vl J:

S:

J:

Todelliguudeeea Saila ei kuitenkaan vaataa Jukan vaata-
kyslnq¡rkaeen (K3) eikå .Iukka Sailan enaimåiseen, vuorotaa
V2 korJattuun kyelmykseen, vaan V3 Ja vl Jååvåt ellipt't-
eikgl.. Niitä ei tarvitse laugua ååneen, koska ne ovat
pääteltävteså tilanteen freruateella.

samaan tâpaân kutn ¡g!þþkyslrtys tottûLi myöe muu presuPpo-

sition Èai inpltkaatlon perusteita kye¡rvå vastakyslmys.
Eslmerklsaå 8 Safla tulkiteee tållaigen vastaky8ymykten
kielteÍeeksi vâstauksekei Joko/tai -þalmykseenså. T¡lrnå

onk sulla saunaa, eiku,
¡niksei olis saunaa?
eÍ niksikäänl
onl
niin ninullakin' tarkotân nääkin päåsen
pitkåstå aikaa, sâunaan
hyvå
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on mahdollista, koska Jukan vastakyslmys osoittaa, ettel
Jukka tiedä ¡niten nyönteisen vastauksen välttä¡nätön ehto
voÍsi täyttyä (aine ei voi olla pilaantunutta, ellei
¡nikään saa sitä pilaantì¡maan), eikä Sailakaan pysty
va s taanaan vas takysl¡myks een sen presuppo s i t i on s åi i lyttåien.
Sailan antama palaute kuitenkin osoittaa, ettei hän ole
kielteisestä vastauksesta aivan varma (ehkä), vaan epäilee
edelleen, että Jokin voisi saada Koskenkorvan pilaant,u-
maan, vaikkeivåit hän Ja Jukka pilaantumisen aiheuttajaa
tunnekaan (tai sitten hän ei vain halua myöntåä, et,tä
hänen kysymyksensä on ollut epärelevantti).
8)
ISuunnittelevat seuraavan illan juh]ien Juornia. lJukka¡ niin ja tuolla kaapissa on se puolikas

koskenkorvaa
Kl Saila: onkohan se pilaantunutta?
K2 J: ¡nikä senkin sais pilaantumaan, kysynpåi

vaan.

Täydennettynåi esimerkki 8 olisi seuraavanlainen:

c. onkohan se pilaantunutta?
¡nikä senkin sais pilaantumaan,
vaan.
ei mikäänl
ei olel
ehkä se ei oo pilaanÈunutta

kysynpä

Periaattees sa myönteinen miksi. -kysy¡nys voitai s i in sama I la
tavalla tulkita kielteiseksi vastaukseksi. Àineistoni
mukaan kuitenkin kieltej-senä vastauksena käytetäåin yksin-
omaan ehtoa täsmällise¡n¡nin kysyvää vastakysymyståi (kut,en
esimerkissä I ) , kun taas rnyönteisenä vastauksena ¡q!þ!
ei? on konventionaalistunut (tosin sen muoto voi vaihdel-
la: ¡g!@! tai miksen on tavallinen, mutta myös varsinkin
ehdotusten Jälkeen tällainen vastakysynys sisältäå Liite-
partikkelin Ja kuuluu ¡q!LC.Lfu.!. tai miksikäs ei).

Perusteita kysyvä vastakysymys on tulkittavissa vastauk-
seksi myös hakukysymyksen jäIkeen. Tåillöin se kiistää
Kl:n presupposition. Esimerkissä 9 Àune vuoron 3 alussa
esitt¡iä Elsan vastakysymyksestä tulkinnan (ei munkaan

8, )
K1
R2

Ív2
Ivl

s
J
s
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nielestä), että Elsa tarkoittaa sill.ä vastausta "el
sana€rsa kauaskantoinen ole tiet¿i¿ikseni ¡nitään vikaa" .

9 )
Kahvipöydäss

K1

K2

Àune:

Elsa:
À:

8!

ä.1
¡nitä vikaa sen¡mosessa sanassa on kun
kauaskantoinen?
¡niksÍ siinä pitåiis olla ¡nitåiän vikaa?
ei ¡nunkaan ¡nielestä mutta terho on muutta-
nut virittäJään Iselitt¿iä]
Ivastaa kertomalla, mitå vikaa sanassa
mahdollisesti onl

Toisin sanoen esimerkin voisi tåiydentää seuraavasti:
9, )K1 Àune: ¡nitä vikaa senmosessa ganassa on kun

kauaskantoinen?
K2 Elsa: ¡niksi siin;i pit¿iis olla ¡nitään vikaa?
Ív2 À3 ei niksíkåiänl
[Vl E: ei nitään]

À: ei munkaan mieleståi mutta terho on muutta-
nut virittäjään Iselittää]

E: Ivastaa kertomalla, mit¿i vikaa sanassa
mahdollisesti onl

Myös rnyöntömuotoisen vastakyslzmyksen kielteinen pronominí
mitään pro -þ@b implikoi, ettei Elsa usko K1 :n pre6up-
position voimassaoloon. Àune ei kuitenkaan hyväksy kysy-
myksensä presupposition kiistämistå, vaan vaataa vasta-
kyslznykseen perustelemalla presuppo6ition (V2 terho on

¡nuuttanut virittälään). Molenpiin kysymyksiin on täss¿i

esimerkissä siis kaksi vastausta, ensin elliptiset V2 "ei
mÍksikåiän" ja V1 "ei ¡nitäån" sekä toiseksi ääneen lausutut
terho on muuttanut virittäiään (v2) ja Elsan tänän JäIkeen
antama vastaus (vl ) . Näin kysyjä voi kohdella vastakysy-
mystä yhtaikaa sekÊi kysymyksenä että vastauksena.

vastauksen voi päåitellä nyös siitä, että B pyytåiåi vastauk-
sen etsimiseksi tarpeellista tietoa. Täl}öin vastakyslzmyk-
sen toimiminen vastauksena perustuu sLihen, et,tå À:n
kysymyksen vastaus on paralleelinen vastakysymyksen
vastauksen kanssa (vrt. esim. 6). Esimerkissä 10 va6ta-
kyslzmyksen vastaus on annettu juuri ennen Sailan kys¡rmystÊi

miks sä lvöt ¡nua?, minkä vuoksi Jukalla on tåiysi syy
olettaa Sailan tuntevan sen Ja tíetävän, että Jukka
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tuntee sen. Koska Jukka ei kuitenkaan ole aivan varma,
ymnärtäåkö Saila kyslznysten Ja niiden vastausten parallee-
lisuuden, håin vastaa Sailan kyslznykseen suoraankin (nusta
on kiva lvödä sual.
10)
ISaila potkii Jukkaa.¡

Jukka: miks sä potkit, mua?
Saila: musta on kiva potkia sua.

[Jukka lyö Sailaa]
Kl S: miks sä lyöt nua?
K2+V1 J! ¡niks såi potkit mua? musta on kiva lyödä

sua.

Tässåi esimerkissä elliptiseksi jäå siis vain V2:
10' )Kl S
K2J
lv2 s
vlJ

PerusteluJen kyslzminen Ja paralleelisuus eivät ole täysin
erillisiä ilniöitä, kuten seuraavÍa esinerkkejä lLa-
l1c vertaamalla voj. havaita (a on aito, b ja c sen muun-
nelmia ) :
11a )K1 À: onko kukaan menossa autolla keskustaan

päin?
kellä tääIlä nyt. autoo olis?
ei kellåänl
ei olel

¡niks såi lyöt mua?
¡niks sä potkit nua?
musta on kiva potkia sual
musta on kiva lyödåi sua.

1lb )

K2
lv2
Iv1

K1
K2
Ív2
Ivl
1lc
K1
K2
Lv2
Ivl

B:
A:
B:

À
B
A
B

kuka on menossa autolla keskustaan påin?
kellåi tåäI1ä nyt autoo oLis?
ei kellåänl
ei kukaanl

kuka on menossa autolla keskuetaan påin?
kellåi (tåäll¿i ntÊ) on auto?
leilalla lleila l

À:
B:
Às
B:

Kaikissa tapauksissa À voi påiätellä Vl:n K2:n oletetusta,
mutta elliptiseksi Jåävåstå vastaukseata. Tåtä etllptlstå
vastaustô voi pitåå Sperberin Ja t{ileonin (1996¡ 194-
195) olettômana irnptLkoituna prenieeinä, Jonka kuullJa
êtsil mulatistaan tal ynpåristöstå (kuten eeimerkisaå 11
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À B:n vastakyslzmyksen vaíkutuksesta muistaa tai huomaat

ettei kellään ole autoa). Käyttåen prenissinä tätå etsi-
¡näåinsä premissiä Ja sitä' että B:n vastakysymys on vas-
tar¡ksen (vl) paikalla kyelznystä (Kl) seuraavasså vuorossa,

A sitten voi päät,ellä þsymyksensä vastauksen (v1 ) eli
sperberin ja Ylilsonin terminologiaa käyttääkseni "têhdä
ímplikoidun Johtopåätöksen".

Sperberin ja Wilsonin (rnt.: 199) mukaan yhdellä lausumalla
voi olla useita, erivahvuÍsia implikatuureJa. Nåiden

vahvuug riippuu siitä, kuinka palJon ponnistusta niiden
päätteleminen vaatii: irnplikatuuri on sit¿l vahvempi,

mitåi enemnån puhuJa rohkaisee kuuliJaa sen p¿iäÈtelenåän

Ja nitä våihemmän pääteLnä siten on vain kuuliJan vae-

tuulla . Juuri kysymisen relevanssÍa kysyvåt vastakyslzmyk-

set tutkitaan usein vastauksÍksi, koska relevanssin
tunteminen ei ote kysyrnyksen ynmärtämÍseksi Ja siihen
vastaamiseksÍ yht¿t väIttã¡nätöntåi kuin þs¡rmykaen kuuleni-
nen Ja it8e kysytyn asian (kysyttåvän Proposition) ytnår-
täminen. Nåln ollen on epätodennäköist'åi, ett¿l relevanegia
koskeva vastakysl¡myg olisi tarkoitettu vain aidoksÍ
kyslmykseksi.

vastaavasti kysynyksen nuotoa tai nerkityst:i kyslnrå

vastakysymys on vain harvoin tulkittavissa vastaukseksi,

Ja Jos A tällaisen vastakyslmyksen niin tulkitsee, tulkin-
ta on yleensä selvåsti hånen vagtuullaan. Påätel¡nÊlän

Johtavana premissinä ei nyöskåån ole vastakyslmykaen
oletettu vastaus' kuten eeimerkeisså 7 - 11. Nttnpå

esimerkLseä 12 Tean referenssln selvennystå plãrtåvåstå
vastakyslzmyksegtå teke¡¡rå tulkinta, ettå Saila et tledå
vaatauata Kl:een, on väårå. Tåtå oEoi.ttaa 6e, ettå lreân

osoitettua tulkintanea Saila yrittåå vaatata (vuoro tlt
tååIIå on näå) Ja selventåå vastakya¡rnyståån (tarkotatko
såä nåitä ulkonaan-). Tåsså eeimerkisaå våatakyslmyksen
virheellinen tulkinta peruatuu eiihen, ettå ellel' Sal'la
tunnê kyseeaeå olevaa t¿rrkoitetta, el hån voi myöakäån

kertoa tarkoitteen slJaintla. Irnpll-koLtuna prenissinå on
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siis se, ettei Saila tunne ilmauksen paikannimet tarkoi-
tetta, eikä suinkaan vastakysymyksen oletettu vastaus!
esimerkiksi olettamalla vastakysynyksen vastaukseksi "ei
mitkään paikannimet,' Tea ei voisi päätellä, ettei Saila
tiedä vastausta Kl:een, vaan korkeintaan sen, ettei
"paÍkanniniä" ole olemassakaan.
t2)
IKeskustelun alku. ]K1 Tea: saila tiiäksinä onko paikannimet [kirJa]t.ää11ä jossain?
K2 Saila: mitkä paikannimet?

T: ai sinäkään et tiedä.
S: täällä on nää, tarkotatko sää näitä ulko_

maan_
T: ltulee huoneeseen] ai ne on täältä, tiedät-

kö onko tässä myös johdoksia?
S: ei jos ne ei oo paikannimiä, sÍinåi on

vaan senmoset jotka on kartoissa.

Kun À tulkitsee vastakysyrnyksen vastaukseksi Ja Jått¿iä
vastaamatta siihen, hän osoittaa samalla, ettei enää
odota vastausta omaankaan kysyrnykseensä. Hån siis korJaa
kyslznystään perumaLla sen kokonaan. Koska vastakyslmys
vastauksena aina kuitenkin on vain inplikatuuri, tällainen
vastaukseksi tulkinta el-i peruminen Jää À:n vastuulle.
Siksi B voi halutessaan väittää, ettei tarkoittanut
vastakysymystä vastaukseksi vaan kysymykseksi (kuten
esimerkiss¿i L2).

Koska vastakyst/¡nys vastar¡ksena on inplikatuuri, À myös
voi halutessaan kohdeLla sitä aitona kyslzmyksenä Ja
vastata siihen, vaikka B olisikin tarkoittanut sen epä_
suoraksi vastaukseksi (vrt. Searle 1975: 68 - 69; Schnidt_
Radefeldt 1977: 381). Niinpä Saila esimerkissä 13 antaa
Jukan miksei-vastakysymykseen vastauksen, joka osoittaa
K1:n relevantiksi. Tänän jälkeen Jukka vastaa Sailan
kys¡rmykseen kieltävåistj_ (,'en ota takkia,') , vaikka miksi
ei? -vastakysymyksen perusteella hänen voisi odottaa
vastaavan myönteisesti.
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13)
ruios l¿ihdössä. Jukka on j
vaikka ulkona lä¡n¡nintä Yli 20
K1 Saila: et kai s¿i ota

uuri pannut takin YIIeen,
astetta. l

takkia? t

Iottaa pois]

vastaamalla epäsuorasti B siis varaa itselleen nahdolli-
suuden tarvittaessa vastata toisinkin kuin vastakysymyk-

sestä voisi päätellä. Näin håin välttää sitoutu¡nasta

vastaukseenr Josta ei ole aivan varma, Ja välttäå siten
mahdollisuuden, että Joutuisi korJaanaan vastaustaan

Jätjestä päin. Tärnä käy seì-västi ilmi verrattaessa esi-
¡nerkkiä 13 seuraavaan sen muunnelmaan, Jossa Jukka Joutuu

vaihtamaan vastauksensa päinvastaiseksi :

K2 Jukka¡ miksen ottas?
n S: sietlähän on niin rJi¡¿¡nint
v1 . J: no voinhan m¡i ottaa sen Pois

13', )Kts
[K2 J
v2S
vl J

et kai sä ota takkia? t

otan l
sieliähän on niin r,i{¡tnint
no voinhan mä ottaa sen pois lottaa Pois]

5

Sê, ett;i À voi ¡nitä tahansa vastakysyrnyst¿i kohdella

kyslzmyksenämutta ei välttäm¿ittä vastauksena, todistaa
sen puolesta, että vastakysynyksen primaarinen tehtävåi

on toimia vastauksen edellytyksiåi kartoittavana esivas-
tauksena eikä varsinaisena vastauksena, vaikka vastakysy-

mys esitetåänkin vastauksen paikalla heti kyslnnyksen

jätkeisessä vuorossa Ja vaikka sen Joskus voikin tulkita
vastaukseksi.

lulkittÍinpa vastakysyrnys kysyrnykseksi tai vastaukseksi'
se osoittaa aina, että B pitåiä À:n kysymystä Jollain
tavoin epärelevanttina, koska muuten hän olisi voj-nut

vastata suoraan. Epärelevanttius aiheutuu joko siitå,
ett:i vastaus on niin itseståiän selvåi' että À:n pitåiisi
itsekin tietää se, tai siitä' että B:Itä puuttuu niin
palJon tietoa' ettei hän pysty heti vastaamaan' vastakysy-

myksen tehtävä on antaa À:lle mahdollisuus korJata kysy-

IopuJrsi
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mystään, kunnes B pystlry vastaamaan, tai tehd¿i vastaa-
minen tarpeettomaksi peruuttamalla koko kyslznys. Vasta-
kyslanys siis auttaa B:tä pääsemään eroon A:n häneen
kohdistanasta vastauksen odotuksesta. Esi.vastauksena se

auttaa poistamaan etukäteen ¡nahdolliset korJattavat
seikat, Ja suojelee siten Bstä silt¿i, että hän joutuisi
korjaarnaan vastaustaan sen jo annettuaan.

viitteet

1. Käsittelen aihetta laajemmin Helsingin yliopiston
suomen kielen laitokseen tekemässäni pro gradu -tutkiel-
massa "Vastakysl¡mysten käyttö keskustelussa". ÀÍneÍstona
ovat useista eri arkikeskustelulsta ker¿ityt noin 300
esimerkkiä, joista jokainen sisältää vähintää'n Â:n kysy-
myksen Ja Bln vastakysymyksen sekä näiden mahdolliset
vastaukset. Osan aj-neistosta olen merkinnyt muistiin
suoraan kuulemistani keskusteluista niitä nauhoit.tamat.ta,
osan litteroinut itse nauhoittamistani keskusteluista Ja
osan poiminut Ànna-Liisa Niemisen suomen kielen sanastua-
työtään varten vuosina 1980 - 1981 äänittä¡nistä nauhoista.
Tässä esitetyistä esimerkeistä numero 3 on Niemisen
nauhoista Ja numero 4 omistani, loput ovat nauhoittamatto-
mia. Kiitän filosofian lisensiaatti Nie¡nistä siit¿i, että
hän on luovuttanut nauhansa kä]rttööni.

2. Àpua voi tietenkin pyytä¿i kaikenlaisten Ja kaiken-
laisiin tarkoituksiin käytettyJen lausumien eikä vain
kysymysten tulkintaan. Koska kysymys kuitenkin yleeneå
vaatii tietynlaista reaktiota, vastausta, sen oikein
tulkitseminen on vuorovaikutuksen suJuvan . Jatkumisen
kannalta välttä¡nättönlirnpää kuin yksittäisen väitteen
ynnärtåninen. Se, ettei kuuliJa lzunärråi kysymystä, palJas-
tuu nimittåin heti ep¿irelevanttina vastauksena, mutta
väitteen väärä tulkinta voi Jåiädä kokonaan huomaamatta.

3. Litterointimerkinnät ovat seuraavat: pilkku tarkoittaa
Iyhyttã taukoa, piste pitempää, yhdysmerkki kesken Jåtåvåiällmausta (Ja nyös tavutusta), iaot kirJaimet voimakasta
painoa, vinoviivat päållekkåtÍspuhuntaa, kaarigulkeet
epåselväå Jaksoa Ja hakasulkeet litteroLJan selitystå.
Kl on Àsn kysymys, K2 vastakysyrnys, K3 nahdollinen toinen
vastakysl¡mys Ja Vl, V2 Ja V3 näiden vastaukset. Keskuste-
liJoiden nimet on muutettu.

4. llahdollisesti muissakin esimerkeiss¿l tauko on todelli-
suudessa esiintlmyt, vaikka sitä ei lit,terolntitekniikan
alkeellisuuden vuoksi olekaan tnerkitty muistiin.
3. Kuten tulkÍnta-apua voi pyytåå ninkä tahansa laugumân
eLkå vain kys¡rnyksen tulkitsemieekei, voi tl-etenkin myöe
kor Jaaninen kohdistua kaikentylppLsLin lausumLln.
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