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KLelloppl., syntaksl. Ja pragnatl.l.kkal

Urpo Nlkanne
Suomen ÀkatemLa
Helsingln yllopfsto

In thLs paper pragmatics 1s deflned as
lnteractlon between extratlnguistl.c systems
and the llnguistlc system. The pap€r
considers two pragmatic phenomena: deciding
between dlfferent J.nterpretatLons of an
amblguous sentence, and focusing 1n Finnish.
Àutonomous syntax and semantics are defended
agalnst many recent functlonal vlews,
accordLng to whl-ch the lingulstic structure
is more or lêss determlned by J.anguage use,
and semantics cannot be separated from
syntax. It is found that different klnds ofpragmatic phenomena are associated wLth
dlfferent representatÍons of the llngulsttc
system. The autonomous components of theIlnguistLc system characterize well_-formed
syntactlc and semantlc structures, and
pragmatJ.cs must take these structures as
they arê.

0. Johdanto

Käslttelen pragmatllkan suhdetta kietloppiln. pohdln Joiden-
kin rakentefden tulklntaa Ja pragmatilkan osuutta nlLssä.
Pragmatl-lkan ¡näårittelen karkeastl ilunl.sên kiêIellisten Ja
muLden kykyJen vuorovaikutukseksi kietenkäyttötllanteessa.
En katso, miten pragmatllkka kulLolnkfn tolmil vaan pohdÍn,
ml-kå on sen asêma kiellJärJestetmässå. Kappaleessa 1 tarken-
nan, nltä tarkoLtan ktet{ärJestelmäLlä. Käslttêten valn
muutamaa selkkaa: kappaleessa 2 käslttelen valintaa lauseen
mahdollislsta erllalslsta semanttislsta tuLklnnol_sta sekä
kappaleessa 3 fokusolntia suomen kietessä (erj.IaisJ_sta prag-
natíikaksl luetulsta 1lmlölstä ks. esim. LevLnson t9g3).

Yksl kantava teema artikkel.issa on syntaksln osuus
kl-eLioplssa. SyntaksLn osuus on olennalnen, slllä syntaksi
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aJatellaan yleensä puhtaastL klêIêlli.seksL rakenteenmuodos-
tukseksl. Fonologlan vol helpommln aJatêlta redusoltuvan
fonetlikkaan Ja semantlLkan valkkapa maall¡nantletoon.

VlLne aikoina monet kletitl'eteftlJät ovat halunneet
kfêltåå kle1en autonomlset periaattêet, erl.tyLsestl auto-
nomfsen syntaksin. fällaista aJattelua on eslmerkiksl funk-
tlonaallslssa kLell.oppl.malleissa Ja kognLtlivl.sen kietlopln
perJ.nteessä.2 Kognltllvinsn kl.ell.oppi (esl.n. Langacker
1987, Lakoff L987, Lelno 1.988) on huomlonarvolnen, koska se
1l¡nolttaa tavoitteekseen kognitllvls€stL relevantLn klelen-
kuvauksên, ell saman kuin chomskylal.nên kLeliteorla (eslrn.
Chomsky 1986a, 1988at Jackendoff J.983, [tulossa] ). cenera-
tl.lvisessa perinteessä kognltiivÍsta relevanssla on koros-
tanut varsfnkl.n Jack€ndoff (suhteesta ¡nuLhÍn rnallelhln
êrityisesti Itulossa] ).

JoJ.ssakLn funktÍonatfstislssa kleJ'ioppLmalLefssa
erJ.tyJ-sestl kleten vlestlntäfunktlon katsotaan olevan nLl-n
perustava, että se Jopa yksin sellttää klelen muodon (ks.
esLm. Foley Ja Van vatln 198¿, clvon 1994). HattJ,dayn (1985)
têrmeLn kielen vlestintå- Ja muusta sosiaallsesta käytöstä
voldaan käyttää yhtelstå nlmltystå',lnterpêrsonaalinen".

2. KlelLopin kokonal.skuva

Katson klelên JärJestêlmäksi, Jonka avutla Lhmlnen
(1) erottaa kielelllset ltmaukset muista äänlstä.
(11) Johtaa akustlsesta fon€ettlsesta lnformaatlosta

konseptuaallsia rakentelta.
(111) Johtaa konseptuaatislsta rakentetsta motorlnen

foneettlnen informaatio.
Kuva (1) esittäå kleflJärJestêÌnän organisaatlota

ylfnalkalsêstl. Semanttlnen t€oria on oma sovltukseni
(Nikanne L987, 1989a) Jackêndoffl.n (1983, LgB7a, 1982b)
konseptuaalisesta se¡nantfikasta Ja syntaksl tähän sovitettua
Government-Blnding- êtl. GB-syntaksJ.a3 (ks. eritylsestl
Chomsky 1981, 1986b).
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D-rakenne (DS) on edustustaso5, 3oka seuraa auoraan
sanoJen lekslkaalisista omlnalsuuksLsta J a noudattaa tLukastt
X-bar- €li Xr-säännöstöå. S-rakenne (SS) on vätÍttåvå
edustustaso semanttlsen Ja fonologLsen rakenteen sekå D_
rakenteen våtillä. oletan xr -rakenteen orevan päåpLlrtelssään
Chomskyn BanLers-klrJassaan (1996b) eslttä¡nå6 ; otetan nyös
hånen esLttämänså vln slirron r:hln (tuloksena talvutettu
finl.Lttlverbl V-I, ks. suomen osalta Hol¡nberg 19g9).

Konseptuaall.nen rakenne (CS) on lauseen semanttlnen
edustus. slrrå on omat autonomlset hywämuotolsuusehtonsa.
Konseptuaarlnen rakenne on yhtä kutn semanttlnen rakenne
(tå¡nån ratkalsun perustelulsta ks. Jackendoff 19gg, 19g7a,
Itulossa]). Käytän siksl käsltteitä "konseptuaalLnen" Jarsemanttlnen" s1mon1rynn1elna. Nilnpä prdän konseptuaarlsta
rakennetta klell.JårJestetmän osana, valkka yhtä hyvtn se
voitalslln katsoa valkkapa vlsuaalista hahmotusta aäätelevän
kognl'tflvlsen JärJestêrnän osaksi. Konseptuaarrsen raken-
teen aJaterlaan orevan edustustaso alnakln nällre kahderre
kognltllvl.setle JårJestelnåIle (Jackendoff LggZ).2 En katao
puhtaastl komputatlonaar Isia konseptuaar lsÍin hyvåmuotolsuus-
aäåntölhln taf syntaktls-koneeptuaarlsiin vastaavuussåän-
tölhln perustuvla llmlöttä pragmaattlslksi.s
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Koodl.tus tarkoittaa, että konstituenttelhln ¡nerkltåån
nfJ.den asema S-rakênteessa, tE. koodi kertoo konstltuentln
S-rakênteên aseman Xr-puussa. Koodit ovat olennalnên osa
talvutusmorfologiaa Ja helJastuvat fonoLoglassa slJ apåätteLnä

Ja eslmerkfksl infLnitllvln tunnukslna (NLkannê 1988, 1989b).
TermL "koodf" vastaa Karlssonln (1983) termlå "morfosyn-
taktlnen plLrrê". Näin morfologLan avuIla voldaan S-rakenne
konstruolda, vaikka PF:ssa sônat elvåt olisikaan nl.LIlå
paikollla, JoÍIle ne ovat S-rakenteessa.

PF (Phonological Form) on sê syntaktlnên edustus-
taso, Josta tehdään fonologlnen tulklnta. SS:n Ja PF:n
vål1ln oletan slfrtoJa, Jofta kutsun seuraavassa rl.epotteluk-
31. (scrambllng, ks. esLm. ttLllfams 1984, FukuL L987) Ja
fokusolnnlksl.

PerLaatteêssa kâlkkl' sÍl.rrot ovat saman säännön
(Slfrrä ot ) sovelluksla. MahdolllsestL nyös S-rakenteen Ja
konseptuaallsen rakenteen vä1111å sovetletaan slirtoa,
kvanttorin nostoa (Quanttfter Rl.slng, QR, kE. Chomsky 1986b,
1988b; May 1985; Jackendoff 1987a), Jonka geuraukeêna saadaan
uusi syntaktinen edustustaso, LF elf Logical Forn. ÀJalllnen
prosessointl kulkee mallLssa alten ettå akustlnen Lnformaatl.o
käånnetäån fonologlsêksl. rakenteeksl, Jonka kuullJa kåån-
täå S-rekenteen kautta konseptuaalleeksl rakenteeksl.
PuhuJal].a proseÉsolnti kulk€o päfnvastalsta relttfä: CS > Ss

> PF > Fonologlnen râke¡¡rte > motorlnen lnformaatio.
Nåln rnåår1te1tynå kl.elloppl ei slsåIlä nltåän

lnterpersonaallsta. Klelloppl on osa yhden Lh¡nl.son ¡nleltå,
JårJôstelnå, Joka käåntåå foneettlsen informaatfon konsep-
tuaallelkei rakentelkel Ja påln vaEtoln. Kiellopfne ansÍosta
lnhlmíset pystWåt komnunikolmaan nlln tehokkaastl kuln
pystpåt. Kuitenkaan komnunikaatLo el o1o klellopln edel-
lytys.

2. V¡llntr retrdollf¡t.t. tulhln¡ol¡t.

Laugeesga
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(2) Vllle sal. nuken alastomanå

on mahdollJ.sta aJatetta, että Joko Vitt€ taf nukk€ on ottut
alaston. Lauseessa

(3) ViJ.le saL nuken käärepaperlssa

on mahdollista aJatetla, että Joko Vil.te tai nukke on otlut
käårepaperissa, mutta tLeto maallmaata ohJaa tulklnnan
slJ.hen, että käärepeperissa on nukke. LauseeEsa

(¿) Vllle sai nuken syntyrnäpåiväsankarlna

Joko nukke taL Vr.rre vor. olra syntymäpäJ.väsankari. Kultenkln
on oletettavâ¡npaa, että vr.rle on syntymåpäJ.väsankarl kuln
nukke: syntyrnäpåiväsankarllr.e annetaan rahJa, Ja serrar.seksr.
nukke on soplva. Tutkinta tulee tässå vall.tuksl syntynå_
pälvIln liLttyvän tl.edon, kognltlJ.visen kehyksên perus_
teella (kehykslstä ks. vaikkapa Firrmore L97s, Karlr.okoski
1989 ) .

Pragmaattlset oletukset eivät kultenkaan rlitä
tulklnnan speslfiolniseen. Lauselssa

Vlllette tull nukke alasto¡nana
Villelle tutl nukkd käärepaperissa
Vl.Llette tutl nukke syntymäþä1väsankarina

ei kuitenkaan ore mahdorlLsta aJater.ra ettå villê on alaston,
käärepapêrlssa tal syntymäpåiväsankari. Nukke on alnoa
mahdo1llsuus.

Ilmiön sel1ttämiseksl on ensln määrLteltävä tarpeel_
Llset theta-roolit. Ne voidaan määritertä temaattLaen
rakenteen avulla, Joka on osa konseptuaatlsta rakennettalo.
Kohde Ja LokaatLo rLenevät lntuÍtiívlsestl selviä. Têema on
se Jonka slJainnLsta tai siJalnnin muutoksesta on kyse_

(s) a
b
c
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Joko spatlaallsessa avaruudessa taL Jossal.n ei-spatl.aalLaes-
sa "pseudoavaruudessa" (eslm. poseesslLv{sessa) (ke. Gruber
L976, Jackendoff 1983). FormaallsestL tä¡nä llmaistaan sften,
êttä Teena on kaksipalkkalsten muutosta taL olotltaa 11-
malsEvlen funktLoLden enslmmäinen argunenttL. Nältå funk-
tl.oita ovat eslmerkiksl- ylelstä olemista llmaLsêva BE Ja
ylelstä muutosta llmalseva GO. Kutsutaan nå1tå "kakkosvyöhyk-
keen funktLoiksL" (F2 ), koska nllden mahdollLnên posltLo
rakenteessa on sama. Kakkosvi'öhykkeên tolsena funktLona on
Ee1lalnen rakenne, Jossa Kohde, Lähde, ReLtti tal f,okaatl.o
tulee Jonkin paikka- tal väyläfunktLon argumêntlksL. PaLk-
kafunktiolta ovat esi¡nerklksL AT, IN, ON Ja UNDER Ja våyfå-
funktiolta eslm. TO, FROM Ja VIÀ. Palkka- Ja väyläfunktLoLta
kutsutaan yhtelsnLmellä "ykkösvyöhykkeen funktl.ot" (F1 ),
koska nllden positio temaattlsessa rakenteêssa on sama.

Ykkös- Ja kakkosvyöhykkeen l1säks1 oletetaan kolmoswyöhyke,

Johon sLJoJ.ttuvat kausatllvlset funktlot Ja nllden theta-
posltiot. (Vyðhyketeorlasta tarkemmln ks. NLkanne 1987).
Koska roolft on mäårltelty posLtloLksl konseptuaalLsêssa
rakênteesaa, ne ovat sils JohdettuJa katêgoriol.ta, eLvåt
priÍiÍtilveJå kuten esirn. slJaklelfopissa tai Hallldayn SF-
klelfopfssa. Seuraavassa on êsltetty wyöhykkelden suhde
tol.sllnsa slten, että kuhunkin theta-posLtfoon on merkj.tty
slLnå määräytwä roo1l (Referenssln kohde = Kohdê, Lähde,
Reittl, Lokaatlo - rlippuen Fl:sta).

lF3 ([Àgentti], [F2 ([Teenal, IFl ([Ref.kohdel)])t

Temaattl.sestl lauseet (2) - (4) Ja (5a) - (5c) ovat
samanrakentelset. Ero on. se, êttå saa vol. theta-merkl.tä
(mãärätä semanttisen roolln) kaksi konstltuenttfa mutta
tulee vafn yhden. fåmä heJ.Jastuu syntakslssa nÍln, että saa
merkl.tsee kLellopl'LJ.isen sJ.Jan kahdê1le valltsemallêen
konstltuentllle (Têemalle Ja Kohteêtle) mutta tulee vaLn
yhdelle (Teemall€). Kohde saa theta- Ja sl.Jamerkintånsä
fonol.oglsesti tyhJärtä p-posltlolta ÀLL, Joka on palautet-
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tåvJ'sÊa S-rakenteeseen sillä perusteella, ettå ÀIJL on
merklnnyt komplêmenttLnsa (ks. vlJ.te 6) allatiLvi-siJaIIa
(Nl.kanne 1989a¡rr. Lauseiden tenaattlset rakenteet (6b)
generoidaan (hlernan ykslnkertalstetul.sta) J.ekslkkomuodolsta
(6a) Ja yleisistä semanttlsten prlmitiLvien kombinoLtumls_
ehdolsta (ks- Nlkanne 1gg7). (ÀlaLndeksl pose tarkofttaa
possêssLlvlÊta Jå alaLnd€ksL rdent LdentlfioLvaa semanttista
kenttäå (tal "pseudoavaruutta',), ts. GOpo.. Llmalsee posses_
ailvlsta sLlrtymåä (ks. tarkemmln Jackendoff 1993).

(6) a.
lt"^at

Låo"", . ([ ], [ro (t ])l)I [il':í ,,,,J

I E:;..".. ,, ,,] E:: ,, ,,i
lî""
lp

Ito" o.. ([ ])

b.
r
lGo"o.. 

( INUKKE], ITO"o.. ( tvrLrE] )l )

l[""ru.". (t?¡, [Àrrd""r (tArÀsroN])l)l
llll9 (l?), IrN------ (tKÄAREpAÞeRrjllll

l[BErc.ot 
( [?], [À1rd.Dr ( [SYNTYMÄPArvAs¡t¡x¡n¡ :Êil

(2'
(3,

I )l )l (¿,

PalkallfsglJat noudattavat Eääntöä (z) (ke. tarkemmln Nikanne
1989a). Yksl såännön seuraus on paavo Slron (f96¿) huomaama
11¡nlö' ettå p-posr.tlot Ja parkarrfserJat ovat torelnaan
kvasÍprêdlkaatteJa. Kvasipredfkaattlus on semanttfseetf
nääråytynyt: ykkösvyöhykkeen funktÍo lnpltkol kakkosvyöhyk_
keen funktlon, Joten p on kvasipredlkaattl valn, Jos een
hallltsema PP vaataa semanttlaestt ykkösvyöhykkeen funktfo-
argumenttl-rakennetta :

(7) frl (...)1.> t?2 (t l, tFl (...)t)¡
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Jos sopLvaa kakkosvyöhykettå eL löydy, ae on luotava. Näl'n

Eaadaan (6b):n alempi predÍkaatio. Kyslmya on slLtå, ml.kå

vol tulla Teemaksf tåhän âI€mpaan ftredikaatioon.l2
Syntaksln Ja sên¡antllkan vastaavuua perustuu vas-

taavuussåänöl.hln. Ertttå1n tårkeå vagtaavuugsäåntö on Jo

Jossaln määrLn perintefnen aJatus (esi¡n. Jackendoff L977r,

Joka voidaan hleman karkelstaen ll¡nalsta seuraavaetl:

S-rakenteen päån Ja komplementln vålfnen suhde vaataa
konaeptuaall.aesaa'rakenteessa funktl.on J a argunentl.n
suhdetta.

Ell
xr/ I \

x YP...ZP

FnNKlrO (TRGInIENTTEJA)

Àalaa inutkiEtavat erllalset adJunktit Ja sllrrot. Såäntö
kelpaâ kul.tenkLn käslllä olevaan tarko{tukseên.

ESS(ttvl)n hallltsema PP ESS alastomana voÍdaan

Johtaa konseptuåalfseksl rakenteeksl. [ÀT¡d.¡r ( IÀLASTON] )1.
Rakennè edellyttää säännön (7) ¡nukaan - hl.eman ykslnker-
talstaen - rakennêtta [BErd.nr ([ ], t l)1, Jossa se Ítse
aeettuu BE¡n tolaeksL argumentlksl.

Formaal.isêstl ongelma ort slis tapaukslssa (2r-
(5), ¡¡lkå konstltuentti kåy funktlon BE enElmmälgeksÍ
argunentlksl. vastaus röytly sy.ntaksl.sta: palkallLsslJan
¡rohJalta rûuodostêtun predlkaatlon Têemaksl käy afnoastaan
konetituenttl, Jonka af¡ntaktlnen vastlne on ESS:n hal]'l.taeman
PP:n D-koDentama S-rakenteeega (vrt. fllll,ana 1980). Terml
m-komentaa näärltelläån geuraavastl (Chonsky 1986b):

A r-ko¡êntaa B:tå, Jor Je valn Jor I ci donl.nol.
B:tt Ja Jokal.ncn rak¡:lraallnca proJektlo, Joka
do¡inol, A:ta, do¡lnol, ryös B:tl.

f,auaelta (2', Ja (5a) vaetaavat S-rakenteet
(8). Mulden eallle tullefden lauselden S-rakenteet

ovât
ovat
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perlaatteessa sa¡nanlaLs€t. Np:n vLlle m-komentama alue on
puussa llhavortu- Nåhdåän, että saada-verbr.n yhteydessä
vLlle turêe subJektlksi Ja rn-komentaa r r :tå Ja sen dominolmla
noodeJa. Tutla-verbJ.n yhteydesså sen slJaan vflleä halr.ftsee
p-posltfol3 Ar.L.1' Nåln oIl€n pienr.n maksimaallnên proJektl.,
Joka domlnol Np:tä on pp, Jonka pää on fonotoglsestl tyhJä
ÀLL.1 5

(8) a. rP b IP
NP Ir

vlttel / \V.I VP
T"'
Pt

It

v-r
twlt" /

VPsa12 /
vr/l

VNP
vz tr

PP

NP PI

PNP vr/l PP
ÀfJL vl.llê

nukke ,/ \
P

ESS
AP

aÌaston

VNPPPPI
v, nukke t, / \

PÀP
ESS alaston

ToÍslnaan syntaksi raJaa tutklnnoista oean pol's
(verbL tulla), tolslnaan syntaksl Jättää tulklnnan avolmeksl
(verbi saada). vasta, Jos syntaksikin Jättäå usefta mahdol_
lLsuuksla, valltaan Jokln mahdollisuukslsta kontekstln,
maaJ.lmantiedon, kehysten (ks. vaÍkkapa FlIImorê LgZS,
Kalliokoskl L9g9) tal ehkä relevanssln (ks. Sperber Ja ûtllson
1986), perusteella. Useln tätlainen vallnta on thmisetle
tiedostamatonta, elkä ¡noniturklntalsuutta tule huomanneeksi.

Pragmatr.lkalla er myöskään tunnu orevan sananvaltaa
siJ"hen, mistå rakenteista valLnta tehdäån: kyse on senant_
tis11n rakentelsLln Iilttyvästå prosessolnnlsta, Jokavalkuttaa olevan puhtaasti konputatlonaalista (Nfkanne
1989a). Jos eslmerkkien (2) - (S) oloslJa muutetaan turo_
sLJaksf, eL or.e muuta mahdorrisuutta kuln tutkita rakenteen
V111e nuken Teema eLl nukke myös paikattlssiJan pohJalta
luodun rakenteen teemaksl.
possessfÍvlnen [GOpo"" (t ]

(saada on kaksitul.kLntainen:
, [Topo," (t ])l)l tal kausa-
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tlLvtnen ICÀUSE ( t ], t I )I )1. Tässä pyritään poasêaalLvÍEeen
lukutapaan. vLhJêenä sululssa allatllvlrakênne. )

(9) a. VllLe êal.
, (villel1e
b. villê sai

(Vl1le].1e
c. Vll1e sal.

( Vl1lelle

nuken alastomakslró
tull nukke alastomaksl)
nukên käärepaperlln
tulL nukke käärepaperLln)
nuken syntymäpälvåsankarlksL
tull. nukke syntymäpäfväsankarlksl)

Kysyrnys on slltå, êttä tulosJ.Ja edustaa sèmantLLkân våylå-
funktl.ota, JoIIoln "ylêmmån prêdLkaatfon" Teema tulêê ¡nyös

"alem¡nan prêdlkaatlon'r Teemaksi - kontekstl tal kognltLLvlset
kehykset elvät pysty valkuttanaan tulkintaan.

3. Rfepottelu Ja fokusoLntL

Kf.ell.oppl.1n (1) kuuluu nyöhäLsiå elirtoJa S-rakenteen Ja
fonologlsen rakentêen väLLLn. Tällalala ollalvat ealmêrklksl
verblalkuieuuden välttämlseen Ja fokusointLin l1lttyvät
sllrrot. VainLkka (1988) on kåsitellyt näLtå sil.rtoJa.
Hänen systeeml.ssään sllrrot elvåt kultenkaan ole vålttä¡nåttä
S-rakenteen Ja fonologlsen rakenteen väIlseä.

L2 ) a. Ihnl.sLå,
b. Kadulla,

kävelee
käveIee

t, kadulla
ihm1s1ä t,

Jos oletetaan, että nämä ovat S-rakentêen Jälkelsfå sllrtoJa,
slJamerklntä noudattaa samoJa perlaattelta kuln muldenkln
pârtltlfvlen Ja genetffvlen kohdalla. Partltflvl on kornple-
mentln slJa Ja gênetilvi spesifioiJan. Laugelssa (12) kyse
on VP:n måärltteLstä. Lauseissa (12) sifrrot Johtuvat suonen
kieliopfn vaatfmuksesta välttåä verbialkulsuutta (afnakln
uselmmÍssa rakenteissa). Ne ovat sil.s yhden tyypln rLepot-
telusääntöJå. Lauseet (L2) ovat normaalipalnoisLa eivätkä
slsäl1ä fokusol.ntla (ks. kultenkLn ToÍvalnen 1985). On

vaikea pttäå verbialkuisuuden välttä¡nLstä muuna kuln autono-
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rnLsen syntaksln prosesslna, koska käsltteet,'verbi', Ja
"lauseen alku" ovat puhtaastl syntaktÍsia.

Fokusolntlsll.Eotkaan e1vät ole mlellvaltalsLa. Sen
on valnlkka (1988) osoLttanut. Katsotaan valnlkan anallT'si
hänen "obJect frontlngrt stirrostaan. Hån olettaa silrron
tyhJ äån subJektiposLtloon. Hänèn anallysinsa meneê seuraavas_
tl-: Eslm. lauseên

(1¿) a. VlÌle MalJan näkl

hl.storLa on seuraava: Lähtökohtana on o1lut

(14) b. Vllle näkL MalJan

V111ê on fokusoÍtu Ja tutoksena on otlut

(14) c. vllIel tt näki MalJan

SubJektlposftLoasa ottut Vitle on siirretty etêen _ ¡nltä
ÍlmêLsfmnln Cp:n speslfiolJaksl - fokusoinnLn vuoksl.
FokusoLnti perustuu dlskurs.sivaatlmukstin. Dlskursslkytkelnen
(val.nikka: "dLscourse rlnked" ) erementtl fokusoldaan. Tåssä
Vl].le on dlskursslkytkeinen. Koska sitrto - Ja dlskurssl_
kytkefsyys - el tu]'isl. fonologlsessa muodossa nåkyvl!.n
muut€n, on obJektln Malja pakko sLlrtyä tyhJään eubJek_
tiposltloon. Tuloksena on

(f¿) d. vllte MalJan2 näki t,

(1¿d) on (1¿a). Sllrrêtty obJektl Malla hävfttåä entlsen
subJektln v111ê Jättänån JälJen.17 En kåsÍttêle tarkemmln
dl'skursslkytkeieyyden aisärtöä, nlin mlel€nkiintoista kurn
se pragmatflkan kannatta ollslkÍn.

Huonattakoon, että fokueolnattomatkln lauseet ovat
hyvänuotol.sfa, nutta ne ovat kontekstfssaan outoJa. Joa
fokuEofnnfssa kåytêtåän ÉanaJärJestyekernoJa, rìê ervåt vof
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olla syntaktfsestf mlllaisia vain. Tolsln aanoen autonomLnen

Eyntaksi mäårittelee raJat mahdolllselle slLrrolle lau8eên
elkuun. Mltä ilmêLsl.rirnln fokusointL on osa autonoml.sta
gf'ritaksfa, sLl.Iå "obJect frontl.ngn on väfstämätön seuraus
subj ektf n fokusolnnLêta transltLivilausêêEea. 1 I

l. Lopt¡k¡t

1. Ns pragrnaattfset seLkat, Jotta olen kåsLtêllyt, ovat
varsln erl luontel.sla. Ne nyös asettuvat erl asemaan auhtêes-
sa klellopptln (1):

(r)

(f1)

Mahdolllsista temaattislsta tulkl.nnolsta valltseml.nen
eståå nonitulkintalsuuksla J a perustuu ¡naallmantletoon,
Jossa olennaisêna osana Lienevät kognitLl.vleet kehykset

Ja Jossa mahdolllsestL noudatetaan relevanssln perl.-
aatetta Sperberfn Ja wtlEonln mukalEeatL. Tämä on
yhteydessä kie].iopln konseptuaallsêen konponenttlLn.
FokusolntlaLl.rto llfttyy Jonkln konstLtuentl.n dLe-
kurselsldonnaisuuteen. Fokusolntl asettuu S-rakenteen
Ja fonologlÉên tulklnnan välifn.

t¡lolenmat llltt¡rvåt pragnatlfkkaan el1 klelelu.sten Ja el-
klelellLsten kykyJên vuorovalkutuksêen kLelên käytöEsä. Nô

ovat kultenkln nfln erLluontelela, €ttå ne eivåt alnakaan
teê klel€n autonomisuutta kyseenalalÊekaf. Koska erlluon-
tolsuus on yhteydeseå erLlalsêên aeemaan kièllopLses,
nelkêinpä pål.n vastofn.

2. Syntakela el. vol. redugolda pot.s klelloplsta. O].ett6ma¡'la
autonomlnen syntaksl. Ja autononlnen semantltkka pååstään
raJol,tettuun Eåånnöatt1ön, Joka kultenkln pyatyy onnugtamaan
tarkastf mâhdolllaet tulkfnnat. Päåsyy generatLlvlsen
E€nentLlkan kaatuml,eeen ],lênêe nLnl,ttåln ollut såånnöstön
aJ autr¡ml.nen tåyain raJolttanettonakel ( Jackendof f [tuloaea] ) .

On pelåttåvleeå, ettå generatl.lvlsen aenar¡tllkan kohtalo
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odottaa myös nlLtå nykyisl.å kLetioppLmalteJa, Jotka pyrkl.våt
hävl'ttämään raJan senantLikan Ja syntaksln vårirtå, srkårr.
kul'n nå¡¡ä natut pyrkivåt myös ekspll.silttÍseen formalismiLn.
Ehkä generatllvfsen Ja tulkfteevan a€nantr.fkan vållstå
keskusterua el tarvitse pltää perkästään yhden tradr.tl.on
sl.sålsenå oppfrfltana, kuten hämrnästyttåvän usel.n tehdåän
(tåsta aÍheeeta, ks. ,Jâckendoff 19gg).

3. Klelen käyttöön lJ.ittyvåt periaatteet eLvät o1e nlfn
vahvoJa, ettå ne volttaisr.vat kl.elen autonomiset perlaatteet.
Semanttinen tutkl-nta tehdään autonomlsen syntaksLn Ja
autonomLeen semantlikan sal t{missa ral oJ.ssa. Myös fokusolnti
tof¡nli autonomlsen syntaksln ehdoilla.
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vll.tteet
1. KlrJoltukseni on hyðtyr¡yt Krtêtlina JoklÊen Ja Tapanl
Kelomäên kommenteista Ja heldän kanssaan käl'¡nistäni antoisl.s-
ta keskusteluLsta. KLitån kahta SKY:n arvLoiJaa vLlsalsta
kommenteista Ja arviolsta. Jan-Ota östmanla kfttän astantun-
tevista kommente{sta alenpaan kåstklrJoftukseenl. SaamânL
kom¡nentlt paltsl. teråvöLttivät argumentointlanl. J a sanontaanl
myös panl.våt Jopa mlnut aJattelemaan aslolta uuellta kannol'l-
ta. Kaikenlalsiln vlrheislin Ja vastenmielfslfn kannanot-
tothln olen s!rylllnen lts€.
2. Àutonomisên syntaksln kLeltäminen êÍ tiêtenkään o1€
mlkään uusi asl.a. NLkanne (1989c) êslttåä, êttå êaimerkiksl
Paavo RavLlan kielLtleteelllnen aJattelu 1940-1uvu11a o11
pohJavireeltåän samaa kuin nykylsten funktLonallstlen.

3. Suomen syntaksla GB-teorian pifrlln luettavlsta tutklmuk-
slsta käslttelevät esim. Reimê (1986), Vainfkka (1985, 1987,
1988, Itulossa] ), Taraldsen (1986), Holmbêrg (1989), Steen-
bergen (1987) Ja Nlkanne (1988, 1989a, 1989b). Luonnolllseg-
tl. cB on h¡¡rvln väfjä luonnehdlnta: erl tutklJolden näkemykset
polkkeavat radikaalistikln tolsistaan n1l-n teoreettLsestÍ
kuLn tulklntoJenkin osalta. Chomsky (1988b) pltåä nimltystä
GB Jopa harhaanJohtavana.

. Fonetllkka on kuv1ossa yllmalkalsesti "äänL" tarkofttaa
oko akustl.sta (kuullJa) tal motorlsta informaatLota (puhuJa)
ks. êsim. Jackendoff 1987a). Koska tärnä klrJoLtus êL

käsfttele fonetllkkaa taL fonoLogiaa, €n tarkemmfn puhu
foneettl.sista 1ln1öLstå. En myðskäån parenmln perustele
fonologisten rakêntefden erottamista foneettl.sl"sta.

5. Muu kuLn kieltä kåsfttêIêvä edustuksiin (representatLons)
pohJautuva formaalinen miel€n rakennetta kuvaava mallJ. on
val.kkapa MarrÍn (1982) vÍsuaallsen pros€ssolnnfn teorÍa.
Marr myös selvittåå edustuksen käsLtettä.

6. N1111e, Jotka elvät tunne Chonskya, sêlostan Barrlêrs-
mallin X'-säännöstön hlwin lyhyestl. Xr-säännöt ovat kalklllê
kategoriolle seuraavat :

4
J
(

XP/l \(xP...xP) x,
SpeslfiotJla ,/ I f

x (xP...xP)
päå KonlrlementteJa

Jokâinen konstftuenttt on päänsä makslmaalinen proJektio
(XP, X on mLkå tahansa kategorla), Ja proJektl.oon on mahdoÌ-
Itsta rltttyä rnäårltteltä kahdelle tôsolle. Speslflolja Ja
konpJ,ementtl ovat mo].emmat makslmaall.sla proJektiolta. Koko

a. XP = XP* Xr eli puuna
b.Xr=XXP*
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lauseen påå on C ell complementlzer, Joka valltsee Ip:n(Inflectlon Phrase). I:hin slsäItryåt finlfttiverbln talvu-
tuseÌementit (modus, ternpus Jne.). I valftsee Vp:n Ja siltä
eteenpäln alvan kuln perfntelsesti. Vanhan terrnÍnoioglan Svastaa IP:tä Ja Sr vastaa Cp:tä. I on vanhan AUX:ln lat*a3a.
"Barrlerg-mal11n" etu on Í¡m. se, ettå silnä ef-leksikaaLiéet
kategorLat I Ja C noudattavat samoJa X,-sääntöJå kuinlekslkaalisêtkln kategorJ.at (N, A, V, p). Lauaeen X'-raker¡ne
on sLLs perusmuodoltaan seuraava:

CP
/\

^lv

/\
CIP

/\
NP II

I VP

S-rakenteesêen tultaessa _Vp:n päå nousêê lp:n päähän Jamuodostaa kompleksl.sen tafvutetun vêrbln V-I, tä¡nå on ns.
"V-to-Irr-911rto.

Näkyvin ero Barriers-mallln Ja omJ.ên aJatustenlvätlllå llenee se, ettå oletan kaikkl vatltut ¡nãäritteet
DS : ssa komplementel.ksi enkä o1êta lalnkaan peruskomponentlsga
generoltua ns. utkoista argumenttia (nä1stå asiolsta ks.
NLkanne 1988 ).
7. CêneratlLvlnen teorla - alnakln slfnä n¡uodossa -lossasltå ltse harrastan - perustuu aJatukseen, että ¡n1eú on
Jakaantunut useisLin modulethln, Jolta ovat esLmerklketklell, visuaallnen havaltsemLnen Jne. ÀJatusta modulelata onkehfttänyt lodor (1983) eekä eslmerklksi Jackendoff (19g2).(Nälssä lähtelssä .on tarkempta peruetetuJa Ja taà5empaakeskustetua modulelsta. vrt. myoè chomskyi¡ -- eaim'iSZg_
aJatuE mêntaal'lsl.sta ell.rnLstä, mental organs¡

8..TåsEä pragmatllkgl Ja se¡nantLikan våIlnen raJanveto onvaikea3.. Ongetman ydl.n tlenee se, ettå pragmaattiaen påät_telyn katsotaan soveltuvan Juurl Cs:aan - af.van samoin kulnformaallsênkLn päättêryn. Formaarr.n€n päåttely on puhtaastl
komputationaar.Ísta kahden konseptuaat isen rakeãteen- väril rä :formaalLsen päättellm.muoto on ',CS, ==) CSz ehtoJen Er...Euvallltessan. Eslm. (alkakeros itmãiatu täãsä epáfornäaus-tl):

Ico ( txl, trg l_tyl )l )l ==> tBE ( txl, [Àr ( ty¡ )] )lhetkeetå pr hêtkoên p2 hetkerii n.

Tähån sääntöðn perustuu nm. a€urâava pååttêly3
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YrJö rneni kirkollê ==> YrJö on kLrkolla
( "menemisen" päättyêssä)

Pragrnaattlnen päättely on luonteeltaan summlttaLsempaa. Sê
perustuu erllaiseen tletoon maaLlmasta: kognitLJ.vLsl-ln
kehykslln, tletoon puhuJasta, tLetoon hyvlstå tavolsta Jne.
FornaalLnen päättely on pakko tehdä. PragnaattLnen päätteJ'y
on fnpllslittlstä (esLm. östman 1986 pttäå Lmpllslttttsyyttä
pragmatlikan ¡näärtttet êvånä omlnaisuutena ) .

9. Chomskyn (1986a) mukaan kåslte "klelioppl" on rlnnastêt-
tavissa käslttêeseen "kielf". Àinakin suomalalsessa keskus-
telussa kuitenkl.n käsltteeseen "kfelL" halutaan lilttåä
monla ¡nultakLn kuln yksJ.ttäisên lhmÍsen klellkyk¡a'n lll"t-
tpfä aspekteJa. KirJoltuksêstanl kåy toivottavastl' tarpeek-
sL selvästl llmL, ettå pldän th¡nisen klelêIlfslå kykyJä
mulsta kyvytstå r!.l.ppurnattomlna, Ja kåsttteen "klelloppJ."
volsl slksl rinnastaa käsitteeseen nkiell". Käytän tåssä
kuitenkLn luktJan kannalta uskoakseni helpornmln hyvåksyt-
täväå ter¡nfä "klelloppl" slinä toÍvossa' että termfnologla
eL alheuttaisl. tållä tasolla häm¡nênnystä.

10. Jackendof,f (L987b, [tutossa] ) kehlttelee konseptuaalisen
rakenteen oslsta kolmea:
(f) T€ûåattlnen kerro¡ (thematlc tier) on "lokaLJ.stlnên

kêrrosn. EpäformaalLstL sanottuna sllhen kuuluu
kausatllvlsuus, muutos taL el muutog sekå rnuutoksen
auunta tat etaattlsen olotilan sÍJaLntl.. Temaattleen
kerroksen êdelleenkehittely on Nlkanne (1987).
Temaattlsen kerroksen prl¡nltlfveJä ovat kausatllvl-
funktfo CAUSE, muutosfunktlo GO, staattlsta tapah-
tumaa hallltaeva STAY, êl-suuntalstâ tflaa flmalaeva
BE, u]'ottu¡nlsta llmalseva EXT, suuntautumista
llmaLeeva ORIENT, alkuperåå tai mäåränpäåtå llmalseva
DIR, sekä avolmet väylåfunkttot ÀÙÍAY-FROM Ja TOIÛARD,

Ja eÍ-avoÍnôt väyläfuntlot 1O, FROM Ja VIA. Nälstä
funktÍolsta löyt!ry seloatus Paltsl. Jackendoffllta
myös Nlkantêêlta (1987).

(11 ) tlkakeror (te¡nporal tler) kertoo konseptuaall.een
rakenteen slsålsen aJankulun. ÀLkakêrroksen prl.mf-
tfl.veJä ovat aJanhetkeå llrnal.sêva P (vrt. polnt) Ja' aJankestoa llrnal.seva R (vrt. reglon), Jotka volvat
sfsåltää ].aaJemman rakenteen aääntöJen (a) - (d)
mukaleeetÍ.

(â)P->PRP
(b)R->RPR
(c)P->RP
(d)P->PR

Jackendoffin mukôan aLkakerrog
ml.€lesEå fonologlan cv-Iuurankoô.
IckokGrror (actlon tler) nåårää
(Àctor), Petlenttl, Ja HyötyJå.

vastaa Jossal.n

rooll.t ToklJ ä
Têkokerroksên

(111)
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prl¡nltlLvl on kaksipalkkalnen retaatlo ACT, JonkaenslmmäLnen argumentti on TekiJå Ja toJ.nen -Joko
Patienttl tai HyðtyJå rlippuen siitä onko va1Èut-
tamlnen kLettelstä ÀCT- vaL myöntelstä ÀCT. val. ei
kumpaakaan ÀCT(o). - Koska tãmaattinen kerros Jatekokerros ovat erit lJ.sJ'ä, argumenttJ. voJ. saadaroolêJa molemmlsta kerrokslsta Ja otla samallakertaa vaikkapa Teema Ja patl.enttl taL Teêma JaHyötyJä tai Teêma Ja TeklJä Jne. Kultenkaan ar_gumentti. el voi s6¡maan aikaan olla val-kkapa Teema
Ja Kohde taJ. TektJå Ja patlenttt Jne.ÀJatus kêrroksista (tlers) on kotoisl_n fonologlasta Jamorfologlasta, Jossa sltä on kehltetlyt rnm. McCartñy (L9g1j.
Llsäksl konseptuaallseen iakenteeseen lcuituvat

Ll¡nan muuta ainakln kvantlftointi Ja ne aspektin nimissäkåsltêllyt seLkat Jotka elvåt tule €siln muuten (esfun.
avointen Ja eI-avointen väyläfunktioLden opposi.tiona têmaat_tLsessa kerroksessa). Näfstä Jackendoff -f[tufossa]) 

sanootekevänsä parhaLltaan tutklmusta.

11. Otetan kaikkL oblilkvlsiJat pp:1ks{, JoJ.den påånä onfonologleestl tyhJä p-posltlo. Kukln tyhJä p-positlb måäräältselIeen omlnaisên oblilkvlsiJan komplemenltffeen. Esimer_kiksi essilvln ¡nääråä p-posftlo ESS, Lnessflvln INE, êdês_slivln ÀDE, Jne. Ànaly:¡sLn olen esittänyt artikkeiissanl(Nikanne 1989a). (LlsåperusteruLsta ks. Nlkanne 1999b.)

12. Huomattakoon, ettå tässä kvasJ.predlkaattlsuus on semant_tlnen omlnaLsuus Ja serittää myös serralsten advêrbien kufnalastl, yksln Jne.,,kvaslpredikaattlsuuden". Estmerklkstgrastl voidaan anarysolda konseptuaarisestl rakenteeksr.
IAT¡a"nt -(IALÀSTON])1. Nilnpå se edettyttää säännön (Z)
mukaan rakennetta IF2 (! ], [ATr¿".r ( IÀLÀSTONI )] )1, JossaF2 on BE taL srÀy (er1 seriaräåå""ruàí<tro, J.;ú;;'uïttwplirre [-suunta], ns. Suuntasuodattlmen mukaan-, ks. Nlkanne1987, 1.989a).

13..On epåselvåä, onko kyseinen tyhJä p-posltLo pre_ valpostpositio. OIên merktllyt tyhJåt t:t- preposlitolXst,
koska s1.11ä tavoin suomen x'-säåñnöt Ja slJaimer:ktnta sãrrt_tWåt yksJ.nkertalsestl-. Koska perustelu on mefko pltkälllnen
mutta slrr.ä e1 ore nerkitystä käslrrä olevan aslaä kânnarta,en ryhdy ratkalsua tarkemmLn tässå selostamaan.

l'4. Sll'hen mlksl syntaktiset rakenteet ovat muodostuneettällalsLksl, on syynä verbl_en erLlainen konseptuaallnenrakenne, ¡nlstä seuraa erl.laLnen kyky theta-merkiõå konsti_tuentteJa (ks. Nlkanne 1988)

15. Rakenne (7b) vot olLa mahdolLisestl vasta rlepottelu_
säånnön Jälkelnen tllanne. Jos näin on, ["" ALL Vtrie(f1e)]on sllJ.oin S-rakenteessa Vp:n komplementti'Ja siirtyy eteenvaln estämään verbialkuisuutta. TåItä ei ote ku-lienkaan
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nerkl'tystå kå8i11ä olêvaân argunêntointlin.

16. (9a) aaattaa tuntua oudolta. TäsÊä on kul.tenk!.n pääasla,
ottå tulkLnta, Jonka mukåan VLllestä tulee alaston, on
mahdoton.

L7. .Tåmä on rfstlrfidassa GB:sså yleiaestl hyväksytyn
rakentêen säLlyttänlsen (structure prs€¡ervlng) perlâatteen
kansEa. ÀnalfryleL on kul,tenkln h1wä Ja Valnlkka on käaftêÌ-
lyt nenegtyksekkäästf monla nul.takLn vastaavla tapaukeLa.
Jos fokusolntL slJoitetaan S-rakêntêen Ja fonologlsen muodon
vålil']'e, ongelmasta päästäãn: Koska semanttlnen tutklnta JaleksÍkon tarkLstus tehdäån S-rakenteesta, en nåe mltåän
syytå, ¡¡l.ksl. rlepottelun, fokusolnnfn Ja obJect frontl.ngl.n
pftål.Bl.kåän sållyttää rakenne. On muLta kelnoJa Johtaa S-
rakênne Låhtlen fonologlsêsta muodosta. TaLvutuapäåtteot
kêrtovat kertovat pltkåft1, nlssä mahdoltl.sLssa asemlÊsa
elementl.t ovat S-rakenteessa.

18. IntonaatÍon muutokseLla pååståän samaan:
(t) VIÍ,LE näk1 MalJan.
KuLtenkin lntonaatiolla voidaan elementtL fokusoida llman
EiÍrtoa: Vllle näkL MÀIJAN. NiJ.npä lauseessa êl (1) tarvitse
olettaa sll.rtoa.
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