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1 Yleistä kirjoittajien apuvälineistä

Kun kirjoitamme, kirjoitamme tietenkin jotakin kieltä, eikä sitä voi kirjoittaa miten tahansa. Kirjoittami-
seen liittyy joukko normeja esimerkiksi suomen kieltä kirjoitettaessa mm. siitä,

• miten sanat tulisi kirjoittaa oikein (esim.kaavoittaaeikä *kaavottaa), miten yhdyssanoja tulisi
kirjoittaa yhteen (esim.suomenkielineneikä*suomen kielinen), erikseen tai väliviivan kanssa,

• miten välimerkkejä olisi käytettävä ja miten lyhenteitä käytetään (esim.SAK:nmuttaNatonmuttei
Nato:n),
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• miten isoja ja pieniä kirjaimia tulisi käyttää, millaisia ilmauksia pitäsi tyylisyistä karttaa sekä

• miten sanoja jaetaan rivin lopussa, jos kokonainen sana ei mahdu riville.

Ihmisten kirjoittama teksti ei aina noudata johdonmukaisesti kaikkia normeja. Poikkeamia pidetään
yleensä virheinä ja syitä niihin on erilaisia. Virheitä syntyy tietämättömyydestä tai lipsahdusten kaut-
ta (ja joskus tietysti tietoisesti ja tahallaan). Kirjoittaja voi osata hyvinkin puhua kieltään jokseenkin
moitteettomasti, mutta kirjoitetun kielen normit voivat silti olla hämäriä. Monet taas kirjoittavat vieraalla
kielellä, jolloin kirjoittaja ei ole edes varma siitä, miten asia ilmaistaisiin luontevasti puhekielessä saati
sitten kirjoitettuna.

Virheitä syntyy siis toisaalta vahingossa, esim. kun:

• sormi lipsahtaa näppäimistöllä oikean näppäimen ohi toiselle näppäimelle (esim.virhw),

• näppäin ei painukaan tarpeeksi syvälle niin, ettei aiottuakirjainta tulekaan (esim.vrhe tai sormi
hipaisee tahattomasti jotakin muuta näppäintä niin, että tulee ylimääräinen kirjainvirhge),

• sormet toimivatkin eri järjestyksessä eli kirjain kiilaa toisen edelle (esim.vihre),

• ajatus keskeytyy ja virkettä jatkettaessa loppuosa ei olekaan johdomukaista jatkoa alkuosalle tai
kun

• leikataan ja liimataan virkkeen osia ilman, että muistetaan korjata päätteitä uuden järjestyksen
mukaisiksi.

Yleensä ollaan sitä mieltä, että suomen kieltä kirjoitetaan jokseenkin niin kuin äännetään ja sen vuoksi
suomalaiset yleensä tietäisivät miten pitää kirjoittaa. Virheet tulisivat siten enimmäkseen näistä jälkim-
mäisistä eli tahattomista lähteistä. Aivan näin asia ei toki ole, vaan suomen kielen kirjoittamisessa on
paljon sopimuksenvaraisia ja nimenomaisesti opittavia asioita, jollaisista yllä oli mainintoja.

Monissa muissa kielissä ääntämys ja kirjoitus ovat kauempana toisistaan kuin suomessa ja ehkä luku-
ja kirjoitustaitokin hatarampaa. Niissä olosuhteissa on luontevaa, että tullaan kirjoittaneeksi väärin myös
siten, että kirjoitettu kyllä kuulostaisi luettuna oikealta. Tekstiä näppäilleet sormet ovat silloin tuottaneet
sen, mitä kirjoittaja aikoikin, mutta aikomus ei ole oikeinkirjoituksen ja kieliopin normien mukainen.

Vaikka kirjoittajan apuvälineet eivät kaiketi olekaan kieliteknologian vanhimpia sovelluksia, ne ovat var-
maan kuitenkin niitä, joiden kanssa useimmat ensiksi joutuvat tekemisiin ja jotka eniten ovat helpottaneet
päivittäisiä askareita.

2 Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja korjaaminen

Oikeinkirjoituksen tarkistus auttaa löytämään vahingossa väärin kirjoitettuja saneita, esim. sellaisia, jois-
sa sormi on erehtynyt ja yksittäinen kirjain on pudonntu pois, vääristynyt tai ilmaantunut liikaa. Yksin-
kertaisimmat korjausmenetelmät perustuvat olettamukseen, että useimmat tällä tavoin virheellisesti kir-
joitetuista saneista eivät ole käytetyn kielen sananmuotoja lainkaan, ja ovat tunnistettavissa juuri tämän
ominaisuuden perusteella. Menetelmiä, jotka ottavat huomioon saneiden sijaintia virkkeessä ja toisiinsa
nähden käsitellään tuonnempana.

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen käsittelemiseksi tarvitsemme johdannossa määriteltyjä kolmea erillistä
termiä sanalle eli hakusanan, sananmuodon ja saneen. Harjoittelemme hieman termien käyttöä:

Tietyn tekstin sanaston laajuutta voidaan kuvailla laskemalla siinä käytettyjen lekseemien eli hakusano-
jen määrää. Voidaan sanoa perustellusti, että suomenkielisestä hakusanastakello saadaan taivuttamalla
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noin 2000 sananmuotoa, joiden joukossa ovat mm.kello, kellon, kellossa, kellossaniko, ... Jossakin teks-
tissä voisi olla 56kuin-sanetta ja koko teksti kokonaisuudessaan voisi olla noin 56 000 saneen mittainen.
(Sane vastaa suunnilleen englanninkielistä termiätoken).

Näillä termeillä ilmaistuna siis tekstissä olevaa sanettavoidaan epäillä väärin kirjoitetuksi, jos se ei ole
kielen minkään hakusanan kieliopinmukainen sananmuoto.

2.1 Yksinkertainen oikeinkirjoituksen tarkistus

Keräämällä suuresta määrästä tekstiä siinä esiintyvät sananmuodot, saa likimääräisen oikeinkirjoituksen-
tarkistimen. Tällaisella tarkistimella on eräitä etuja jaeräitä haittoja. Sananmuotojen luettelo on jokseen-
kin suoraviivainen tehdä ja seuraavassa esitettävä keino on sitä, mitä tätä kurssia seuraavalla ”Tekstityö-
kalut (Clt131)” -nimisellä kurssilla opetetaan ja harjoitellaan. Esimerkiksi Unix- tai Linux-järjestelmässä
muutaman rivin komennolla saa raa’asta tekstimateriaalista esille siinä olevat erilaiset saneet esiintymis-
kertoineen:

tr -d ’0-9.,:;()=/"!+?<>’\’ < kirja.txt |
tr ’A-ZÅÄÖ’ ’a-zåäö’ |
tr -s ’ \t’ ’\012’ |
sort |
uniq -c | less

Tämä muutaman valmiin ohjelman yhdistelmä pätkisikirja.txt -nimisessä tiedostossa olevan tekstin
ensin siten, että (1) aluksi poistetaan numerot ja välimerkit, jonka jälkeen (2) isot ja pienet kirjaimet
normalisoidaan pieniksi, (3) sananvälit muutetaan rivinvaihdoiksi, jolloin kukin sane on omalla rivillään,
jolloin (4) rivit voidaan järjestää aakkosjärjestykseen ja lopuksi (5) yhdistää keskenään identtiset rivit
yhdeksi ja varustaa yhdistelyt samanlaisten rivien lukumäärällä. Tuloksena on pitkähkö lista, jonka osana
voisi olla seuraavanlaista:

...
420 alkaa

1 alkaahan
1 alkaakaan
7 alkaakin
8 alkaako

...

Tällä menettelyllä saadaan luettelo, josta voidaan edelleen valita mekaanisesti esim. vähintään tietyn
määrän kertoja esiintyneet sananmuodot tai sitten käydä lista lävitse editorin kanssa, tarkastaa listassa
olevat sananmuodot ja poistaa niistä virheellisiksi katsotut tai liian epätavallisina pidettävät sananmuo-
dot. Loppu onkin tietotekniikkaa, kun tällainen luettelo koottu, se voidaan järjestää pienikokoiseksi ja
tehokkaasti haettavaksi rakenteeksi, jota oikeinkirjoituksen tarkistusohjelma voi käyttää.

Tällainen menetelmä toimii kohtalaisen hyvin englannin kielelle, jossa hakusanoilla on vain vähän taivu-
tusmuotoja. Riittävän kokoisessa aineistossa on ainakin suuresta määrästä yleisimpiä hakusanoista kaikki
tarvittavat sananmuodot mukana. Jos tarkistukseen liittyy virheiden korjausehdotusten tarjoaminen, on
todellisesta aineistosta kerättyjen korjausehdotusten tarjoaminen turvallista, koska ne ovat varmemmin
kirjoittajalle tuttuja ja hyväksyttäviä sananmuotoja (kunhan aineisto oli tarkistettua ja virheetöntä).

Menetelmä ei toimi kovinkaan kelvollisesti sellaiselle kielelle, jossa on paljon taivutusmuotoja, produk-
tiivinen yhdyssanan muodostus ja runsas sanojen johtamisen mahdollisuus. Tällöin nimittäin kyseisellä
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menetelmällä onnistutaan keräämään liian pieni osa kaikista mahdollisista ja teksteissä itse asiassa esiin-
tyvistä sananmuodoista. Kun menetelmää sovelletaan uusiin teksteihin, jotka eivät olleet sananmuotojen
keräilyn perustana, tulee vastaan uusia ja uusia aivan hyviä ja mahdollisia sanamuotoja. Oikeinkirjoituk-
sen tarkistus lakkaa olemasta hyödyllistä, jos väärin epäiltyjä saneita on liiaksi. Muistamme edellisestä
luvusta, että suomen kielen sananmuotoja on periaatteessaolemassa tähtitieteellinen määrä (siellä las-
kettiin 10

24).

2.2 Morfologiseen jäsentimeen perustuva oikeinkirjoituksen tarkistus

Morfologinen jäsennin on tietokoneohjelma, jolla on ns. leksikko, jossa sillä on tiedot kielen hakusanois-
ta. Jäsentimen tehtävänä on etsiä annetulle sananmuodollese hakusana tai ne hakusanat, jonka tai joiden
kieliopin mukainen taivutusmuoto kyseinen sanamuoto voisi olla. Esimerkkejä olemassa olevan suomen
kielen morfologisen jäsentimen toiminnasta:

kellossa
"kello" N INE SG

kellossaniko
"kello" N INE SG 1SG kO

digitaalirannekellossa
"digitaali_ranne_kello" N INE SG

myslikokojyvävälipalapatukkatehdas
"mysli_koko_jyvä_väli_pala_patukka_tehdas" N NOM SG

katosta
"katto" N ELA SG
"katos" N PTV SG

katsta

Jäsentimen tehtävänä on siis löytää sananmuodolle, esim.kellossasellainen hakusana, tässäkello, jonka
kieliopillisesti hyväksyttävä muoto kyseinen sananmuotoon, ja samalla tulostaa muotoa kuvaavat mor-
fosyntaktiset kooditN INE SG, jotka kertovat löydetyn hakusanan sanaluokan ja muodon, johon taivu-
tettuna siitä syntyy etsitty sananmuoto. Moniselitteiselle sananmuodolle, kutenkatosta, löytyy useampi
kuin yksi tulkinta. Väärin kirjoitetulle kutenkatsta tai morfologisen jäsentimen sanaston ulkopuolelle
jääneelle sananmuodolle ei löydy yhtään analyysiä.

Morfologinen jäsennin tarjoaa siten mahdollisuuden suorittaa oikeinkirjoituksen tarkistusta. Enintä osaa
jäsentimen analyysin tuloksesta ei kuitenkaan tarvita: hakusanalla ja taivutusmuotoa kuvaavilla koodeil-
la ei juurikaan ole käyttöä. Ainoastaan tieto siitä, että ainakin yksi tulos löytyi, on tässä tarpeellinen.
Jos morfologista jäsennintä käytetään oikeinkirjoituksen tarkistamiseen, on tavallista, että siitä tehdään
rinnakkainen, riisuttu versio, jossa näitä turhia osia ei ole. Tulos voi mahtua pienempään tilaan ja olla
kenties nopeampikin kuin täysimittainen jäsennin.

2.3 Oikeinkirjotuksen tarkistuksen arviointia

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen onnistumista voidaan arvioida seuraavilla kahdella suureella, joita käy-
tetään erityisesti myös tiedonhaun puolella:

saanti, joka kuvaa sitä, kuinka suuri osuus etsityistä (eli tässä väärin kirjoitetuista saneista) löydetään
(eli on algoritmin epäilyttäväksi merkitsemien saneiden joukossa) ja

tarkkuus, joka kuvaa sitä, kuinka suuri osuus löydetyistä (eli tässä väärin kirjoitetuiksi epäillyistä) on
todella väärin kirjoitettuja saneita ja jotka algoritmin toivotaan löytävän..
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Voidaan perustellusti väittää, että sananmuodostukseltaan rikkaissa kielissä (kuten suomessa) morfolo-
giseen jäsentimeen perustuva oikeinkirjoituksen tarkistus tunnistaa suuremman osuuden oikein kirjoite-
tuista saneista kielen mahdollisiksi sananmuodoiksi kuinsananmuotojen listaan perustuva, koska morfo-
logisen analyysin avulla voidaan tunnistaa ohjelman leksikkoon sisältyvistä lekseemeistä niiden kaikki
taivutusmuodot. Morfologisen analyysin tarkkuus oikeinkirjoituksen tarkistuksessa olisi luultavasti pa-
rempaa kuin pelkkään aineistoista kerättyyn sananmuotojen listaan perustuva saanti, koska sananmuoto-
listaan perustuva menetelmä merkitsee huomattavasti enemmän saneita epäilyttäväksi.

Ei ole aivan ilmeistä, kummalla menetelmällä saavutettaisiin parempi saanti oikeinkirjoituksen tarkis-
tuksessa eli kumpi löytäisi suuremman osuuden todellisista väärinkirjoituksista. Jos sananmutojen lista
on virheetön, se hyväksyy vain todellisia eli oikeita sananmuotoja, mutta niin tekee morfologiseen ana-
lyysiinkin perustuva ohjelma.

Kumpaakin menetelmää vaivaa se, että melko usein todellisuudessa väärin kirjoitettu sane on kuitenkin
kelvollinen kielen sananmuoto. Morfologiselle jäsentimelle tuskin on tässä suhteessa etua siitä, että voi
kattaa huomattavasti suuremman määrän erilaisia sananmuotoja kuin sanelistaan perustuva. Tällaisten
virheiden tunnistamiseksi tarvitaan kehittyneempää kalustoa, joka käyttää hyväkseen saneiden esinty-
mien laajempaa ympäristöä, joista tuonnempana.

Huono kattavuus merkitisi sitä, että isompi osa todellisista virheistä jää löytymättä. Käyttäjä ei työs-
kennellessään siitä juuri kärsi, mutta tuloksena syntyväntekstin laatu tietysti kyllä. Huono tarkkuus sen
sijaan on niin häiritsevää, että käyttäjä luultavasti luopuu moisesta apuvälineestä, jos tarkistusohjelma
pysähtyy kovin usein ja enimmäkseen turhaan.

Hyvin tehtynä sanetasolla toimivat oikeinkirjoituksen tarkistusohjelmat ovat kuitenkin käyttökelpoisia.
Tällaisia tarkistusohjelmia on laajalti käytössä. Tunnistamatta jäävät sananmuodot eivät välttämättä ole
virheitä ja ne voivat toistua useita kertoja. Siksi niitä voidaan käyttäjän valinnan mukaan lisätä järjes-
telmään, jolloin esim. oman organisaation ja asiakkaiden nimet ja lyhenteet eivät jatkuvasti vaadi huo-
miota. Käyttäjän ei oleteta lisäävän kaikkia tunnistamatta jääviä sananmuotoja sanakirjaan, sillä selvästi
kertakäyttöisten ilmausten tai nimien lisäämisestä ei olehyötyä. Päin vastoin, kovin laajaksi paisuvalla
sanastolla on taipumusta hyväksyä runsaammin aitoja virheitä oikeina.

2.4 Väärin kirjoitettujen saneiden korjausehdotukset

Paitsi sitä, että kirjoittajan apuvälineiden tulisi tunnistaa kirjoittajan väärin kirjoittamat sanat, ohjelmalta
voidaan myös toivoa korjausehdotuksia eli valistuneita arvauksia siitä, mitä kirjoittaja itse asiassa aikoi
kirjoittaa tai mitä hänen pitäisi kirjoittaa.

Korjaustehtävä on eräissä suhteissa vaativampi kuin virheen paikallistaminen. Periaatteessa korjauksia
ehdottavan ohjelman voi odottaa tarjoavan sellaisen tai sellaisia vaihtoehtoja, jotka tarkistusohjelma kel-
puuttaisi ja jotka ovat ”mahdollisimman paljon” väärin kirjoitettun saneen kaltaisia. Käyttäjä tietysti
odottaa näkevänsä ainoana (tai ensimmäisenä) ehdotuksenajuuri sen sananmuodon, joka hänen piti kir-
joittaa.

Itse asiassa ihmisen silmä on usein aika huono huomaamaan pitkissä saneissa olevia kirjoitusvirheitä,
varskinaan niiden keskellä olevia. Käyttäjä saattaisi epäillä, että ohjelma vain ei tunnista sanetta sen har-
vinaisuuden takia ja lisää sen poikkeussanojen luetteloon. Nähdessään väärin kirjoitetun saneen rinnalla
sen korjatun muodon, käyttäjä kyllä oitis huomaa ja tunnustaa virheensä.

Oikeinkirjoitusta korjaavat ohjelmat etsivät tyypillisesti yhden tai useamman oikein kirjotetun vaihtoeh-
don ja pyrkivät asettamaan todennäköisimmän korjausehdotuksen ensimmäiseksi. Kriteereinä ohjelmat
voivat käyttää mm.:

• sitä, kuinka isoja muutoksia tarvittaisiin, jotta ehdotetusta sananmuodosta tulisi tekstistä löytynyt,
oletettavasti väärin kirjoitettu sane, (usein oletetaan että yhteen saneeseen ei yleensä tule monia
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virhelyöntejä),

• eri vaihtoehtojen keskimääräisiä yleisyyksiä teksteissä, sillä eri sananmutojen todennäköisyyksissä
on suuriakin eroja, sekä

• saneen lauseopillista ympäristöä, jonka mukaan jotkut vaihtoehdot ovat toisia todennäköisempiä.

Käytössä olevat oikeinkirjoituksen tarkistusohjelmat useimmiten tarjoavat varsin hyviä korjausvaihtoeh-
toja, mutta vaihtoehtojen paremmuusjärjestyksen päättelyä niissä tuskin on vielä kehitetty loppuun saak-
ka.

Morfologiseen jäsentimeen perustuviin korjausehdotuksiin liittyy eräs ilmiö, joka erottaa ihmisen ja ko-
neen kykyä tunnistaa luonnollista kieltä. Ihminen käyttäämieluusti hyväkseen saneen asiayhteyttä ja
on jonkin verran huono tunnistamaan monimutkaisempia taivutusmuotoja irrallisina. Jäsenninohjelmalle
taas asiayhteydestä ei ole apua, eivätkä sille instruktiivit ole sen kummempia kuin genetiivitkään. Ih-
minen voi siten pitää eräitä ohjelman tarjoamia muotoja suorastaan väärin kirjoitettuina, kunnes joku
kertoo, mistä sanasta ja muodosta todellisuudessa on kyse,esim. ihmisellepahaistavoisi edustaa sanan-
muotoapahoistatai parhaistavähän väärin kirjoitettuna pikemmin kuinpahainen-sanan partitiivia.

3 Oikeakielisyyden ja kieliopillisuuden tarkistaminen

Kieliopintarkistusohjelmalla on tehtävänä löytää ennen kaikkea lauseyhteyteen liittyviä virheitä. Tällai-
sia epäjohdonmukaisuuksia voi syntyä esimerkiksi tekstinosia siirreltäesä tai vain lyöntivirheistä, joiden
tuloksena on syntynyt toinen eli väärä, mutta sinänsä mahdollinen sananmuoto. Toinen käyttö kieliopin-
tarkistusohjelmille on auttaa vajavaisesti vierasta kieltä osaavaa kirjoittajaa tuottamaan virheettömämpää
tekstiä.

Syntaktisen jäsennysohjelman tehtävänä on tunnistaa virkkeistä niiden rakenne, johon katsotaan kuulu-
vaksi esim. saneiden keskenäiset määrityssuhteet (eli mikä on pääsana ja mikä määrite) ja roolit (ku-
ten subjektina tai attribuuttina oleminen). Syntaktisen jäsennysohjelman soveltaminen oikeakielisyyden
tai kieliopillisuuden tarkistamiseen on kuitenkin varsinongelmallista, sillä käyttäjä ei oikeastaan hyö-
dy tiedosta, että virkettä kokonaisuutena ei voida jäsentää, vaan hän tarvitsee tarkemmin kohdennettua
palautetta.

Kieliopillisuuden ja oikeakielisyyden tarkistaminen onkin vaativa tehtävä kunnolla toteutettavaksi. Käyt-
tökelpoiset ohjelmat sisältänevät kahdenlaista materiaalia. Toisaalta ne pyrkivät tunnistamaan tavanomai-
siksi todettuja kielivirheitä, mikä voi koostua yksittäisten kliseiden ja manerismien luetteloista, esim. ke-
hotuksia välttää tietynlaisia fraaseja tai neuvoa korvaamaan huonoina pidettyjä termejä suositeltavilla.
Tämä osa ei ole varsinaista jäsentämistä, vaan pikemminkinei-toivottujen ilmausten tunnistamista ja
niihin liitettyjen korjaus- tai tarkistuskehotusten näyttämistä.

Toinen puoli oikeakielisyyden tarkistamisessa voi koostua jäsentämisestä, mutta aivan erityisestä tä-
hän tarkoitukseen sovitetusta jäsennyksestä, jonka tavoitteena on vain tunnistaa virkkeen sisällä olevia
lausekkeita, ei niinkään laajempia yhteyksiä kuten rooleja lauseenjäseninä. Siinä missä normaali saksan
kielen jäsennin edellyttäisi artikkelin ja pääsanan välistä suvun kongruenssia, kieliopillisuuden tarkistuk-
seen sovitetun jäsentimen pitää olla sallivampi. Ensin se tunnistaisi substantiivilausekkeen välittämättä
kongruenssista ja vasta sitten suorittaisi tarkistuksia.Tämä menettely antaa mahdollisuuden kohden-
taa virhe mielekkäästi, jolloin käyttäjälle voidaan antaahelposti ymmärrettävää palautetta. Ohjelma voi
esim. ilmoittaa että artikkeli tai adjektiivi ei ole siinä oikeassa suvussa, jota pääsana edellyttäisi.
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4 Synonyymisanastot ja tesaurukset

Synonyymisanastolla voidaan joskus elävöittää tekstiä tai poistaa tautofonisia ilmauksia korvaamalla
toisto sanan jollakin synonyymillä. Osa synonyymisanastoista osaa löytää syötesanansa myös taivutus-
muotoisena ja tarjoaa synonyymit vastaavassa muodossa, jolloin ne sopivat sellaisenaan tekstiin siirrettä-
väksi, esim. sananmuodollekaupassa voisi ohjelma tarjota vaihtoehtojapuodissa, myymälässä jne.

Kun jo aiemmin olemme maininneet morfologisen jäsentimen,voimme hahmotella sellaisen synonyy-
misanaston, joka soveltuisi suomen kaltaisille kielille,joissa sanat taipuvat.

1. Tunnistetaan teksistä osoitetun saneen perusmuoto (taiperusmuodot) morfologisen jäsentimen
avulla,

2. käytetään tätä perusmuotoa avaimena, kun etsitään jonkinlaisesta tietokannasta synonyymejä ja

3. tuotetaan käänteisellä morfologisella jäsentimellä näin löydettyjen synonyymien alkuperäistä sa-
netta vastaavat taivutusmuodot.

Jotkut morfologiset jäsentimet ovat kaksisuuntaisia, siten että niillä voi myös tuottaa sananmuotoja, kun
niille annetaan perusmuoto ynnä toivotun muodon taivutuskoodit. Yllä olevassa prosessissa nämä otetaan
ykkösvaiheessa talteen ja liitetään kolmosvaiheessa synonyymien perusmuotojen perään ennen taivutus-
muodon tuottamista.

5 Saneiden jakaminen rivin lopussa

Tekstin jakaminen riveille edellyttää tunnetusti joskus saneiden jakamista eli tavutusohjelmaa, jotta pals-
toista saadaan tasaisia ja tiiviitä. Epätasaisen oikean reunan ohella kirjapainotaidon mukaan pidetään
erityisen rumana sitä, että sanojen välit venyvät liikaa. Useimpien kielten kohdalla tällaiselle saneiden
jakamiselle eli tavutukselle on olemassa selviä normeja, kuinka se pitää tehdä, vaikka normit ovatkin
kielikohtaisia. Normien tarkoituksena on ohjata saneidenjakoa sellaiseksi, että lukija pystyy mahdolli-
simman hyvin hahmottamaan jaetun saneen oikein. Tämä saavutetaan eri kielissä eri tavoin.

Suomen kielessä tavujako myötäilee ääntmyksen mukaisia tavuja ja tavun rajalta jakaminen onkin useim-
miten havaitsemisen kannalta hyvä. Esim. ruotsissa on kuitenkin kaksi erilaista tavujakojen periaatetta:
toisaalta ääntämyksenmukainen eli fonologinen tavutus jatoisaalta morfologinen tavutus, jossa pyritään
säilyttämään mahdollisimman ehjiä sanojen vartaloita edellisellä rivillä ja erottaa kokonaisia päätteitä,
vaikka näin jaettaisiinkin muualta kuin äännettävien tavujen rajoilta.

Joissakin kielissä, kuten englannissa on erityisiä tavutussanakirjoja, jotka määräävät sovinnaiset tai hyv-
nän pidetyt jakokohdat. Joissakin kielissä, kuten suomessa on pikemminkin joukko sääntöjä, joita tulee
noudattaa.

5.1 Suomen kielen tavutussäännöt

Suomen kielen tavujakosäännöt voidaan luonnehtia seuraavasti:

1. Yhdyssanat jaetaan ensisijaisesti sananrajan kohdalta, esim.kansan-edustaja. Näin saatuja yh-
dyssanan osia jaetaan alempana olevien sääntöjen mukaan kuten itsenäsiä yksiosaisia sananmuo-
toja.
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2. Yksiosaisissa saneissa (tai yhdyssanan osissa) noudatetaan ääntämyksenmukaisia tavurajoja, esim.:
huo-les-tut-ta-vis-sa-kaan. Suomenkielisissä sanoissa tavuraja sijaitsee yleensä CV-jakson edel-
lä (C=konsonantti, V=vokaali). Tietyt vokaaliyhtymät muodostavat (pitkiä vokaaleja tai) diftonge-
ja, joita ei jaeta. Muiden vokaalien välistä voidaan jakaa (vaikkakin vokaalilla alkavaa jälkiosaa
pidetään rumana jakona).

3. Tavuun tarvitaan ainakin yksi vokaali, ei siis:st-roganoff eikänakkist-toganoff.

4. Sanan alusta tai lopusta ei saa erottaa yhden kirjaimen mittaista osaa, vaikka se olisi ääntämises-
sä tavu, ei siis:valti-o eikä valti-omies. Muutenkaan yhdestä vokaalista koostuvan tavun edeltä
suoritettu jako ei ole hyvä, esim. ei:radi-ota.

5. Vierasperäisissä sanoissa ei saa rikkoa yhtä äännettä tarkoittavaa useamman kirjaimen yhdistel-
mää, ei siis esim.:Ric-hard.

Näissä kriteereissä on kohtia, jotka eivät ole triviaalejaeivätkä ratkea pelkällä ohjelmoinnilla. Yhdyssa-
nojen jako ensin osiinsa on kieliteknologinen tehtävä ja sehoituu, jos meillä on käytettävissä morfolo-
ginen jäsennin. Jäsentäessään sananmuotoja, ohjelma tulee sivutuotteena tunnistaneeksi vartalot ja yh-
dyssanan osat. Näin sikäli, kun jäsenin tunnistaa sananmuodon. Väärin kirjoitetut jäävät yleensä tunnis-
tamatta, mutta myös ennen näkemättömät erisnimet, ammattitermit tai muuten harvinaisten hakusanojen
muodot.

Yksiosaisille sanoille edellytettiin yllä mainituissa säännöissä ääntämyksen mukaista tavujakoa. Tavu-
tusohjelman pitäisi siis tietää, miten sanoja äännetään. Kotoperäisen sanaston osalta tehtävä näyttäisi
olevan hallittavissa siltä osin, mikä vaikuttaa tavurajojen sijaintiin, kunhan pidetään lukua konsonanteis-
ta ja vokaaleista sekä erinäisistä kahden tai kolmen kirjaimen yhdistelmistä.

Vierasperäisten sanojen kohdalla tehtävä on kuitenkin vaikea, koska sanan alkukielen tai alkukielen mu-
kaisen ääntämyksen päättely voi olla valistuneellekin ihmiselle joskus epävarmaa ja edellyttää joka ta-
pauksessa monen kielen ääntämyksen sääntöjen ainakin summittaista tuntemista.

Onneksi kuitenkin kirjainten yhdistelmät kertovat usein siitä, mitkä sanat ovat esim. sivistyssanoja tai
lainasanoja. Tätä tietoa voidaan hyödyntää suomen kielen säännöistä poikkeavien tavurajojen tunnis-
tamiseen, erityisesti etuliitteiden ja yhdyssanojen erottamiseksi oikein, esim. sananmuodossayö-klubi
kirjainyhtymä ”kl” on suomen kielessä harvinainen, mutta lainasanoissa yleensä aloittaa sanan (ja tämä
tieto auttaa välttämään jakamisen konsonanttiyhtymän välistä).

Silloin kun tehdään tavutusalgoritmia ilman morfologistajäsennintä (tai jaetaan saneita, joita jäsennin
ei tunnista, on vaara tehdä virheitä sananrajan tienoolla:esim.kansa-ne-läketai pario-vi. Näitä voidaan
välttää varomalla jakoja tietyissä ympäristöissä, esim. tyyppiä VnVCV olevilla alueilla. Niistä huomat-
tava osa on yhdyssanoja, jolloin ”n”-kirjaimen edestä jakaminen olisi virhe, mutta muulloin taas juuri
se olisi oikea kohta. Varovaisuus ja jakokohtien välttäminen voi olla viisasta paikoissa, joissa virheen
mahdollisuus on merkittävä.

6 Luettavuuden arviointi

Erilaisiin tarkoituksiin olisi hyvä saada nopeasti ja helposti arvioita siitä, onko kirjoitettu teksti helppolu-
kuista vai vaikeaa. Tekstin luettavuutta on yritetty arvioida eri tavoin. Varhaiset ohjelmat olivat hyvinkin
yksinkertaisia ja arvoivat luettavuutta esimerkiksi virkkeiden tai saneiden pituuksien perusteella. Tällai-
set kriteerit korreloivat jossain määrin tekstin vaikeuden kanssa, mutta tekstin ymmärtämisen helppous
tai vaikeus ei kuitenkaan suoraan riipu tällaisista kriteereistä. Tekstissä voi olla keskimäärin pitkiä virk-
keitä ilman, että se on vaikeaa. Pitkät saneet eivät sinänsäole vaikeita (vaikka ehkä englannissa latina-
laisperäiset sanat ovatkin pitempiä kuin kielen omat tavalliset sanat).
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Yhtenä kriteerinä voisi käyttää tekstin sanaston laajuutta tai käyttää apuna tietoa sanojen keskimääräi-
sestä esiintymisestä kielessä. Teksti voisi olla vaikeaa,jos siinä on tavanomaista enemmän harvinaisia
sanoja.

Lukija arvannee, että sanaston laajuuden arviointi onnistuu englannin kielen tapauksessa aika hyvin tark-
kailemalla saneiden ja erilaisten sananmuotojen osuuksia. Suomen kielelle tämä kriteeri olisi laskettavis-
sa paremmin, jos meillä on käytettävissä morfologinen jäsennin. Johto-opin hallitseva jäsennin varmaan
myös tarjoaisi mahdollisuuksia tarkemmin erottaa tyyliltään raskaita sananmuotoja, kuin pelkkä sanan-
muotojen pituus.

On houkuttelevaa ajatella, että samantapaisella pintapuolisella lauseenjäsennyksellä, joka on hyödyllistä
oikeakielisyyttä tarkistavassa ohjelmassa, olisi käyttöä tekstin luettavuuden arvioinnissa. Tällaisen avulla
saataisiin esille suureita, jotka toivon mukaan paremmin kuvaisivat sitä vaikeutta, joka lukijalle tekstis-
tä aiheutuu. Spekulaatioiden sijaan pitäisi kuitenkin tehdä selvityksiä ja käytännön kokeita, koska sitä,
millaiset rakenteet ihminen kokee vaikeiksi ymmärtää ja millaiset helpoiksi, ei tunneta vielä kovinkaan
hyvin.

7 Kirjoittajan apuvälineiden toteutusten teknologioita

Morfologisen jäsentimen tai tavutusalgoritmin laatiminen on toki eräänlainen ohjelmointitehtävä. Sen te-
kee erityiseksi kuitenkin se, että kohteena on luonnollinen kieli. Muistamme, että kieli ei ollut pieni, mis-
tä seuraa että tehtävät voivat olla tavallista vaativampiaohjelmoitavaksi. Toisaalta kielen säännönmukai-
suudet operoivat hiukan toisenlaisilla käsitteillä kuin ohjelmointi yleensä, esim. vokaaleilla, ei-pyöreillä
vokaaleilla, soinnillisilla konsonanteilla tai diftongeilla ja umpitavuilla. Tästä seuraa lisää vaatimuksia
ohjelmoinnille. Numeerisilla arvoilla on paljon vähemmäntekemistä kieliteknologiassa kuin ohjelmissa
yleensä.

7.1 Äärelliset automaatit

Apua löytyy mm. äärellisten automaattien ja transduktorien teknologiasta, jonka avulla voidaan helposti
ilmaista säännöllisinä lausekkeina avotavuja tai diftongeja jne. Äärelliset automaatit ovat periaatteessa
hyvin yksinkertaisia ja hyvin ymmärrettyjä, melkeimpä kaikkein yksinkertaisimpia abstrakteja konei-
ta, jotka pystyvät tekemään edes jotakin. Kuitenkin niidenavulla on suoraviivaisesti ilmaistavissa esim.
suomen kielen kaikkien mahdollisten sananmuotojen joukkotai vokaalisointu. (Näistä asioista enemmän
myöhemmällä kurssilla ”Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat” ja aineopintojen kurssilla ”Äärellistilai-
set jäsennysmenetelmät”).

Oikeinkirjoituksen tarkistin suorittaa pohjimmiltaan tunnistustehtävää, jossa vastataan kysymykseen:
”Kuuluuko annettu sane eli merkkijono ennalta tunnettuun kielen kaikkien sananmuotojen joukkoon?”
Tällainen tunnistaminen voitaisiin tehdä laatimalla tavanomaisia tietokoneohjelmia, jotka aikansa lasket-
tuaan antaa tulokseksi ”Kyllä” tai ”ei” (eli 1 tai 0) tai laskevat tulokseksi jakokohtien indeksejä. Haittana
suoraviivaisessa menettelyssä on se, että jokaiselle kielelle pitäisi jokseenkin erilainen ohjelma. Lisäksi
kerran laaditun ohjelman päivittäminen ja edelleen kehittäminen saattaa olla hyvinkin vaikeata, jos esim.
päättelyiden keskenäistä järjestystä haluttaisiin muuttaa.

Paremmaksi lähestymistavaksi on osoittautunut tarkoitukseen sopivien formalismien käyttäminen. Mor-
fologisen jäsentimen laatimiseksi ajatellaan yleensä tarvittavan tapa esittää sanavarasto eli leksikko se-
kä tapa esittää sääntöjä, joiden avulla sananmuotoja voidaan tuottaa. Kumpaakin varten tarvitaan jokin
esitysmuoto, joka soveltuu kohteeseensa ja keinot näin esitettyjen sanojen tai sääntöjen toteuttamiseksi
jollakin riittävän tehokkaalla tavalla.

Äärelliset automaatit perustuvat hyvin yksinkertaiseen tilasiirtymämekanismiin, joka on helppoa toteut-
taa tietokoneella. Toisaalta äärellisiä automaatteja voidaan kuvailla ns. säännöllisillä lausekkeilla, joiden
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avulla monia kielen kannalta tärkeitä asioita voidaan helposti ilmaista. Äärellisten automaattien avulla
voidaan helposti esittää mm. sananmutojen luetteloita. Tällaiset luettelot voidaan pakata pieneen tilaan ja
silti tällaisesta rakenteesta voidaan tehokkaasti ja nopeasti tarkistaa, onko annettu sananmuoto etukäteen
annetussa joukossa. Näin voitaisiin esimerkiksi aiemmin mainittu yksinkertaistettu oikeinkirjoituksen
tarkistusohjelma toteuttaa, ja monet niistä on myös käytännössä näin toteutettu.

Äärellinen automaatti koostuu rajallisesta määrästä tiloja, joita on tapana kuvata ympyröillä. Eräs niistä
nimetään alkutilaksi, jossa automaatti on alussa. Automaatin tehtävänä on tunnistaa tai hylätä merkkijo-
noja. Kunkin merkin kohdalla pitäisi automaatista löytyä tilasiirtymä, joka on nimiöity kyseisellä merkil-
lä, jolloin automaatti lukee ja kuluttaa kyseisen merkin jasiirtyy siirtymän osoittamaan uuteen tilaan. Jos
automaatti viimeisen merkin jälkeen on jossakin ns. lopputiloiksi merkityistä tiloista, sen sanotaan hy-
väkysyvän kyseisen merkkijonon. Hylätyksi merkkijono tulee, jos sitä tunnistettaessa jossakin kohdassa
ei ole yhtään sopivaa siirtymää, tai jos se lopuksi on tilassa, joka ei ole lopputila.

1 2

Vowel

Cons

Kuva 1: Äärellinen automaatti

Morfologinen jäsennin voidaan toteuttaa äärellisten transduktorien avulla, jotka ovat äärellisiä automeet-
teja jonkin verran yleisempiä mekanismeja. Transduktoritmuuntavat merkkijonoja toisiksi. Jäsennin vas-
taa siten transduktoria, joka muuntaa saneen sitä vastaavaksi perusmuotoiseksi hakusanaksi ynnä sanetta
vastaavaksi taivutustiedoksi.

Synonyymisanasto voidaan hahmottaa myös siten, että siinäon kaksi morfologista jäsennintä yhdistet-
tynä toisiinsa. Ensimmäinen jäsennin tunnistaa sitä sananmuotoa, jota käyttäjä osoittaa ja tuottaa siitä
perusmuodon ja taivutuskoodit. Varsinainen synonyymitieto on synonyymien perusmuotojen muodosta-
missa ryhmissä, joiden avulla näin syntyneeseen perusmuotoon liitetään vuoron perään synonyymiryh-
män muut perusmuodot, mutta kunkin perään pannaan samat taivutuskoodit, jotka alkuperäistä sanan-
muotoa analysoitaessa saatiin. Näin syntyneet perusmuotoynnä taivutuskoodit -yhdistelmät syötetään
takaperin käännettyyn morfologiseen jäsentimeen, joka siis tuottaa perusmuodon ja koodien perusteel-
la sananmuodon. Tämänlaisista menetelmistä puhutaan enemmän mm. perusopintojen ”Automaattisen
morfologisen analyysin” kurssilla ja aineopintojen ”Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien” kurssilla.

7.2 Toisinkirjoitusmekanismit

Tavujako-ongelmassa voidaan käyttää ensi vaiheena morfologista jäsennintä, jolloin tunnistetaan yhdys-
sanojen rajat. Sopivilla ohjelmilla voidaan soveltaa sanahahmoja koskevia sääntöjä loppujen jakokohtien
tunnistamiseksi. Näitä sääntöjä voidaan toteuttaa joko äärellisillä transduktoreilla tai esim. Beta-nimisen
ohjelman toisinkirjoitussäännöillä.

Tavutusohjelmia ja oikenkirjoituksen tarkistusohjelmiaon kokeiltavissa verkossa eri osoitteissa, mm.
http://www.lingsoft.fi/demos.html
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