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1 Mitä kieliteknologia on ja mihin sitä tarvitaan?

Kieliteknologia on kieleen liittyvää teknologiaa ja se käsittelee erityisesti sellaisia menetelmiä, joilla
ihmisten kieltä voidaan tietokoneen avulla automaattisesti jäsentää, tuottaa tai tunnistaaja erityisesti
myös menetelmiä, joiden avulla ihminen voi kielensä avullakommunikoida tietokoneen kanssa.

Kieliteknologian ydin koostuu nimenomaan niistä menetelmistä, joilla kieltä ja sen käyttöä mallinnetaan.
Ytimen ympärillä on laaja joukko sovelluksia, joissa ytimeen liittyviä menetelmiä voidaan hyödyntää ja
jotka tuovat kieliteknologian piiriin uusia tarkastelukulmia ja haasteita kieliteknologian menetelmin rat-
kaistaviksi tehtäviksi. Usein tätä laajempaa kokonaisuutta kutsutaan nimenomaisesti kieliteknologiaksi
(ruotsiksi språkteknologi, englanniksi language technology, language engineering, human language tech-
nology) ja ydintätietokonelingvistiikaksi(ruotsiksi datalingvistik tai datorlingvistik, englanniksi compu-
tational linguistics). Suomessa kieliteknolgia-termiä käytetään nykyään molemmista.
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Ajatus puhuvasta ja puhetta ymmärtävästä tietokoneesta onaika vanha. Kubrikin vuonna 1968 valmistu-
neessa elokuvassaAvaruusseikkailu 2000oli HALiksi kutsuttu puhuva (teko)älykäs tietokone ja vuodesta
1966 alkaen tehdyissäStar Trek-filmeissä tietokonetta käytettiin luontevasti puhekäyttöliittymän kautta.
Noista ajoista tietokoneet ovat kehittyneet ja nopeutuneet valtavasti. Silti näin laaja ja luonteva käyttöliit-
tymä on pysyy yhä tulevaisuuden toiveena. Tosin nykyään pystytään jo toteuttamaan monia sovelluksia,
joissa ihminen voi kysellä ja toimittaa erinäisiä asioita tietokoneen kanssa. Kieli- ja puheteknologian
tehtävänä on opettaa tietokone tunnistamaan ihmisen puhetta sekä tuotamaan ymmärrettävää ja riittävän
luontevaa puhetta. Keskusteltaessa tietokoneen kanssa täytyy tietokoneelle näiden lisäksi opettaa myös
miten keskustellaan eli mitä ja miten laajasti milloinkin tulisi kysyä, todeta tai vastata.

Eurooppa on monikielinen ja se on poliittisestikin sitoutunut monikielisyyteen. Euroopan unionin mel-
koisessa byrokratiassa kielen kääntäminen muodostanee isoimman yksittäisen kuluerän ja unioni työl-
listää melkoisen joukon kääntäjiä ja tulkkeja. EU:lla lienee pitkälti toistatuhatta vakinaista kääntäjää ja
lisäksi freelancereita. Vuosittain siellä käännetään toista miljoonaa sivua tekstiä EU-kielille tai -kieliltä.
Tekstejä käännetään osittain ihmisvoimin perinteiseen tapaan, mutta myös sekä kieliteknologisten ja
muiden menetelmien avustamana ja osittain myös automaattisten käännösohjelmien avulla. Tietoko-
neohjelman suorittama käännös yleensä tarkistetaan ja korjaillaan kuitenkin ihmisen toimesta. Kielen
kääntämisessä kieliteknologiasta on suuri apu ihmiselle,joka työkseen tai työssään kääntää tekstejä.

Eri tavoin syntyvä tieto tallennetaan nykyään useimmiten valmiiksi suoraan tietokoneen muotoon. Us-
komattoman paljon tietoa sijaitsee Internetissä kenen tahansa saatavilla tai erilaisissa yrityksissä ja or-
ganisaatioissa valikoidumpien käyttäjien nähtävissä. Tietoa on oikeastaan liikaa. Siksi tiedon valikointi
eli tiedonhaku, tiedon tiivistäminen, luokittelu ja indeksointi ovat nousseet tärkeiksi. Kun tieto on kie-
len muodossa, tarvitaan kieliteknolgiaa neutraloimaan esim. sanojen taipumisesta johtuvia ongemlmia,
jotta mahdollisimman monet halutuista dokumenteista löytyisivät. Toisaalta kielellisen rakenteen tunnis-
taminen auttaa monissa tapauksissa tarkentamaan käsittelyä eli tuomaan haussa enimmäkseen sellaisia
dokumentteja, joita varsinaisesti halutaan.

Muidenkin kielten kuin äidinkielen oppiminen kuuluu olennaisena osana eurooppalaiseen yhteiskun-
taan. Tietokoneen ja kieliteknologian avulla voisimme helpottaa vieraskielisten tekstien ymmärtämistä
ja avustaa ihmisiä vieraan kielen oppimisessa. Tietokoneet kun ovat paremmin saatavilla ajasta ja paikas-
ta riippumatta kuin ihmisopettajat. Monien mielestä tietokone on myös hienotunteinen opettajana, kun
sille tehtyä virhettä ei tarvitse häpeillä. Vammmaisten elämänlaatua voidaan parantaa kieliteknologian
avulla,

Viime vuosituhannella kieliteknologia (tai tietokonelingvistiikka) oli lähinnä tutkimuskohde, tosin var-
sin mielenkiintoinen kohde. Viime aikoina tietoverkkojenja tietotekniikan läpimurron myötä ollaan kon-
kreettisestikin siirtymässä tietoyhteiskuntaan, jossa uudet viestintävälineet ja erityisesti Internet kosket-
tavat jo pääosaa kaikista kansalaisista ja niiden avulla onsaatettu ennennäkemättömät tietomäärät ja
verkkopalvelut jokaisen ulottuville. Suuri osa näistä tiedoista on luonnollisen kielen muodossa ja mo-
niin palveluihin olisi puhuttu (tai kirjoitettu) kieli luontevin lähestymiskeino. Mitenkä muuten kännykän
kanssa pyyntöjänsä esittäisi kuin puhumalla ja millaisessa muodossa vastauksia niin pienellä laittella ha-
luaisi saada. Harvojen harrastuksesta on siten hyvin lyhyessä ajassa tullut massojen päivittäistä elämää
ja toimintaa koskettava teknologiaa, jonka tulevaa merkitystä vieläkin ilmeisesti aliarvioidaan.

Tämä kurssi on laadittu erityisesti kieliteknologian sovellusten näkökulmasta ja se jäsentyy kuudeksi tee-
maksi, kukin oman sovellusalueensa ympärille. Kieliteknologian menetelmiä ja käsitteitä tuodaan esille
sovellusten esittelyn yhteydessä. Tavoitteena on johdattaa lukija ymmärtämään kielen olemusta kieli-
teknologian kannalta sekä auttaa tunnistamaan kieliteknologian merkitys ja mahdollisuudet erilaisissa
nykyään jo yleisissä, mutta tulevaisuudessa vieläkin yleisemmissä tärkeissä sovelluksissa.

Lyhyt katsaus kieliteknologian olemukseen, tehtäviin ja historiaan löytyy teoksen (Jurafsky et al. 2000)
luvusta 1 (Introduction, ss. 1–18).
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2 Kielen järjestelmä

Ihmisen kieltä voidaan kuvata järjestelmänä, mutta järjestelmä on olemukseltaan jotain muuta kuin esi-
merkiksi tietokoneiden ohjelmointikieli tai kokoelma matemaatisia kaavoja. Ihmiskieli on sekä laaja, että
monimuotoinen, mutta myös aivan erityisellä tavalla sumeaja rajoiltaan avoin järjestelmä.

2.1 Kieltä ei tiedosteta

Ihmisellä ei luonnostaan ole intuitiivista kuvaa kielensäolemuksesta, ei sen monimutkaisuudesta, eikä
monitulkintaisuudesta. Päin vastoin, useimmille kieli tuntuu jokseenkin itsestään selvältä ja ongelmat-
tomalta. Äidinkielen kohdalla tällainen sokea pilkku on ehkä konkreettisempi kuin koululaisena tai ai-
kuisena opiskeltujen vieraiden kielten. Useat kokevat äidinkielen paljon säännöllisemmäksi kuin, mitä
se on. Vieraiden kielten tietyt poikkeuksellisuudet muistetaan helpommin. Silti, minkään kielen kohdal-
la sen oppiminen ei merkitse sitä, että henkilö itse pystyisi osaamisensa perusteella selittämään kielen
sääntöjä tai säännönmukaisuuksia kovinkaan tarkasti.

Osatakseen jotakin, esimerkiksi ajaa polkupyörällä tai kävellä, ihmisen ei tarvitse tietää, kuinka hän sen
osaa. Taitoja vain opitaan, eikä ilmiöiden tarkempaa rakennetta tarvitsekaan tietää. Pyöräilijälle riittää,
että pysyy pystyssä ja pääsee, minne haluaa. Ei ole siis pakko olla selvillä siitä, että kääntyäkseen oi-
kealle pitää ensin saada pyörä kallelleen, esimerkiksi kääntämällä ensin hiukan vasemmalle, jonka jäl-
keen oikealle kääntyminen hoituu sillä, että pitää pyörän pystyssä ohjaamalla vaistonvaraisesti. Mutta,
jotakin tällaista me teemme, vaikka emme tiedostaiskaan fysikaalisia tosiasioita, ja silti ajamme pyörää
sujuvasti. Kävelemiseen tarvittava ohjeistus on kai vielämutkikkaampaa, mutta onneksi voimme kävellä
kahdella jalalla ilman tällaista tietoa.

Kieleenkin liittyy tällaisia osaamisia, joita useimmat meistä eivät tiedosta. Meidän olisi vaikeaa ja hyvin
työlästä kirjoittaa täsmällistä kielioppia äidinkielestämme, siitä millaiset sanajärjestykset ja sanavalinnat
milloinkin ovat luontevia tai miten sanoja taivutetaan.

Jos ja kun kielen toimintaa yritetään ohjelmoida tietokoneelle tai muuten kuvata eksplisiittisesti, käy pian
ilmeiseksi, että kieli on kovin laaja, moniselitteinen ja vaikeasti kuvattava kohde.

2.2 Lekseemi eli hakusana, sananmuoto ja sane

Tavallisessa kielenkäytössäsanavoi tarkoittaa useammanlaisia asioita. Kieliteknologiassa ja kielitieteis-
sä on tarpeen kuitenkin pitää tarvittaessa erillään seuraavat kolme käsitettä, jotka ovat tämän kurssin
kannalta tärkeitä ja sen vuoksi ne tuodaan esille jo nyt.

lekseemi eli hakusanaIntuitiivista sanan käsitettä lähinnä lieneelekseemi(jota usein kutsutaan sanakir-
jojen yhteydessä myöshakusanaksi). Sellaisilla voi olla taivutusmuotoja ja merkityksiä ym.Esim.
katto -lekseemillä on taivutusmuotoja siten kuin millä tahansa substantiivilla, esim.katto, katon,
kattoa, jne. Yksikielisissä sanakirjoissa kutenSuomen kielen perussanakirjassahakusanalla on
oma selitystekstinsä, jossa sen mahdollisia erilaisia alamerkityksiä kuvataan. Kaksikieliset sana-
kirjat pyrkivät puolestaan luettelemaan kielen hakusanatja antamaan kullekin yhden tai useampia
käännöksiä jollekin toiselle kielelle. Lekseemi on siis yleensä tällaista ns. hakusana-artikkelia vas-
taava kielen kuvaamisen yksikkö, johon liittyy perusmuodon lisäksi esim. tieto sanaluokasta ja
taipumisesta. Siten esimerkiksilaki merkityksessä ’säädös’ on eri lekseemi kuinlaki merkitykses-
sä ’huippu’ koska nämä kaksi taipuvat eri tavalla (lain vs. laen). Eri alamerkitys ei kuitenkaan tee
eri lekseemejä eli esim.laskea erilaissa merkityksissään on yksi ja sama lekseemi (ja sen alamer-
kitykset luetellaan samassa hakusana-artikkelissa). Lekseemit voivat olla yksiosaisia tai yhdyssa-
noja, kutenharjakatto, ne voivat myös olla johdettuja sanoja, kutenojentautua.
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sananmuoto Lekseemin taivutusmuodot ovatsananmuotoja, esim. sananmuotokatolle onkatto-lekseemin
yksikön allatiivi. Samaan tapaan kuin lekseemikin, sananmuoto on käyttöyhteydestään irroitetta-
vissa oleva käsite. Sitenkatto-lekseemillä on vain yksi yksikön allatiivimuotokatolle, vaikka
tekstissä tuo kirjainjono esiintyisi useampia kertoja. Sananmuoto on vain merkkijono, esim.ka-
tosta, jolla voi olla useampikin tulkinta, tässä se voi olla jokokatto-lekseemin elatiivi tai yhtä hy-
vin katos-lekseemin partitiivi. Erityisesti perusmuodotkin ovat sanamuotoja, siiskatto on myös
sananmuoto, nimittäinkatto-lekseemin yksikön nominatiivi.

sane Juokseva teksti koostuu puolestaansaneista, joita erottaa toisistaan sananväli tai välimerkit. Voim-
me siten laskea kuinka monta sanetta jossakin tekstissä on.Sane on siten sananmuodon esiintymä,
eli tietty sananmuoto, esim.on voi esiintyä tekstissä vaikkapa 12 kertaa. Varsinkin tekstin pituu-
desta käytety ilmaus ”teksti on 1000 juoksevan sanan mittainen” tarkottaa meidän termeillämme
”1000 saneen mittainen”.

Vaikka olemme määritelleet nämä kolme käsitettä ja termiä,saatamme silti käyttää sujuvuuden vuoksi
silloin tällöin termiä ’sana’ kussakin näistä merkityksistä sikäli, kun sekaantumisen vaaraa ei ole.

Lauseet ja virkkeet koostuvat saneista, joiden välillä on erilaisia ns. määritesuhteita. Virkkeiden raken-
teen tunnistaminen voisi muuten olla kohtuullisen helppoa, mutta tätä tehtävää vaikeuttaa sanojen ja ra-
kenteiden moniselitteisyys. Virkkeiden merkitykset ovatniiden rakennettakin ongelmallisempia kuvata
täsmällisesti, vaikka ihmisillä onkin se vaikutelma, ettämerkitykset olisivat itsestään selviä.

2.3 Kieli on iso

Kieli ei ole pieni eikä yksinkertainen, vaikka sen koosta jamutkikkuudesta meillä ei olekaan luontaista
mielikuvaa. Päin vastoin, kieli on monella tavalla laaja tai ehkä ääretönkin. Tiedämme matematiikas-
ta, että kokonaislukuja on äärettömän paljon, vaikka kukinluku koostuu jonosta numeromerkkejä, joita
kymmenjärjestelmässämme on kymmenen erilaista: 0–9. Kielikin koostuu vastaavalla tavalla harvoista
merkeistä: kirjoitettu kieli kirjaimista ja puhuttu kieliäänteistä. Jätämme tässä kutenkin hetkeksi pu-
heen ja mutkikkaammat kirjoitusjärjestelmät syrjään ja käsittelemme suomen tapaista aakkosmerkeillä
kirjoitettua kieltä.

Kirjaimia tai äänteitä on kielissä muutama kymmenen erilaista ja niiden voidaan ajatella vastaavan nu-
meromerkkejä. Kirjaimilla voidaan muodostaa sananmuotoja, joskaan kaikki kirjainyhdistelmät eivät
ole mahdollisia:talossa ja spriin ovat mahdollisia, muttakdpgv tuntuu mahdottomalta suomen kie-
lessä. Kaikki mahdollisen tuntuisetkaan sananmuodot kuten heulo1 eivät kuulu kieleen. Sananmuodoil-
la on myös rajallinen pituus, eikä minkään kielen sanavarasto ole loputon. Kielissä voi olla muutamia
kymmeniä tuhansia tai jopa miljoona lekseemiä, jotka voivat olla lueteltuina hakusanoina sanakirjoissa.
Vaikka lekseemien määrä on tässä mielessä rajallinen, elävien kielten sanasto on avoinna sekä pysyväm-
min kieleen pyrkiville uudissanoille että puhujien muodostamille tarpeeseen luoduille lekseemeille, jotka
saattavat unohtua käytön jälkeen.

Lekseemit eivät kuitenkaan ole kiinteitä yksiköitä, vaan useimmissa kielissä ne taipuvat sananmuotoina,
minkä lisäksi monista lekseemeistä voi johtaa säännönmukaisesti toisia lekseemejä ja lekseemejä voi-
daan vielä yhdistää yhdyssanoiksi, jotka ovat nekin lekseemejä. Tällainen lekseemien tuottaminen toi-
sista lekseemeistä eli sananmuodostus saattaa olla vain pieni lisä kielen sanavarastoon kuten englannin
kielessä, tai sitten ratkaiseva tekijä kuten suomessa.

Suomen kielessä erityisesti sanojen taipuminen on yllättävänkin monimuotoista. Jokainen substantiivi
saa erilaisia muotoja

• kahdessa luvussa (eli yksikössä ja monikossa)

1Tämänniminen paikka lienee Havaijilla.
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• yli kymmenessä sijamuodossa (nominatiivi, genetiivi, partitiivi, jne.)

• omistusliitteen mukaan (yksikössä ja monikossa kolme persoonaa ja ilman liitettä) sekä

• liitepartikkelin mukaan (-kin, -pa, -han, jne).

Yhteensä näiden yhdistelmät tuottavat noin 2000 erilaistasananmuotoa kustakin substantiivista. Adjek-
tiivit taipuvat samaan tapaan kussakin kolmesta eri vertailuasteestaan (jotka ovat positiivi, komparatiivi,
superlatiivi). Näin ollen kullekin adjektiiville tulee noin 6000 eri muotoa. Verbit yltävät vieläkin useam-
piin muotoihin, peräti noin 12 000–18 000 muotoon, joista pääosa tulee partisiipeista ja muista nomi-
naalimuodoista, jotka taipuvat kuten substantiivit (juokse+minen) tai joillakin verbeillä kuten adjektiivit
(katso+ttu).

Minkälaisiin suuruusluokkiin tämä johtaa? Jos oletamme suomen kielessä olevan esim. 100 000 yksio-
saista substantiivia, saamme näistä taivuttamalla 200 miljoonaa eri muotoa. Adjektiiveja on vähemmän,
mutta niistä voinee tulla sata miljoonaa sananmuotoa. Verbejä on myös vähemmän, ja niistä voisi tulla
vielä sata miljoonaa lisää.

Tässä lähes puolessa miljardissa sananmuodossa ei kuitenkaan ole koko totuus. Ensinnäkin voimme suo-
men kielessä johtaa verbeistä, adjektiiveista ja substantiiveista toisia hakusanoja, esim.:istua, istuskel-
la, istuskeluttaa, istuttaa, istuutua, istuskeluttajamaisuus, jne. Tätä kautta saamme muotojen määrän
ehkä yhtä kertalukua (eli kerrointa 10) suuremmaksi.

kerroin yhteensä erilaisia muotoja

perusmuoto:katto 1
yksikkö ja monikko: katto,
katot

2 2

sijamuodot: n, a, na, ksi,
ssa, sta, Vn, lla, lta, lle, tta,
ine, in

13 26

omistusliitteet: ni, si, Vn,
nsa, mme, nne

7 182

liitepartikkelit: kin, han, pa,
ko, ...

11 2 002

yksiosaisille substantiiveille:
aalto, aamu, ..., katto, ...

90 000 180 180 000

kaksiosaisille yhdyssanoille:
aalto-pelti, ...

180 000 32 432 400 000 000

kolmiosaisille yhdyssanoille:
aalto-pelti-katto, ...

180 000 5 837 832 000 000 000 000

neliosaisille yhdyssanoille:
jauhe-liha-makaroni-
laatikko

180 000 1 050 809 760 000 000 000 000 000

Kuva 1: Suomen kielen sananmuotojen määrien suuruusluokkia

Isompi vaikutus on kuitenkin yhdyssanojen muodostamisella. Kahdesta substantiivista voi muodostaa
yhdyssanan, esim.talo ja kirja yhdistyy sanaksitalokirja tai talonkirja. Kaksiosaisia yhdyssanoja voisi
siis olla noin2 × 100 000

2 ja niillä kullakin ne 2000 muotoa, eli yhteensä 40 biljoonaa(siis40 × 10
12).

Yhdyssanojen muodostaminen ei kuitenkaan rajoitu kaksiosaisiin, vaan esimerkiksi ruokaloissa näem-
me useinkin sellaisia yhdyssanoja kutenjauhelihamakaronilaatikko, savukirjolohisalaatti. Neliosais-
ten yhdyssanojen mutojen teoreettinen määrä kohoaakin jo kohtuuttoman suureksi:100 000

4
× 2000 eli
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200 000 000 000 000 000 000 000. Kun huomaamme, että yhdyssanan alkuosa voi olla joko nominatii-
vissa tai genetiivissä, saamme tästä helopsti vaikka lukumääriä10

24 eli kvadriljoonan. Luvut ovat hyvin
keinotekoisia kahdellakin tavalla. Toisaalta juuri neljäyhdyssanan osaa on mielivaltainen, joskus voidaan
tehdä pitempiäkin. Tärkeää on huomata, että monet näistä muodollisesti mahdollisista kombinaatioista
ovat vailla sovittua merkitystä tai käyttöä, esim.äänikalaunenheikkous tai jääovipiirakannaula.

Kuitenkin jokainen suomen kielen taitaja eräässä mielessähallitsee jokaikisen noista kvardiljoonasta
sananmuodosta. Hän pystyy vaivattomasti tunnistamaan sellaisen osat ja taivutusmuodot, eli pystyy oitis
todentamaan, onko muoto mahdollinen eli muodollisesti korrekti.

Sen lisäksi, että näitä suuria lukuja voi kummastella, näistä laskelmista voidaan tehdä eräs johtopäätös
ihmisen kielikyvystä. Ei ole uskottavaa, että kielenpuhujat oppisivat valmiita sananmuotoja siten, että
heidän tulee kuulla opittavana oleva sananmuto ennen, kuinse tulee opituksi. Sananmuotoja on nimit-
täin liikaa. Kvadriljoonan sananmuodon luettelemiseen sananmuoto per sekunti tarvittaisiin enemmän
sekunteja kuin, mitä maapallo on ollut olemassa. Maapalloniäksi kun arvioidaan noin 4 miljardia vuotta
eli likipitäen 4 × 10

9
× 365 × 24 × 3600s eli noin1, 2 × 10

17 sekuntia.

Pieni muistutus on tässä paikallaan. Esimerkki sananmuotojen runsaudesta oli suomen kielestä. Meillä
on usein houkutus kuvitella, että oma kielemme olisi jollakin tavoin äärimmäinen. Maailman muutaman
tuhannen kielen joukossa se on kuitenkin monella tavalla keskiverto. Toiset kielet ovat sananmuodostuk-
seltaan suomea yksinkertaisempia, jotkut taas monimutkaisempia. Esimerkiksi eskimokielissä yksi sa-
nanmuoto vastaa rakenteeltaan lähestulkoon eurooppalaisten kielten lausetta. Sen vuoks eskimokielissä
voisi olla kertalukuja enemmän erilaisia sananmuotoja kuin suomessa. Sekä sanskritissa että klassillises-
sa arabiassa ovat sananmuotojen rakenteet ja taipumisen tai sananjohdon yhteydessä tapahtuvat vaihtelut
paljon mutkikkaampia kuin suomen kielessä.

2.4 Kielikyky

Kielenpuhujalla sanotaan olevankielikykyeli kompetenssi, jonka turvin hän kieltä ymmärtää ja käyttää.
Kielikykyyn liitetään erityisesti myösproduktiivisuuseli kyky ymmärtää ja tuottaa ilmauksia säännön-
mukaisuuksien perusteella ilman, että niitä on nimenomaisesti enen kuultu, nähty tai opittu.

Kieli ei ole tarkkarajainen kohde, vaan uusia sanoja opitaan ja tehdään tarpeen mukaan ja kielen sään-
töjä joskus venytetään suorastaan leikiksi asti. Arkielämässäkin kohtaamme uusia nimiä, joita osaamme
taivuttaa yhteisten sopimusten mukaisesti. Näin, vaikka emme tiedostaisi noita yhteisiä sopimuksia, em-
mekä osaisi niitä pukea miksikään säännöiksi, kuten aiemmin todettiin.

Osaamme myös taivuttaa sujuvasti myös uusia, ennen kuulemattomia sanoja, nimiä tai uudissanoja. Esi-
merkiksi monikon genetiivin muodostaminen tekosanastaheuhu on ilman muutaheuhujen eikä mal-
lina käytetä sananmuotoaarveluiden. Peruste valinnalle ei välttämättä ole tiedostettu, vaikka osaamme
valinnan tehdä.

Esimerkkinä suomen kielestä otamme kaksitavuiseta-loppuiset susbstantiivit. Osaamme taivuttaa niitä,
esim.:

koira — koiria kaira — kairoja
rotta — rottia kana — kanoja
usva — usvia kerma — kermoja

korva — korvia karva — karvoja

Näissä sanoissa havaitaan monikossa vartalonloppuisena-äänteen joko katoavan tai muuttuvano-äänteeksi.
Useimmat meistä eivät kuitenkaan tunne sitä säännönmukaisuutta, jonka perusteella voidaan päätellä
kummalla tavalla sanoja pitäisi taivuttaa.

Jos keksimme sellaisia kaksitavuisiaa-loppuisia sanoja, joita emme entuudestaan tunne, kutenseera tai
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ruula osaamme kuitenkin taivuttaa tällaisia. Luultavasti lukijakin muodostaisi monikkomuodotseeroja
ja ruulia (eikäseeriä tai ruuuloja).

Jos suorittaisimme näitä taivutuksen kokeiluja vierustoverin nähden ja kuullen tai yksin ollessamme pei-
lin edessä ja tarkkailisimme huulten asentoa niissä sanoissa, joistaa häviää, huomaisimme hyvinkin sen,
että aivan ensimmäisen vokaalin kohdalla suu olisi supussa, eli sanan ääntämystä kuvaavilla termeillä
ensivokaali on ns. pyöreä vokaali (joita ovat suomessao, ö. u ja y).

3 Kieli on moniselitteistä ja epätäsmällistä

Kieli ei ole aina ollut samanlaista, eikä kieli nytkään ole kaikille aivan samaa. Kielessä on myös monise-
litteisyyttä eri tasoilla. Yksittäisiä sananmuotoja tai virkkeitä voidaan tulkita useammalla tavalla. Kielen
koodausjärjestelmät ovat löyhiä eivätkä luonnolliset kielet näiltä osin ole lainkaan ohjelmointikielten
kaltaisia.

3.1 Kieli vaihtelee ja muuttuu

Kieli muuttuu. Sen havaitsee kyllä, jos lukee useamman kymmenen vuoden takaista tekstiä. Monet sanat,
kutendirektiivi ja kännykkä eivät olleet tuolloin tunnettuja, ja silloinen teksti vaikuttaa kenties huolitel-
lummalta kuin nykyinen. Jos tekstissä lukeeharakkata eikäharakkaa, voi arvata, ettei teksti ehkä ole
aivan tuoretta (vaan esim. Juhani Ahoa). Jos taas tulee vastaan muotosutea pro sutta, voi epäillä, että
se on kirjoitettu lähiaikoina jossakin epämuodollisessa yhteydessä.

Kielissä on myös alueellisia murteita ja toisaalta korkeasti koulutettu väki voi puhua ja kirjoittaa aika
lailla eri tyylillä kuin vähemmän koulutettu. Chatissä ja tekstiviesteissä käytetään ja kirjoitetaan kieltä
vapaammin kuin pysyvämpään käyttöön tarkoitetussa tekstissä. Kaikki tämä vaihtelu ja muutos asettaa
omia vaatimuksiaan kieliteknologialle.

Puhuttu kieli on vaihtelevampaa kuin kirjoitettu. Kirjoitetulla kielellä on yleensä varsin tarkat normit, jot-
ka usein nimenomaisesti määräävät kullekin sanalle yhden ainoan kirjoitusasun oikeaksi (esim.pahoit-
taa eikäpahottaa) tai tietyille asioille yhden nimenomaisen suositellun ilmauksen. Puhekielille on aika
lailla erilaiset kielioppisäännöt kuin kirjoitetuille kielille ja niillä on hieman eri lailla painotetut sanas-
tonsa. Puhekielet ovat lause- ja muoto-opillisesti selvästi erilaista kuin kirjoitetut. Vain harvojen kielten
puhutun muodon kielioppeja on kuitenkaan vielä laadittu, vaikka hyvin monien pienten kieliyhteisöjen
kirjoitettujen kielten kieliopit ovat saatavilla.

Puhutussa kielessä käytetään helpommin paikallisia murrepohjaisia muotoja tai sanojakin. Myös tyyliä ja
huolittelun astetta saatetaan vaihdella mielialan ja tilanteen mukaan. Nopeasti puhuttaessa tietyt kohdat
paitsi lyhenevät niin myös yksinkertaistuvat ja joitakin osia sanoista voi jäädä kokonaan ääntymättä.

Osa puhutun kielen murrepohjaisista yksittäisten puhujien puheen eroista on tiedostamattomia. Usein
puhuja luulee tietoisesti välttävänsä kaikkia kotimurteestaan muistuttavia piirteitä, muttei siinä kuiten-
kaan täysin onnistu. Vain harjaantunut ja murre-eroista tietoinen kuulija pystyy kuitenkin tunnistamaan
tällaisia eroja.

3.2 Sananmuotojen moniselitteisyys

Sananmuotojen moniselitteisyyttä syntyy usealla tavalla. Toisaalta jo perusmuoto voi olla moniselitteinen
sanaluokkansa tai merkityksensä puolesta. Toisaalta taivutus, yhdyssanan muodostaminen tai sanajohto
voi sattumalta aiheuttaa moniselitteisyyttä.

Esimerkiksi englannin kielessä moniselitteisyys on runsasta, ehkä noin puolet juoksevan tekstin saneista
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voitaisiin tulkita useammalla kuin yhdellä tavalla. Sananmuodot kutenhand voivat olla joko substantii-
veja (my hand was hurt) tai verbejä (please, hand me that paper).

Sanojen taivuttaminen voi tuottaa monitulkintaisuuksia eri tavoin. Suomen kielessä esim.hauista syntyy
substantiivistahauki yksikön elatiivina, substantiivistahaku monikon elatiivina ja sanastahauis yksi-
kön partitiivina. Sijapääte-ta sisältyy sijapäätteeseen-sta, jotenloppukirjainten puolesta elatiivimuodot
voisivat olla partitiiveja jostakin toisesta sanasta. Lisäksi astevaihtelu voi muuttaa vartaloa toisen sanan
kaltaiseksi, tässä pudottamallahauki-sanank-kirjaimen pois saadaan osa toisen sanan vartaloa. Yhteis-
vaikutuksena näistä ilmiöistä kieleen syntyy moniselitteisiä sananmuotoja.

Suomen kielessä saneista kuitenkin vain pieni osa on moniselitteisiä noin 10 %, mikä johtuu kai osittain
siitä, että sanojen vartalot ovat melko pitkiä englantiin tai ruotsiin verrattuna.

Yhdyssana voi olla toisen sanan kaltainen, esim. sananmuodostakuutamoilta on vaikea arvata, tarkoi-
tetaanko yhdyssanaakuutamo-ilta vaiko kuutamo-sanan monikon ablatiivia. Ruotsin kielessä sanojen
vartalot ovat usein yksitavuisia ja saattavat alkaa useamman konsonantin yhdistelmällä tai vastaavas-
ti päättyä siten. Tästä syntyy aika lailla periaatteellisia monitulkintaisuuksia kuten esim. sananmuoto
frukosten, joka voidaan tulkita paitsi yksiosaisenafrukost-sanan määrättymä muotona, myös useana
erilaisena yhdyssanana kutenfru+ko+sten tai fru+kost-sanan määrättynä muotona jne.

Sananmuotojen moniselitteisyys on aika petollista sikäli, että ihminen ei kovinkaan hyvin havaitse sitä.
Ihminen arvaa useimmiten sananmuotojen oikean tulkinnan huomaamattaan asiayhteyden ja odotustensa
perusteella. Esimerkiksi virkkeessäAhdin luo pääsi kuusi alamaista jokainen sane on moniselitteinen,
mutta sen havaitakseen täytyy virkettä katsoa aivan toisella silmällä.

Koeta harjoituksen vuoksi itse päätellä seuraavien sananmuotojen kaikki tulkinnat (perusmuoto ja sana-
luokka kustakin tulkinnasta): (a)alusta, (b) koneista.

3.3 Lauserakenteen moniselitteisyys

Saneista muodostuu lauseita ja lauseista virkkeitä, muttamitä lauseiden rakenne oikein on? Yksittäis-
ten saneiden rooleja lauseessa voidaan kuvata esimerkiksiseuraavasti: (jäljessä seuraavan substantiivin)
genetiiviattribuutti tai adjektiiviattribuutti, (lauseita yhdistävä) alistuskonjunktio, (lauseen) adverbiaali,
tai toisaalta esim. (lauseen) subjekti, objekti tai predikaatti. Tällainen kuvaustapa on ns. klassillisessa
lauseenjäsennyksessä.

Kielitieteellisissä teorioissa ja sittemmin myös tietokoneen ohjelmointikielissä on käytetty nk. lauseke-
rakennetta (phrase structure), jota kuvataan usein puurakenteella.

Puurakenne on eräs tapa kuvata vietekkäisten saneiden tai niistä koostuvien laajempien kokonaisuuksien
yhteenkuuluvuutta. Puun osa, ns. alipuu edustaa lauseketta, jonka osat kuuluvat läheisemmin toisiinsa
kuin alipuun ulkopuolella oleviin sanoihin. Kuvan 2 rakenne ilmaisisi siten, että predikaattiloves ja
objekti Mary kuuluvat tiukemmin yhteen kuin subjekti näihin kumpaankaan.

John

NP

loves

V

Mary

NP

VP

S

Kuva 2: Lauseen puurakenne
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Kielissä on erilaisia kieliopillisia keinoja lauseen rakenteen ilmaisemiseksi. Englannin kielessä sanan tai
lausekkeen sijaintipaikka lauseessa on tärkeä keino, sillä irrallisista sanoista ei juurikaan näe, ovatko ne
verbejä, substantiiveja vai adjektiiveja, esim.:

they paint the wall
this paint is wet

Paitsi yksittäisten sanojen sanaluokat, riippuvat englannissa saneiden roolit lauseenjäsennyksessä niiden
keskenäisestä järjestyksestä, esim.:

the elephant killed the snake
the snake killed the elephant

Suomen kielessä puolestaan saneen sijainti lauseessa ei kerro kovinkaan paljon, mutta sanojen taivutus-
päätteet sitäkin enemmän:

jänis söi porkkanat
porkkanat söi jänis

Sijamuodoilla, prepositioilla ja saneiden järjestyksellä tms. näkyviin merkitty lauserakenne ei kuitenkaan
koodaa kaikkea, mikä tarvittaisiin merkityksen täsmällistä päättelemistä varten. Esimerkiksi ilmaukses-
sa:

punainen tupa ja perunamaa

ei ole minkäänlaista näkyvää kieliopillista merkintää siitä, olisiko kyseinen perunamaa punainen vai ei. Ei
perunamaa luultavasti punainen ole, mutta se tieto ei tule tuosta ilmauksesta vaan siitä, mitä maailmassa
olevista asioista muuten tiedämme. Jossakin toisessa lauseessa kuten seuraavassa:

ylväs ryhti ja käytös

voimme hyvin arvata, että on kyse myös ylväästä käytöksestä, vaikka tästäkään ei ole näkyvää merkintää.

Aina ei oikea tulkinta selviä, kieliopillisten kriteerien, sanakirjan tai edes meitä ympäröivän fysikaalisen
maailman tavanomaisilla ominaisuuksilla. Joskus tarvitaan lisänä yhteiseksi oletettua tietoa historiasta ja
kulttuurista kuten seuraavassa:

Sen hän teki hyvällä syyllä, sillä Cortesin nimi oli meidän päivinämme yhtä kuuluisa
kuin Caesarin roomalaisten keskuudessa tai Hannibalin kartagolaisten parissa.

Caesarin nimi oli kuuluisa roomalaisten keskuudessa, mutta Cortesin nimi ei voinut olla kuuluisa Caesa-
rin roomalaisten keskuudessa, vaan kyseessä on vertailu... yhtä kuuluisa kuin Caesarin nimi oli roo-
malaisten keskuudessa tai .... Tässänimi-sanan pois jättäminen houkuttelee lukijaa väärälle polulle
virkkeen tulkinnassa.

Seuraavan virkkeen tulkinta on yhtä lailla pulmallinen:

Kun näemme surkeiden alkuasukkaiden veren punaaman käden kohoavan pyytä-
mään taivaan siunausta asialle, tunnemme tämä teon yhteydessä jotakin inhon
tapaista.
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Irrallinen lause ei sisällä tarpeeksi tietoa yksiselitteistä tulkintaa varten. Ollaksemme varmoja, tarvitsi-
simme tietoa niiden tapahtumien kulusta, joihin virkkeen tekstissä viitataan. Tässä tapauksessa käsi oli
konkistadorin käsi, jonka alkuasukasparkojen veri oli punannut, sulutuksen avulla ilmaistuna((surkei-
den alkuasukkaiden) veren) punaaman käden. Kielioppi ei tässä auta sulkemaan pois toista tulkin-
taa, jossa kohoava käsi olisi ollut alkuasukkaiden (yhteinen) käsi, sulkujen avulla esitettynä(surkeiden
alkuasukkaiden) (veren punaaman käden). Rakenteellisesti kyse on siitä, että peräkkäiset genetiivi-
muotoiset substantiivit voidaan yhdistää erilaisissa järjestyksissä.

3.4 Merkityksen moniselitteisyys

Edellä on puhuttu siitä, että tietty sananmuoto voi olla moniselitteinen, eli sananmuoto voi tyypillisesti
olla kahden tai useamman eri lekseemin taivutusmuoto. Vaikka olisimme osanneet päätellä, mistä lek-
seemistä on kyse, ei moniselitteisyys lopu siihen.

Monet lekseemitkin ovat monimerkityksisiä eli hakusanalla on useampia alamerkityksiä. Otetaan esimer-
kisi suomen kielenlaskea-verbi, jota voidaan käyttää erilaisissa merkityksissä:päästää joku jonnekin,
liukua jotakin alas, suorittaa aritmetiikkaa jne. Tämäkään moniselitteisyys, eli ns. polysemia ei ole
kielen käyttäjälle kovin ilmeinen. Kussakin käyttöyhteydessä yleensä vain yksi näistä sanan alamerki-
tyksistä tuntuu mahdolliselta, eivätkä muut tule edes mieleen, esim.:

karja laskettiin laitumelle,
hän laski jyrkän mäen alas yhdellä suksella, mutta pysyi pystyssä,
laske nämä luvut yhteen.

3.5 Kieli on epätäsmällistä

Ihmisten kieli sanoin kuin ihmisten ajattelu on aivan eri tavalla epätäsmällistä, kuin mihin mikään ma-
temaattinen epätäsmällisyyden kuvaustapa on varautunut.Nämä täsmälliset kuvaustavat pyrkivät palaut-
tamaan epätäsmällisyyden joko todennäköisyyksiksi (eli luvuiksi välillä [0,1] tai muulle asteikolle. Jos
pohdimme vaikka yksinkertaisen substantiivin,tuoli, merkitystä tai sitä, mitä voi kutsua tuoliksi, huo-
maamme, että tuoleja ovat kaikenlaiset istumiseen tarkoitetut huonekalut tai sellaisia muistuttavat. Käy-
tännössä tuolit voivat olla monenlaisia, eikä niille voidaantaa fysikaalista tai geometristä määritelmää.
Muotoiljan luomus voi paljastua tuoliksi vasta, kun kuulemme selityksen. Totuttujen tuolien kaltaisuus
on vielä subjektiivisempi ja sattumanvaraisempi käsite.

Ehkä tällaisia asioita on joskus helpompi lähestyä vuorovaikutteisen keskustelun viitekehyksessä. Epä-
täsmällisyys ei useissa tilanteissa haittaa, koska melko viitteellinen vuorosana riittää viemään keskus-
telua hyvin eteenpäin. Erityisesti vielä keskustelun eteneminen voidaan ymmärtää vedoten puhujan ja
kuulijan mentaaliseen malliin keskustelun senhetkisestätilasta.

Myös sellaiset kielen käsitteet kuinhyvä tai nopea ovat suhteellisia, kelluvia ja vuosien kuluessa muut-
tuvia. Nopea tietokone ei esimerkiksi tarkoita samaa nyt kuin joitakin vuosia sitten, jos arvioimme no-
peutta koneen yhden sekunnin aikana suorittamien käskyjenmäärällä. Sen sijaan kunakin ajanhetkenä
tavanomaista tehokkaampaa tietokonetta voidaan pitää nopeana.

3.6 Onko moniselitteisyys ja epätäsmällisyys rakennevirhe?

Olemme havainneet, että luonnollinen kieli on kovin moniselitteistä ja epämääräistä. Onko se virhe?
Voitaisiinko ajatella, että kieli olisi näissä suhteissa ”korjattavissa”?

Jotkut asiat voisivat olla kai paremminkin, esimerkiksi keinotekoinen kieli esperanto on taivutuksel-
taan paljon yksinkertaisempi kuin pääosa luonnollisista kielistä (ellei peräti yksinkertaisempi kuin kaikki
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luonnolliset kielet). Kaikki substantiivit päättyväto-kirjaimeen ja kaikkien sanojen taipuminen on sään-
nöllistä, myösolla-verbin vastineen. Tällainen säännöllisyys helpottaisi joitakin kieliteknologisia tehtä-
viä ja vähentäisi toki myös moniselitteisyyttä. Sanojen taipumisen kuvaaminen täsmällisillä säännöillä
ja jäsennysmenetelmillä onnistuu helpommin näin säännölliselle luonnolliselle kielelle, mutta tämä osa
on kuitenkin niitä, jotka onnistuvat luonnollisille kielille kuitenkin.

Esperantossakin ja sen puoleen missä tahansa kuviteltavissa olevassa keinotekoisessakin kielessä on ha-
kusanoilla alamerkityksiä. Näiden ratkaiseminen lienee esperantossa jokseenkin yhtä vaikeata kuin muis-
sakin kielissä.

Syntaktiset moniseliteisyydet lienevät läsnä ihmisen tietoisesti kehittämissä kielissä suunnilleen yhtä
vakavina kuin alkuperäisemmissä luonnollisissa kielissä.

Moniselitteisyyksiä ei siten oikein pääse karkuun, vaikkavaihtaisi keinotekoiseen kieleen. Matemaat-
tisten tai muiden ankaraa formalismia noudattavien kaavojen käyttö voisi olla yksiselitteisempää, mutta
luultavasti niiden käyttö olisi ihmisille niin vaivalloista ja hidasta, että niistä tuskin on kilpailijoiksi luon-
nollisen kielen tekstille tiedon tallennusmuotona. Luonnollisen kielen moniselitteisyyttä ja epämääräi-
syyttä voidaan siten pitää enimmäkseen kielten hyödyllisenä ominaisuutena, jonka ansiosta kielet kehit-
tyvät tarpeitten ja maailman mukana ja säilyvät käyttökelpoisina. Muuttuvassa maailmassa epätarkka ja
moniselitteinen kieli toimii joustavasti ja hyvin, kun taas yksiselitteinen ja tarkka kieli helpommin lakkaa
kokonaan toimimasta.
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