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Tämän tutkielman tutkimuskohteena ovat ei-lainatut Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet, jotka 
ovat muodoltaan substantiivilausekkeita ja joilla on adjektiivimäärite. Ei-lainatulla jakson 
nimellä tarkoitan sellaista jakson nimeä, joka ei ole sananlasku tai joka ei ole lainattu joltakin 
muulta teokselta. Aineisto koostuu 65 Uusi Päivä -sarjan jakson nimestä. Tavoitteena on 
selvittää, millaista sanastoa sarjalle tehdyissä jaksojen nimissä on. Erityisesti tarkastelen, 
millaisia substantiiveja ja adjektiiveja Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimissä on. Tavoitteena on 
myös selvittää millaisia sarjan jaksojen nimet ja jaksojen lyhyet kuvaukset ovat rakenteeltaan 
ja mitä jaksojen nimet ja kuvaukset kertovat jaksojen sisällöistä.  
 
Jaksojen nimien ja kuvausten tarkastelussa lähtökohtana toimii Christiane Nordin (1995) 
teoria nimien ja otsikoiden funktioista sekä Willam Labovin ja Joshua Waletzkyn (1997 
[1967]; Labov 1972) teoria narratiivien rakenteesta. Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet 
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toistuvista substantiiveista ja adjektiiveista esiintyy yllättävän monessa jakson nimessä.   Uusi 
Päivä -sarjan jaksojen nimissä toistuvat substantiivit ja adjektiivit voidaan nähdä saippua- ja 
päivittäissarjan luonteelle ominaisina, sillä erilaiset tunteet, teot, valinnat ja salaiset asiat 
ovat saippua- ja päivittäissarjoille tyypillisiä. Jaksojen nimet, joissa on edellä mainittuja 
toistuvia substantiiveja ja adjektiiveja, houkuttelevat myös katsojia. Ne ilmaisevat, että 
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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkielman ensisijaisena tutkimuskohteena ovat ei-lainatut Uusi Päivä -

televisiosarjan jaksojen nimet, jotka ovat muodoltaan substantiivilausekkeita ja joilla 

on adjektiivimäärite, kuten esimerkiksi Hyvä äitipuoli (Uusi Päivä, kausi 4, jakso 369). 

Termillä ei-lainattu tarkoitan sellaista jakson nimeä, joka ei ole sananlasku tai joka ei 

ole lainattu joltakin muulta teokselta, kuten esimerkiksi elokuvan tai 

musiikkikappaleen nimi. Tarkoituksena on selvittää, millaisia substantiiveja ja 

adjektiiveja jaksojen nimistä löytyy. Substantiivien ja adjektiivien tarkastelun lisäksi 

tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia Uusi Päivä -sarjan jaksojen 

nimet ja jaksojen lyhyet kuvaukset ovat rakenteeltaan ja mitä niistä saa selville, eli 

mitä ne kertovat jaksojen sisällöistä.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat siis seuraavat:    

• Millaisia substantiiveja ja adjektiiveja Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimissä on? 

• Millaisia Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet ja kuvaukset ovat rakenteeltaan? 

• Mitä Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet ja kuvaukset kertovat jaksojen 

sisällöistä? 

 

Tutkimuskohteeksi valikoitui ei-lainatut Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet, koska 

tavoitteenani on selvittää, millaisia sarjalle tehdyt (eli ei-lainatut) jaksojen nimet ovat 

ja millaista sanastoa niissä on.  

  

 

1.2 Aineisto 

 

Aineistona tälle tutkimukselle toimivat ei-lainatut Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet 

ja jaksojen kuvaukset. Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet ja kuvaukset on listattu Ylen 

verkkosivulla (Yle Uusi Päivä). Tämän tutkimuksen ensisijaisena tutkimuskohteena 

ovat ei-lainatut jaksojen nimet, jotka ovat muodoltaan substantiivilausekkeita ja joilla 
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on adjektiivimäärite. Olen poiminut Ylen verkkosivun listalta kaikki ne jaksojen nimet, 

jotka täyttävät edellä mainitut kriteerit. Aineisto koostuu yhteensä 65 Uusi Päivä -

sarjan jakson nimestä. Aineiston esittelen tarkemmin luvussa 2.1 

 

 

1.3 Aiempi tutkimus 

 

Uusi Päivä -televisiosarjaa on tutkittu aikaisemmissa tutkimuksissa. Uusi Päivä -sarjaa 

käsikirjoittanut Anumirjami Tukia (2018) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut sarjan 

komediallista dialogia. Tukia (2018) mainitsee tutkielmassaan Niina Ruhan (2015) ja 

Siiri Huttusen (2012) lopputyöt. Uusi Päivä -sarjassa käsikirjoittajaharjoittelijana 

toiminut Ruha (2015) on tutkinut miten Uusi Päivä -sarjaan luodaan uusi 

henkilöhahmo. Huttunen (2012) on puolestaan tarkastellut Uusi Päivä -sarjan 

lisämateriaalina toimivaa nettivideosarjaa. 

 

Televisiosarjojen jaksojen nimiä ei ole tutkittu kovinkaan paljon, minkä takia aihe on 

varsin mielenkiintoinen. Jenni-Elina Järvelä (2017) on pro gradu -tutkielmassaan 

tutkinut miten englanninkielisten televisiosarjojen jaksojen nimet, joissa esiintyy 

viittauksia eli lainoja, on käännetty suomeksi. Miina Kakko (2019) on puolestaan 

tarkastellut kandidaatintutkielmassaan Salatut elämät -televisiosarjan jaksojen 

nimissä esiintyvää huumoria.  

 

Substantiivilausekkeiden määritteitä on tutkittu. Esimerkiksi Sara Kannisto (2012) on 

pro gradu -tutkielmassaan tutkinut, miten ja millaisia substantiivilausekkeita 

edistyneet suomenoppijat muodostavat.  

 

Substantiiveja ja adjektiiveja voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta. 

Semanttisestakin näkökulmasta substantiivit ja adjektiivit voidaan lajitella eri ryhmiin 

monella eri tapaa. Esimerkiksi Jutta Peltonen (2011) on pro gradu -tutkielmassaan 

tutkinut lasten kuvakirjoissa olevia substantiiveja ja adjektiiveja semanttisesta 

näkökulmasta. Aimo Hakanen (1973) on väitöskirjassaan tutkinut adjektiiveja 

pääasiassa morfologisesta näkökulmasta, mutta myös semanttisesta näkökulmasta.  
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1.4 Tutkielman rakenne 

 

Tämä tutkielma koostuu kahdeksasta luvusta. Ensimmäisessä luvussa eli johdannossa 

esittelen tutkimuksen tarkoituksen, tutkimuskysymykset, aiempaa tutkimusta ja 

kerron lyhyesti aineistosta. Aineiston ja tutkimusmenetelmät esittelen tarkemmin 

toisessa luvussa. Toisessa luvussa on myös teoriaa saippua- ja päivittäissarjasta sekä 

substantiivilausekkeesta. Lisäksi esittelen, millainen Uusi Päivä -sarja on. Kolmas luku 

käsittelee Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimiä, ja neljäs luku käsittelee sarjan jaksojen 

kuvauksia. Viides luku käsittelee jaksojen nimissä olevia substantiiveja ja kuudes luku 

vastaavasti adjektiiveja. Tutkielman seitsemännessä luvussa pohdin tuloksia, ja 

kahdeksas luku on kokoava katsaus.  

 

 

2. Aineisto, menetelmät ja taustaa 

 

Tässä luvussa esittelen aineiston ja tutkimusmenetelmät sekä hieman taustateoriaa. 

Luvussa 2.1 esittelen tutkielman aineiston ja tutkimusmenetelmät. Luvussa 2.2 on 

teoriaa saippua- ja päivittäissarjasta. Uusi Päivä -sarjan esittelen luvussa 2.3. Luvussa 

2.4 on teoriaa substantiivilausekkeesta.  

 

 

2.1 Aineisto ja menetelmät 

 

Aineistona tälle tutkimukselle toimii ei-lainatut Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet ja 

jaksojen kuvaukset. Lista Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimistä ja kuvauksista löytyy Ylen 

verkkosivun Uusi Päivä -sarjan omalta aihesivustolta (Yle Uusi Päivä). Tämän 

tutkimuksen ensisijaisena tutkimuskohteena ovat ei-lainatut jaksojen nimet, jotka 

ovat muodoltaan substantiivilausekkeita ja joilla on adjektiivimäärite, kuten 

esimerkiksi Hyvä äitipuoli (Uusi Päivä, kausi 4, jakso 369). Olen poiminut Ylen 

verkkosivun listalta kaikki ne jaksojen nimet, jotka täyttävät nämä kriteerit.  
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Aineisto koostuu yhteensä 65 Uusi Päivä -sarjan jakson nimestä. Aineistossa on 

yhteensä 65 substantiivia ja 66 adjektiivia. Adjektiiveja on yksi enemmän kuin 

substantiiveja, koska yhden jakson nimessä (Pieniä suuria tekoja, kausi 5, jakso 469) 

on kaksi adjektiivimääritettä. Osa adjektiiveista ja substantiiveista esiintyy aineistossa 

useamman jakson nimessä. Tämä tarkoittaa sitä, että aineistossa on 53 erilaista 

substantiivia ja 39 erilaista adjektiivia. Jaksot ovat sarjan viimeiseltä kuudelta 

kaudelta eli kausilta neljä–yhdeksän, koska sarjan ensimmäisten kausien jaksojen 

nimet ovat osittain lainattuja. Tutkielman lopussa olevassa liitteessä on luettelo 

edellä mainituista tämän tutkimuksen kohteena olevista 65 ei-lainatuista jaksojen 

nimistä, jotka ovat muodoltaan substantiivilausekkeita ja joilla on adjektiivimäärite.  

 

Substantiivien ja adjektiivien tarkastelun lisäksi tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää, millaisia Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet ja kuvaukset ovat rakenteeltaan 

ja mitä ne kertovat jaksojen sisällöistä. Jaksojen nimien tarkastelussa käytän apuna 

Christiane Nordin (1995) teoriaa nimien ja otsikoiden eri funktioista. Jaksojen 

kuvausten tarkastelussa käytän lähtökohtana William Labovin ja Joshua Waletzkyn 

(1997 [1967]; Labov 1972) teoriaa narratiivien rakenteesta.  

 

 

2.2 Saippuaooppera ja päivittäissarja 

 

Tämän luvun tarkoitus on antaa yleiskuva siitä, millaisia jatkuvajuoniset saippua- ja 

päivittäissarjat ovat rakenteeltaan ja mistä ne yleensä kertovat. 

   

Televisiosarjat voidaan Aaltosen (2018: 175) mukaan jakaa niiden rakenteen mukaan 

kahteen ryhmään: episodisarjoihin ja jatkuvajuonisiin sarjoihin. Episodisarjoiksi 

luokitellaan sellaiset sarjat, joiden jaksojen juonet saatetaan loppuun kunkin jakson 

lopussa. Jatkuvajuonisiksi sarjoiksi kutsutaan puolestaan sellaisia sarjoja, joiden 

eripituiset juonet jatkuvat jaksosta toiseen. Episodisarjan jokaisessa jaksossa 

kerrotaan uusi itsenäinen tarina, kun taas jatkuvajuonisen sarjan tarina rakentuu 

jakso jaksolta. Näitä kahta sarjatyyppiä yhdistää kuitenkin se, että niiden 

henkilöhahmot ja perustilanne pysyvät samoina. Aaltonen luokittelee 
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episodisarjoiksi muun muassa tilannekomediat, jännitys- ja lääkärisarjat. 

Jatkuvajuonisia sarjoja ovat esimerkiksi saippuaoopperat ja minisarjat. (Aaltonen 

2018: 175.)  

 

Episodisarjojen ja jatkuvajuonisten sarjojen välinen raja on kuitenkin häilyvä. 

Aaltonen (2018: 175) mainitsee sarjatyypit semi-serial ja flexi-narratiivi, joissa on sekä 

jaksosta toiseen jatkuvia juonia että jakson mittaisia juonia. Uusi Päivä -sarjassa on 

myös eripituisia juonia. Tukian (2018: 23) mukaan Uusi Päivä -sarjan juonten pituudet 

vaihtelevat jaksokohtaisista juonista aina kaudesta toiseen jatkuviin juoniin asti.  

 

Saippuaooppera, tai saippuasarja, sai nimensä Yhdysvalloista, jossa erityisesti 

kotiäideille suunnatut koukuttavat jatkuvajuoniset televisiosarjat olivat täynnä 

pesuainemainoksia. Alun perin radiossa esitetyt, ja myöhemmin televisioon 

siirtyneet, ohjelmat olivat siis pesuaine valmistajien sponsoroimia ja niitä lähetettiin 

päivisin. (Nikkinen & Vacklin 2012: 54–55; Pylkkänen 2003: 168.)  

 

Saippuaoopperoille on Nikkisen ja Vacklinin (2012: 56) mukaan tyypillistä, että niissä 

on monta henkilöhahmoa, mutta yksittäistä päähenkilöä niissä ei ole. 

Saippuaoopperoissa voi kuitenkin olla muutama hieman seuratumpi ja 

vakiintuneempi henkilöhahmo, kuten esimerkiksi sarjassa pitkään ollut hahmo. 

Saippuaoopperoissa käsitellään yleensä kotimaisia aiheita ja niiden keskiönä on usein 

jokin pieni yhteisö, jonka edesottamuksia seurataan.  (Nikkinen & Vacklin 2012: 55–

56.) 

 

Saippuaoopperoissa on yleensä monta päällekkäistä juonta ja juonet rakentuvat 

pitkälti henkilöhahmojen suhteiden ympärille. Aaltosen (2018: 180) mukaan 

saippuaoopperoille on tyypillistä, että ratkaisuja tarinoihin ja ongelmiin viivytetään, 

esimerkiksi hyppäämällä tarinasta toiseen juuri kun jotain ratkaisevaa on 

tapahtumassa. Katsojat yritetään saada koukkuun myös esimerkiksi cliffhangereiden 

avulla.  Cliffhanger tarkoittaa sitä, että jakso loppuu jännittävään tilanteeseen kesken 

dramaattista kohtausta. (Aaltonen 2018: 180–181.) 
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Nikkisen ja Vacklinin (2012: 55) mukaan saippuaoopperaa, jonka kohdeyleisönä ovat 

perinteisesti olleet kotiäidit, ei aina ole ollut arvostettu sarjatyyppinä ja sitä on 

käytetty vähättelevänä nimityksenä. Saippuaooppera-termin rinnalle on noussut 

päivittäissarja-termi, jota käytetään Suomessa esimerkiksi Salatut elämät -sarjasta 

(Nikkinen & Vacklin 2012: 55). Kuten Tukia (2018: 19) toteaa, myös Uusi Päivä -sarja 

luokitellaan päivittäissarjaksi. Päivittäissarja eroaa saippuaoopperasta lähinnä siinä, 

että päivittäissarjaa lähetetään parhaaseen katseluaikaan (Nikkinen & Vacklin 2012: 

55).  

 

 

2.3 Uusi Päivä -televisiosarja  

 

Uusi Päivä on Ylen tuottama päivittäissarja, jota esitettiin Ylen TV2 -kanavalla vuosina 

2010–2018. Uusi Päivä -sarjaa tehtiin yhdeksän tuotantokautta ja jaksoja on 

yhteensä 802 (Yle Uusi Päivä). Jaksoja esitettiin Ylen TV2 -kanavalla ja niitä pystyi 

katsomaan ennakkoon Yle Areenassa.  

 

Yle Areenassa (Yle Areena Uusi Päivä) sarjaa kuvaillaan seuraavasti: ”Uusi päivä on 

draamakomediasarja, joka kertoo kuvitteellisen Virtauksen kaupungin asukkaiden, 

nuorten ja varttuneempien elämästä, iloineen ja suruineen”. Sarjassa seurataan 

muun muassa Haaviston perheen, Virtauksen ilmaisutaidon lukion oppilaiden ja 

opettajien sekä Suner-nimisen yrityksen työntekijöiden elämää. Uusi Päivä -sarjan 

alkuperäisidean kehittäjä Seppo Vesiluoma kertookin sarjaa käsittelevän 

dokumenttisarjan ensimmäisessä osassa (UP-dokkari: Mistä kaikki alkoi?), että sarjan 

juonet pyörivät juuri perhe-elämän, koulumaailman ja työelämän ympärillä.  

Myöhemmillä kausilla seurataan myös opiskelijaelämää Tampereella (UP-dokkari: 

Mistä kaikki alkoi?). Sarjan keskeisimpänä tapahtumapaikkana on Voimala-niminen 

rakennus, jossa sijaitsee lukion lisäksi terveyskeskus, kahvila ja muita yrityksiä. 

 

Musiikki on tärkeä osa Uusi Päivä -sarjaa, sillä sarjan yhtenä keskipisteenä on 

ilmaisutaidon lukio. Virtauksen lukiossa pidetään usein musiikkiesityksiä ja lukion 

oppilaat ovat perustaneet omia bändejä. Jaksoissa esitetyt musiikkikappaleet ovat 
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joko sarjaa varten tehtyjä kappaleita tai covereita (UP-dokkari: Television 

musiikkipioneeri). Osa sarjan jaksoista on myös musikaalijaksoja, kuten esimerkiksi 

neljännen kauden jakso nimeltä Vilman vaikea valinta (Uusi Päivä, kausi 4, jakso 343).  

 

Uusi Päivä -jaksot koostuvat kolmesta tai neljästä eri juonesta (Mattson 2019; Tukia 

2018: 23). Jokaisella juonella tai tarinalla on omat päähahmot. Uusi Päivä -sarjan 

pääkäsikirjoittaja Petri Repo toteaa, että sarjaa kirjoittaessa pyrittiin siihen, että 

jokaisessa jaksossa olisi ainakin yksi sarjan nuorten hahmojen ympärille rakentuva 

juoni ja yksi aikuisten hahmojen ympärille rakentuva juoni. (Mattson 2019.)  

 

 

2.4 Substantiivilauseke  

 

Tässä luvussa käsittelen lausekkeita ensin yleisesti, minkä jälkeen käsittelen 

tarkemmin substantiivilauseketta ja sen määritteitä. 

 

Kielitoimiston sanakirjassa lauseke määritellään seuraavasti: ”sanan ja sen 

mahdollisten määritteiden ja täydennysten muodostama kokonaisuus” (KS 2020 s.v. 

lauseke). Isossa suomen kieliopissa (ISK 2004: 428–429) lausekkeen kuvaillaan olevan 

yhtäjaksoinen rakenne, jonka sana muodostaa yhdessä mahdollisten laajennusten 

kanssa. Sitä sanaa, jota lausekkeen mahdolliset laajennukset määrittelevät kutsutaan 

edussanaksi. Jos lausekkeen edussana on esimerkiksi substantiivi, kutsutaan 

lauseketta substantiivilausekkeeksi. (ISK 2004: 428–429.)  

 

Substantiivilausekkeen lisäksi lauseketyyppejä ovat esimerkiksi adjektiivilauseke, 

adpositiolauseke, adverbiaalilauseke, infinitiivilauseke ja partisiippilauseke, joista Iso 

suomen kielioppi (2004: 428) antaa seuraavat esimerkit:  

 substantiivilauseke tämä viimeinen kohta 

 adjektiivilauseke vähän oudolta 

 adpositiolauseke ennen viimeistä kohtaa 

 adverbiaalilauseke erittäin usein 

 infinitiivilauseke lähtemään kotiin 
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 partisiippilauseke vastausta odottavia 

 

Substantiivilauseke on substantiivin ja sen mahdollisten laajennusten muodostama 

lauseke. Substantiivilausekkeen edussana on näin ollen substantiivi ja se voi saada 

erilaisia määritteitä, kuten esimerkiksi adjektiivimääritteen, genetiivimääritteen, 

partisiippimääritteen tai adverbiaalimääritteen. (ISK 2004: 557–558.)  

 

Tämän tutkielman tutkimuskohteena on Uusi Päivä -televisiosarjan jaksojen nimet, 

jotka ovat muodoltaan substantiivilausekkeita ja joilla on adjektiivimäärite. Esimerkki 

tällaisesta jakson nimestä on jakso nimeltä Rankka päivä (kausi 5, jakso 394), jossa 

substantiivia päivä on määritelty adjektiivilla rankka. Uusi Päivä -sarjan nimi on myös 

esimerkki substantiivilausekkeesta. Substantiivi päivä on lausekkeen edussana ja sillä 

on adjektiivimäärite uusi.  

 

 

3. Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet 

 

Tässä luvussa käsittelen Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimiä. Luvussa 3.1 käsittelen 

televisiosarjan jakson nimen merkitystä ja funktiota. Luvussa 3.2 käsittelen tv-

sarjojen jaksojen nimiä yleisellä tasolla ja luvussa 3.3 esittelen, millaisia Uusi Päivä -

sarjan jaksojen nimet ovat.  

 

 

3.1 Tv-sarjan jakson nimen merkitys ja funktio  

  

Kuten Järveläkin (2017) toteaa, televisiosarjojen nimistä, niiden käännöksistä tai 

niiden funktiosta ei ole kirjoitettu kovinkaan paljon. Martha Dynel (2010) on tutkinut 

elokuvien nimien merkitystä ja niiden kääntämistä. Koska sekä elokuvan nimi että 

televisiosarjan jakson nimi ovat liikkuvan kuvan kokonaisuuden nimiä, niiden 

merkitys on lähellä toisiaan. Christiane Nord (1995) on tutkinut kirjojen ja muiden 

kirjallisten teoksien nimien ja otsikoiden merkitystä ja funktiota sekä niiden 

kääntämistä. Nord (1995) luettelee kuusi funktioita, joita otsikoilla ja nimillä voi olla.  
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Järvelän (2017) tutkimuksen lähtökohtana ovat Nordin mainitsemat funktiot. Vaikka 

Nordin (1995) luettelemat funktiot pohjautuvat kirjallisten teosten nimiin, pätevät ne 

suurimmilta osin myös televisiosarjojen jaksojen nimiin.  

 

Dynel (2010: 189) toteaa, että elokuvan nimi on ikään kuin lyhyt tiivistelmä elokuvan 

sisällöstä. Lyhyet ja ytimekkäät nimet herättävät huomiota ja houkuttelevat katsojia 

(Dynel 2010: 189). Elokuvan nimellä on tärkeä merkitys, koska se edustaa koko 

elokuvaa muutaman sanan avulla. Samalla tavalla televisiosarjan jakson nimi edustaa 

jaksoa suppeassa muodossa.    

 

Nord (1995: 264–279), joka on tutkinut kirjallisten teosten nimiä ja otsikoita, 

mainitsee kuusi eri funktiota, joita otsikoilla ja nimillä voi olla. Käytän Nordin 

mainitsemista funktioista samoja suomennoksia, joita käytin omassa 

kandidaatintutkielmassani (Åkerlund 2017). Kandidaatintutkielmassani tutkin 

elokuvan tyylilajin vaikutusta siihen, miten elokuvan nimi on käännetty. Nordin 

(1995: 264–279) luettelemat funktiot, jotka pohjautuvat Karl Bühlerin ja Roman 

Jakobsonin kommunikatiivisiin funktioihin, ovat: 

• erottava funktio (distinctive function) 

• metatekstuaalinen funktio (metatextual function) 

• viestinnällinen funktio (phatic function) 

• informatiivinen funktio (informative/referential function)  

• ilmaisullinen funktio (expressive function) 

• vetoava funktio (appellative function).  

 

Nord (1995: 270) toteaa, että yksi nimen tärkeimmistä funktioista on erottava 

funktio, joka erottaa teokset toisistaan. Metatekstuaalinen funktio liittyy nimen 

kieleen ja tyylin. Nord painottaa, että teoksen nimen pitää olla muodoltaan ja 

tyyliltään sellainen, että sen tunnistaa nimeksi. Nimen viestinnällinen funktio liittyy 

nimen puoleensavetävyyteen. Nordin mukaan sopivan pituiset ja helposti 

muistettavat nimet vetävät puoleensa. Teoksen nimellä voi myös olla informatiivinen 

funktio. Nimi voi antaa vihjeitä esimerkiksi teoksen sisällöstä tai tyylistä. Teoksen 

nimellä voi myös olla ilmaisullinen funktio, jos nimellä viitataan johonkin tunteeseen 
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tai se sisältää esimerkiksi asenneadjektiivin. Vetoava funktio tarkoittaa taas sitä, että 

teoksen nimen on tarkoitus olla mahdollisimman houkutteleva ja voi sisältää 

esimerkiksi metaforan tai mietelauseen. (Nord 1995: 264–279.) 

 

 

3.2 Tv-sarjojen jaksojen nimistä yleisesti 

 

Tässä luvussa määrittelen ensin, mitä tarkoitan termeillä lainattu nimi ja ei-lainattu 

nimi, jonka jälkeen tarkastelen, millaisia televisiosarjojen jaksojen nimiä löytyy.  

 

Termillä lainattu nimi tarkoitan tässä tutkielmassa sellaista televisiosarjan jakson 

nimeä, joka on lainattu joltakin muulta teokselta, kuten esimerkiksi elokuvan nimi, 

musiikkikappaleen nimi tai musiikkikappaleen sanat. Lainatuksi nimeksi lasken myös 

sananlaskut, mietelauseet ja sanonnat.  Termillä ei-lainattu nimi tarkoitan taas 

sellaista televisiosarjan jakson nimeä, joka ei ole jonkin muun teoksen nimi. 

 

Järvelä (2017) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut miten englanninkielisten 

televisiosarjojen jaksojen nimet, joissa esiintyy viittauksia eli lainoja, ovat käännetty 

suomeksi. Järvelä on tarkastellut kahden yhdysvaltalaisen televisiosarjan, Greyn 

Anatomia ja Supernaturalin, jaksojen nimiä. Greyn Anatomian kaikkien jaksojen 

nimet ovat musiikkikappaleiden nimiä, kun taas Supernaturalin jaksojen nimet ovat 

lainoja vaihtelevista lähteistä tai eivät ole lainattuja. (Järvelä 2017.) 

 

Järvelä (2017: 16) mainitsee, että Greyn Anatomian ja Supernaturalin lisäksi 

esimerkiksi seuraavien televisiosarjojen jaksojen nimistä löytyy lainauksia: Gossip 

Girl, Modern Family, The Fall ja Sherlock. Järvelän (2017: 16–19) mainitsemissa 

televisiosarjoissa lainatut jaksojen nimet viittaavat seuraaviin asioihin:  

• elokuvan nimi (film title) 

• kaunokirjallisen teoksen nimi (literary work)  

• idiomaattinen ilmaus (idiomatic expression) 

• musiikkiyhtyeen nimi (band). 
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Järvelän (2017: 16–19) mukaan jaksojen nimet ovat joko lainattu suoraan tai niitä on 

hieman muokattu. Järvelä toteaa myös, että joidenkin televisiosarjojen nimet 

noudattavat yhtenäistä kaavaa, kuten Greyn Anatomian jaksojen nimet, jotka ovat 

kaikki musiikkikappaleiden nimiä. Järvelän (2017: 8) mukaan jaksojen niminä toimivat 

musiikkikappaleet kuvailevat jaksojen sisältöä mutta itse kappaletta ei välttämättä 

soiteta jakson aikana. 

 

 

3.3 Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet  

 

Tämän osion tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, millaisia Uusi Päivä -sarjan 

jaksojen nimet ovat. Jaksojen nimet löytyvät Ylen (Yle Uusi Päivä) verkkosivun Uusi 

Päivä -sarjan omalta aihesivustolta. Sarja koostuu yhdeksästä kaudesta, jotka 

puolestaan koostuvat yhteensä 802 jaksosta. Jaksoja on 52–102 per kausi.  

  

Sarjan ensimmäisten kausien jaksojen nimet ovat pääosin lainattuja nimiä. Nimet 

ovat sanontoja, sananlaskuja, mietelauseita, musiikkikappaleiden nimiä tai 

musiikkikappaleiden sanoja. Kahden ensimmäisen kauden jaksojen nimet ovat 

pääosin sanontoja, sananlaskuja ja mietelauseita, kuten esimerkiksi Kolmas kerta 

toden sanoo (kausi 1, jakso 19) ja Tyvestä puuhun noustaan (kausi 1, jakso 1). 

Kolmannen kauden ja neljännen kauden puoleen väliin asti jaksojen nimet ovat 

musiikkikappaleiden nimiä ja sanoja. Esimerkiksi jakson nimi Tämä ilta kävellään käsi 

kädessä (kausi 3, jakso 215) on Jenni Vartiaisen kappaleen ja albumin nimi (Warner 

Music 2020). Ensimmäiset kolme ja puoli kautta noudattavat näin ollen tietynlaisia 

kaavoja, aivan kuten Järvelän (2017) tutkimassa Greyn Anatomiassa (katso luku 3.2). 

  

Neljännen kauden puolestavälistä alkaen jaksojen nimet eivät noudata mitään tiettyä 

kaavaa. Osa jaksojen nimistä on lainattuja nimiä, kun taas osa nimistä ei viittaa 

mihinkään teokseen tai muuhun, eli eivät ole lainattuja. Lainattuja nimiä ovat 

esimerkiksi Sinkkuelämää (kausi 5, jakso 428), joka on televisiosarjan nimi, ja 

Hämähäkkimies (kausi 7, jakso 587), joka on sarjakuvahahmon nimi. Ei-lainatut nimet 

ovat esimerkiksi nomineja, lausekkeita tai lauseita. Ei-lainattuja nimiä ovat 
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esimerkiksi Salaisuuksia (kausi 6, jakso 504), Vilman vaikea valinta (kausi 4, jakso 343) 

ja Roni palaa Virtaukseen (kausi 4, jakso 349). 

  

Alla olevaan kuvioon (kuvio 1) olen listannut, millaisia jaksojen nimiä Uusi Päivä -

sarjasta löytyy. Lainatut nimet olen jakanut niiden alkuperän mukaan, ei-lainatut 

nimet olen jakanut muodon mukaan.  

 

 
 

Kuvio 1. Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimien jaottelu. 

 

 

4. Uusi Päivä -sarjan jaksojen kuvaukset 

 

Tässä luvussa käsittelen Uusi Päivä -sarjan jaksojen kuvauksia. Luvussa 4.1 pohdin 

televisiosarjan jakson kuvauksen merkitystä ja funktiota. Luvussa 4.2 esittelen 

William Labovin ja Joshua Waletzkyn (1997 [1967]) narratiiviteorian, jota käytän 

lähtökohtana jaksojen kuvausten tarkastelussa. Luvussa 4.3 esittelen, millaisia Uusi 

Päivä -sarjan jaksojen kuvaukset ovat.  

 

 

 

Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet

Lainatut nimet

Sanonnat, sananlaskut 
ja mietelauseet

Musiikkikappaleen nimi   
tai sanat

Elokuvan tai 
televisiosarjan nimi

Ei-lainatut nimet

Nominit

Substantiivit

Lausekkeet

Substantiivilausekkeet

Lauseet

Transitiivilause

Intransitiivilause
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4.1 Televisiosarjan jakson kuvauksen funktio 

 

Televisiosarjan jakson kuvaus on jakson nimen yhteydessä esiintyvä lyhyt kuvaus 

jakson sisällöstä. Televisiosarjojen jaksojen kuvaukset esiintyvät jaksojen nimien 

ohella esimerkiksi suoratoistopalveluissa, televisioiden ohjelmaoppaissa ja lehtien 

televisiopalstoilla. Jakson kuvauksella on monta eri funktiota. Luvussa 3.1 kirjoitin 

Nordin (1995) luettelemista funktioista, joita kirjallisen teoksen nimellä on. Nordin 

(1995: 264–273) teorian mukaiset funktiot ovat erottava funktio, metatekstuaalinen 

funktio, viestinnällinen funktio, informatiivinen funktio, ilmaisullinen funktio ja 

vetoava funktio. Osa näistä funktioista pätee mielestäni myös televisiosarjan jakson 

kuvaukselle.  

 

Yksi televisiosarjan jakson kuvauksen funktioista on Nordin (1995) teorian mukainen 

erottava funktio. Kuvaukset auttavat katsojaa erottamaan televisiosarjan useat 

jaksot toisistaan ja päättelemään sen, onko jo mahdollisesti nähnyt jakson. Jakson 

kuvauksella on myös Nordin (1995) teorian mukainen informatiivinen funktio. Kuvaus 

tiedottaa katsojaa jakson sisällöstä ja toimii jakson nimen apuna, sillä pelkkä nimi ei 

välttämättä sano paljoa. Jakson kuvauksella näen myös olevan Nordin (1995) teorian 

mukainen vetoava funktio, sillä kuvauksen yksi funktio on herättää katsojan 

mielenkiinto ja houkutella hänet katsomaan jakson.  

 

 

4.2 Kertomusten rakenne  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen myös Uusi Päivä -sarjan jaksojen kuvauksia ja niiden 

rakennetta. Jaksojen kuvauksia käsittelen tarkemmin tämän luvun lopussa, mutta ne 

ovat ikään kuin pieniä kertomuksia tai tiivistelmiä jaksojen tapahtumista. Tässä 

luvussa esittelen William Labovin ja Joshua Waletzkyn teorian narratiivien 

rakenteesta, jota käytän lähtökohtana kuvauksien tarkastelussa. Vaikka Uusi Päivä -

sarjan kuvaukset eivät ole täysmuotoisia kertomuksia, käytän kuvauksien 

tarkastelussa lähtökohtana Labovin ja Waletzkyn (1997 [1967]) rakennemallia, sillä 

se antaa hyvän kokonaiskuvan siitä, millaisista osista kertomukset voivat koostua. 
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Christa Timmerbacka (2015) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut oikeudellisessa 

tekstissä esiintyviä narratiiveja juuri Labovin ja Waletzkyn teorian pohjalta. 

Timmerbacka (2015: 68) toteaa, että vaikka kyseinen rakennemalli pohjautuu 

suullisiin kertomuksiin, sitä voidaan käyttää hyvin myös kirjallisten kertomusten 

tutkimiseen.     

 

Labov ja Waletzky (1997 [1967]) ovat siis tutkineet suullisia narratiiveja, eli 

kertomuksia, ja luoneet rakennemallin siitä, millaisista osista kertomukset voivat 

koostuvat. Toolan (1988: 146) huomauttaa, että Labov on myöhemmin laajentanut 

ja kehittänyt tätä rakennemallia teoksessaan Language in The Inner City.   

 

Labov ja Waletzky (1997 [1967]: 12) määrittelevät narratiivin olevan eräänlainen 

lauseiksi puettu referaatti aiemmista kokemuksista. Labovin (1972: 360–362) 

mukaan narratiivi koostuu, sen yksinkertaisimmassa muodossa, vähintään kahdesta 

kertovasta lauseesta (narrative clause), jotka kuvaavat tapahtumia 

aikajärjestyksessä. Kertovat lauseet ovat itsenäisiä lauseita ja niille on Hyvärisen 

(2010: 94) mukaan ominaista se, että ”niiden välillä on selkeä ajallinen ero”. 

Kertomukset voivat siis yksinkertaisimmillaan koostua ainoastaan muutamasta 

kertovasta lauseesta, mutta Labovin (1972: 363–365) mukaan kertomukset voivat 

kuitenkin koostua seuraavista osista, joiden järjestys voi tilanteen mukaan hieman 

vaihdella:  

1. Tiivistelmä (abstract) 

2. Orientaatio (orientation)  

3. Mutkistuva toiminta (complicating action)  

4. Arviointi (evaluation)  

5. Lopputulos (result/resolution)  

6. Kooda (coda)  

   (Labov 1972: 363; Hyvärinen 2010: 95) 

 

Käytän termeistä Hyvärisen (2010: 95) käyttämiä suomennoksia. Labov (1972: 363) 

toteaa, että kertomusten alussa on usein muutaman virkkeen pituinen tiivistelmä 

kertomuksen pääkohdista. Tiivistelmässä saadaan siis tietää se, ”mistä 
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kertomuksessa on kyse” (Hyvärinen 2010: 95). Orientaatiossa taas saadaan tietoa 

kertomuksen hahmoista, alkutilanteesta, tapahtuma-ajasta ja -paikasta ja luodaan 

lähtökohta kertomuksen tapahtumille (Labov 1972: 364). Orientaatiossa esitetään 

näin ollen kertomuksen setting, eli eräänlainen tapahtumamiljöö. Pitkänen (2003: 

39) kirjoittaa, että perinteisen näkemyksen mukaan setting sijoittuu yksinomaan 

kertomuksen alkuun ja tarjoaa kertomukselle relevanttia tietoa esimerkiksi juuri 

tapahtuma-ajasta ja paikasta. Pitkänen (2003: 39) itse näkee settingin eräänlaisena 

jatkumona, joka rakentuu pikkuhiljaa kertomuksen edetessä. Labov (1972: 364–365) 

toteaakin, että vaikka orientaatio-osio sijaitsee pääosin kertomuksen alussa, 

laajennetaan sitä usein myös kertomuksen edetessä.     

 

Labovin (1972: 359–360) mukaan kertomuksen tapahtumat esitetään mutkistuvassa 

toiminnassa. Hyvärisen (2010: 95) mukaan tässä osiossa saadaan vastaus 

kysymykseen ”mitä varsinaisesti tapahtui?”. Labov (1972: 366) toteaa, että yksi 

kertomuksen tärkeimmistä kohdista on arviointi, jossa ilmaistaan kertomuksen 

tarkoitus. Hyvärisen (2010: 95) mukaan arvioinnissa saadaan myös selville se mikä 

kertomuksessa oli erikoista tai merkittävää. Lopputulos-osiossa kertomuksen 

tapahtumat saatetaan päätökseen ja saadaan tietää mitä lopulta tapahtui (Labov 

1972: 363–370). Viimeinen osio on kooda, jonka tarkoitus on ilmaista kertomuksen 

loppuneen sitomalla kertomus nykyhetkeen (Labov 1972: 365).  

 

Tutkielmani kannalta kiinnostavimmat osiot Labovin ja Waletzkyn (1997 [1967]; 

Labov 1972) teorian mukaisesta kertomuksen rakenteesta ovat kolme ensimmäistä 

osiota, eli tiivistelmä, orientaatio ja mutkistuva toiminta. Jakson kuvaushan on 

itsessään ikään kuin johdantona toimiva tiivistelmä jakson tapahtumista. Uusi Päivä 

-sarjan jaksojen kuvaukset muodostuvat pääosin kolmesta tai neljästä lyhyestä 

virkkeestä. Virkkeet muodostuvat usein henkilöhahmon nimestä ja mutkistuvasta 

toiminnasta. Kuvaukset koostuvat siis muutamista virkkeistä, jotka sisältävät piirteitä 

sekä orientaatiosta (setting), että mutkistuvasta toiminnasta. Muita osia, eli 

arviointia, lopputulosta ja koodaa, ei löydy jaksojen kuvauksista. Yksi jaksojen 

kuvausten funktio on herättää katsojan mielenkiinto jaksoa kohtaan ja houkutella 



 16 

hänet katsomaan sen. Mikäli lopputulos, arviointi ja kooda ilmenisivät jakson 

kuvauksesta, paljastuisi jakson juoni, eikä katsojalle jäisi mitään mitä odottaa.  

 

 

4.3 Uusi Päivä -sarjan jaksojen kuvaukset  

 

Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet luovat itsessään eräänlaisen jännitteen, joka voi 

johtaa monenlaisiin tapahtumiin. Jaksojen nimet luovat näin ollen odotuksia 

katsojalle jakson juonen suhteen ja siitä, mitä jakson nimen perusteella voisi olettaa 

jaksossa tapahtuvan. Pelkästään jaksojen nimien antamat vihjeet ovat itsessään jo 

tehokkaita, sillä nimien tulkitsijalla on oletettavasti tietoa saippuasarjan ja draaman 

rakenteesta ja erityisesti Uusi Päivä -sarjan jaksoista ja juonenkäänteistä.  

 

Jaksojen kuvaukset paljastavatkin sitten enemmän jaksojen sisällöistä. Uusi Päivä -

sarjan jaksojen nimet ja kuvaukset muodostavat yhdessä eräänlaisen alkuasetelman 

jakson tapahtumille. Alkuasetelmalla tarkoitan tässä tutkielmassa jakson nimestä ja 

kuvauksesta selville saatavia tietoja, jotka muodostavat jaksojen juonten 

lähtökohdat. Uusi Päivä -sarjan ensimmäisen kahdeksan kauden jaksojen kuvaukset 

muodostuvat pääosin kolmesta tai neljästä lyhyestä virkkeestä. Virkkeet ovat pääosin 

yksilauseisia, ja niillä on SVO eli subjekti-verbi-objekti -rakenne. Sarjan viimeisen, eli 

yhdeksännen, kauden jaksojen kuvaukset ovat hieman pidempiä, kuin aikaisempien 

kausien kuvaukset.  

 

Kuten luvussa 4.2 totesin, Uusi Päivä -sarjan jaksojen kuvaukset sisältävät piirteitä 

Labovin ja Waletzkyn (1997 [1967]; Labov 1972) narratiiviteorian orientaatiosta ja 

mutkistuvasta toiminnasta. Orientaatiossa esitetään taustatietoa hahmoista ja 

tapahtumamiljööstä, eli luodaan setting, kun taas mutkistuva toiminta liittyy 

kertomuksen tapahtumakulkuun, eli juoneen, ja vie sitä eteenpäin. Jaksojen nimistä 

ja kuvauksista selville saatavia tietoja voivat olla juurikin esimerkiksi:  

• ketkä jakson päähahmot ovat, 

• hahmojen väliset mahdolliset konfliktit, 

• jakson minijuonten alkupisteet,  
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• juonten tapahtuma-ajat ja -paikat.  

 

Jakson päähahmolla tarkoitan sellaista hahmoa, joka esiintyy kyseisessä jaksossa, ja 

jonka ympärille joku jakson juonista rakentuu. Termillä minijuoni tarkoitan jaksossa 

esiintyvää lyhyttä yhden tai useamman henkilöhahmon ympärille kietoutuvaa juonta 

tai pidemmän juonen jaksokohtaista osuutta. Luvussa 2.3 mainitsin, että sarjan jaksot 

koostuvat kolmesta tai neljästä eri tarinasta tai juonesta (Mattson 2019; Tukia 2018). 

Jaksojen kuvaukset muodostuvat myös kolmesta tai neljästä eri virkkeestä, jotka 

toimivat ikään kuin itsenäisinä pieninä kuvauksina tai tiivistelminä jakson eri 

minijuonille. 

 

Havainnollistan seuraavaksi muutaman esimerkin avulla, millaisia Uusi Päivä -sarjan 

jaksojen kuvaukset ovat muodoltaan, ja mitä nimistä ja kuvauksista saa selville, eli 

millaiset alkuasetelmat ne muodostavat. Jaksojen kuvaukset löytyvät Ylen 

verkkosivun (Yle Uusi Päivä) Uusi Päivä -sarjan omalta aihesivustolta.  Kaksi 

ensimmäistä esimerkkiä ovat viidenneltä kaudelta. Ensimmäinen esimerkki on jakso 

nimeltä Kristan vaikea valinta (kausi 5, jakso 441), jonka kuvaus on seuraava:    

”Vilman romanttiset viritykset Karrin kanssa päättyvät riitaan. Kristan on 

tehtävä päätös pian. Elina lämpenee Niklakselle. Iris astuu Veetin virittämään 

ansaan.” (Uusi Päivä, Kristan vaikea valinta, kausi 5, jakso 441.) 

 

Jo itse jakson nimestä selviää, kuka on yksi jakson päähahmoista, nimittäin Krista-

niminen hahmo. Muut hahmot, joiden ympärille jakson eri juonet rakentuvat, 

ilmenevät jakson kuvauksesta. Kuvauksen eri virkkeet ilmaisevat mutkistuvaa 

toimintaa.  Kuvauksen virkkeet toimivat myös omina pieninä kuvauksina tai 

tiivistelminä jakson eri juonille. Tämän jakson kuvauksesta ei ilmene tapahtumien 

tapahtuma-aikaa tai -paikkaa. 

 

Toisena esimerkkinä käytän jaksoa Uusi oppilas (kausi 5, jakso 424), jonka kuvaus on 

seuraava:  



 18 

”Koulu alkaa ja uusi oppilas saapuu Karrin kiusaksi. Saarinen jallittaa Tuijaa 

yllättävin seurauksin. Vilma pääsee selville Kristan salaisuudesta.” (Uusi Päivä, 

Uusi oppilas, kausi 5, jakso 424.) 

 

Tämän jakson kuvauksesta ilmenee edellisen esimerkin yhteydessä mainittujen 

asioiden lisäksi myös jakson juonten tapahtuma-aika. Kuvauksesta käy nimittäin ilmi, 

että koulu alkaa, joten voidaan olettaa, että tapahtuma-aika on syksy. Jakson kuvaus 

nostaa esiin myös jakson nimessä esiintyvän uuden oppilaan, mistä voidaan päätellä, 

että uuden oppilaan ympärille rakentuva juoni on jakson pääjuoni. Uuden oppilaan 

saapuminen luo jännitteen siitä, miten uusi oppilas vaikuttaa koulun tai hahmojen 

dynamiikkaan. Kuvaus ikään kuin tarkentaa sitä oletusta tai päätelmää, jonka on 

pelkän jakson nimen perusteella voinut jakson sisällöstä muodostaa. 

 

Kuten tämän luvun alussa mainitsin, Uusi Päivä -sarjan yhdeksännen kauden jaksojen 

kuvaukset ovat hieman pidempiä kuin aikaisempien kausien jaksojen kuvaukset. 

Yhdeksännen kauden jaksojen kuvaukset koostuvat hieman pidemmistä virkkeistä. 

Havainnollistan tämän parin esimerkin avulla. Ensimmäinen esimerkki on jakso 

nimeltä Tuhoisat tunteet (kausi 9, jakso 753), jonka kuvaus on seuraava: 

 ”Stella ei halua olla samassa bändissä Lennin kanssa, joten bändi uhkaa 

 hajota. Tomi pääsee Kristan ja Reinon salasuhteen jäljille. Niklas syyttää 

 Lauria tapahtuneesta ja Elinakin haluaa tältä kunnon selityksen. Lauri 

 päättää ottaa elämässään ison askeleen.” (Uusi Päivä, Tuhoisat 

 tunteet, kausi 9, jakso 753.) 

 

Verrattuna edellisinä esimerkkeinä olleisiin viidennen kauden jaksojen kuvauksiin, 

Tuhoisat tunteet -jakson kuvaus on hieman pidempi, mutta noudattaa samaa kaavaa 

kuin muiden kausien jaksojen kuvaukset. Kussakin virkkeessä esitellään jaksojen 

juonten päähahmot ja minijuonten alkupisteet.   

 

Toisena esimerkkinä käytän jaksoa Valkoinen kivi (kausi 9, jakso 760), jonka 

kuvauksesta ilmenee samalla tavalla kuin muissakin kuvauksissa jakson päähahmot 

ja minijuonten alkupisteet. Jakson kuvaus on seuraava: 
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 ”Elina kuulee tarinan Niklaksen lapsuudesta, joka saa Elinan näkemään 

 Niklaksen uusin silmin. Terveysaseman hoitaja Marju hermostuu Teron 

 suunnittelemaan Viikinkimaailmaan ja käy vastahyökkäykseen. 

 Vastavalmistunut Reino saa työtarjouksia. Hänellä on vaikeuksia valita 

 vaihtoehto, johon myös Krista on tyytyväinen.” (Uusi Päivä, Valkoinen 

 kivi, kausi 9, jakso 760.) 

 

Uusi Päivä -sarjan erikoisjaksojen kuvaukset ovat muodoltaan hieman erilaisia. 

Esimerkiksi neljännen kauden musikaalijaksolla Vilman vaikea valinta (kausi 4, jakso 

343) on kahdesta virkkeestä koostuva kuvaus: 

 ”Vilman hääpäivä koittaa, mutta ennustajan sanat ovat saaneet hänet 

 epäröimään, onko Jani sittenkään se oikea. Uuden päivän erikoisjakso 

 joulun kunniaksi on 48 minuutin mittainen musikaali.” (Uusi Päivä, 

 Vilman vaikea valinta, kausi 4, jakso 343.) 

 

Jakso poikkeaa sarjan tavallisista jaksoista siinä, että se keskittyy ainoastaan yhteen 

tapahtumaan, eli häihin. Jakso muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, jonka juonet 

saatetaan loppuun jakson lopussa. Jakson rakennetta voisi siis verrata episodisarjan 

jaksoon (katso luku 2.2). 

 

 

5. Substantiivit 

 

Tämä luku käsittelee Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimissä olevia substantiiveja. Luku 

5.1 käsittelee substantiivien jaottelua yleisesti. Luvussa 5.2 esittelen, millaisiin 

ryhmiin olen jakanut tämän tutkimuksen kohteena olevat substantiivit. Luvut 5.3 ja 

5.4 käsittelevät näitä ryhmiä. Luvussa 5.5 tarkastelen substantiivien määriä ja luvussa 

5.6 esittelen aineistossa useaan kertaan toistuvat substantiivit. 
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5.1 Substantiivien jaottelusta yleisesti 

 

Substantiivit voidaan Ison suomen kieliopin (2004: 547) mukaan jakaa merkityksen 

perusteella kahteen ryhmään: konkreettisiin ja abstrakteihin. Konkreettiset 

substantiivit ovat nimityksiä fyysisesti olemassa oleville olioille ja esineille. 

Abstrakteilla substantiiveilla viitataan sellaisiin asioihin tai ilmiöihin, jotka eivät ole 

fyysisesti olemassa. Abstraktit substantiivit ilmaisevat esimerkiksi suhdetta, tunnetta, 

ominaisuutta, tilaa tai toimintaa. (ISK 2004: 547–550.) Tämän tutkielman aineiston 

substantiiveista konkreettisia substantiiveja ovat esimerkiksi oppilas, keikkabussi, 

asukas, kivi ja huone. Abstrakteja substantiiveja ovat taas esimerkiksi tunne, 

suunnitelma, touhu, kerta ja haave. 

 

John Lyons (1977: 442–443) jakaa substantiivit niiden merkityksen mukaan kolmeen 

eri ryhmään. Ensimmäinen ryhmä muodostuu konkreettisista substantiiveista. 

Toinen ryhmä koostuu aikaan ja paikkaan sidoksissa olevista substantiiveista, jotka 

viittaavat muun muassa tekoihin ja tapahtumiin. Kolmas ryhmä koostuu 

substantiiveista, jotka eivät ole aikaan ja paikkaan sidoksissa. (Lyons 1977: 442–443.) 

Kangasniemen (1997: 28) mukaan Lyonsin toinen ryhmä koostuu substantiivisista 

johdoksista, kuten räjähdys. Kolmas ryhmä koostuu tilaa ja suhdetta ilmaisevista 

substantiiveista, kuten tunne (Kangasniemi 1997: 28). Lyonsin (1977) luokittelussa 

konkreettiset substantiivit muodostavat näin ollen oman ryhmän, kun taas abstraktit 

substantiivit jakautuvat periaatteessa kahteen ryhmään. 

 

Jutta Peltonen (2011) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut lasten kuvakirjojen 

substantiivi- ja adjektiivisanastoa semanttisesta näkökulmasta. Peltonen on jaotellut 

aineistonsa substantiivit konkreettisiin substantiiveihin ja abstrakteihin 

substantiiveihin. Nämä kaksi pääryhmää Peltonen on lajitellut useampaan 

pienempään alaryhmään. Suurin osa Peltosen aineiston substantiiveista on 

konkreettisia substantiiveja. Peltosen aineiston substantiivien jaottelu konkreettisiin 

ja abstrakteihin substantiiveihin perustuu Ison suomen kieliopin (2004) jaotteluun, 

jota käytän lähtökohtana myös tässä tutkimuksessa.  
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5.2 Substantiivien jaottelu tässä tutkimuksessa  

 

Tässä tutkimuksessa olen jakanut jaksojen nimissä esiintyvät substantiivit niiden 

perusmerkitysten perusteella konkreettisiin ja abstrakteihin substantiiveihin Ison 

suomen kieliopin (2004: 547) mukaisesti. Molemmat ryhmät olen jakanut pienempiin 

alaryhmiin sen perusteella mitä substantiivit perusmerkitykseltään ilmaisevat. 

Konkreettiset substantiivit olen jakanut kahteen ryhmään, jotka ovat: elolliset oliot 

sekä fyysiset esineet ja tilat. Abstraktit substantiivit olen jakanut kolmeen ryhmään, 

jotka puolestaan ovat: ajanilmaukset, teonilmaukset ja tapahtumat sekä muut 

abstraktit substantiivit. Abstraktien substantiivien jaotteluni perustuu osittain 

Lyonsin (1977) luokitteluun (katso luku 5.1). Alla olevaan kuvioon olen 

havainnollistanut, millaisiin ryhmiin olen jakanut substantiivit.  

 

 
 

Kuvio 2. Aineistossa esiintyvien substantiivien semanttinen jaottelu. 

  

 

5.3 Konkreettiset substantiivit 

 

Konkreettisiksi substantiiveiksi lasken Ison suomen kieliopin (2004: 547) mukaisesti 

sellaiset substantiivit, jotka viittaavat konkreettisisiin olioihin tai esineisiin. 

Aineistosta löytyy 20 eri tyyppistä konkreettista substantiivia ja ne ovat äitipuoli, 

Substantiivit 
(semanttinen 
jaottelu)

Konkreettiset 
substantiivit

Elolliset oliot

Fyysiset esineet ja 
tilat

Abstraktit 
substantiivit

Ajanilmaukset

Teonilmaukset ja 
tapahtumat 

Muut abstraktit 
substantiivit
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oppilas, sydän, nainen, sormi, vesi, ase, nuotti, keikkabussi, tyttö, mainos, olkapää, 

seteli, juhlakalu, asukas, pari, yövieras, kivi, possu ja huone. Yksi konkreettisista 

substantiiveista (nainen) esiintyy aineistossa kahteen kertaan. Kuten luvussa 5.2 

mainitsin, olen jakanut konkreettiset substantiivit kahteen ryhmään, nimittäin 

elollisiin olioihin sekä fyysisiin esineisiin ja tiloihin. 

 

 

5.3.1 Elolliset oliot  

 

Substantiivit äitipuoli, oppilas, nainen, tyttö, juhlakalu, asukas, pari, yövieras, ja possu 

olen luokitellut elollisiksi olioiksi. Niillä viitataan fyysisesti olemassa oleviin olioihin. 

Nainen ja tyttö ovat varsin konkreettisia substantiiveja perusmerkitykseltään, kun 

taas äitipuoli, oppilas, juhlakalu, asukas, yövieras ja pari kuvaavat ihmisten välisiä 

suhteita tai eräänlaisia rooleja.  Possu on sen sijaan perusmerkitykseltään eläintä 

ilmaiseva substantiivi, mutta sillä voidaan myös ilmaista esimerkiksi epäsiistiä ihmistä 

(KS 2020 s.v. possu). 

 

 

5.3.2 Fyysiset esineet ja tilat 

 

Fyysisiksi esineiksi ja tiloiksi lasken seuraavat substantiivit: sydän, sormi, vesi, ase, 

nuotti, keikkabussi, mainos, olkapää, seteli, kivi ja huone. Näillä substantiiveilla 

viitataan fyysisesti olemassa oleviin esineisiin ja tiloihin. Sydän, sormi ja olkapää ovat 

perusmerkityksiltään ruumiinosia, mutta niillä voi myös olla kuvallinen merkitys. 

Keikkabussi ja huone voidaan määritellä fyysisiksi tiloiksi, kun taas ase, seteli ja 

mainos ovat varsinaisia esineitä. Substantiivi nuotti esiintyy aineistossa 

monikkomuotoisena jakson nimessä Väärät nuotit (kausi 6, jakso 570). Kielitoimiston 

sanakirjassa esitetään kolme merkitystä sanalle nuotti, joista ensimmäinen on 

”sävelen merkki nuottikirjoituksessa”. Toinen merkitys liittyy sanan 

monikkomuotoon ja on ”sävellys nuottikirjoituksella esitettynä, nuottilehti, -vihko”. 

Kolmas merkitys koostuu kahdesta osasta, jotka ovat 'sävelmä' ja 'puhemelodia'.  (KS 
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2020 s.v. nuotti.) Vesi ja kivi ovat luontoaiheisia substantiiveja ja ilmaisevat fyysisesti 

olemassa olevia aineksia.  

 

 

5.4 Abstraktit substantiivit 

 

Abstrakteihin substantiiveihin lasken Ison suomen kieliopin (2004: 547, 550) 

mukaisesti sellaiset substantiivit, joilla ei ole fyysisesti olemassa olevaa tarkoitetta. 

Aineistosta löytyy 33 abstraktia substantiivia ja ne ovat valinta, tunne, päivä, valhe, 

paljastus, vaikutin, kuulutus, teko, päätös, suunnitelma, tuuli, vaatimus, kyyti, alku, 

tehtävä, kerta, tunnustus, tuulahdus, touhu, apu, virhe, tahto, avaus, siirto, haave, 

aie, löytö, meno, neuvo, tilaisuus, peli, kiemura ja muuttuja. Osa abstrakteista 

substantiiveista esiintyy aineistossa useaan kertaan. Kuten luvussa 5.2 mainitsin, olen 

jakanut abstraktit substantiivit kolmeen ryhmään, jotka ovat: ajanilmaukset, 

teonilmaukset ja tapahtumat sekä muut abstraktit substantiivit.  

 

 

5.4.1 Ajanilmaukset 

 

Ajanilmauksiksi lasken substantiivit päivä, alku ja kerta. Nämä substantiivit ilmaisevat 

siis tiettyä ajankohtaa tai tilaisuutta, jolloin jotakin tapahtuu. Päivä kuvaa ajan 

kestoa, kun taas alku kuvaa ajanjakson, kuten esimerkiksi jonkin tapahtuman tai 

tilanteen, aloitushetkeä. Kerta kuvaa sen sijaan tilaisuutta, jolloin jotakin toistuvaa 

tapahtuu. Päivä esiintyy rankka-adjektiivin kanssa jakson nimessä Rankka päivä 

(kausi 5, jakso 394). Alku ja kerta esiintyvät jaksojen nimissä Uusi alku (kausi 5, jakso 

476) ja Eka kerta (kausi 6, jakso 505). Substantiiveja alku ja kerta on määritelty 

adjektiiveilla uusi ja eka, jolloin katsojalle ilmenee, että on kyse jostakin uudesta tai 

ensimmäistä kertaa tapahtuvasta asiasta.       

 

 

 

 



 24 

5.4.2 Teonilmaukset ja tapahtumat 

 

Teonilmauksiksi ja tapahtumiksi lasken sellaiset substantiivit, jotka viittaavat tekoihin 

ja tapahtumiin. Tämä ryhmä pohjautuu Lyonsin (1997: 443) luokitteluun, jossa 

substantiivit on jaettu kolmeen ryhmään. Kuten luvussa 5.1 kirjoitin, Lyons (1997: 

443) laskee yhdeksi ryhmäksi sellaiset substantiivit, jotka viittaavat tekoihin ja 

tapahtumiin. Tällaisia substantiiveja ovat Kangasniemen (1997: 28) mukaan 

esimerkiksi substantiiviset johdokset. Suurin osa tutkimuksessani teonilmaukset ja 

tapahtumat -ryhmään luokittelemistani substantiiveista on juuri substantiivisia 

johdoksia. Tähän ryhmään lasken seuraavat substantiivit: valinta, valhe, paljastus, 

vaikutin, kuulutus, teko, päätös, suunnitelma, tuuli, vaatimus, kyyti, tehtävä, 

tunnustus, tuulahdus, touhu, apu, tahto, avaus, siirto, aie, löytö, meno, neuvo, 

tilaisuus ja peli.  

 

 

5.4.3 Muut abstraktit substantiivit 

 

Abstrakteista substantiiveista viisi olen jättänyt ylläolevan luokittelun ulkopuolelle. 

Nämä substantiivit ovat: tunne, virhe, haave, kiemura ja muuttuja. Kuten luvussa 5.1 

mainitsin, Lyonsin (1977: 443) luokittelussa varsinaiset abstraktit substantiivit, jotka 

eivät ole aikaan tai paikkaan sidoksissa ja ilmaisevat suhdetta ja tilaa, muodostavat 

oman ryhmänsä. Osa edellä mainitsemastani viidestä substantiivista ovat juuri 

tällaisia substantiiveja, jotka eivät ole aikaan tai paikkaan sidoksissa, kuten 

esimerkiksi tunne ja haave.  

 

Substantiivit tunne ja haave voivat toimia ikään kuin motiiveina sille, miksi ihmiset, 

tai tässä tapauksessa sarjan hahmot, toimivat tietyllä tavalla. Haave esiintyy yhden 

jakson nimessä, nimittäin jaksossa Huterat haaveet (kausi 7, jakso 665). Saippua- ja 

päivittäissarjoissa, kuten myös Uusi Päivä -sarjassa, hahmojen väliset suhteet ja 

tunteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. Jakson nimessä esiintyvä tunne-substantiivi 

voi viestittää katsojalle sitä määrittelevän adjektiivin avulla, että jaksossa jonkun 
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hahmon tunteet jotakin muuta hahmoa kohtaan esimerkiksi kasvavat. Tunne 

esiintyykin aineistossa useamman kerran, nimittäin seuraavan neljän jakson nimessä: 

 Vaaralliset tunteet (kausi 4, jakso 381) 

 Suuria tunteita (kausi 5, jakso 442) 

 Lämpimiä tunteita (kausi 7, jakso 581) 

 Tuhoisat tunteet (kausi 9, jakso 753) 

 

Virhe löytyy jakson nimestä Pieniä virheitä (kausi 7, jakso 584). Virhe liittyy 

mutkistuvaan toimintaan, sillä virheisiin liittyvät tapahtuvat saavat juonenkulun 

kääntymään. Sarjan hahmojen tekemät virheet tekevät juonesta mielenkiintoisen, 

sillä mikäli hahmot eivät tee virheitä, juoni ei ole yhtä kiinnostava.  

 

Kielitoimiston sanakirjassa substantiivin kiemura on määritelty perusmerkitykseltään 

olevan ”pyöreästi mutkalla oleva viiva, nauhamainen esine tms.” Kiemura-

substantiivia voidaan käyttää myös kuvaannollisesti, jolloin sillä voidaan kuvailla 

esimerkiksi yllättävää käännettä tai juonittelua tai vaihtoehtoisesti epäloogista tai 

mutkikasta ajatusta. (KS 2020 s.v. kiemura.) Kiemura esiintyy jakson nimessä Uusia 

kiemuroita (kausi 9, jakso 775) ja sitä käytetään näin ollen luultavimmin 

kuvaannollisesti. Muuttuja on matemaattinen termi, mutta senkin merkitys voi olla 

kuvallinen. Sanaa muuttuja on käytetty jakson nimessä Tuntematon muuttuja (kausi 

9, jakso 800).  

 

 

5.5 Substantiivit Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimissä 

 

Yksi tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaisia substantiiveja on käytetty 

sellaisissa Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimissä, jotka ovat muodoltaan 

substantiivilausekkeita ja joilla on adjektiivimäärite. Tutkittava aineisto koostui 

yhteensä 65 Uusi Päivä -sarjan jakson nimestä.  Substantiiveja on aineistossa 

yhteensä 65. Osa jaksojen nimissä olevista substantiiveista esiintyy kuitenkin 

useamman jakson nimessä, joten eri tyyppisiä substantiiveja on 53.  
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Jaksojen nimissä esiintyvät substantiivit jaoin tutkimuksessani konkreettisiin ja 

abstrakteihin substantiiveihin Ison suomen kieliopin (2004) mukaisesti. Konkreettiset 

substantiivit jaoin tutkimuksessani kahteen alaryhmään, jotka ovat:  

• elolliset oliot sekä  

• fyysiset esineet ja tilat.  

 

Abstraktit substantiivit jaoin kolmeen ryhmään, jotka ovat:  

• ajanilmaukset,  

• teonilmaukset ja tapahtumat sekä  

• muut abstraktit substantiivit.  

 

Alla olevaan taulukkoon (taulukko 1) olen merkinnyt kategorioittain substantiivien 

kaikki esiintymät ja tyypit, eli saman substantiivin esiintymät laskettuna yhdeksi 

tyypiksi.  

 

Taulukko 1. Substantiivien esiintymät ja tyypit 

 
Esiintymät 

(kpl) 

Osuus 

esiintymistä (%)  

Tyypit  

(kpl) 

Osuus 

tyypeistä (%) 

Konkreettiset 

substantiivit 
21 32  20 38  

Abstraktit substantiivit 44 68  33 62  

Substantiivit yhteensä 65 100 53 100 

 

Kuten edellä olevasta taulukosta (taulukko 1) näkee, aineistossa on konkreettisia 

substantiiveja 21 eri esiintymää ja 20 eri tyyppiä, mikä tarkoittaa sitä, että yksi 

konkreettisista substantiiveista esiintyy aineistossa kahdesti. Abstrakteja 

substantiiveja on esiintyminä laskettuna 44, kun taas eri tyyppejä on 33. Toistuvia 

abstrakteja substantiiveja on aineistossa huomattavasti suurempi määrä kuin 

toistuvia konkreettisia substantiiveja. Alla olevaan kuvioon (kuvio 3) olen vielä 

havainnollistanut tämän tarkemmin.  
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¡ Konkreettiset substantiivit        ¡ Abstraktit substantiivit 

 

Kuvio 3. Konkreettisten ja abstraktien substantiivien jakauma. 

 

Konkreettiset substantiivit jaoin tutkimuksessani kahteen alaryhmään, jotka ovat:  

• elolliset oliot sekä  

• fyysiset esineet ja tilat.  

 

Alla olevaan taulukkoon (taulukko 2) olen merkinnyt konkreettisten substantiivien 

esiintymät ja tyypit. Olen myös havainnollistanut tarkemmin konkreettisten 

substantiivien jakaumaa piirakkakaavioiden (kuvio 4) avulla.  

 

Taulukko 2. Konkreettisten substantiivien esiintymät ja tyypit 

 Esiintymät 

(kpl) 

Osuus 

konkreettisten 

subst. esiintymistä 

(%) 

Tyypit 

(kpl) 

Osuus 

konkreettisten 

subst. tyypeistä 

(%) 

Elolliset oliot 10 48  9 45  

Fyysiset esineet ja 

tilat 

11 52  11 55  

Konkreettiset 

substantiivit yhteensä 

21 100 20 100 

 

21 kpl,
32 %

44 kpl,
68 %

Esiintymät

20 kpl,
38 %

33 kpl,
62 %

Tyypit
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¡ Elolliset oliot        ¡ Fyysiset esineet ja tilat 

 

Kuvio 4. Konkreettisten substantiivien jakauma.  

 

Kuten edellä olevasta taulukosta (taulukko 2) ja kuviosta (kuvio 4) näkee, elollisia 

olioita ilmaisevia substantiiveja on 10 esiintymää eli 45 % konkreettisten 

substantiivien esiintymistä, kun taas fyysisiä esineitä ja tiloja ilmaisevia substantiiveja 

on 11 esiintymää eli 55 % konkreettisten substantiivien esiintymistä. Tyyppeinä 

laskettuna elollisia olioita ilmaisevia substantiiveja on 9 eli 45 % konkreettisten 

substantiivien tyypeistä ja fyysisiä esineitä ja tiloja ilmaisevia substantiiveja on 11 eli 

55 % konkreettisten substantiivien tyypeistä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi elollisia 

olioita ilmaisevista substantiiveista esiintyy aineistossa kahdesti. Substantiivi nainen 

löytyy kahden jakson nimestä. Näillä kahdella jaksolla on täysin identtiset nimet, 

nimittäin Itsenäisiä naisia (kausi 5, jakso 484) ja Itsenäisiä naisia (kausi 7, jakso 578).  

 

Abstraktit substantiivit jaoin kolmeen ryhmään, jotka ovat:  

• ajanilmaukset,  

• teonilmaukset ja tapahtumat sekä  

• muut abstraktit substantiivit.  

 

Alla olevaan taulukkoon (taulukko 3) olen merkinnyt abstraktien substantiivien 

esiintymät ja tyypit. Abstraktien substantiivien jakaumaa olen myös havainnollistanut 

tarkemmin piirakkakaavioita hyödyntäen (kuvio 5).   

10 kpl,
48 %11 kpl,

52 %

Esiintymät

9 kpl,
45 %11 kpl,

55 %

Tyypit
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Taulukko 3. Abstraktien substantiivien esiintymät ja tyypit 

 
Esiintymät 

(kpl) 

Osuus 

abstraktien subst. 

esiintymistä (%) 

Tyypit 

(kpl) 

Osuus abstraktien 

subst. tyypeistä 

(%) 

Ajanilmaukset 3 7  3 9  

Teonilmaukset ja 

tapahtumat 
33 75  25 76  

Muut abstraktit 

substantiivit 
8 18  5 15  

Abstraktit substantiivit 

yhteensä 
44 100 33 100 

 

 
¡ Ajanilmaukset        ¡ Teonilmaukset ja tapahtumat        ¡ Muut abstraktit substantiivit 

 

Kuvio 5. Abstraktien substantiivien jakauma. 

 

Kuten edellä oleva olevasta taulukosta (taulukko 3) ja kuviosta (kuvio 5) näkee, 

teonilmauksia ja tapahtumia ilmaisevia substantiiveja löytyy aineistosta eniten, 

kaikkiaan 33 esiintymää eli 75 % abstraktien substantiivien esiintymistä. Tyyppeinä 

laskettuna teonilmauksia ja tapahtumia ilmaisevia substantiiveja on 25 eli 76 % 

abstraktien substantiivien tyypeistä. Muut abstraktit substantiivit -ryhmään kuuluvia 

substantiiveja on aineistossa 8 esiintymää eli 18 % abstraktien substantiivien 

esiintymistä ja tyyppeinä laskettuna 5 eli 15 % abstraktien substantiivien tyypeistä. 

3 kpl,
7 %

33 kpl,
75 %

8 kpl,
18 %

Esiintymät

3 kpl,
9 %

25 kpl,
76 %

5 kpl,
15 %

Tyypit
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Pienimmän ryhmän muodostavat aikaa ilmaisevat substantiivit, joita on 3 esiintymää 

ja 3 tyyppiä ja muodostavat 7 % abstraktien substantiivien esiintymistä ja 9 % 

abstraktien substantiivien tyypeistä. Aikaa ilmaisevat substantiivit esiintyvät siis 

aineistossa kerran, kun taas osa teonilmauksia ja tapahtumia ilmaisevista 

substantiiveista sekä muut abstraktit substantiivit -ryhmään kuuluvista 

substantiiveista osa toistuu aineistossa useaan kertaan. Toistuvia abstrakteja 

substantiiveja ovat tunne, teko ja valinta. 

 

 

5.6 Toistuvat substantiivit 

 

Aineistosta löytyy muutamia substantiiveja, jotka esiintyvät useammassa kuin 

kahden jakson nimessä. Aineistossa useaan kertaan toistuvat substantiivit ovat 

tunne, teko ja valinta, jotka ovat kaikki abstrakteja substantiiveja. Seuraavaksi 

esittelen jaksojen nimet, joissa nämä substantiivit esiintyvät ja vertailen niitä Suomen 

kielen taajuussanastoon (Saukkonen et al. 1979). Kuten luvussa 5.4.3 totesin, 

substantiivia tunne on käytetty neljän jakson nimessä, jotka ovat: 

 Vaaralliset tunteet (kausi 4, jakso 381) 

 Suuria tunteita (kausi 5, jakso 442) 

 Lämpimiä tunteita (kausi 7, jakso 581) 

 Tuhoisat tunteet (kausi 9, jakso 753) 

 

Teko on myös neljän jakson nimessä: 

 Luvattomia tekoja (kausi 5, jakso 422) 

 Pieniä suuria tekoja (kausi 5, jakso 469) 

 Äärimmäisiä tekoja (kausi 8, jakso 722) 

 Hyviä tekoja (kausi 8, jakso 736) 

 

Valinta on kolmen jakson nimessä: 

 Vilman vaikea valinta (kausi 4, jakso 343) 

 Kristan vaikea valinta (kausi 5, jakso 441) 

 Vaikeita valintoja (kausi 6, jakso 567) 
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Substantiivit tunne, teko ja valinta eivät ole Suomen kielen taajuussanaston 

(Saukkonen et al. 1979) mukaan kaikkein yleisimpien sanojen joukossa. Teko on 

849:nneksi yleisin suomen kielen sana, kun taas tunne ja valinta ovat molemmat 

sijalla 1043. Erilaiset tunteet, teot ja valinnat ovat kuitenkin saippuasarjoissa hyvinkin 

keskeisessä asemassa, sillä kuten luvussa 2.2 mainitsin, hahmojen välisillä suhteilla ja 

tunteilla on tärkeä asema saippua- ja päivittäissarjoissa.  

 

Substantiivia valinta on määritelty vaikea-adjektiivilla kaikissa kolmessa jakson 

nimessä, jossa se esiintyy. Jaksojen Vilman vaikea valinta (kausi 4, jakso 343) ja 

Kristan vaikea valinta (kausi 5, jakso 441) nimestä selviää, kenellä sarjan hahmoista 

on edessään vaikea valinta. Jakson Vilman vaikea valinta (kausi 4, jakso 343) 

kuvauksesta selviää lisäksi, millaisesta vaikeasta valinnasta on kyse. Jakson kuvaus on 

seuraava:    

 ”Vilman hääpäivä koittaa, mutta ennustajan sanat ovat saaneet hänet 

 epäröimään, onko Jani sittenkään se oikea. Uuden päivän erikoisjakso 

 joulun kunniaksi on 48 minuutin mittainen musikaali” (Uusi Päivä, 

 Vilman vaikea valinta, kausi 4, jakso 343.) 

 

Kristan vaikea valinta (kausi 5, jakso 441) jakson kuvauksesta ei sen sijaan selviä, mitä 

Kristan vaikealla valinnalla tarkoitetaan:   

 ”Vilman romanttiset viritykset Karrin kanssa päätyvät riitaan. Kristan on 

 tehtävä päätös pian. Elina lämpenee Niklakselle. Iris astuu Veetin 

 virittämään ansaan.” (Uusi Päivä, Kristan vaikea valinta, kausi 5, jakso 

 441.) 

 

Vaikeita valintoja (kausi 6, jakso 567) jakson nimestä ei selviä mihin tai kehen nimellä 

viitataan, mutta jakson kuvaus paljastaa, että jakson nimi viittaa ainakin Eppu-

nimiseen hahmoon. Jakson kuvaus on seuraava:   

 ”Eppu joutuu vaikean valinnan eteen. Vilma sairastuu 

 vauvakuumeeseen. Emma saa Reinon vaikeuksiin.” (Uusi Päivä, Vaikeita 

 valintoja, kausi 6 jakso 567.) 
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Kahdella jaksolla on täysin identtiset nimet, nimittäin viidennen kauden Itsenäisiä 

naisia (kausi 5, jakso 484) ja seitsemännen kauden Itsenäisiä naisia (kausi 7, jakso 

578). Nainen on aineiston ainoa toistuva konkreettinen substantiivi. Jaksojen 

kuvauksista ilmenee, mihin hahmoon jakson nimellä viitataan. Viidennen kauden 

jakson kuvaus on seuraava:  

 ”Iris haluaa vapautensa. Veeti joutuu vaikeuksiin. Laurin luvat eivät ole 

 kunnossa. Niklas käy viivytystaistelua. Emmi yllättää Vihreät valot 

 radikaaleilla asenteillaan.”  (Uusi Päivä, Itsenäisiä naisia, kausi 5, jakso 

 484.) 

 

Viidennen kauden jakson nimellä viitataan jakson kuvauksen perusteella luultavasti 

ainakin Iris- ja Emmi-nimisiin hahmoihin. Seitsemännen kauden jakson nimellä 

voidaan mahdollisesti viitata useaan hahmoon. Jakson kuvaus on seuraava:  

 ”Annin äiti joutuu Otson kanssa törmäyskurssille. Minna muuttaa 

 Haavistosta. Kristan tiukka lukujärjestys tuottaa päänvaivaa.” (Uusi 

 Päivä, Itsenäisiä naisia, kausi 7, jakso 578.) 

 

 

6. Adjektiivit 

 

Tämä luku käsittelee Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimissä olevia adjektiiveja. Luku 6.1 

käsittelee adjektiivien jaottelua yleisesti. Luvussa 6.2 esittelen, millaisiin ryhmiin olen 

jakanut tutkimuskohteena olevat adjektiivit. Luvut 6.3 ja 6.4 käsittelevät näitä ryhmiä 

tarkemmin. Luvussa 6.5 tarkastelen adjektiivien määriä ja luvussa 6.6 esittelen 

aineistossa useaan kertaan toistuvat adjektiivit.   

 

 

6.1 Adjektiivien jaottelusta yleisesti 

 

Adjektiiveja voidaan luokitella monella eri tapaa. Adjektiivimääritteellisiä 

substantiivilausekkeita, ja yleisesti adjektiiveja tutkiessa, adjektiivit voidaan 
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esimerkiksi jakaa eri ryhmiin adjektiivien merkitysten mukaan. Adjektiivit voidaan 

jakaa merkityksen perusteella yksinkertaisimmillaan kahteen ryhmään: suhteellisiin 

adjektiiveihin ja absoluuttisiin adjektiiveihin (ISK 2004: 597). Suhteelliset adjektiivit 

ovat kuvailevia ja ne komparoituvat. Suhteellisen adjektiivin merkitys on 

suhteellinen, eli se riippuu siitä, mitä sillä kuvaillaan. (ISK 2004: 597–598.) Ison 

suomen kieliopin (ISK 2004: 598) mukaan suhteellisiksi adjektiiveiksi voidaan 

luokitella esimerkiksi sellaiset adjektiivit, jotka ilmaisevat ulkoista hahmoa tai fyysistä 

ominaisuutta. Aineiston substantiiveista esimerkiksi suuri, kylmä ja syvä ilmaisevat 

juuri tällaisia ominaisuuksia. Myös suhteellista ikää, luonteenpiirrettä tai mielentilaa 

voidaan ilmaista suhteellisilla adjektiiveilla (ISK 2004: 598). Aineiston substantiiveista 

tällaisia ovat esimerkiksi uusi, itsenäinen ja riehakas. Lisäksi puhujan käsityksestä 

riippuvat asenneadjektiivit voidaan luokitella suhteellisiksi adjektiiveiksi (ISK 2004: 

598.) Aineiston substantiiveista esimerkiksi vaikea ja hyvä ovat riippuvaisia puhujan 

käsityksestä. 

 

Absoluuttiset adjektiivit ovat kategorioivia ja ne ilmaisevat absoluuttisia 

ominaisuuksia, eli sellaisia ominaisuuksia, joita jollakin asialla joko on tai ei ole. 

Absoluuttisten substantiivien merkitys on aina sama. Toisin kuin suhteelliset 

adjektiivit, absoluuttiset adjektiivit eivät komparoidu. Suurin osa absoluuttisista 

substantiiveista on substantiivikantaisia johdoksia. (ISK 2004: 598.) Ison suomen 

kieliopin (2004: 598) mukaan absoluuttiset adjektiivit ilmaisevat lähinnä ”materiaalia 

(puinen), ajallista tai paikallista alkuperää (kivikautinen, pohjoissavolainen), 

määräaikaa tai -kestoa (3-vuotias, 30-vuotinen) tai johonkin liittyvyyttä tai 

kuuluvuutta (musiikillinen, sosioekonominen, viittomakielinen)” (ISK 2004: 598). 

 

Jutta Peltonen (2011) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut lastenkirjoissa esiintyviä 

substantiiveja ja adjektiiveja. Peltonen (2011: 70–75) on luokitellut suhteelliset 

adjektiivit neljään ryhmään, jotka ovat:  

• fyysiset,  

• inhimilliset,  

• arvottavat ja  

• muut.  
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Fyysiset adjektiivit Peltonen (2011: 71) on lajitellut sen mukaan, millä aisteilla ne 

havaitaan. Esimerkiksi näköaistilla havaittavat adjektiivit ovat Peltosen luokittelussa 

kokoa ilmaisevat, muotoa ilmaisevat tai ulottuvuutta ilmaisevat adjektiivit. 

Inhimillisiksi adjektiiveiksi Peltonen laskee luonteenpiirteet ja reagointitavat, 

tunnetilat tai fyysiset tilat, kuten huolestunut, hämmentynyt ja uninen. Arvottaviksi 

adjektiiveiksi Peltonen laskee asenneadjektiivit, eli sellaiset, jotka ovat puhujan 

asenteesta ja mielipiteestä riippuvaisia, kuten herkullinen, upea, ihmeellinen. 

(Peltonen 2011: 70–75.) Peltosen luokittelu pohjautuu osittain R. M. W. Dixonin 

luokitteluun, jossa erotetaan ulottuvuus (dimension), fyysinen ominaisuus (physical 

property), väri (colour), inhimillinen taipumus (human propensity), ikä (age), arvo 

(value) ja nopeus (speed) (Dixon Peltosen mukaan 2011: 65).   

 

 

6.2 Adjektiivien jaottelu tässä tutkimuksessa 

 

Tässä tutkimuksessa olen jakanut jaksojen nimissä esiintyvät adjektiivit niiden 

perusmerkityksen perusteella absoluuttisiin ja suhteellisiin adjektiiveihin Ison 

suomen kieliopin (2004) mukaisesti. Absoluuttisia adjektiiveja en ole jakanut 

alaryhmiin, koska niitä on ainoastaan seitsemän eri tyyppiä. Suhteelliset adjektiivit 

olen jakanut neljään ryhmään, jotka ovat Ison suomen kieliopin (2004: 598) 

mukaisesti: luonteenpiirteet, ikä, ulkoinen ominaisuus ja asenneadjektiivit. Alla 

olevaan kuvioon (kuvio 6) olen havainnollistanut, millaisiin ryhmiin olen jakanut 

adjektiivit. 
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Kuvio 6. Aineistossa esiintyvien adjektiivien jaottelu.  

 

 

6.3 Absoluuttiset adjektiivit  

 

Kuten luvussa 3.4 mainitsin, absoluuttiset adjektiivit ovat kategorioivia ja ne 

ilmaisevat sellaisia ominaisuuksia, joita jollakin asialla joko on tai ei ole. Lisäksi niiden 

merkitys ei ole riippuvainen puhujan asenteesta. (ISK 2004: 598–599.) Absoluuttisia 

adjektiiveja löytyy aineistosta seitsemän ja ne ovat viimeinen, luvaton, salainen, eka, 

valkoinen, oma ja tuntematon. 

 

Valkoinen on perusmerkitykseltään väriä ilmaiseva adjektiivi. Tämän tutkimuksen 

aineistossa se ei kuitenkaan ilmaise jonkin asian väriä vaan viattomuutta. Se esiintyy 

substantiivin valhe kanssa jakson nimessä Valkoisia valheita (kausi 7, jakso 607). 

Ilmauksessa valkoinen valhe adjektiivi valkoinen on Kielitoimiston sanakirjassa 

määritelty seuraavasti: ”viaton, hyvässä tarkoituksessa esitetty” (KS 2018 s.v. valhe).   

 

Eka ja viimeinen ovat järjestystä ilmaisevia adjektiiveja. Eka esiintyy aineistossa 

yhden kerran jaksossa Eka kerta (kausi 6, jakso 505). Viimeinen esiintyy muutamassa 

jakson nimessä ja määrittelee lähinnä teonnimiä, kuten esimerkiksi jaksoissa 

Viimeinen kuulutus (kausi 5, jakso 418) ja Viimeinen vaatimus (kausi 5, jakso 437). 

Adjektiivin salainen lasken myös absoluuttiseksi adjektiiviksi, sillä se on ominaisuus, 

Adjektiivit 
(semanttinen jaottelu)

Absoluuttiset 
adjektiivit Suhteelliset adjektiivit

Luonteenpiirteet Ikä

Ulkoinen ominaisuus Asenneadjektiivit
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joka jollain asialla joko on tai ei ole. Tässä tapauksessa adjektiivin määrittelemät 

substantiivit ovat siis joko salaisia tai julkisia. Substantiivit, joita kyseisellä adjektiivilla 

määritellään, ovat suunnitelma, tehtävä ja siirto.  

 

 

6.4 Suhteelliset adjektiivit  

 

Suhteellisiksi adjektiiveiksi lasken Ison suomen kieliopin (2004: 597–598) mukaisesti 

sellaiset adjektiivit, jotka ovat kuvailevia, komparoituvat ja niiden merkitys on 

riippuvainen puhujan asenteesta. Aineistosta löytyy 32 eri tyyppistä suhteellista 

adjektiivia, ja ne ovat vaikea, hyvä, vaarallinen, rankka, kiusallinen, hämärä, suuri, 

uusi, kylmä, pieni, itsenäinen, kipeä, herkkä, syvä, puhdas, tuore, väärä, pimeä, 

pyyteetön, lämmin, kuuma, tukeva, riehakas, hutera, arvokas, outo, melkoinen, 

äärimmäinen, viisas, tuhoisa, rohkea ja kova.     

 

 

6.4.1 Luonteenpiirteet  

 

Adjektiivit itsenäinen, herkkä, pyyteetön, riehakas, viisas ja rohkea olen luokitellut 

luonteenpiirteiksi. Adjektiivit itsenäinen ja riehakas määrittelevät aineistossa 

konkreettisia hahmoja. Jakson nimessä Itsenäisiä naisia (kausi 5, jakso 484 & kausi 7, 

jakso 578) adjektiivilla itsenäinen määritellään substantiivia nainen, kun taas jakson 

nimessä Riehakas juhlakalu (kausi 7, jakso 636) adjektiivilla riehakas määritellään 

juhlinnan kohteena olevaa henkilöä. Adjektiiveilla pyyteetön ja viisas määritellään 

hieman abstraktimpia substantiiveja, nimittäin apua ja neuvoa jaksoissa Pyyteetöntä 

apua (kausi 7, jakso 575) ja Viisaita neuvoja (kausi 8, jakso 734). 

 

 

6.4.2 Ikä  

 

Aineistossa on kaksi ikää ilmaisevaa adjektiivia, nimittäin uusi ja tuore. Molemmat 

adjektiivit ilmaisevat uutuutta. Tuore esiintyy aineistossa kerran jakson nimessä 
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Tuoreita tuulahduksia (kausi 6, jakso 555) Adjektiivi uusi esiintyy aineistossa useassa 

jakson nimessä ja sillä määritellään sekä hyvin konkreettisia substantiiveja, kuten 

esimerkiksi jaksoissa Uusi oppilas (kausi 5, jakso 424), Uusi keikkabussi (kausi 7, jakso 

583) ja Uusia asukkaita (kausi 7, jakso 650) että abstrakteja substantiiveja kuten 

esimerkiksi jaksossa Uusia avauksia (kausi 7, jakso 626). 

 

 

6.4.3 Ulkoinen ominaisuus  

 

Hämärä, suuri, kylmä, pieni, syvä, puhdas, pimeä, lämmin, kuuma, tukeva, hutera ja 

kova ovat adjektiiveja, joilla tyypillisesti kuvaillaan fyysisiä tai ulkoisia ominaisuuksia. 

Suuri, pieni ja syvä ilmaisevat ulottuvuutta, kylmä, lämmin ja kuuma ilmaisevat 

lämpötilaa, pimeä ja hämärä ilmaisevat valoisuuden astetta ja hutera, tukeva sekä 

kova ilmaisevat stabiiliuuden tai jäykkyyden astetta. Nämä adjektiivit ovat 

spatiaalisia, mikä tarkoittaa sitä, että ne ovat havaittavissa eri aistien avulla tai niiden 

yhdistelmillä.  

 

 

6.4.4 Asenneadjektiivit  

 

Asenneadjektiiveiksi lasken seuraavat adjektiivit: vaikea, hyvä, vaarallinen, rankka, 

kiusallinen, kipeä, väärä, arvokas, outo, melkoinen, äärimmäinen ja tuhoisa. 

Asenneadjektiivit ovat riippuvaisia puhujan käsityksestä ja asenteesta. Jonkin asian 

tekeminen voi esimerkiksi olla vaikeaa jonkun mielestä mutta helppoa jonkun toisen 

mielestä. Vaikkakin sanat ovat itsessään neutraaleja, asenneadjektiivit voidaan myös 

tulkita kontekstin mukaan positiivisiksi tai negatiivisiksi. Peltonen (2011: 73–74) on 

tutkimuksessaan luokitellut vastaavanlaiset adjektiivit positiivisiksi tai negatiivisiksi. 

Aineistoni asenneadjektiiveistä positiivisena voidaan nähdä esimerkiksi adjektiivi 

hyvä, kun taas negatiivisena voidaan nähdä esimerkiksi adjektiivi kiusallinen. Kuten 

edellä mainitsin, sanojen positiivisuus tai negatiivisuus riippuu kuitenkin kontekstista. 
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Asenneadjektiiveilla viitataan tämän tutkielman aineistossa sekä konkreettisiin 

substantiiveihin, kuten jaksoissa Hyvä äitipuoli (kausi 4, jakso 369) ja Outoja 

yövieraita (kausi 8, jakso 719) että abstrakteihin substantiiveihin, kuten esimerkiksi 

jaksossa Vaaralliset tunteet (kausi 4, jakso 381). Osa substantiiveista, joihin viitataan 

asenneadjektiiveilla ovat teonnimiä, kuten esimerkiksi jaksossa Kiusallisia 

paljastuksia (kausi 5, jakso 397). Yhdessä jakson nimessä substantiivi on ajanilmaus: 

Rankka päivä (kausi 5, jakso 394).  

 

 

6.5 Adjektiivit Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimissä  

 

Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli selvittää, millaisia adjektiivimääritteitä 

on käytetty Uusi Päivä -sarjan substantiivilausekemuotoisissa jaksojen nimissä. 

Tutkittava aineisto koostuu 65 Uusi Päivä -sarjan jakson nimestä. Adjektiiveja on 

aineistossa yhteensä 66, sillä yhden jakson nimessä on kaksi adjektiivimääritettä. 

Koska osa adjektiiveista esiintyy aineistossa useaan kertaan, erilaisia adjektiiveja oli 

tutkittavana 39. Tutkimuksessani jaoin adjektiivit absoluuttisiin ja suhteellisiin 

adjektiiveihin Ison suomen kieliopin (2004) mukaisesti. Suhteelliset adjektiivit jaoin 

neljään alaryhmään, jotka ovat: luonteenpiirteet, ikä, ulkoinen ominaisuus ja 

asenneadjektiivit. Alla olevaan taulukkoon (taulukko 4) olen merkinnyt adjektiivien 

kaikki esiintymät ja tyypit, eli kaikki saman adjektiivin esiintymät laskettuna yhdeksi.  

 

Taulukko 4. Adjektiivien esiintymät ja tyypit 

 
Esiintymät 

(kpl) 

Osuus 

esiintymistä 

(%)  

Tyypit  

(kpl) 
Osuus 

tyypeistä (%) 

Absoluuttiset adjektiivit 14 21 7  18 

Suhteelliset adjektiivit 52 79  32  82 

Adjektiivit yhteensä 66 100 39 100 

 

Kuten edellä olevasta taulukosta (taulukko 4) näkee, absoluuttisia adjektiiveja on 14 

esiintymää ja 7 eri tyyppiä. Aineistossa usein toistuvia absoluuttisia adjektiiveja ovat 
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viimeinen ja salainen, jotka molemmat löytyvät neljän jakson nimestä. Lisäksi 

adjektiivi valkoinen esiintyy aineistossa kaksi kertaa. Suhteelliset adjektiivit 

muodostavat huomattavan enemmistön 52 esiintymällä ja 32 tyypillä. Usein toistuvia 

suhteellisia adjektiiveja ovat uusi, suuri ja vaikea. Uusi on kahdeksan jakson nimessä, 

suuri on seitsemän jakson nimessä ja vaikea kolmen jakson nimessä. Adjektiivien 

jakauman olen havainnollistanut vielä alla olevaan kuvioon (kuvio 7). 

 

 
¡ Absoluuttiset adjektiivit        ¡ Suhteelliset adjektiivit 

Kuvio 7. Absoluuttisten ja suhteellisten adjektiivien jakauma.  

 

Suhteelliset adjektiivit jaoin tutkimuksessani neljään ryhmään, jotka ovat: 

luonteenpiirteet, ikä, ulkoinen ominaisuus ja asenneadjektiivit Alla olevaan 

taulukkoon (taulukko 5) olen merkinnyt suhteellisten adjektiivien esiintymät ja tyypit. 

Lisäksi olen havainnollistanut suhteellisten adjektiivien jakauman piirakkakaavioiden 

(kuvio 8) avulla.   
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Taulukko 5. Suhteellisten adjektiivien esiintymät ja tyypit 

 
Esiintymät 

(kpl) 

Osuus 

suhteellisten adj. 

esiintymistä (%) 

Tyypit 

(kpl) 

Osuus 

suhteellisten adj. 

tyypeistä (%) 

Luonteenpiirteet 7 13 6 18 

Ikä 9 17 2 6 

Ulkoinen ominaisuus 19 37 12 38 

Asenneadjektiivit 17 33 12 38 

Suhteelliset adjektiivit 

yhteensä 
52 100 32 100 

 

 
¡ Luonteenpiirteet        ¡ Ikä        ¡ Ulkoinen ominaisuus        ¡ Asenneadjektiivit 

Kuvio 8. Suhteellisten adjektiivien jakauma. 

 

Kuten edellä olevasta taulukosta (taulukko 5) ja kuviosta (kuvio 8) näkee, ulkoista 

ominaisuutta ilmaisevia adjektiiveja ja asenneadjektiiveja löytyy aineistosta eniten. 

Ulkoista ominaisuutta ilmaisevia adjektiiveja on 19 esiintymää eli 37 % suhteellisten 

adjektiivien esiintymistä ja asenneadjektiiveja on 17 esiintymää eli 33 % suhteellisten 

adjektiivien esiintymistä. Tyyppeinä laskettuna ulkoista ominaisuutta ilmaisevia 

adjektiiveja ja asenneadjektiiveja on molempia 12 eli 38 % suhteellisten adjektiivien 

tyypeistä. Luonteenpiirrettä ilmaisevia adjektiiveja on aineistossa 7 esiintymää eli 19 

% suhteellisten adjektiivien esiintymistä ja 6 tyyppiä eli 18 % suhteellisten adjektiivien 

tyypeistä. Ikää ilmaisevia adjektiiveja on 9 esiintymää, jotka muodostavat 17 % 
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17 %

19 kpl, 
37 %
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suhteellisten adjektiivien esiintymistä ja 2 tyyppiä, jotka taas muodostavat 6 % 

suhteellisten adjektiivien tyypeistä.  

  

 

6.6 Toistuvat adjektiivit  

 

Aineistossa on muutamia adjektiiveja, jotka esiintyvät useamman kuin kahden jakson 

nimessä. Aineistossa usein toistuvat adjektiivit ovat uusi, suuri, viimeinen, salainen ja 

vaikea. Uusi, suuri ja vaikea ovat suhteellisia adjektiiveja, kun taas viimeinen ja 

salainen ovat absoluuttisia adjektiiveja. Luvussa 3.1 mainitsin Nordin (1995) listaamat 

nimien funktiot, joista yksi on vetoava funktio. Voi olla, että edellä mainitsemillani 

toistuvilla adjektiiveilla pyritään houkutella katsojia katsomaan jakso, sillä aineiston 

toistuvat adjektiivit ilmaisevat jotain uutta, suurta, lopullista tai muulla tavalla 

jännittävää tai mielenkiintoista. Katsojat saavat näin ollen jo jaksojen nimistä vihjeitä 

siitä, että sarjassa tapahtuu juuri esimerkiksi jotain uutta, suurta tai muuta erityistä.  

 

Seuraavaksi esittelen jaksojen nimet, joissa edellä mainitsemani toistuvat adjektiivit 

esiintyvät. Lisäksi vertailen näitä adjektiiveja Suomen kielen taajuussanaston 

(Saukkonen et al. 1979) listaukseen suomen kielen yleisimmistä sanoista. Adjektiivit 

uusi ja suuri ovat aineiston eniten toistuvat substantiivit. Uusi löytyy kaikkiaan 

kahdeksan jakson nimestä ja suuri löytyy seitsemän jakson nimestä. Suuri on Suomen 

kielen taajuussanaston (Saukkonen et al. 1979: 41) mukaan suomen kielen 22:nneksi 

yleisin sana ja yleisin adjektiivi, kun taas uusi on 49:nneksi yleisin sana ja kolmanneksi 

yleisin adjektiivi. Uusi löytyy seuraavan kahdeksan jakson nimestä:  

 Uusi oppilas (kausi 5, jakso 424) 

 Uusia tuulia (kausi 5, jakso 427) 

 Uusi alku (kausi 5, jakso 476) 

 Uusi keikkabussi (kausi 7, jakso 583) 

 Uusi tyttö (kausi 7, jakso 608) 

 Uusia avauksia (kausi 7, jakso 626) 

 Uusia asukkaita (kausi 7, jakso 650) 

 Uusia kiemuroita (kausi 9, jakso 775) 
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Suuri löytyy seuraavan seitsemän jakson nimestä: 

 Suuria päätöksiä (kausi 5, jakso 423) 

 Suuria tunteita (kausi 5, jakso 442) 

 Suuret sydämet (kausi 5, jakso 466) 

 Pieniä suuria tekoja (kausi 5, jakso 469) 

 Suuret setelit (kausi 7, jakso 629) 

 Suuri paljastus (kausi 8, jakso 747)  

 Suuria tilaisuuksia (kausi 9, jakso 766) 

 

Viimeinen ja salainen löytyvät molemmat neljän jakson nimestä. Viimeinen on 

Suomen kielen taajuussanastossa (Saukkonen et al. 1979) sijalla 311 ja salainen on 

sijalla 3740. Viimeinen löytyy seuraavan neljän jakson nimestä: 

 Viimeinen valhe (kausi 5, jakso 396) 

 Viimeinen kuulutus (kausi 5, jakso 418) 

 Viimeinen vaatimus (kausi 5, jakso 437) 

 Viimeinen tahto (kausi 7, jakso 611) 

  

Salainen löytyy seuraavan neljän jakson nimestä: 

 Salaisia suunnitelmia (kausi 5, jakso 426) 

 Salainen tehtävä (kausi 5, jakso 485) 

 Salaiset suunnitelmat (kausi 5, jakso 490) 

 Salaisia siirtoja (kausi 5, jakso 628) 

 

Jaksoilla Salaisia suunnitelmia (kausi 5, jakso 426) ja Salaiset suunnitelmat (kausi 5, 

jakso 490) on sama nimi eri muodossa. Ensimmäinen on monikon partitiivissa ja 

toinen on monikon nominatiivissa. Pelkästään jaksojen nimien perusteella, on 

mahdotonta sanoa mitkä nämä salaiset suunnitelmat ovat ja liittyvätkö ne jotenkin 

toisiinsa. Jaksojen kuvaukset paljastavat enemmän jaksojen sisällöistä. Salaisia 

suunnitelmia -jakso (kausi 5, jakso 426) kuvauksesta selviää, että salaiset 

suunnitelmat liittyvät ainakin Saku-nimiseen hahmoon: 
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 ”Otso toimii vastoin Mirjan ohjeita. Saku laatii suunnitelman viedäkseen 

 Terolta kannattajan kaupunginjohtajakisassa. Krista soutaa ja huopaa.” 

 (Uusi Päivä, Salaisia suunnitelmia, kausi 5, jakso 426.) 

  

Salaiset suunnitelmat -jakson (kausi 5, jakso 490) kuvauksesta voidaan päätellä, että 

salaiset suunnitelmat liittyvät ainakin Hiltunen- ja Lissu-nimisiin hahmoihin: 

 ”Marika ja Karri pelastavat kevätnäytöksen. Asko päättää ryhtyä 

 ihmiskilveksi. Anni ja Roni lukevat toistensa ajatuksia. Hiltunen pelaa 

 Lissun selän takana.” (Uusi Päivä, Salaiset suunnitelmat, kausi 5, jakso 

 490.) 

 

Vaikea löytyy kolmen jakson nimestä ja on Suomen kielen taajuussanastossa 

(Saukkonen et al. 1979) sijalla 254. Vaikea on seuraavan kolmen jakson nimessä: 

 Vilman vaikea valinta (kausi 4, jakso 343) 

 Kristan vaikea valinta (kausi 5, jakso 441) 

 Vaikeita valintoja (kausi 6, jakso 567) 

 

Jaksojen Vilman vaikea valinta (kausi 4, jakso 343) ja Kristan vaikea valinta (kausi 5, 

jakso 441) nimestä selviää, millä sarjan hahmolla on edessään vaikea valinta. Ilman 

tarkentavaa osaa nimet ovat identtisiä. Luvussa 5.6 kirjoitin tarkemmin näiden 

kahden jakson nimistä.  

 

 

7. Pohdinta 

 

Tässä tutkimuksessa jaoin jaksojen nimissä esiintyvät substantiivit niiden 

perusmerkitysten perusteella konkreettisiin ja abstrakteihin substantiiveihin. 

Konkreettiset substantiivit voivat kuitenkin ilmaista joko hyvin konkreettisia asioita 

tai ei niin konkreettisia asioita sen mukaan, minkälaisten adjektiivien kanssa 

konkreettiset substantiivit substantiivilausekkeissa esiintyvät. Esimerkki 

konkreettista asiaa ilmaisevasta substantiivilausekkeesta on jakson nimessä Uusi 

oppilas (kausi 5, jakso 424). Jaksossa Suuret sydämet (kausi 5, jakso 466) 
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substantiivilauseke ei taas välttämättä ilmaise konkreettista asiaa eli isokokoista 

sydäntä, vaan sillä on kuvallinen merkitys. 

 

Kuten luvuissa 5.5 ja 6.5 ilmeni, tutkimuskohteena olevissa Uusi Päivä -sarjan 

jaksojen nimissä on substantiiveja yhteensä 65 esiintymää ja 53 eri tyyppiä, kun taas 

adjektiiveja on 66 esiintymää ja 39 tyyppiä. Adjektiiveja on siis tyyppeinä laskettuna 

vähemmän kuin substantiiveja, mikä tarkoittaa sitä, että adjektiivit toistuvat 

useammin verrattuna substantiiveihin. Lisäksi kävi ilmi, että osa toistuvista 

substantiiveista ja adjektiiveista esiintyy yllättävän monessa jakson nimessä. Kuten 

luvuissa 5.6 ja 6.6 mainitsin, substantiiveista tunne, teko ja valinta toistuvat 

aineistossa kolmesta neljään kertaan, kun taas adjektiivit uusi, suuri, viimeinen ja 

salainen esiintyvät neljässä-kahdeksassa jakson nimessä.  

 

Edellä mainitut toistuvat substantiivit ja adjektiivit liittyvät jatkuvajuonisen sarjan 

sekä saippua- ja päivittäissarjan luonteeseen ja nimien funktioihin. Adjektiivi uusi on 

myös Uusi Päivä -sarjan nimessä. Tukia (2018: 2) toteaakin, että esimerkiksi sarjan 

seitsemännessä jaksossa oleva repliikki ”uusi päivä, uudet vammat”, liittyy sarjan 

jatkuvajuonisuuteen, johon myös itse sarjan nimi viittaa. Hahmojen välisillä suhteilla 

ja tunteilla on tärkeä asema saippua- ja päivittäissarjoissa, joten erilaiset tunteet, 

teot, valinnat ja salaiset asiat ovat siis saippua- ja päivittäissarjoille tyypillisiä. Sama 

ilmiö näkyy myös elokuvien nimissä. Kandidaatintutkielmassani (Åkerlund 2017), 

jossa tutkin elokuvien nimien suomennoksia, kävi ilmi, että monissa romanttisten 

komedioiden nimien suomennoksissa on jokin tyylilajille tyypillinen sana, kuten 

rakkaus, sinkku tai suhde.  

 

Toistuvilla substantiiveilla ja adjektiiveilla saatetaan myös houkutella katsojaa 

katsomaan jakso.  Nordin (1995) listaamista nimien funktiosta, joista kirjoitin luvussa 

3.1, ainakin vetoava funktio toteutuu: vetoava funktio tarkoittaa sitä, että katsojan 

mielenkiinto teosta kohtaan herätetään esimerkiksi juuri houkuttelevaa tyylilajille 

tyypillistä sanastoa käyttämällä.  
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Substantiivien tarkastelussa kävi ilmi, että noin kolmasosa aineiston substantiiveista 

on abstrakteja substantiiveja. Kuten edellä mainitsin, abstraktit substantiivit liittyvät 

saippua- ja päivittäissarjan luonteeseen. Adjektiiveista suhteelliset adjektiivit 

muodostavat huomattavan enemmistön. Peltonen (2011) on tutkinut millaisia 

substantiiveja ja adjektiiveja lastenkirjoissa on (katso luku 5.1). Suurin osa Peltosen 

(2011) aineiston substantiiveista on konkreettisia substantiiveja. Peltonen (2011: 17) 

mainitsee, että lapset oppivat ensin tunnistamaan ja nimeämään konkreettisia olioita 

ja esineitä. Konkreettiset substantiivit ovat siis hyvin tyypillisiä lastenkirjoille, sillä 

niissä käsitellään konkreettisia asioita. Saippua- ja päivittäissarjat kertovat 

puolestaan abstrakteista asioista, kuten ihmissuhteista ja tunteista, joita kuvaillaan 

abstrakteilla substantiiveilla.  

 

 

8. Lopuksi 

 

Tämän tutkielman tutkimuskohteina olivat ei-lainatut Uusi Päivä -sarjan jaksojen 

nimet, jotka ovat muodoltaan substantiivilausekkeita ja joilla on adjektiivimäärite, 

sekä jaksojen lyhyet kuvaukset. Tarkoituksena oli selvittää millaisia substantiiveja ja 

adjektiiveja Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimissä on, millaisia jaksojen nimet ja 

kuvaukset ovat rakenteeltaan ja mitä jaksojen nimet ja kuvaukset kertovat jaksojen 

sisällöistä.  

 

Jaksojen nimien ja kuvausten tarkastelussa käytin lähtökohtana Christiane Nordin 

(1995) teoriaa nimien ja otsikoiden funktiosta sekä Willam Labovin ja Joshua 

Waletzkyn (1997 [1967]; Labov 1972) teoriaa narratiivien rakenteesta.  

 

Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet vaihtelevat suuresti kausien välillä. Sarjan 

ensimmäisten kausien jaksojen nimet ovat pääosin lainattuja. Kahden ensimmäisen 

kauden jaksojen nimet ovat sanontoja, sananlaskuja ja mietelauseita. Seuraavat pari 

kautta jaksojen nimet ovat musiikkikappaleiden nimiä ja sanoja. Nimien lainaaminen 

näyttäisi olevan jonkinlainen trendi, sillä esimerkiksi Järvelän (2017) tutkimassa 

sarjassa, Greyn Anatomiassa, kaikki jaksojen nimet ovat musiikkikappaleiden nimiä. 
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Uusi Päivä -sarjan viimeisillä kausilla jaksojen nimet ovat melkein poikkeuksetta ei-

lainattuja.  

 

Uusi Päivä -sarjan jaksojen kuvaukset noudattavat hyvin pitkälti yhtenäistä kaavaa. 

Kuvaukset muodostuvat muutamista virkkeistä, jotka sisältävät piirteitä Labovin ja 

Waletzkyn (1997 [1967]; Labov 1972) teorian mukaisesta orientaatiosta ja 

mutkistuvasta toiminnasta. Jaksojen nimet ja kuvaukset muodostavat yhdessä 

alkuasetelmat jaksojen tapahtumille, eli muodostavat lähtökohdat jaksojen juonille. 

Jaksojen nimistä ja kuvauksista selville saatavia tietoja ovat esimerkiksi ketkä jaksojen 

päähahmot ovat, hahmojen väliset konfliktit ja jakson juonten alkupisteet.  

 

Jaksojen nimissä esiintyvät substantiivit jaoin niiden perusmerkitysten perusteella 

konkreettisiin ja abstrakteihin substantiiveihin. Konkreettiset substantiivit jaoin 

kahteen ryhmään, jotka ovat: elolliset oliot sekä fyysiset esineet ja tilat. Abstraktit 

substantiivit jaoin kolmeen ryhmään: ajanilmaukset, teonilmaukset ja tapahtumat 

sekä muut abstraktit substantiivit. Tutkittava aineisto koostui 65 

substantiiviesiintymästä, joista osa esiintyi aineistossa useaan kertaan. Eri tyyppisiä 

substantiiveja oli 53. Tutkimuksessani kävi ilmi, että noin kaksi kolmasosaa aineiston 

substantiiveista on abstrakteja substantiiveja. Lisäksi ilmeni, että aineistossa on 

huomattavasti suurempi määrä toistuvia abstrakteja substantiiveja kuin 

konkreettisia substantiiveja. Aineistossa useaan kertaan toistuvat substantiivit ovat 

tunne, teko ja valinta.  

 

Tutkimuskohteena olevat adjektiivit jaoin niiden perusmerkitysten perusteella niin 

ikään kahteen ryhmään: absoluuttiset adjektiivit ja suhteelliset adjektiivit. 

Suhteelliset adjektiivit jaoin neljään alaryhmään: luonteenpiirteet, ikä, ulkoinen 

ominaisuus ja asenneadjektiivit. Tutkittava aineisto koostui 66 adjektiiviesiintymästä 

ja 39 eri tyyppisestä adjektiivista. Tutkimuksessani ilmeni, että suhteelliset adjektiivit 

muodostavat huomattavan enemmistön ja että aineistossa oli useita toistuvia 

adjektiiveja. Aineistossa usein toistuvat adjektiivit ovat uusi, suuri, viimeinen, 

salainen ja vaikea. Tutkimuksessani kävi myös ilmi, että aineiston adjektiivit toistuvat 

useammin verrattuna substantiiveihin.  
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Uusi Päivä -sarjan jaksojen nimet ja kuvaukset osoittautuivat mielenkiintoiseksi ja 

antoisaksi tutkimuskohteeksi. Olisi kiinnostavaa tutkia millaisia Uusi Päivä -sarjan 

jaksojen nimet ovat verrattuna muiden televisiosarjojen jaksojen nimiin.  Muiden 

televisiosarjojen jaksojen kuvauksien rakennetta ja sisältöä olisi myös 

mielenkiintoista tutkia.  
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Svensk sammanfattning 

 

Substantiven och adjektiven i avsnittstitlarna i tv-serien Uusi Päivä och narrativen 

i beskrivningarna av avsnitten 

 

Denna avhandling handlar om titlarna på avsnitten i tv-serien Uusi Päivä som är 

nominalfraser som har adjektivattribut. I avhandlingen beaktas inte titlar som är citat 

och som har namngetts till exempel efter en låt eller en film. Det främsta syftet med 

denna avhandling är att utreda hurdana substantiv och adjektiv som förekommer i 

avsnittstitlarna i tv-serien Uusi Päivä. Syftet är också att utreda strukturen hos 

avsnittstitlarna och beskrivningarna av avsnitten samt vad titlarna och 

beskrivningarna berättar om innehållet i avsnitten.  

 

Materialet omfattar 65 titlar på avsnitt i tv-serien Uusi Päivä. En lista över alla avsnitt 

och deras beskrivningar finns listade på seriens webbplats (Yle Uusi Päivä). Jag har 

plockat ut alla de avsnitt ur listan vars titlar är nominalfraser som har adjektivattribut 

och som inte är citat. I min analys har jag delat in alla substantiv och adjektiv som 

finns i titlarna i mindre grupper. I den här avhandlingen behandlas också strukturen 

hos titlarna och beskrivningarna av avsnitten samt innehållet i dem.  

 

Uusi Päivä är en såpopera producerad av Yle som sändes på Yles TV2-kanal åren 

2010–2018. Serien visades i nio säsonger och totalt producerades 802 avsnitt (Yle 

Uusi Päivä). Serien utspelas i en fiktiv stad som heter Virtaus, och handlar om stadens 

invånare. Händelserna kretsar bland annat kring familjen Haavisto, det lokala 

gymnasiet och ett företag som heter Suner.  

 

Handlingen i en såpopera består av flera olika händelseförlopp som fortsätter från 

avsnitt till avsnitt och alltså är kontinuerliga. Karaktärernas relation till varandra är i 

centrum i en såpopera. Såpoperor har enligt Nikkinen och Vacklin (2012: 56) många 

karaktärer men oftast inga enskilda huvudkaraktärer.  
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Titeln på en tv-series avsnitt har en viktig funktion eftersom den representerar hela 

avsnittet. Martha Dynel (2010) har undersökt hur filmtitlar översätts och vilken 

betydelse en filmtitel har. Eftersom en filmtitel och en titel på en tv-series avsnitt 

båda representerar en liknande helhet, kan titlarnas betydelse anses vara liknande. 

Enligt Dynel (2010: 189) är en filmtitel en kort sammanfattning av innehållet i filmen 

vars uppgift är att väcka uppmärksamhet. Christiane Nord (1995) har undersökt vilka 

funktioner boktitlar och titlar på annat skrivet material har och hur de har översatts. 

Nord (1995: 270–278) presenterar sex funktioner som en titel kan ha:  

• en särskiljande funktion (distinctive function) som skiljer verket från andra 

verk 

• en metatextuell funktion (metatextual function) som har att göra med språk- 

och stilnormer 

• en kommunikativ funktion (phatic function) som attraherar mottagare  

• en informativ funktion (informative/referential function) som informerar om 

bland annat innehållet i verket 

• en expressiv funktion (expressive function) som förmedlar känslor 

• en appellerande funktion (appellative function) som attraherar mottagare 

genom att väcka uppmärksamhet.  

 

Järvelä (2017) har i sin pro gradu-avhandling undersökt hur avsnittstitlarna i tv-

serierna Grey’s Anatomy och Supernatural är översatta från engelska till svenska. 

Järvelä (2017: 16–19) konstaterar att en titel på en tv-series avsnitt bland annat kan 

vara ett idiomatiskt uttryck eller vara namngivet efter en film, ett skönlitterärt verk, 

en låt eller ett band.  

 

Titlarna på avsnitten i första och andra säsongen i serien Uusi Päivä är främst 

ordspråk, som Kolmas kerta toden sanoo (säsong 1, avsnitt 19). I den tredje säsongen 

och halva fjärde säsongen bär titlarna på avsnitten namn från låtar eller sångtexter, 

såsom Tämä ilta kävellään käsi kädessä (säsong, 3, avsnitt 215), vilket är namnet på 

en låt av Jenni Vartiainen (Warner Music 2020). Titlarna på avsnitten i de sista 

säsongerna varierar. En del av titlarna är citat medan vissa är originaltitlar, såsom 

Vilman vaikea valinta (säsong 4, avsnitt 343).  
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I denna avhandling behandlas förutom avsnittstitlarna i serien Uusi Päivä, också 

beskrivningarna av avsnitten. En beskrivning av en tv-series avsnitt är en kort 

sammanfattning av innehållet i avsnittet. Tidigare nämnde jag sex olika funktioner 

som Nord (1995) anser att en titel kan ha. En del av dessa funktioner berör också 

beskrivningarna av avsnitten. Alla avsnitt har egna beskrivningar som skiljer avsnitten 

från varandra och därför har beskrivningen en särskiljande funktion. Beskrivningen 

har också en informativ funktion, eftersom den informerar om vad som händer i 

avsnittet. En av beskrivningens uppgifter kan också vara att väcka uppmärksamhet 

och locka tittare och därför kan beskrivningen ha en appellerande funktion. 

 

I analysen av beskrivningarna av avsnitten använder jag mig av William Labovs och 

Joshua Waletzkys (1997 [1967]; Labov 1972) teori om narrativ struktur. Labov (1972: 

363–365) konstaterar att en berättelse kan bestå av följande beståndsdelar, av vilka 

jag använder samma svenska översättningar som Christa Timmerbacka (2015) har 

använt: abstrakt (abstract), orientering (orientation), komplicerande handling 

(complicating action), evaluering (evaluation), upplösning (result/resolution) och 

coda (coda). 

     

Labov (1972: 363) konstaterar att en berättelse börjar oftast med ett abstrakt, alltså 

med en kort sammanfattning. I orienteringen presenteras berättelsens personer, 

plats och tid. Berättelsens handlingar och komplikationer presenteras i den 

komplicerande handlingen. Evalueringen handlar om själva poängen med 

berättelsen. Upplösningen är en sorts avslutning för handlingarna och 

komplikationerna i berättelsen. Codans uppgift är att koppla berättelsen till nutid. 

(Labov 1972: 359–370.) 

 

I beskrivningarna av avsnitten i tv-serien Uusi Päivä kan följande beståndsdelar av 

Labovs och Waletzkys (1997 [1967]; Labov 1972) teori utskiljas: abstrakt, orientering 

och komplicerande handling. Beskrivningen av ett avsnitt är en kort sammanfattning 

av innehållet i avsnittet och fungerar alltså som ett abstrakt. Beskrivningarna av 

avsnitten i serien består för det mesta av tre eller fyra korta meningar. Meningarna 

består ofta av namnet på en karaktär (orientering) och en komplicerande handling. 
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Namnet på avsnittet och beskrivningen av avsnittet kan avslöja bland annat följande 

saker om innehållet i avsnittet: huvudkaraktärerna i avsnittet, möjliga konflikter 

mellan karaktärerna, utgångspunkterna för handlingarna i avsnittet samt plats och 

tid för handlingarna. 

 

Följande är ett exempel på en beskrivning av ett avsnitt i serien:   

Vilman romanttiset viritykset Karrin kanssa päättyvät riitaan. Kristan on tehtävä 

päätös pian. Elina lämpenee Niklakselle. Iris astuu Veetin virittämään ansaan.  (Uusi 

Päivä, Kristan vaikea valinta, säsong 5, avsnitt 411.) 

 

Beskrivningen avslöjar vilka huvudkaraktärerna i avsnittet är och konflikterna mellan 

dem. Såpoperor består av flera olika händelseförlopp. Varje mening i beskrivningen 

av avsnittet är som en kort beskrivning av en av händelserna i avsnittet.   

 

Det främsta syftet med den här avhandlingen var att ta reda på hurdana substantiv 

och adjektiv det finns i avsnittstitlarna i tv-serien Uusi Päivä. I min avhandling 

koncentrerar jag mig på de titlar som är nominalfraser och som har adjektivattribut. 

Jag har delat in substantiven i konkreta och abstrakta substantiv enligt Iso suomen 

kielioppi (ISK, 2004). Jutta Peltonen (2011) har i sin pro gradu-avhandling undersökt 

hurdana substantiv och adjektiv som förekommer i bilderböcker för barn. Peltonen 

har delat in substantiven i konkreta och abstrakta substantiv och vidare i mindre 

grupper. Indelningen som Peltonen har använt sig av baserar sig också på indelningen 

i ISK (2004). Substantiv kan delas i konkreta och abstrakta substantiv beroende på 

betydelsen. Konkreta substantiv är namn på konkreta varelser och föremål medan 

abstrakta substantiv betecknar bland annat känslor, egenskaper och tillstånd. (ISK 

2004: 547, 550.) Jag har delat de konkreta substantiven i materialet vidare in i två 

grupper: levande varelser, t.ex. äitipuoli (styvmor), samt konkreta föremål och 

utrymmen, t.ex. kivi (sten). De abstrakta substantiven har jag delat vidare in i tre 

grupper, vilka är tidpunkter, t.ex. päivä (dag), handlingar och händelser, t.ex. valinta 

(val), samt andra abstrakta substantiv, såsom tunne (känsla). 
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Materialet består av 65 förekomster av substantiv varav 21 (32 %) är konkreta 

substantiv och 44 (68 %) abstrakta substantiv. En del av substantiven finns i flera olika 

titlar, vilket betyder att det finns 53 olika substantiv i materialet. Av de olika 

substantiven är 20 (38 %) konkreta substantiv och 33 (62 %) abstrakta substantiv. Det 

här betyder att det är främst abstrakta substantiv som finns i flera olika avsnittstitlar. 

Av de konkreta substantiven är 11 (52 %) beteckningar för föremål och utrymmen 

medan 10 (48 %) är beteckningar för levande varelser. Av de abstrakta substantiven 

är största delen, nämligen 33 (75 %), beteckningar för handlingar och händelser. Åtta 

(18 %) av de kvarstående abstrakta substantiven tillhör gruppen andra abstrakta 

substantiv och tre (7 %) är beteckningar för tidpunkter.  

 

Jag har delat in adjektiven i relativa och absoluta adjektiv. Relativa adjektiv 

kompareras och betecknar enligt ISK (2004: 597–598) bland annat fysiska egenskaper 

eller karaktärsdrag. Absoluta adjektiv kompareras däremot inte och betecknar bland 

annat material och bestämd tid. (ISK 2004: 597–599.) I mitt material finns det enbart 

några absoluta adjektiv och jag har därför inte delat in dem i mindre grupper. De 

relativa adjektiven har jag däremot delat in i följande fyra grupper, vilka baserar sig 

på kategoriseringen i ISK (2004): karaktärsdrag, t.ex. itsenäinen (självständig), ålder, 

t.ex. uusi (ny), fysisk egenskap, t.ex. suuri (stor) och värderande adjektiv, t.ex. vaikea 

(svår).   

 

Det finns sammanlagt 66 adjektiv i materialet. En av titlarna har två adjektivattribut. 

Av de totala 66 förekomsterna av adjektiven materialet består av, är 14 (21 %) 

absoluta adjektiv och 52 (78 %) relativa adjektiv. Liksom vissa substantiv, finns också 

några av adjektiven i flera titlar, vilket betyder att det finns 39 olika adjektiv i 

materialet. Av de olika adjektiven är sju (18 %) absoluta adjektiv och 32 (82 %) relativa 

adjektiv. Jag delade in de relativa adjektiven i mindre grupper. Adjektiv som 

betecknar fysiska egenskaper och värderande adjektiv finns det mest av i materialet. 

19 (37 %) av de relativa adjektiven i materialet är beteckningar för fysiska egenskaper, 

17 (33 %) är värderande adjektiv, nio (17 %) är beteckningar för ålder och sju (13 %) 

är adjektiv som betecknar karaktärsdrag.  
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Som jag tidigare nämnde finns det några substantiv och adjektiv, som finns i flera 

olika titlar på avsnitt. De substantiv som finns i flera titlar är tunne (känsla), teko 

(gärning) och valinta (val) och de upprepas tre till fyra gånger var. Karaktärernas 

relationer till varandra är ofta i centrum i såpoperor och därför är olika känslor, 

gärningar och svåra val vanliga teman i såpoperor.  

 

De adjektiv som finns i flera titlar är uusi (ny), suuri (stor), viimeinen (sist), salainen 

(hemlig) och vaikea (svår). Adjektivet uusi finns i åtta titlar och suuri i sju titlar. Resten 

av de ovan nämnda adjektiven finns i tre till fyra titlar. Enligt frekvensordboken 

Suomen kielen taajuussanasto (Saukkonen et al. 1979: 41) är adjektiven uusi och suuri 

bland de tre vanligaste adjektiven i finska språket. Tidigare nämnde jag olika 

funktioner som titlar kan ha enligt Nord (1995). En av dessa funktioner är den 

appellerande funktionen, vars uppgift är att attrahera mottagare och väcka 

uppmärksamhet till exempel genom användningen av speciella ord och uttryck. Det 

kan hända att de ovan nämnda adjektiven har använts för att väcka uppmärksamhet 

och locka tittare. Titeln avslöjar nämligen att det händer något nytt, stort eller 

hemligt i avsnittet. 

 

Det främsta syftet med min avhandling var att utreda hurdana substantiv och adjektiv 

det finns i avsnittstitlarna i tv-serien Uusi Päivä. I min analys kom jag fram till att 

största delen av substantiven i materialet är abstrakta substantiv. Adjektiven i 

materialet består främst av relativa adjektiv. Peltonen (2011), som har undersökt 

hurdana substantiv och adjektiv det finns i bilderböcker för barn, kom fram till att 

majoriteten av substantiven i bilderböcker för barn är konkreta substantiv eftersom 

bilderböcker handlar om konkreta saker. En såpopera handlar däremot om abstrakta 

saker såsom känslor och förhållanden, vilka beskrivs med abstrakta substantiv. I 

materialet fanns det några substantiv och adjektiv som upprepades i flera olika titlar. 

 

Syftet var också att utreda strukturen hos avsnittstitlarna och beskrivningarna av 

avsnitten samt vad de berättar om innehållet i avsnitten.  Jag kom fram till att titlarna 

på avsnitten varierar mellan säsongerna. En del av titlarna är citat medan vissa är 

originaltitlar. Beskrivningarna på avsnitten följer till stor del samma form och avslöjar 



 54 

bland annat vilka huvudkaraktärerna i avsnittet är och möjliga konflikter mellan 

karaktärerna. Varje mening i beskrivningen fungerar också som en kort beskrivning 

av en av händelserna i avsnittet. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 

avsnittstitlarna och beskrivningarna av avsnitten i tv-serien Uusi Päivä väcker 

uppmärksamhet och består av sådana substantiv och adjektiv som lockar tittare. I 

framtiden skulle det vara intressant att jämföra hur titlarna i serien Uusi Päivä skiljer 

sig från titlarna i någon annan serie.  
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Liite Uusi Päivä -televisiosarjan jaksojen nimistä, jotka ovat muodoltaan 

substantiivilausekkeita, ja joilla on adjektiivimäärite (yhteensä 65 jakson nimeä).  

 

Jaksojen nimet on poimittu Ylen verkkosivun Uusi Päivä -sarjan aihesivustolta (Yle 

Uusi Päivä). 

 

Uusi Päivä (kausi 4, jakso 343): Vilman vaikea valinta 

Uusi Päivä (kausi 4, jakso 369): Hyvä äitipuoli 

Uusi Päivä (kausi 4, jakso 381): Vaaralliset tunteet 

Uusi Päivä (kausi 5, jakso 394): Rankka päivä 

Uusi Päivä (kausi 5, jakso 396): Viimeinen valhe 

Uusi Päivä (kausi 5, jakso 397): Kiusallisia paljastuksia 
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Uusi Päivä (kausi 5, jakso 423): Suuria päätöksiä 

Uusi Päivä (kausi 5, jakso 424): Uusi oppilas 

Uusi Päivä (kausi 5, jakso 426): Salaisia suunnitelmia 

Uusi Päivä (kausi 5, jakso 427): Uusia tuulia 
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Uusi Päivä (kausi 6, jakso 514): Kipeä tunnustus 

Uusi Päivä (kausi 6, jakso 535): Herkin sormin 
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Uusi Päivä (kausi 6, jakso 521): Syvissä vesissä 
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Uusi Päivä (kausi 7, jakso 607): Valkoisia valheita 

Uusi Päivä (kausi 7, jakso 608): Uusi tyttö 

Uusi Päivä (kausi 7, jakso 611): Viimeinen tahto 

Uusi Päivä (kausi 7, jakso 614): Kuuma mainos 

Uusi Päivä (kausi 7, jakso 623): Tukevia olkapäitä 

Uusi Päivä (kausi 7, jakso 626): Uusia avauksia 

Uusi Päivä (kausi 7, jakso 628): Salaisia siirtoja 

Uusi Päivä (kausi 7, jakso 629): Suuret setelit 

Uusi Päivä (kausi 7, jakso 636): Riehakas juhlakalu 

Uusi Päivä (kausi 7, jakso 650): Uusia asukkaita 

Uusi Päivä (kausi 7, jakso 665): Huterat haaveet 

Uusi Päivä (kausi 8, jakso 704): Hyviä aikeita 

Uusi Päivä (kausi 8, jakso 705): Väärät parit 

Uusi Päivä (kausi 8, jakso 715): Arvokas löytö 

Uusi Päivä (kausi 8, jakso 719): Outoja yövieraita 

Uusi Päivä (kausi 8, jakso 720): Melkoista menoa 

Uusi Päivä (kausi 8, jakso 722): Äärimmäisiä tekoja 

Uusi Päivä (kausi 8, jakso 734): Viisaita neuvoja 

Uusi Päivä (kausi 8, jakso 736): Hyviä tekoja 

Uusi Päivä (kausi 8, jakso 747): Suuri paljastus 

Uusi Päivä (kausi 9, jakso 753): Tuhoisat tunteet 
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Uusi Päivä (kausi 9, jakso 760): Valkoinen kivi 

Uusi Päivä (kausi 9, jakso 766): Suuria tilaisuuksia 

Uusi Päivä (kausi 9, jakso 767): Rohkea possu 

Uusi Päivä (kausi 9, jakso 768): Oma huone 

Uusi Päivä (kausi 9, jakso 769): Kovaa peliä 
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