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Aikansa ja aikaansa mies elää. Hyvä
näin — Lauri Hakulinen on saanut satavuo-
tismuistokseen kaksi tyylikästä, tieteelli-
sesti arvokasta ja inhimillisen vaikuttavaa
kirjaa, joita voi lämpimästi suositella jokai-

sen suomen kielestä kiinnostuneen kä-
teen.
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75 % saamenkielisistä, mutta lukija saa run-
saasti tietoa kaikista muistakin saamelais-
kielistä ja niiden murteista. Kirjan viimei-
nen luku sisältää myös niistä kaikista litte-
roidut näytteet, esitettynä kunkin kielen
käyttämällä ortografialla mutta myös teki-
jän fonologisesti ja foneettisesti transkriboi-
mana. Jokaiseen tekstiin kuuluu englannin-
kielinen käännös ja sanasto, joka sisältää
lisäksi muotojen pohjoissaamelaiset vasti-
neet. Johdantoluvussa Sammallahti antaa
perustiedot saamen kielistä, niiden sijoittu-
misesta uralilaiseen kielikuntaan ja suhtees-
ta lähimpiin sukukieliinsä eli itämerensuo-
malaisiin kieliin, etenkin lähinaapurissa pu-
huttuun suomeen. Suomalais-saamelainen
kantakieli oli yhtenäinen noin vuoteen 3200
eKr. asti, jolloin jakautuminen kantasuo-
meksi ja kantasaameksi alkoi. Johdantolu-
ku esittelee yhteisen kantakielen vokaali-
systeemin ja kantasuomen ja -saamen tär-
keimmät fonologiset erot. Toinen luku taas
on katsaus alueelliseen variaatioon. Kaik-
kiaan saamen kieliä on kymmenen: länsi-
saamelaiseen ryhmään kuuluvat eteläsaa-
me, uumajansaame, piitimensaame, luula-
jansaame ja pohjoissaame, itäsaamelaiseen
ryhmään inarinsaame, koltansaame, akka-
lansaame, kiltinänsaame ja turjansaame.
Kuudella niistä on oma kirjakielensä ja or-

ekka Sammallahden odotettu yleisesi-
tys saamen kielistä on ilmestynyt. Se

on kirjoitettu toisaalta tiivistämään alan tut-
kimusta saamen kielen ja uralistiikan opis-
kelijoille ja tutkijoille, toisaalta johdannoksi
saamen kieliin yleislingvisteille. Kirja so-
pii erinomaisesti myös fennistien luettavak-
si. Itse luin sen suomen kielen tutkijana,
joka on harrastanut hiukan myös saamea.
Omana opiskeluaikanani suomen kielen
opintoihin kuului pakollisena yksi etäsuku-
kielen kurssi, joksi tavallisimmin valittiin
unkari tai saame. Sammallahden kirjaa lu-
kiessa en voinut olla ajattelematta, että saa-
men nykyinen poissaolo suomenopiskelijan
tutkinnosta on suuri menetys. Maassamme
puhutaan sentään kolmea saamen kieltä ja
kielillämme on pitkä yhteinen historia. Pe-
rustietous saamesta voisi olla luonnollinen
osa yhtä hyvin äidinkielenopettajan kuin
suomentutkijankin kielitieteellistä yleissi-
vistystä.

Nyt käsillä oleva yleisteos tarjoaa erin-
omaisen mahdollisuuden tietoaukon paik-
kaamiseen. Se esittelee saamen kielten kes-
keiset piirteet fonologiasta ja morfologias-
ta syntaksiin, semantiikkaan ja sanastoon
saakka ja tekee sen sekä synkronisesta että
diakronisesta näkökulmasta. Tarkastelun
keskipisteenä on pohjoissaame, jota puhuu
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tografiansa. Erot saamen kielten välillä ovat
yhtä suuria kuin vaikkapa germaanisten tai
romaanisten kielten väliset erot, mutta sa-
nastosta yhteistä on yli 80 prosenttia.

Sammallahden esitys etenee systemaat-
tisesti suuremmista alueellisista kokonai-
suuksista pienempiin, eri kieliin, niiden
lukuisiin murteisiin ja näiden alamurteisiin
saakka esitellen niiden fonologiset, morfo-
logiset ja syntaktiset pääerot. Toinen luku
sisältää tavattoman paljon tietoa, mutta lu-
kija saa ihmeen selvän kuvan saamen kiel-
ten välisistä eroista ja niiden historiasta.
Mukana on mm. luettelo, jonka pohjalta voi
tutkia kantasuomalaisten sanavartaloiden ja
taivutusmuotojen nykyistä fonologista
edustusta eri saamen kielissä. Lukuun sisäl-
tyy myös hyvä karttavalikoima. Kuten te-
kijä toteaa, kielentutkimuksen kannalta saa-
melaisten nykyisten asuma-alueiden ja hal-
linnollisen jakautumisen kuvaus karttoina
tuottaisi kaoottisen tuloksen. Vuosisadan
vaihteeseen saakka hallinnolliset muutok-
set sen sijaan vaikuttivat saamelaisten elä-
mään vain vähän ja kielen kehitys oli orgaa-
nista ja itsenäistä.

Kolmannessa luvussa esitellään saamen
kielen äännejärjestelmä lähinnä fonologi-
sesti konservatiivisen Itä-Enontekiön poh-
joissaamelaismurteen pohjalta, mutta mo-
nin paikoin se suhteutetaan muihinkin saa-
men kieliin. Ensin selvitetään vokaalien
synkroninen systeemi morfofonologisine
vaihteluineen ja sen historiallinen tausta,
sitten konsonanttijärjestelmä ja sen historia
kantasaamesta Itä-Enontekiön murteeseen
saakka. Molempien systeemien kehitys
suomalais-saamelaisesta kantakielestä aste
asteelta pohjoissaameen asti on lisäksi näh-
tävissä kirjan liitteissä. Suomenkielisen
lukijan kannalta diakroninen näkökulma on
kovinkin mielekäs, kun suomen ja saamen
isoimmat erot ovat fonologisia; äännehis-
toriaa joskus opiskelleelle luku voi toimia
jopa kertauskurssina oman kielemme taus-

taan. Luku kuvaa valaisevasti saamen fono-
logian ja morfologian yhteispeliä ja histo-
riallista sidosta. Päätteeksi on vielä katsaus
kolmeen fonologiselta pohjalta toimivaan
salakieleen.

Sammallahti toteaa jo kantasaamen ke-
hittyneen puhtaasti agglutinoivasta suoma-
lais-saamelaisesta kantakielestä fusionaali-
seen suuntaan; tällä hetkellä äännesymbo-
lismilla on saamen morfologiassa olennai-
nen merkitys. Morfologista systeemiä tar-
kastelevassa neljännessä luvussa, jossa käy-
dään läpi sekä nominin- ja verbintaivutus
että sananmuodostus (johtaminen ja yhdis-
täminen), muotojen diakroninen tausta on-
kin luontevasti koko ajan mukana. Suomen-
kielisen lukijan on jälleen jännittävää päästä
katsomaan esimerkiksi sitä, miten persoo-
namuodot (vaikkapa meiltä puuttuva kak-
sikko), paikallissijasysteemi tai modukset
saamessa ovat jäsentyneet. Lukuelämys
avaa uuden perspektiivin omaankin äidin-
kieleen, niin kuin hyvää kielitieteellistä
esitystä lukiessa parhaimmillaan käy. Yk-
sityiskohtaiset kuvaukset nominin- ja ver-
bintaivutuksen kehityksestä  jälleen suoma-
lais-saamelaisesta kantakielestä pohjoissaa-
meen asti  Sammallahti esittää myös kirjan
liitteinä.

Saamen kielen syntaksia esittelevä vii-
des luku on kirjan suppein ja vähiten diakro-
ninen. Lyhyeen tilaan mahtuu kuitenkin pe-
rustietous yleensä saamen ja osin yksittäis-
tenkin saamen kielten syntaksista: sanajär-
jestyksestä, sijanmerkintä- ja kongruenssi-
ilmiöistä, kiellosta, infiniittisistä rakenteista
ja lauseidenvälisistä suhteista. Juuri syntak-
tisesti saame ja suomi muistuttavat toisiaan
eniten, joten suomenkieliselle lukijalle tässä
on paljon tuttua ja helposti omaksuttavaa.
Toisaalta kiinnostavia erojakin on; luku
herättää odotuksia puhutun saamen syntak-
sia ja sen historiaa koskevasta tutkimukses-
ta — sama odotus koskee tosin muitakin
maailman kieliä.
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Sanakirjoja saamen kielistä on tehty
monia, ja Sammallahti mainitsee entistä
laajemman pohjoissaamen sanakirjan jo
odottavan julkaisemistaan. Tällä hetkellä
saamen sanasto laajenee nopeasti ja sitä oh-
jataan tietoisesti kehittymään omakielisten
ainesten pohjalta. Kirjan kuudes, saamen
kielten leksikkoa ja semantiikkaa käsittele-
vä luku keskittyy perinteiseen sanastoon en-
sin sen yleisen semanttisen rakenteen, sit-
ten historiallisen koostumuksen kannalta.
Erityisen informatiivinen on etymologinen
jakso, josta voi yksityiskohtaisesti seurata
omapohjaisen sanaston kerrostuneisuutta
uralilaisesta kantakielestä lähtien nykypäi-
vään saakka ja yhtä tarkasti myös sanaston
lainakerrostumien etymologiaa. Lähes seit-
semälläsadalla perinteisen sanaston varta-
lolla on vastineensa suomalais-ugrilaisissa
ja samojedikielissä. Sanaston koostumusta
on tutkittu myös erilaisista tekstiaineistois-
ta. Esimerkiksi puhutun pohjoissaamen
26 000 sanan tekstikorpuksen sadasta ylei-
simmästä sanasta on alkuperältään uralilai-
sia 52 ja ne kattavat yli 40 % tekstimateri-
aalista;  lainasanoja niistä on 37, tekstistä

14 %, ja 11 vain saamessa tavattua sanaa
muodostavat tekstistä 3 %.  Kirjan liitteistä
sanastoa esittelee kaksi: kuuden saamen
pääkielen pohjalta laadittu Swadesh-lista ja
luettelo pohjoissaamen 845 yleisimmästä
sanasta, mukana tiedot niiden taivutukses-
ta ja etymologisesta taustasta.

Lukijalla on nyt käytettävissään laaja ja
monipuolinen tietovarasto, mikäli hän ha-
luaa perehtyä saamen kielen olemukseen ja
historiaan. Muille lähteille johdattaa bib-
liografia, johon tekstissä viitataan vain har-
voin: tekijä on yhdistänyt oman tutkimus-
työnsä tulokset ja muun tutkimustiedon hel-
posti seurattavaksi kokonaisuudeksi. On
syntynyt ymmärrettävä, ajantasainen ja
ennen kaikkea erittäin kiehtova johdatus
saamen kieliin ja niiden kehitykseen. Muo-
doltaan kirja on lingvistiseksi opukseksi
poikkeavan suuri ja kauniisti painettu, mikä
tietysti lisää sen luettavuutta. Saamelainen
kustantamo Davvi Girji voi olla ylpeä
merkkiteoksen julkaisemisesta.
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Laitoksen kotisivut uudistuvat tammikuussa 2000. Käy tutustumassa osoittees-
sa www.helsinki.fi/hum/skl.

Uudistuneilla kotisivuilla on luettavissa mm. Lauri Hakulisen bibliografia, joka
on julkaistu kirjassa Sanat on kaikki sarvipäitä (SKS, 1999).


