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Niin moni asia on, vaikka ei olekaan. Onko kaikki olemista vaan? Jos häivyttäisi, 

polttaisi, tuhoaisi kaikki olla-verbit, muuttuisiko oleminen tekemiseksi, oleskelu 

toiminnaksi: Niin moni asia, vaikka ei. Kaikki olemista vaan? 
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1 JOHDANTO    

Kun tutustuin ensimmäistä kertaa oppijoiden teksteihin, huomioni pysähtyi kerta toi-

sensa jälkeen olla-verbeihin. En osannut hahmottaa, miksi näin kävi, ja edelleen kul-

jen samaa polkua, jonka päämäärä on selvittää oppijoiden olla-verbin käyttöä. Ehkä 

huomioni kiinnitti olla-verbien määrä, ehkä käyttö osana rakenteita. Olla-verbiä, yh-

tä suomen kielen yleisimmistä sanoista (Iso suomen kielioppi: 437, Saukkonen 1979: 

7), käytetään kaikkialla kaikenlaisissa teksteissä. Vaikka olla esiintyy myös itsenäi-

senä verbinä, useimmiten se aivan kuin piiloutuu merkityksettömän oloiseksi osaksi 

lausetta. Verbin tärkeyttä ei huomaa, ennen kuin siihen syventyy ja päätyy pohti-

maan, millainen suomen kieli olisi ilman olla-verbiä. 

Mielenkiintoista on, että pelkästään olla-verbiin keskittyvä tutkimus suomen kielestä 

puuttuu. Verbiä on tutkittu ja kuvattu eri lähtökohdista lukuisissa eri viitekehyksissä 

ja tarkoituksissa, mutta saatavilla oleva tieto on hajanaista eikä perustu yhteen aineis-

toon. Kelomäki (1997: 114) mainitsee, että olla-verbiä on tutkittu ja siitä on kirjoitet-

tu. Kirjallisuus koostuu kuitenkin lähinnä artikkeleista ja siinä selvitetään olla-verbin 

käyttöä jossakin yksittäisessä rakenteessa tai joltain erityiseltä kannalta. Koska kirjal-

lisuus ei ole yhteismitallista, se ei luo myöskään yhtenäistä kuvaa olla-verbin käytös-

tä. Tietoa olla-verbin merkityksestä ja taivutuksesta sekä rakenteista, joissa olla-

verbiä käytetään, on koottu Isoon suomen kielioppiin ja sanakirjoihin. Verbin ylei-

syyden suomen kielessä ovat todenneet Saukkonen (et al. 1979) ja Heikkinen (et al. 

2001) sekä oppijankielessä Puro (2002) ja Aalto (1999). 

Koska olla-verbi on ensimmäisiä opittuja sanoja, sen taivutus hallitaan suhteellisen 

hyvin jo oppimisen alkuvaiheessa (Puro 2002: 84). Lisäksi Nuutisen Suomea suo-

meksi -oppikirjassa (2002) alkeiskielitaitoa rakennetaan aluksi pelkän olla-verbin ja 

nominien varaan. Koska verbin taivutus ei tuota epäsäännöllisyydestään huolimatta 

ongelmia alkeistasollakaan, eroja eri taitotasoilla olevien oppijoiden välille muodos-

taa käytön monipuolisuus. Kielitoimiston sanakirjassa (2004) kuvataan olla-verbin 

perusmerkityksiä kohdekielessä, mutta kuinka monipuolisesti oppijat näitä mahdolli-
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suuksia käyttävät kussakin vaiheessa kielenoppimistaan. Millaisissa rakenteissa ver-

biä ylipäätään käytetään, ja onko käyttö kohdekielen mukaista vai kohdekielen 

kenteista tai käytänteistä poikkeavaa? Käytetäänkö verbiä jossakin oppijankielen 

vaiheessa liikaa eli silloinkin, kun suomen kieli tarjoaisi kuvaavamman verbin olla-

verbi ja substantiivi -rakenteen sijaan? Näkyykö tekstilajien erilaisuus jo olla-

verbirakenteiden käytössä? 

Olla-verbirakenteilla viitataan siis tässä tutkimuksessa rakenteisiin, joissa aineistossa 

esiintyy tai kohdekielen normien mukaan tulisi esiintyä joko finiittinen tai infiniitti-

nen olla-verbi. Rakenteita tarkastellaan niiden kuvausten pohjalta, joita suomen kie-

len semantiikasta, syntaksista ja morfologiasta on tehty. Fennistiikkaan perustuvaa 

luokittelua tarkennetaan ennen kaikkea semantiikan osalta Jackendoffin konseptuaa-

lisen semantiikan kenttäjaotteluun pohjautuvilla näkemyksillä. Pelkän luokittelun si-

jaan tutkimuksessa pyritään pääsemään myös syvemmälle kielen rakenteisiin. 

Aineiston käsittelyyn vaikuttaa Fillmoren kehittämä konstruktiokielioppi, joka käyt-

töpohjaisuutensa vuoksi soveltuu dynaamisen ja staattisen, kohdekielen normien ja 

rakenteiden näkökulmasta myös marginaalisia rakenteita sisältävän oppijankielen 

kuvaamiseen.  

Tutkimus liittyy tavoitteiltaan, aineistoltaan ja menetelmiltään Jyväskylän yliopiston 

kielten laitoksen tutkimukseen Linguistic Basis of the Common European Frame-

work for L2 English and L2 Finnish (CEFLING), jossa yhdistetään olemassa olevaa 

tietoa kielitaidosta ja sen arvioimisesta sekä kielen oppimisesta. Tutkimuksen taustal-

la oleva näkemys kielen oppimisesta on Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin 

yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (2003, jatkossa EVK) mukaisesti toiminnalli-

nen. 

Muodon, merkityksen ja funktioiden rinnakkaisella tarkastelulla pyritään yhdistele-

mään ja luomaan tietoa suomen kielen omaksumisesta, olla-verbirakenteiden funkti-

oista oppijankielessä ja maailmasta, joka oppijoille rakentuu kielen avulla. Siten 

tutkimus sekä monipuolistaa näkemystä suomen kielestä että hyödyttää opettajia ja 

tutkijoita.  
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2 TUTKIMUKSEN  MAAPERÄ  

CEFLING-hankkeessa yhdistetään tähän asti pitkälti erillisiä toisen kielen oppimisen 

ja arvioinnin tutkimusalueita. Siinä pyritään selvittämään, millaiset kielen piirteet 

ovat luonteenomaisia kussakin oppimisen vaiheessa, eroavatko aikuisten ja lasten 

toisen kielen oppiminen ja käyttö sekä vastaavatko aikuisten ja nuorten kielitaidon 

arviointiin ja kuvaamiseen kehitetyt asteikot toisiaan. Lisäksi hankkeessa tarkastel-

laan peruskoulun oppimateriaalien kirjoittamistehtäviä suhteessa Eurooppalaiseen 

viitekehykseen ja Opetussuunnitelmien perusteisiin. Arvioinnin osalta tutkitaan sekä 

opettajien että Yleisen kielitutkinnon koulutettujen arvioijien tekemiä tekstien arvi-

ointia. (CEFLING-hankkeen tutkimussuunnitelma 2007.) 

2.1 Yleinen kielitutkinto – aineistona ja järjestelmänä 

Aineistona käytetään Yleisen kielitutkinnon suomen kielen kirjoittamisen kokeeseen 

osallistuneiden kirjoitelmia perus- ja keskitasolta sekä ylimmältä tasolta (jatkossa ta-

soihin viitataan myös lyhenteillä PT, KT ja YT). Tutkinto on yhteiskunnallisesti tär-

keä, sillä maahanmuuttaja voi osoittaa hallitsevansa kansalaisuuslaissa vaaditun 

tyydyttävän kielitaidon läpäisemällä tutkinnon vähintään yleistaitotasolla kolme, joka 

sijoittuu keskitasolle (Kansalaisuuslaki 2003: 3 Luku, 13 § ja 17 §). 

2.1.1 Toiminnallisen kielitaidon mittaamisesta 

Yleisessä kielitutkinnossa osallistujien toiminnallista kielitaitoa selvitetään viidellä 

kielitaidon osa-alueella, jotka ovat puheen ja tekstin ymmärtäminen, puhuminen, kir-

joittaminen sekä rakenteet ja sanasto (Yleisten kielitutkintojen perusteet 2002: 7, jat-

kossa YKP). Tehtävänannot perustuvat Yleisten kielitutkintojen perusteissa 

määriteltyihin aihealueisiin ja kielenkäyttötarkoituksiin. 
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Aihealueet ovat 
- minä ja taustani, 
- koti ja asuminen,  
- jokapäiväinen elämä,  
- sosiaalinen vuorovaikutus,  
- matkustaminen, 
- terveys ja hyvinvointi,  
- työ, 
- ympäristö ja maantuntemus sekä 
- yhteiskunta. 

Kielenkäyttötarkoitukset ovat 

- asiatietojen antaminen ja kysyminen, 
- oman suhtautumisen ilmaiseminen, 
- tunteiden ja asenteiden ilmaiseminen ja kysyminen, 
- asioiden hoitaminen,  
- sosiaalisten käytänteiden ja normien mukaan toimiminen sekä 
- viestinnän säätely. 

Kaikkien taitotasojen tehtävät perustuvat siis samoihin aihealueisiin ja kielenkäyttö-

tarkoituksiin, mutta vaatimustaso vaihtelee. Kirjoittamisen osakokeen arvioinnissa 

kiinnitetään huomiota kielen luontevuuteen ja sisällön ymmärrettävyyteen: Perusta-

son tekstejä luonnehtivat tekstien suppeus, hajanaisuus ja arkipäiväisyys. Tekstejä 

voi olla paikka paikoin vaikea ymmärtää. Keskitasolla kirjoittajan tulee puolestaan 

pystyä yhtenäisen tekstin tuottamiseen sekä jossakin määrin erottamaan toisistaan vi-

rallinen ja epävirallinen kieli. Epäluontevia tai epäselviä ilmauksia teksteissä saattaa 

edelleen esiintyä. Ylimmällä tasolla myös tilanteinen sopivuus korostuu. Kirjoittajal-

ta edellytetään edellisten lisäksi vivahteikasta sekä kohdekielen tyylit ja rekisterit 

hallitsevaa kielenkäyttöä. (YKP 2002: 13–17.) 

Yleisten kielitutkintojen kirjoittamisen osakokeen ylimmän tason kuvauksessa maini-

taan, että kirjoittamisessa arvosanan kuusi saava henkilö ”pystyy kirjoittamaan eri-

tyyppisiä tekstejä lähes yhtä hyvin kuin äidinkielinen (YKP 2002: 17, ks. lisäksi Liite 

1)”. Pidän määritelmää arveluttavana, koska äidinkieliset kielenkäyttäjät eroavat toi-

sistaan kielenkäyttötavoiltaan ja -taidoiltaan. Eihän tekstien tuottamisen ja ymmär-

tämisen asema ole sama kaikilla aloilla. Mikäli olisi olemassa yksi äidinkielinen 

kielitaidon taso, kaikkien tulisi pystyä kirjoittamaan samantasoisesti erityyppisiä 

tekstilajeja. Miksi kirjoittamista tässä tapauksessa edes harjoiteltaisiin tai miten kou-

lutus ja kokemus tekstien tuottamiseen vaikuttaisivat? Miksi äidinkieltä edes tarvitsi-



5 

 

si opiskella, jos kaikki äidinkieliset suoriutuisivat lähtökohtaisesti yhtä ”luontevasti 

ja sujuvasti – – eri tehtävistä ja tilanteista, joissa vaaditaan kielen ymmärtämistä ja 

käyttämistä (YKP 2002: 7)”? Kalliokoski (2006: 262) huomauttaa, että esimerkiksi 

ylioppilasaineissa ja 9. luokan päättökokeessa näkyy, kuinka äidinkielinenkin voi 

jäädä ”rajalliseen tekstimaailmaan”. Kirjallisen diskurssiyhteisön ulkopuolelle jää-

minen ilmenee harjaantumattomuutena tuottaa ja vastaanottaa monipuolisesti eri 

tekstilajeja.  

Yleisessä kielitutkinnossa osallistujien kielitaitoa arvioidaan Euroopan Neuvoston 

kehittämän Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen vii-

tekehyksen (jatkossa Eurooppalainen viitekehys tai EVK 2003) taitotasoasteikon 

kanssa yhteismitallisella kuusiportaisella asteikolla, jossa arvosanat 1 ja 2 sijoittuvat 

perustasolle, 3 ja 4 keskitasolle sekä 5 ja 6 ylimmälle tasolle. Eurooppalaisessa viite-

kehyksessä vastaavat taitotasot ovat A1 ja A2, B1 ja B2 sekä C1 ja C2. Taitotasoku-

vauksista koottu kirjoittamisen taitotasoasteikko on myös liitteenä (Liite 1). 

Eurooppalainen viitekehys on vaikuttanut Yleisen kielitutkinnon kielitaidon määri-

telmiin ja arviointiin (ks. Eurooppalainen viitekehys ja Toisen kielen oppiminen). 

Samankaltaisia määritelmiä on käytössä myös muissa kansainvälisissä toiminnallista 

kielitaitoa mittaavissa tutkinnoissa (YKP 2002: 7–8, 13–17.), joita ovat esimerkiksi 

TOEFL ja IELTS sekä TELC-tutkinto ja Alliance Françaisen järjestämät ranskan 

kielen tutkinnot. 

2.1.2 Aineiston valinta 

Kirjoittamisen kokeessa kukin osallistuja kirjoittaa vähintään kaksi lyhyehköä tekstiä 

ohjattujen tehtävänantojen pohjalta (YKP 2002: 11). Aineistossa kunkin suorituksen 

alussa näkyvät vaadittu tekstilaji ja otsake, mutta kirjoittajien lähdekieli ja muu kieli-

taito eivät tutkimusta tehtäessä ole tiedossa. Muutoin salaiset tehtävänannot ovat kui-

tenkin tutkimuskäyttöön olleet saatavilla. Aineistoa on perus- ja keskitasolta sekä 

ylimmältä tasolta yhteensä 180 suoritusta 135 oppijalta. Suoritukset kuuluvat tietylle 

taitotasolle sen perusteella, minkä taitotason kokeeseen kirjoittaja on osallistunut. 

Suoritus ei siten välttämättä vastaa taitotasoa, vaan se voi olla heikompi tai vahvem-

pi. Esimerkiksi keskitason kokeeseen osallistunut voi saada vain arvosanat alle 3, 3 
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tai 4, vaikka suorituksen ansiot riittäisivätkin jopa korkeampaan arvosanaan. Myös-

kään sitä ei ole selvitetty, ovatko tutkintoon osallistuneet läpäisseet kyseisen taitota-

son koetta. 

Tehtävien valinta perustuu tekstilajeihin ja muodollisuusasteeseen. Kaikilta kolmelta 

tasolta on pyritty valitsemaan suoritukset kuhunkin tekstilajiin. Alimmalla tasolla ei 

kuitenkaan ole lainkaan muodollisia ja ylimmällä tasolla puolestaan on pääosin muo-

dollisia tekstejä. Tekstilajikriteerillä on pyritty varmistamaan, että kirjoittajien ilmai-

sutarpeet vastaisivat toisiaan, mikä parantaa vertailtavuutta taitotasoittain.  

Tutkimukseen valitut tekstilajit ovat viesti, sähköpostiviesti ja kirje, palaute ja mieli-

pideteksti sekä ilmoitus, kutsu ja hakemus.ja Tekstilajeista viesti, sähköposti ja kirje 

nähdään toisilleen rinnasteisina. Perustasolla kirjoittajan tulee kyetä kirjoittamaan 

vain lyhyehköjä viestejä, mutta taitojen karttuessa viestit laajenevat kirjeiksi. Sähkö-

postiviesti puolestaan on sähköinen versio viestistä. Toki nämä jatkumona nähtävien 

tekstilajien tekstit eroavat esimerkiksi pituudeltaan sekä tavanomaisilta aloituksiltaan 

ja lopetuksiltaan. Alkeistasolla kirjoittajan kielitaito ei kuitenkaan riittäisi tuottamaan 

lyhyttä viestiä pidempää tekstiä, vaikka tekstilajiksi kirje olisikin annettu. Jo yksin 

sanaston laajuus vaikuttaa tekstin pituuteen. Palaute voidaan käsittää mielipideteksti-

nä: Sen vastaanottajana kuitenkaan ei ole esimerkiksi lehteä lukeva yleisö vaan pa-

lautteen kohteena olevat henkilöt. Kutsu puolestaan on ylimmän tason harvoja 

epämuodollisia tekstilajeja, joten se on rinnastettu perustason epämuodolliseen vies-

tiin ja keskitason epämuodolliseen kirjeeseen. Ilmoitus (PT) ja hakemus (YT) on va-

littu mukaan rakenteellisesta näkökulmasta. Molemmissa tehtävänannoissa 

edellytetään menneeseen viittaamista ja vastaanottajana on kirjoittajalle ennalta tun-

tematon henkilö. Keskitason tekstiksi valittu kirje on epämuodollinen, mutta myös se 

ohjaa kirjoittajaa tuottamaan eri aikamuotoja. Mielipidetekstien valintaa puolsi nä-

kemys siitä, että niissä esiintyy kohdekielessä monipuolisesti moduksia.  
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Kutakin tehtävänantoa vastaavia tekstejä on 15. Tekstien muodollisuusaste ja määrä 

tekstilajeittain sekä jatkumo taitotasoittain on nähtävillä taulukossa 1. Lyhenne EM 

viittaa epämuodolliseen ja M muodolliseen tekstilajiin. 

 

Tehtäväpaketti Perustaso Keskitaso Ylin taso Yhteensä 

I: Tekstilaji, muodol-
lisuusaste ja määrä 

Viesti ystävälle 
(EM): 15 

Kirje ystävälle 
(EM): 15 Kutsu (EM): 15 45 

II: Tekstilaji, muodol-
lisuusaste ja määrä 

Viesti ystävälle 
(EM): 15 

Viesti ystävälle 
(EM): 15 

Sähköpostiviesti 
(M): 15 45 

III: Tekstilaji, muo-
dollisuusaste ja 

määrä 

Palaute lähi-
kauppaan 
(EM/M): 15 

Mielipideteksti 
(EM/M): 15 

Mielipideteksti 
(EM/M): 15 45 

IV: Tekstilaji, muo-
dollisuusaste ja 

määrä 
Ilmoitus 

(EM/M): 15 
Kirje ystävälle 

(EM): 15 Hakemus (M): 15 45 

Yhteensä 60 60 60 180 

Taulukko 1. Tekstien määrä ja muodollisuusaste tekstilajeittain ja taitotasoittain 

Tehtäväpakettien I ja II tekstien kirjoittajilta on yksi teksti kultakin. Tehtäväpakettien 

III ja IV kirjoittajat ovat taitotasoittain samat, eli kultakin osallistujalta on kaksi teks-

tiä, yksi molempiin tehtävänantoihin. Vaikka tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena 

on selvittää olla-verbirakenteiden kehittymistä taitotasoittain ja osin myös tekstityy-

peittäin, tehtäväpakettien III ja IV tekstien avulla pystyy valaisemaan yksityiskohtai-

semmin tekstilajin vaikutusta olla-verbirakenteisiin. Kirjoittajia on täten yhteensä 

135 ja tekstejä 180.  
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2.2 Tekstilaji kielenoppijan haasteena 

Tekstiä voi Luukan (2001: 5-6) mukaan lähestyä muoto- ja rakennekeskeisesti tai 

ihmisen kognition tai tilanne- ja kulttuurikontekstin näkökulmasta. Muoto- ja raken-

nekeskeisessä tutkimuksessa ”teksti on materiaali, jonka avulla saadaan tietoa kielen 

systeemistä ja toimintatavoista lausetta ja virkettä laajemmassa kokonaisuudessa”, 

kun taas kontekstin huomioivassa tutkimuksessa tekstejä ei pidetä autonomisina yk-

sikköinä vaan olennaisina osina yhteisön toimintaa. Merkityksiä rakentava suhde on 

dialoginen ”suhteessa kielen käyttäjiin, yhteisöihin ja tulkitsijoihin”. Kriittisessä dis-

kurssintutkimuksessa ja diskurssianalyysissä huomio suunataan edelleen siihen, mil-

laisia vaikutuksia teksteillä on ympäröivään yhteiskuntaan.  

Yleisten kielitutkintojen perusteissa (2002: 13–17, Liite 1) määritellään, että kirjoit-

tajan tulisi ylimmällä tasolla pystyä kirjoittamaan ”selkeää, yksityiskohtaista ja suju-

vaa tekstiä erilaisista aiheista asiaan kuuluvalla tyylillä” tai ”rakenteeltaan loogisia 

tekstejä vivahteikkaalla ja varmalla persoonallisella tyylillä”. Asiaan kuuluvaa tyyliä 

ei taitotasokuvauksen yhteydessä avata, mutta implisiittisesti kirjoittajien oletetaan 

hallitsevan muutamia tekstilajeja, koska niitä tutkinnossa esiintyy. Arvosanan 4 taito-

tasokuvauksessa mainittu taito erottaa epävirallinen ja virallinen kielimuoto toisis-

taan viittaa edelleen siihen, että kirjoittajalla tulisi olla jonkinlaista tajua kohdekielen 

tekstilajeista. 

Kalliokoski (2006: 240) esittelee tekstilajin sosiokulttuurisena käsitteenä. Täten teks-

ti ja siten myöskään tekstilaji eivät ole autonomisia yksikköjä, joihin ympäröivä yh-

teiskunta ei vaikuttaisi. Kalliokoski (2006: 240) jatkaa, että tekstilajit eroavat 

rakenteeltaan ja että osana sosiaalistumisprosessia meille syntyy tajua puhutun ja kir-

joitetun kielen tekstilajeista. Toisella kielellä kirjoittamista hän lähestyy kouluope-

tuksen näkökulmasta ja toteaa, että  

kun tarkastellaan suomi toisena kielenä -kirjoittamista koulun ja koko kasvatusinsti-
tuution näkökulmasta, huomion kohteeksi on otettava tekstien ja tekstilajien kytkentä 
professionaalisuuteen, noviisista kirjoittajaksi kasvamiseen – – Kytkentä työelämässä 
vaadittaviin (jonkin tietyn diskurssiyhteisön) tekstitaitoihin ei yleissivistävän koulun 
opetuksessa ymmärrettävästikään voi käytännössä juuri toteutua. (Kalliokoski 2006: 
262.) 



9 

 

Toisella kielellä kirjoittamisen opetusta genren näkökulmasta käsittelevä Hyland 

(2004: 201) ohjaa lähestymään tekstejä Hoodin (1996) mallin mukaisesti seuraavista 

näkökulmista: 

- tekstin tavoitteesta ja kontekstista, 
- yleiskuvasta, 
- koheesiosta ja koheesion rakentamisen keinoista, 
- merkittävistä kieliopillisista piirteistä (muun muassa toteamukset, ky-

symykset ja käskymuodot; modaaliset apukeinot, käytettyjen verbien 
jakautuminen esimerkiksi toimintaan, tunteisiin ja omistukseen sekä 
aikamuodot ja virkkeiden rakenne), 

- sanavalinnoista ja 
- asettelusta. 

Kun tarkastellaan olla-verbirakenteita Yleisen kielitutkinnon kirjoittamisen osako-

keessa ja yksi tutkimuskysymyksistä on rakenteiden mahdollinen eriytyminen teksti-

lajeittain, ollaankin itse asiassa hyvin lähellä tekstintutkimusta. Kuten Luukka (2001: 

7) toteaa, kieli on merkitysten antaja ja elävä merkityspotentiaali. Sen avulla voi vä-

littää ja tulkita ideationaalisia eli sisältöön liittyviä, interpersonaalisia eli vuorovaiku-

tukseen ja asenteisiin liittyviä sekä tekstuaalisia merkityksiä. Tämän tutkimuksen 

keskiössä ovat kieli ja kielen oppiminen, mutta samalla tutkimus valottaa myös laa-

jemmin tekstilajien hallinnan kehittymistä – sen verran monipuolisissa rakenteissa 

olla-verbiä suomen kielessä käytetään. Kirjoittajien tausta vaikuttaa kuitenkin heidän 

käsityksiinsä tekstilajeista: Hyland (2004: 9) huomauttaa, että kirjoittaja ja vastaanot-

taja luovat tekstille kontekstin, mutta kirjoittajan tekemät kieliopilliset, sanastolliset, 

sisällölliset ja rakenteelliset ratkaisut perustuvat sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Luukka (2001: 8) viittaa samaan sillä, että tietyt toistuvat esitystavat ja skemaattiset 

jäsennykset ovat kulttuurisia ja institutionaalisia luomuksia, jotka lukija [ja myös kir-

joittaja] tunnistaa. 

Yleisten kielitutkintojen perusteissa ei suoraan eritellä, mitä tekstilajeja, jos mitään, 

kirjoittajan tulisi hallita. Varsinaisissa tehtävänannoissa tekstilaji sen sijaan määritel-

lään. Kalliokoski (2006: 249) korostaa, että tehtävänkuvaus on olennainen myös kie-

litaidon testaamisessa. Mikäli tekstille ei ole määritelty vastaanottajaa tai tarkoitusta, 

ei kirjoittaminen luonnistu. Ongelmallisena hän näkee tämän erityisesti aikuisten kie-

lenoppijoiden kohdalla. ”Kirjoituksesta tulee [aikuisille kielenoppijoille] keino osoit-

taa kielitaitoa ja kielitaidon kehittymistä sen sijaan, että kirjoitustaitoja punnittaisiin 
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kirjoittamalla tekstejä, joilla on myös (aitoja tai stimuloituja) viestinnällisiä tavoittei-

ta.” 

Aineistoksi valittujen suoritusten tehtävänantoja voi luonnehtia tekstilajien ja muo-

dollisuusasteen ohella aihepiirien ja kielenkäyttötarkoitusten avulla (aihepiirit ja kie-

lenkäyttötarkoitukset on lueteltu kappaleessa 2.1.1 Toiminnallisen kielitaidon 

mittaamisesta). Tehtävänantojen kuvaamissa tilanteissa käsitellään yhdeksästä aihe-

alueesta seuraavia: Minä ja taustani, jokapäiväinen elämä, terveys ja hyvinvointi, työ, 

yhteiskunta sekä ympäristö ja maantuntemus. Keskeinen aihealue on kuitenkin sosi-

aalinen vuorovaikutus, joka ilmenee kaikissa tehtävänantojen kuvaamissa tilanteissa. 

Usein eri aihealueet nivoutuvatkin luontevasti yhteen. Kielenkäyttötarkoituksista teh-

tävänannoissa stimuloiduissa tilanteissa voidaan ajatella esiintyvän kaikkien. Aineis-

ton valinnassa on pyritty varmistamaan, että aihepiirit ja funktiot olisivat 

mahdollisimman yhtenevät taitotasoittain kussakin tehtäväpaketissa I-IV. 

2.3 Eurooppalainen viitekehys 

Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirjoittamisen yhteydessä käytetään tekstilaji-

nimikkeen sijaan sanaa kirjoittamistoiminto, joita ovat esimerkiksi lomakkeiden ja 

kyselykaavakkeiden täyttäminen sekä artikkelien ja sanellun viestin kirjoittaminen, 

luova kirjoittaminen sekä yksityisten ja liikekirjeiden ym. kirjoittaminen. Taito-

tasoasteikot Eurooppalaisessa viitekehyksessä on yleisen taitotasoasteikon ohella 

luovaan kirjoittamiseen sekä raporttien ja kirjoitelmien kirjoittamiseen. Käsitettä 

tekstityyppi käytetään Eurooppalaisessa viitekehyksessä vastaamassa tämän tutki-

muksen käsitettä tekstilaji. Kyse on esimerkiksi ilmoituksista, yksityiskirjeistä ja lo-

makkeista.  (EVK 2003: 96–97, 137–138, 173–174.) 

Eurooppalaisen viitekehyksen päämääränä on ollut helpottaa kieliasiantuntijoiden 

työskentelyä ja siten mahdollistaa ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä kielenope-

tuksessa (2003: 19). Konkreettisella tasolla Eurooppalaisen viitekehyksen vaikutuk-

set ilmenevät muun muassa kielitaidon arvioinnissa; kielitaidon mittaamisessa 

käytetään eri puolilla Eurooppaa nykyisin testejä, jotka perustuvat Eurooppalaisen 

viitekehyksen näkemykseen kielitaidosta toiminnallisena ja asteikkojen avulla kuvat-

tavissa olevana kehittyvänä taitona. Toiminnallisella kielitaidolla viitataan kielen-
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käyttäjään sosiaalisena toimijana, jolla on yhteiskunnan jäsenenä tietyissä olosuhteis-

sa ja ympäristöissä sekä tietyillä toimialoilla suoritettavia tehtäviä. Nämä tehtävät ei-

vät rajaudu pelkästään kielellisiksi, vaan kielitaidon kuvaaminen erillisinä osa-

alueina näkyy käytännössä kielitutkintojen osakokeina. (EVK 2003: 28, 1.) 

2.4 Toisen kielen oppiminen 

Eurooppalaisessa viitekehyksessä ei suoraan sitouduta mihinkään näkemykseen toi-

sen kielen oppimisesta, vaan näkemykset ovat yleisluonteisia, vaikkakin lähestymis-

tapa on toimintapainotteinen (action oriented): Kielen oppiminen nähdään 

sosiaalisena ja tilanteisena tapahtumana, johon vaikuttavat kielenkäyttäjien, kuten 

kielenoppijoiden, kognitiiviset, emotionaaliset ja tahtotoimintaan liittyvät (volitional) 

voimavarat sekä sosiaaliset taidot ja muut yksilön erityiskyvyt. (EVK 2003: 28, 193.) 

Kielen käyttöä ja oppimista Eurooppalaisessa viitekehyksessä kuvataan seuraavasti:  

Kielen käyttäminen, mukaan lukien kielen oppiminen, on yksi inhimillisen toiminnan 
muoto. Ihmiset kehittävät yksilöinä ja erilaisten ryhmien jäseninä koko joukon erilai-
sia kompetensseja. Näihin kompetensseihin kuuluu sekä kaiken kielenkäytön taustal-
la olevia yleisiä valmiuksia että erityisesti kielellisiä viestintätaitoja, Ihmiset 
käyttävät näitä kompetenssejaan, silloin kun he erilaisissa konteksteissa, erilaisten 
olosuhteiden ja rajoitusten alaisina osallistuvat kielellisiin toimintoihin erilaisten 
prosessien välityksellä. Näiden toimintojen avulla he vastaanottavat ja/tai tuottavat 
tekstejä, jotka liittyvät eri elämänalueille kuuluviin aihepiireihin ja teemoihin. Täl-
löin he ottavat käyttöön niitä strategioita, jotka suoritettavien tehtävien kannalta tun-
tuvat tarkoituksenmukaisimmilta. Näiden toimintojen tietoinen tarkkailu eli 
monitorointi vahvistaa tai kehittää kielenkäyttäjän kykyjä ja taitoja. (EVK 2003: 28.)  

Kielenkäyttötilanteissa tarvitaan kompetenssien eli kykyjen ohella myös strategioita, 

kuten keinoja oppia uusia rakenteita tai ymmärtää vaikeaa tekstiä (EVK 2003: 28). 

Yksilöllisenä nähtyä kielenoppimisprosessia kuvataan Eurooppalaisessa viitekehyk-

sessä taitotasoasteikkojen avulla. Oppiminen on paitsi vertikaalista, myös horisontaa-

lista (EVK 2003: 37–39). Edistyneen kielenkäyttäjän tulee pystyä viestimään 

erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa monipuolisissa kommunikatiivisissa toimin-

noissa. Yleisessä kielitutkinnossa sosiaalisten kontekstien variaatio tulee esille keski-

tason ja ylimmän tason taitotasokuvauksissa, joissa mainitaan, että oppijoiden tulisi 

pystyä kirjoittamaan sekä muodollisia että epämuodollisia tekstejä (YKP 2002: 15, 

17). 
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Eurooppalaisessa viitekehyksessä (2003: 192) todetaan, että termien oppiminen ja 

omaksuminen käyttö ei ole vakiintunutta. Tässä tutkimuksessa käytetään termiä op-

piminen viittaamassa kaikenlaiseen kielenoppimiseen sekä muodollisissa että epä-

muodollisissa konteksteissa, ohjatusti ja itsenäisesti. Tutkimus sijoittuu toisen kielen 

oppimisen alueelle. Näkökulma on lingvistinen, eli oppimista lähestytään tuotoksista 

käsin kiinnittämättä huomiota yksittäisen oppijan oppimisprosessiin tai taustoihin. 

Oppimista tarkastellaan suomen kielen keskeiseen sanaan liittyvien rakenteiden käy-

tön monipuolistumisen kautta. 

Koska oppimista ei pyritä kuvaamaan sanan tai sanojen vaan rakenteiden käytön 

produktiivistumisella, kielen oppiminen fraasien ja erilaisten vakiintuneiden raken-

teiden avulla nähdään mahdollisena, ellei jopa todennäköisenä, keinona. Esimerkiksi 

omistusrakenne vakiintunee oppijan mieleen kokonaisena rakenteena sen sijaan, että 

oppija rakentaisi ilmauksen aina sana sanalta. Eurooppalaisessa viitekehyksessä esi-

tetään, että kielen oppimisen yhteydessä harjoittelulla (drillaamisella) voidaan vapa-

uttaa resursseja esimerkiksi morfologisen ja syntaktisen tarkkuuden tietoiselta 

tarkastelulta korkeamman tason viestintästrategioille todellisessa viestintätilanteessa 

(EVK 2003: 193–194). Samalla tapaa voidaan ajatella, että vieraan kielen oppiminen 

rakennekimppuina jättää prosessointivaraa korkeammille strategioille myös oppimi-

sen alkuvaiheessa.  
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3 MIHIN  POLKU  VIE?  

CEFLING-projektin yksi keskeisistä tutkimuskysymyksistä on, kuinka toisen tai vie-

raan kielen osaaminen kehittyy ja kuinka kehitystä on mahdollista kuvata taitotasoas-

teikkojen avulla (CEFLING 2007). Olla-verbin osalta tämä tarkoittaa, että tutkitaan, 

millaisia olla-verbin sisältämiä ilmauksia oppijoilla esiintyy kussakin vaiheessa oppi-

jankieltä. Ilmauksia tarkastellaan sekä semantiikan ja syntaksin että samalla myös 

kielenkäyttötarkoituksen (funktion) kannalta. Jatkossa rakenteisiin, joissa olla-verbiä 

joko aineistossa tai normaalisti kohdekielessä esiintyy, viitataan nimellä olla-

verbirakenne. Itse asiassa kyse ei ole vain yhdestä rakenteesta, sillä olla-verbiä käy-

tetään kohdekielessä niin omistusrakenteissa ja kopulalauseissa kuin apuverbinä ja 

osana verbiketjuja. Olla-verbirakenteita kuvataan tarkemmin luvussa 4. 

Koska olla-verbi on ensimmäisiä opittuja sanoja, sen taivutus hallitaan hyvin kaikilla 

taitotasoilla. Tasoja erottaa se, kuinka monipuolisesti oppijat olla-verbirakenteita 

käyttävät kussakin vaiheessa kielenoppimistaan. Tutkimuksessa selvitetään, esiin-

tyykö kaikkia olla-verbirakenteita oppijankielessä ja käyttävätkö oppijat olla-verbiä 

myös kohdekielestä puuttuvissa rakenteissa tai poikkeavatko heidän käyttämänsä ra-

kenteet säännönmukaisesti kohdekielen olla-verbirakenteista. Poikkeavuuksia ei pi-

detä virheinä vaan ainoastaan yksinä oppijankielen rakenteina, joita 

konstruktiokieliopin avulla pystyy tarkastelemaan ja luokittelemaan siinä missä mui-

takin kielen rakenteita. Nämä marginaaliset rakenteet ovat tutkimuksen mielenkiin-

toisinta osaa: marginaalisuudessaan ne valaisevat oppijan kulkemaa polkua 

lähdekielestä kohdekieleen ja avaavat reittejä oppijankielen ilmiöiden ymmärtämi-

seen.  

Määrällisessä osuudessa selvitetään, kuinka paljon mitäkin olla-verbirakennetta 

esiintyy oppijankielessä kullakin taitotasolla. Yhdessä laadullisen kuvauksen kanssa 

määrällinen osuus kertoo oppijankielen kehityksestä ja vaiheista. Rakenteiden il-

maantuminen ja produktiivistuminen, mutta myös olla-verbin suhteellinen osuus ko-

ko sanamäärään nähden, kertovat tekstin dynaamisuudesta ja samalla mahdollisesta 

kohdekielisyydestä jopa tekstitasolla. Lauseiden rakenne ja jäsenten suhteet vaihtele-

vat tekstilajeittain ja -tyypeittäin. Vaikka olla-verbi on suomen kielen yleisin sana 
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kaikissa tekstilajeissa (ks. luku 4.2.1), senkin suhteellinen osuus vaihtelee eri teksti-

lajeissa. Esimerkiksi Pekkarinen (2000) selventää otsikkoja käsittelevässä pro gradu 

-työssään, että predikaattiverbin puuttuminen on lehtiotsikoissa tavallista ja että juuri 

olla-verbi jää ensimmäisenä pois. Mahdolliset erot olla-verbirakenteiden käytössä eri 

tekstilajeissa voivat esiintyessään olla osoitus tekstin kohdekielisyydestä. Voihan lä-

hes saman merkityksen välittää joko kuvaavalla sisältöverbillä tai olla-verbi + sub-

stantiivi -rakenteella.  

3.1 Määrällinen tutkimus 

Määrällisen tutkimuksen pääkysymys on, missä määrin kullakin taitotasolla käyte-

tään kutakin olla-verbirakennetta ja missä vaiheessa oppimista rakenteet ilmaantuvat 

oppijankieleen. Tilastollisessa tarkastelussa selvitetään myös, vaikuttaako tekstilaji 

käytettyihin olla-verbirakenteisiin. Lisäksi lasketaan olla-verbin frekvenssit eri taito-

tasojen kirjoitelmissa sekä frekvenssien suhde kokonaissanamäärään taitotasoittain ja 

tekstilajeittain. Siltana laadulliseen tarkasteluun selvitetään olla-verbirakenteiden 

prosentuaalinen jakautuminen yksi- ja moniverbisiin rakenteisiin.  

Analyysissä ja luokittelussa käytetään Brian MacWhinneyn työryhmän lasten kielen 

kehityksen tutkimukseen kehittämää Child Language Data Exchange System 

(CHILDES) -nimistä tietokoneohjelmaa, jonka avulla on mahdollista koodata ja etsiä 

koodattuja kielen piirteitä: Aineisto koodataan CHATilla (Codes for Human Analysis 

of Transcripts) ja koodattua aineistoa käsitellään CLANilla (Computerized Language 

Analysis). (MacWhinney 2001: 10.) 

CHILDES soveltuu oppijankielen analysointiin, koska oppijankieli on lapsen kielen 

lailla opittavan kielen normien näkökulmasta usein vajavaista, joten tekstistä auto-

maattisesti sanoja tai rakenteita poimivat ohjelmat eivät kaikkia esiintymiä tunnistai-

si. Oppijan teksti kirjoitetaan virkkeittäin omille riveilleen ja tutkittavat kielen 

piirteet koodataan analysointiriveille. Oikeinkirjoitusvirheet ja muut huomiot selvite-

tään lisäksi omilla riveillään. Syntaksin ja semantiikan koodaamisesta ja koodaami-

sen perusteista kerrotaan tarkemmin luvussa 4.  
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Varsinaisessa määrällisessä analyysissä eli tilastollisten tunnuslukujen laskemisessa 

käytetään Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Aineistosta määritellään seuraavat tun-

nusluvut: frekvenssi, keskiarvo, moodi, mediaani, maksimi ja minimi. Lisäksi vertai-

lua helpottamaan selvitetään olla-verbirakenteiden prosentuaaliset osuudet sekä 

kokonaissanamäärään että kyseisen tason tai tekstilajin olla-verbirakenteiden mää-

rään nähden. 

3.2 Laadullinen kuvaus 

Olla-verbirakenteilla viitataan tässä tutkimuksessa rakenteisiin, joissa aineistossa 

esiintyy tai kohdekielessä tulisi esiintyä joko finiittinen tai infiniittinen olla-verbi. 

Laadullisessa osuudessa kehyksenä toimivat kohdekielen vakiintuneet rakenteet ja 

ilmaukset, joissa olla-verbiä käytetään. Tavoitteena on kuvata olla-verbirakenteiden 

syntaksia, semantiikkaa ja funktioita sekä selvittää, näkyykö tekstilajien erilaisuus jo 

olla-verbirakenteiden käytössä?  

Rakenteita tarkastellaan niiden kuvausten pohjalta, joita suomen kielen semantiikas-

ta, syntaksista ja morfologiasta on tehty. Fennistiikkaan perustuvaa luokittelua muo-

kataan ennen kaikkea semantiikan osalta Jackendoffin konseptuaalisen semantiikan 

kenttäjaotteluun pohjautuvilla näkemyksillä, vaikka rakenteita ei varsinaisille se-

manttisille kentille sijoitetakaan. Pelkän luokittelun sijaan tutkimuksessa pyritään 

pääsemään syvemmälle kielen rakenteisiin. Aineiston käsittelyyn vaikuttaa Fillmoren 

kehittämä konstruktiokielioppi, joka käyttöpohjaisuutensa vuoksi soveltuu dynaami-

sen ja staattisen, kohdekielen normien ja rakenteiden näkökulmasta myös marginaa-

lisia rakenteita sisältävän oppijankielen kuvaamiseen.  
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4 PITKOSPUITA  YLI  SUON  

Olla-verbiä ei tutkimuksessa tarkastella irrallisena verbinä vaan osana erilaisia raken-

teita. Ilmaiseehan olla merkitystä ’oleskella’ intransitiivisena sisältöverbinä mutta 

muutoin kantaa tempusta, modusta ja persoonaa kopula- ja eksistentiaalilauseissa se-

kä niitä muistuttavissa rakenteissa (ISK 2005: 449). Puro (2002: 4) mainitsee, että 

sanastoa tulisi tutkia rakenteena yksittäisten sanojen tai merkitysten kokoelmien si-

jaan. Ajatus on lähtöisin Mearalta (1993), jolle rakenne Puron mukaan tarkoittaa sa-

naston sisäistä rakennetta eikä sanaston ja kieliopin keskinäistä vuorovaikutusta. 

Tarkasteltavien rakenteiden rungon muodostavat siten toisaalta peruslausetyypit ja 

toisaalta lausetyyppien sisällä varioivat ja yhdistyvät rakenteet, kuten omistusraken-

ne. Koska peruslausetyyppeihin sisältyy merkitysominaisuuksia, ne muodostavat ke-

hyksen, jota vasten myös olla-verbirakenteita on mahdollista tarkastella. Keskeisten 

semanttisten ominaisuuksien voi ajatella olevan kiteytyneenä kielen syntaksiin. 

Peruslausetyypit korreloivat usein tiettyjen semanttisten ominaisuuksien kanssa. Tähän viit-
taavat jo sellaiset nimityksetkin kuten omistusrakenne, eksistentiaalilause ja ekvatiivilause. 
Näissä tapauksissa eräät keskeiset semanttiset ominaisuudet ovat kiteytyneet kielen syntak-
siin. (Hakulinen – Karlsson 1995: 92.) 

Hakulinen ja Karlsson (1995: 92) toteavat kuitenkin edelleen, että rakenteisiin kitey-

tyneen semantiikan määrä vaihtelee. Transitiiviset ja intransitiiviset rakenteet ovat 

heidän mukaansa ”semanttisesti avoimempia ja produktiivisempia kuin erikoistuneet 

rakenteet”, vaikka transitiivisuuskaan ei ole pelkästään syntaktinen ominaisuus.  

Seuraavissa kappaleissa esitellään olla-verbirakenteiden kuvaamisessa tarvittavaa vä-

lineistöä eli lausetyyppejä, olla-verbeistä tehtyjä tutkimuksia ja kuvauksia sekä kuva-

taan lähestymistavan taustalla olevia kielenkuvausmalleja eli konstruktiokielioppia ja 

konseptuaalista semantiikkaa. 

4.1 Lausetyypit suomen kielessä 

Lausetyyppejä ovat kuvanneet ja luokitelleet Setälä, Siro (1964) sekä Hakulinen ja 

Karlsson (1995). Lisäksi Kelomäki (1997) kuvaa ekvatiivilauseita käsittelevässä 

työssään myös muita erikoislausetyyppejä. Kieli ja sen kieliopit -teoksessa (1996) 

lausetyypit puolestaan esitellään luettelomaisesti nimeten. Oppijoille tarkoitetuista 
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kieliopeista tarkasteluun on otettu Whiten (2003) kuvauksen ohella englanninkieli-

nen Karlssonin teos (1983) sekä muutamia oppimateriaaleja. Viimeisin, kokoava ku-

vaus lausetyypeistä on Isossa suomen kieliopissa (2005). Lausetyyppejä ei toki ole 

käsitelty yksin fennistiikassa. Esimerkiksi Hakulinen ja Karlsson (1995: 92–93) no-

jaavat lausetyyppijaottelussaan osin Lyonsin (1977) näkemyksiin, joiden mukaan 

lausetyyppejä on yksitoista. Kaikissa kielissä nämä eivät välttämättä ilmene omina 

kiteytyneinä rakenteinaan..  

Nykysuomen lauseopissa (Hakulinen ja Karlsson 1995) lausetyypit jaetaan neksuk-

sen ja syntaktisen valenssin eli esimerkiksi paikkaisuuden pohjalta kuuteen peruslau-

setyyppiin. Lisäksi lausetyypiksi määritteleminen edellyttää lauseelta useita 

syntaktisia erikoispiirteitä sekä omaa semanttista tehtävää. Lauseen tulee korreloida 

tiettyjen merkityspiirteiden kanssa, ja voipa kokonaismuoto olla kiteytynyt. Perus-

lausetyypit ovat intransitiivi- ja transitiivilause, yhden kopulalausetyypin muodosta-

vat ekvatiivilause ja luonnehtiva kopulalause sekä tila-, eksistentiaali- ja 

omistuslause. (Hakulinen – Karlsson 1995: 93.) 

Intransitiivilauseen NP + V (+X) ja transitiivilauseen NP + V + NP (+ NP) erona on 

verbin transitiivisuus: Naapurit valvovat. Naapurit rakentavat mökkiä. Heidän lap-

sensa ovat leikkimökissä. Heidän lapsensa syövät eväsleipiä leikkimökissä. Ero ei 

kuitenkaan aina ole yksiselitteinen, sillä transitiivinen verbi voi esiintyä ilman objek-

tia, heidän lapsensa syövät leikkimökissä, ja lause voi olla myös semitransitiivinen, 

jolloin toinen argumentti taipuu verbin rektion mukaan, kuten tapauksessa hän unel-

moi jäätelöstä. Subjektittoman tilalauseen (LOK) + V (+ V ~ A) keskeinen tehtävä 

on säätilojen kuvaaminen: (Silloin/Siellä/Kiirunassa) tuiskutti / oli jäätävän kyl-

mä/kaunista. Tilalauseella kuvataan kuitenkin myös tilanteita, kuten (Tuolloin) on 

aamupäivä/aikainen/tiistai. (Hakulinen – Karlsson 1995: 93–94.) 

Predikatiivilauseiksi luokitellaan ekvatiivilause NP + Kop + NP ja luonnehtiva lause 

NP + Kop + NP ~ AP, joskaan predikatiivin merkitys ja funktio eivät Hakulisen ja 

Karlssonin mukaan ole aina selvät: pahin vika on hiostavuus. Ekvatiivilauseen 

NP:eillä on sama tarkoite, ja lauseen alussa oleva NP voidaan tulkita joko identiteet-

tipredikatiiviksi tai subjektiksi: suosikkisuunnittelijani on Valentino. Kuten edellises-
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sä esimerkissä, ekvatiivilauseen predikatiivi voi olla myös pronomini tai erisnimi. 

Luokituspredikatiivi voi olla nominatiivin ohella essiivissä: Matti Vanhanen on 

pääministeri(nä). (Hakulinen – Karlsson 1995: 93–95.)  

Eksistentiaalilauseen LOK + V + NP, mökissä on pieniä lapsia, partitiivisubjektin 

tarkoitetta ei ole presupponoitu, mutta predikaatti sekä subjektin ja predikaatin väli-

nen suhde muistuttavat partitiivisubjektillisia lauseita. Eksistentiaalilauseen tavan-

omaisia tunnusmerkkejä ovat käänteinen sanajärjestys, predikaatin esiintyminen 

yksikön kolmannessa persoonassa sekä lokaalinen alkuadverbiaali, mutta useissa ta-

pauksissa eksistentiaalilause ja intransitiivinen lause muistuttavat toisiaan tai ovat jo-

pa mahdottomat erottaa. Näin on muun muassa silloin, kun subjekti on yksikön 

nominatiivissa. Paitsi että lause on yö on intransitiivinen, se voi olla myös eksistenti-

aalinen. Lisäksi normaalilauseen sanajärjestys voi olla käänteinen tai alkuasemaisen 

partitiivisubjektin tarkoite presupponoitu. 

Muodoltaan eksistentiaalilausetta muistuttavan omistusrakenteen POSS + Kop + NP, 

kissalla on hiiri, leikkimökissä on kolme ikkunaa, erottaminen myös lokaalisuutta il-

maisevasta intransitiivilauseesta saattaa olla vaikeaa, jos lauseet ovat päällisin puolin 

samanlaiset. Tällöin apuna voidaan käyttää sanajärjestystestiä, jolla selvitetään, 

muuttuuko lauseen merkitys sanajärjestystä vaihdettaessa, kuten esimerkeissä johtaja 

on liikkeellä – liikkeellä on johtaja, kirja on pojalla – pojalla on kirja. Lisäksi lokaa-

lirakenteen predikaatti kongruoi monikon nominatiivissa subjektin kanssa. Omistus-

rakenteen verbinjälkeinen persoonapronomini on akkusatiivimuotoinen. 

Omistusrakenteen adverbiaali esiintyy adessiivin ja muiden ulkopaikallissijojen ohel-

la myös sisäpaikallissijoissa, jolloin on kyse erottamattomasta omistuksesta: sinussa 

on kuumetta, veneessä on kaksi mastoa. Sisäpaikallissijalla viitataan usein kuitenkin 

elotontarkoitteisiin, kun taas ulkopaikallissijaisella elollistarkoitteisiin omistajiin. 

Toisinaan omistuslauseen verbi saattaa myös kongruoida, kuten yliopistossa on ~ 

ovat avoinna seuraavat virat. Hakulinen ja Karlsson pitävät eksistentiaali- ja omis-

tuslauseita erillisinä lausetyyppeinä. (Hakulinen – Karlsson 1995: 93–97.) 
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Nykysuomen lauseopissa kuvataan peruslausetyyppien ohella muutamia marginaali-

sia lausetyyppejä. Inkluusiolauseessa tämä kaupunki on Lappia predikatiivi-NP il-

moittaa osa-joukkosuhdetta partitiivin perimmäisen merkityksen tavoin. 

Omistusrakenteesta erotetaan kokijalause, hänellä/hänen on jano/nälkä/kuuma, jossa 

lauseenalkuinen NP on elollinen ja yleensä myös inhimillinen. Allatiivi- tai genetii-

visijainen NP on kokijana ja lopun NP tarkoitteeltaan fyysinen tai psyykkinen tila. 

Tauti-ilmaukset luokitellaan kokijalauseisiin, koska niiden lauseenloppuinen NP ei 

käyttäydy kielteisessä lauseessa kuten omistuslauseessa: hänellä on kylmä/hevonen, 

mutta hänellä ei ole kylmä/hevosta. Kvanttorilauseen Hakulinen ja Karlsson esittele-

vät eräänlaisena eksistentiaali- ja predikatiivilauseen sulautumana, koska lauseenal-

kuinen NP on partitiivissa ja kopulan jäljessä on kvanttori tai kvanttorimainen 

adverbi tai substantiivi, kuten oppilaita on kaksitoista / runsaasti / iso joukko. Kielto-

testi osoittaa kvanttorin subjektiksi. Lisäksi Nykysuomen lauseopissa mainitaan tu-

losrakenne, mutta passiivi ja nesessiivi-ilmaukset on jätetty erottamatta, koska ne 

nähdään vain pinnallisesti omaleimaisina mutta muista syvärakenteista johdettavissa 

olevina. (Hakulinen – Karlsson 1995: 98–99.) 

Kieli ja sen kieliopit -teoksessa suomen peruslausetyypit jaetaan kahdeksaan luok-

kaan, joista transitiivi-, intransitiivi- ja predikatiivilause ovat subjektialkuisia, tila- ja 

kokijalause subjektittomia sekä eksistentiaali-, omistus- ja tuloslause adverbiaalial-

kuisia. Lisäksi erityisesti välttämättömyyttä ilmaistaan genetiivisubjektilla subjek-

tialkuisissa lausetyypeissä. Adverbiaalialkuisissa lauseissa subjekti voi olla 

partitiivissa.  

- Transitiivilause: Isovanhemmat rakentavat leikkimökkiä. Lapset kitke-
vät rikkaruohoja. 

- Intransitiivilause: Isovanhemmat nukkuvat. Kissa kehrää. Lapset ovat 
kerhossa. 

- Predikatiivilause: Lapset ovat nopeita kitkijöitä. Kirja on hänen. 
- Tilalause: Tuulee. On viileä. 
- Kokijalause: Kurkkuuni sattuu. Sinua lykästää. 
- Eksistentiaalilause: Kaivossa on kiviä. 
- Omistuslause: Isovanhemmilla on suuri kartano. 
- Tuloslause: Hänestä tuli onneton. Hänelle kävi ikävästi. Valinnasta 

tuli vaikea. 

(Kieli ja sen kieliopit 1996: 158–159.) 
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Siro (1964: 13, 18, 28–32) määrittelee lauseiksi ensisijaisesti sanaliitot, joissa esiin-

tyy finiittimuotoinen verbi. Kuitenkin kontekstin perusteella itsenäisen kokonaisuu-

den muodostava verbitönkin ilmaus voi hänen mukaansa olla lause. Siro ei ainoas-

taan määrittele vaan myös tarkastelee ja luokittelee lauseita verbikeskeisesti: 

”Predikaatti on se keskus, jonka ympärille lauseen muut jäsenet keskittyvät. Predi-

kaatti ikään kuin määrää, mitä määräyksiä lauseella voi olla: subjekti, objekti ja ad-

verbiaali.” Lauseenjäsenet Siro määrittelee funktion eli tehtävän kannalta. Hän 

huomauttaa, että lauseenjäsenten nimitykset ovat loppujen lopuksi vain ”erilaisten 

sanojen lauseasemain nimiä” ja riittämättömiä, kun jäsennyksen perusyksiköksi ote-

taan sanan sijaan morfeemi. Varsinaista lausetyyppiluetteloa ei teoksessa ole, koska 

Siro lähestyy lauseita lauseenjäsenten kautta. 

Siro (1964: 23) erottaa transitiivisen ja intransitiivisen lauseen verbin transitiivisuus-

kriteerillä mutta huomauttaa kuitenkin, että lauseen transitiivisuus ei riipu yksin ver-

bin transitiivisuudesta. Näkemys lienee vaikuttanut Hakulisen ja Karlssonin (1995: 

93–94) lauseopin näkemyksiin.  

Eksistentiaalista lausetta Siro kuvaa seuraavien ominaisuuksien avulla: Tavallisesti 

eksistentiaalilauseessa on predikatiivinen, mahdollisesti partitiivimuotoinen subjekti 

ja predikaatti on eksistentiaalinen. Intransitiivisessa lauseessa painopiste on siirtynyt 

predikaatista kvasipredikaattiin eli adverbiaaliin. Lauseen sanajärjestys voi vaihdella, 

mutta Siro huomauttaa, että esimerkiksi lauseen tyyppiä minulla on kirja vastakkai-

nen lause ei ole kirja on minulla vaan kirja on minun. Mikäli omistettava on lauseen 

alussa, lause ei ole täysin kielteinen, kuten lauseessa kirja minulla on (mutta ei ky-

nää). (Siro 1964: 26–28, 49–51, 53.)  Samalla tapaa ukko on tuvassa -lauseen ukko 

on tunnettu olio, joka saa nimityksen. Tuvassa on ukko puolestaan luokittelee tuvassa 

olevan olion ukkojen luokkaan kuuluvaksi. Siten substantiivi on lauseessa joko ni-

mittävässä tai luokittelevassa funktiossa. Eksistentiaalilauseen alussa oleva subjekti 

nimittää ja lopussa oleva luokittelee tarkoitteena olevan olion. Eksistentiaalilauseen 

sanajärjestys on siis tavallisesti käänteinen ja tällöin myös kongruenssi usein puuttuu. 

(Siro 1964: 52–53.) 



21 

 

Predikatiivilausetta Siro (1964: 20, 136–139) lähestyy predikaatin muodostavien 

predikatiivin ja predikaattiverbin eli kopulan muodostaman liiton kautta. Nominaali-

lauseen predikaattiosan muodostavat siis olla-verbi ja predikatiivi. Predikatiivi voi 

olla adjektiivinen, substantiivinen tai genetiivinen, joista genetiivinen osoittaa kan-

tansa tarkoitteen omistamisen suhteen toisen substantiivin tarkoitteeseen, eli asia tai 

henkilö on jonkun oma. Tavallisen nominaalilauseen predikatiivi on Siron mukaan 

joko nominatiivissa tai partitiivissa. Täten lauseen minun on nälkä genetiivimuotoi-

nen minun tulisi korvata adessiivimuotoisella minulla. Predikatiivilauseet Siro jakaa 

predikatiivin adjektiivisuuden ja substantiivisuuden sekä distributiivisuuden perus-

teella. Lauseet tyyppiä Väkeä oli (siellä) koko joukko Siro luokittelee kuitenkin vain 

näennäisesti nominaalilauseiksi, sillä hän pitää niitä eksistentiaalisina.  

Eri lausetyyppejä erottaa myös niissä esiintyvien adverbiaalien sijojen jakautuminen: 

Predikatiiviadverbiaali on yleensä essiivissä, translatiivissa tai elatiivissa. Habitatii-

viadverbiaalin sijat ovat tavallisesti ulkoiset ja lokatiiviadverbiaalin puolestaan pää-

osin sisäiset paikallissijat (Siro 1964: 32–36). 

Isossa suomen kieliopissa lausetyypit jaetaan syntaktisiin ja modaalisiin lausetyyp-

peihin. Modaaliset lausetyypit eli väite-, kysymys-, käsky- ja huudahduslause ilmai-

sevat keskeisiä puhefunktioita, kun taas jako syntaktisiin lausetyyppeihin perustuu 

lauseen jäseniin. Monikäyttöisiä ovat transitiivi-, intransitiivi- ja kopulalause. Eri-

koislausetyypit ovat eksistentiaali-, omistus-, ilmiö-, tila-, kvanttori-, tulos-, tunne-

kausatiivi- ja genetiivialkuinen lause. (ISK 2005: 845–849.) 

Monikäyttöisissä lauseissa on lauseenalkuinen nominatiivimuotoinen perussubjekti. 

Perustapauksessa intransitiivilauseen toiminta on suuntautumatonta, kun taas transi-

tiivilause kuvaa tulokseen johtavaa tai pyrkivää tekoa. Vaikka transitiivilauseen tun-

tomerkki on transitiivinen verbi, joka voi saada objektin, verbi ei kuitenkaan 

välttämättä ole objektillisessa käytössä. Isossa suomen kieliopissa ilmiötä nimitetään 

intransitiivimuotiksi. Intransitiivisia verbejä voi puolestaan esiintyä transitiivisessa 

tai resultatiivimuotissa. Kopulalauseen predikaatin muodostavat olla-verbi ja predi-

katiivi, hän on katala, tai adverbiaali, pyörä on Lappeenrannasta, he olivat vielä 

nukkumassa. (ISK 2005: 847–849.) 
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Erikoislausetyypit ovat merkitykseltään monikäyttöisiä lausetyyppejä vakiintuneem-

pia. Konstruktioiksi nimitettyjä erikoislausetyyppejä yhdistävät tunnekausatiivilau-

setta lukuun ottamatta intransitiivisuus sekä paikallis-, partitiivi- tai genetiivisijainen 

lausekkeen sijoittuminen ensimmäiseksi jäseneksi. Subjektia näissä tyypeissä ei ole 

lainkaan tai se on monikäyttöisten lausetyyppien subjektia vähemmän subjektimai-

nen. (ISK 2005: 847–849.) 

Eksistentiaalilause on erikoistuneista lausetyypeistä keskeisin: omistus-, tila- ja il-

miölause nähdään sen alatyyppeinä (ISK 2005: 849). Prototyyppisen eksistentiaali-

lauseen sanajärjestys on adverbiaali + verbi + subjekti, ja sen tuntomerkit ovat 

seuraavat: 

- Verbinä on olla tai jokin muu merkitykseltään eksistentiaalinen verbi. 
- Teemapaikassa on paikanilmaus ja jaollistarkoitteinen subjekti on par-

titiivissa: tässä on virheitä. 
- Joskus subjekti voi olla myös verbin edellä: Linjoja yhdistyy. 
- Nominatiivisubjektillinen lause voidaan tulkita eksistentiaaliseksi, 

mikäli subjekti suhteutetaan paikanilmaukseen: Oulussa on hirveä 
juomavesi. 

- Myös jaotontarkoitteinen subjekti on kielteisessä lauseessa yleensä 
partitiivissa: täällä ei ole koiraa vrt. täällä ei ole koira vaan kissa. 

- Verbi ei kongruoi partitiivisubjektin eikä monikon nominatiivissa ole-
van eksistentiaalisubjektin kanssa: laatikossa on savukkeet. 

- Subjekti on aiemmin mainitsematon: kaupungissa on saastetta. 

Eksistentiaalilauseen keskeiset tehtävät ovat lauseenalkuisen paikanilmauksen luon-

nehtiminen ja uuden tarkoitteen tuominen diskurssiin. (ISK 2005: 850–852.) 

Isossa suomen kieliopissa omistuslausetta pidetään eksistentiaalilauseen kiteytyneenä 

alatyyppinä, jolla on teemana habitatiivinen paikallissijainen ilmaus. Omistaja on ta-

vallisesti elollinen, mutta sisäpaikallissijaisella lausekkeella voidaan viitata myös 

elottomien entiteettien osa-kokonaisuussuhteeseen. Omistuslauseen verbinä on olla, 

jonka jäljessä on omistettava NP nominatiivissa tai tavallisesti partitiivissa, kun NP 

on jaollistarkoitteinen tai lause kielteinen. Mikäli omistettavaa ilmoittaa persoona-

pronomini, se saa objektin sijan eli t-päätteisen akkusatiivin. Mikäli lauseen teemana 

on omistettava ja omistaja on loppukentässä, on kyse tilapäisestä hallussa olosta eikä 

varsinaisesta omistuksesta. Kahden entiteetin välistä omistus- ja hallintasuhteita voi 
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ilmaista myös muilla lauserakenteilla kuin omistuslauseella, jolloin ero on usein tee-

massa.  

- Omistajaa korostava omistuslause: Hänellä on metsää. 
- Omistajaa ja omistettavaa korostavat transitiivilausevariantit: Valtio 

omistaa tämän metsän. Metsän omistaa valtio. 
- Omistettavaa korostava intransitiivilause: Metsä kuuluu valtiolle.  
- Omistettavaa korostava predikatiivilause: Metsä on valtion. 
- Omistajaa tai omistettavaa korostavat muut kopulalauseet: Valtion 

omistuksessa on 23 aaria metsää. Metsä on valtion omistuksessa. 

Omistuslause on vaihtoehdoista yleiskäyttöisin, syntaktisesti kiteytynein ja merkityk-

seltään laaja-alaisin. Omistettavana voi olla myös kognitiivinen tai abstrakti entiteet-

ti, kun taas muilla rakenteilla kuvataan yleensä konkreettista, yhteisöllistä tai 

juridisesti perusteltua omistusta (ISK 2005: 852–5.) 

Ilmiölause on verbialkuinen lause, jossa eksistentiaalisubjekti seuraa verbiä ja tee-

mapaikka on tyhjä, kuten lauseissa on toinenkin vaihtoehto ja on niin paljon ihania 

ihmisiä. Sillä viitataan asiaintilan toteutumiseen tekstissä esiteltävänä aikana tai mai-

nitussa tilanteessa. Subjekti on yleensä abstrakti, ja se viittaa alkavaksi tai vallitse-

vaksi ilmaistavaan tilanteeseen, tilaan, tekoon tai ajankohtaan. Verbit ovat 

eksistentiaalilauseelle tyypillisiä, mutta lauseessa ei ole paikanilmausta, vaikka paik-

ka onkin usein pääteltävissä. Sanajärjestys voi olla myös NP-alkuinen. Ilmiölause on 

usein kiteytynyt. Olla- ja tulla-verbilliset saattavat muistuttaa tilalauseita, joissa ver-

binjälkeinen NP ei kuitenkaan ole kiellon vaikutuksesta partitiivissa. (ISK 2005: 

855–856.) 

Tilalauseen verbi on yksikön kolmannessa persoonassa ja teemapaikassa on yleensä 

ajan tai paikan puiteadverbiaali (huoneessa oli siistiä). Teemapaikka voi olla myös 

tyhjä tai siinä oleva adverbiaali voi viitata ihmiseen, ihmisryhmään tai jopa yksittäi-

seen ruumiinosaan. Keskeisiä kuvattavia ovat luonnonilmiöt, ulkoisen ympäristön 

aistittavat ominaisuudet sekä ihmisen tuntemukset ja kontrolloimattomat fysiologiset 

tapahtumat. Useita muita lausetyyppejä muistuttavan tilalauseen rakenne on usein 

predikatiivilause. Lisäksi Isossa suomen kieliopissa erotetaan nollapersoonalause, 

jossa tekijänä voi olla kuka tahansa. Eksistentiaalilauseen NP ei ole referentiaalinen 

eli häilyvä ilmaus eikä kiellon vaikutuksesta partitiivissa. Tilalause muistuttaa myös 

intransitiivilausetta, jossa paikanilmausta vastaava lauseke on perussubjektina. Tila-
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lause, merellä on pimeää, kuvaa vallitsevia olosuhteita ja intransitiivinen lause, meri 

on synkkä, ”tekemistä” ja esittää ”tekijän”. (ISK 2005: 856–858.) 

Kvanttorilauseella on sekä intransitiivinen että transitiivinen variantti, joissa on parti-

tiivimuotoinen NP ja sen tarkoitteiden määrää ilmaiseva lauseke: hakijoita on liian 

vähän. Lauseessa voi olla myös paikan- tai omistajanilmaus ja intransitiivisella voi 

olla eksistentiaalisia piirteitä, mutta erona on kuitenkin sanajärjestys. (ISK 2005: 

858–860.) 

Lisäksi Isossa suomen kieliopissa esitellään tulos- ja tunnekausatiivilauseet, jotka ei-

vät ole tämän tutkimuksen kannalta olennaisia lausetyyppejä. Keskeinen lausetyyppi 

sen sijaan ovat omaksi ryhmäkseen erotetut genetiivialkuiset lausetyypit, jotka jakau-

tuvat kolmeen rakenteeseen: nesessiivirakenteeseen (sinun on pakko tulla / on tulta-

va), tuli tehtyä -rakenteeseen ja kokijan genetiivirakenteeseen (Liisan on 

kylmä/nälkä/jano, lasten on ikävä isäänsä). Nesessiivirakenteessa teemapaikan gene-

tiivi-NP on subjektina, mutta kokijan genetiivilauseessa subjektia ei ole lainkaan, 

koska predikaatti on yksipersoonainen tai sellaiseksi tulkittavissa. Lauseen alussa 

oleva genetiivi-NP ilmaisee kokijaa, ja usein vaihtoehtoinen ilmaus olisi omistuslau-

seisiin kuuluva habitatiivisijainen rakenne, kuten Liisalla on kylmä. (ISK 2005: 862.) 

4.1.1 Kuinka lauseita kuvataan oppijoille? 

Whiten (2003) kuvauksessa peruslause koostuu vähintään predikaatista. Muita mah-

dollisia jäseniä ovat subjekti sekä objekti ja adverbiaali. Peruslauseen ohella mahdol-

lisia lausetyyppejä ovat 

- Verbi + verbi -lause: Lapset menevät leikkimään. 
o Pääverbi määrää toisen verbin laadun. Se voi olla A- tai 

MA-infinitiivissä tai substantiivijohdos. 
o MA-infinitiivissä olevan verbin pääverbinä voi olla dynaami-

nen verbi tai staattisista verbeistä esimerkiksi olla, istua ja sei-
soa. 

- Nesessiivilause: Lasten täytyy leikkiä. 
o Subjekti on genetiivissä ja pääverbi yksikön 3. persoonassa. 
o Nesessiivi-ilmauksia ovat täytyä, pitää, olla pakko, olla + VA-

partisiipin passiivi sekä kannattaa, olla syytä, olla hy-
vä/parasta, olla määrä. 

o Subjektia ei ole lainkaan, mikäli lause on geneerinen tai pas-
siivissa. 
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- Omistuslause: Lapsella on kolme nukkea. 
o Kielteisessä lauseessa on usein partitiivi. 
o Adessiivisijaisen adverbiaalin sijaan elottomaan omistajaan 

viitataan inessiivisijaisella adverbiaalilla. 
o Omistuslauseisiin luetaan myös olotilan kuvaukset ja omistus-

rakenne + substantiivi + infinitiivi -rakenteet (Hänellä on ai-
kaa mennä saunaan). 

- Eksistentiaalilause: Lattialla on leikkiauto. 
o Ilmaisee tavallisimmin, että jossakin on (olemassa) jotakin ja 

esittelee uuden asian. 
o Tavallisin lauseessa esiintyvä intransitiivinen verbi on olla. 
o Eksistentiaalilauseen alussa oleva adverbiaali ilmoittaa paik-

kaa. 
- Muutos + tulos -lauseet: Mekosta tuli juhlava. Isästä tuli myyjä. 
- Geneerinen lause: Saako pihalla leikkiä? 

o Mahdollisia verbejä ovat voida (olla mahdollista) ja saada (ol-
la lupa/sallittua). 

- ”On hauskaa” -lause: On hauskaa leikkiä piilosta. 
o Rakenne on olla + hauskaa/ihanaa/vaikeaa/ihme/onni/tms + 

infinitiivi/sivulause. 
o Infinitiivi tai sivulause on lauseen subjektina. 
o Olla-verbi on aina yksikön 3. persoonassa. 
o Mahdollinen nominisubjekti on yleensä genetiivissä, kuten 

minun on vaikea puhua kiinaa tai minusta kiinaa on vaikea 
oppia. 

Karlsson (1983, kappale 7) ei esittele varsinaista lauseoppia eikä siten myöskään lau-

setyyppejä kieliopissaan. Lauserakenteiden perusteiden kohdalla hän kuvaa verbien 

ja nominien taivutusta sekä antaa olla-verbin taivutuksen ja esittelee omistusraken-

teen (possessor + lla~llä + on + preson or thing possessed). Lisäksi Karlsson mainit-

see, että erottamatonta omistusta ilmaisemaan käytetään inessiiviä. Muutoin 

kuvauksen kohteena kappaleessa ovat kieltolause, kysymysten ja vastausten rakenne 

sekä kongruenssi attribuuttien yhteydessä. 

Hämäläisen (1989: 193) oppikirjassa lausetyypit on esitelty lyhyesti esimerkkien 

avulla. Eri tyypeiksi Hämäläinen luokittelee subjektittomat lauseet, intransitiivi- ja 

transitiivilauseet, predikatiivilauseet sekä eksistentiaalisuutta tai paikkaa ja omistusta 

ilmaisevat lauseet. Whiten (2003) kuvausmallin vaikutus näkyy myöhemmissä kuva-

uksissa. Esimerkiksi Vantaan kaupungin ja Helsingin yliopiston kielikeskuksen si-

vuilla olevissa lausetyyppijaotteluissa on sovellettu Whiten mallia: Vantaan 

kaupungin sivuilla lausetyyppeinä mainitaan peruslause, verbi + verbi -lause, predi-
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katiivi-, omistus- ja eksistentiaalilause. Kielikeskuksen sivuilla esitellään edellisten 

lisäksi myös nesessiivilause, muutos- ja tuloslauseet sekä geneeriset ja on hauskaa-

lauseet. (Lausetyyppikuvauksia Internetissä.) Myös Suomi2-oppikirjasarjan (Taalas 

et. al. 2007: 178) ensimmäisessä kirjassa esiteltävät lausetyypit rinnastavat perus-, 

eksistentiaali- ja kopulalauseet omistuslauseisiin sekä minua kiinnostaa, on hauskaa 

ja minusta tulee -lauseisiin. Lausetyyppejä lähestytään kuitenkin sen kautta, mitä nii-

den avulla voi kertoa. Tavoitteena ei ole ollutkaan laatia tyhjentävää kuvausta vaan 

nostaa esille tyypillisiä rakenteita (Aalto et. al. 2007: 28).  

Lausetyyppien esittelyssä tulisi kuitenkin pohtia, millä tavalla esitellyt lausetyyppien 

kuvaukset auttavat oppijaa hahmottamaan suomen kielen lauseiden informaatiora-

kennetta. Taalaksen (et. al. 2007) oppikirjan ajatusmalli siitä, mihin tiettyä kielen 

piirrettä tarvitaan, on oiva lähtökohta kielen kuvaamiselle. Esimerkiksi on hauskaa -

tyyppisen rakenteen nostaminen omaksi lausetyypikseen voi kuitenkin sekoittaa op-

pijaa. Rakenteen voisi määritellä lausetyypin sijaan konstruktiona, joka voi esiintyä 

eksistentiaalilauseessa yksi- tai moniverbisenä (siellä) on hauskaa (lennättää leijoja) 

tai kopulalauseessa se on hauskaa. 

4.1.2 Lausetyypit kuin tukkeja joessa 

Kuten Siitonen (2007: 70) huomauttaa, useissa lausetyyppien kuvauksissa on ongel-

mana eritasoisten rakenteiden rinnastaminen: ”Suomen kielen oppikirjat eivät tällä 

hetkellä perusta opetustaan syntaktisiin lausetyyppeihin vaan sekatyyppeihin, joissa 

esimerkiksi eksistentiaalilause opetetaan nesessiivilauseen rinnalla, vaikka mikä ta-

hansa eksistentiaalilause voi olla myös nesessiivinen.” Ongelma koskee myös lause-

opeissa olevia lauseenrakenteiden kuvauksia, joissa lausetyyppejä määritellään paitsi 

syntaktisesti myös semanttisesti tai morfologisin perustein. Ongelmallista tämä on 

ennen kaikkea, koska määrittelyperusteita ja luokitusten rinnakkaisuutta ei aina ava-

ta. Koska aineistona on oppijankieltä, lauserakenteet eivät välttämättä edes noudata 

suomen kielen vakiintuneita lausetyyppejä.  

Syntaktisia lausetyyppejä tulisi olla kohtuullinen määrä. Luokittelua ja lauseisiin 

tyypillisesti liittyvien merkitysten erottelua pystyy tarkentamaan, kun määritellään 

lausetyyppien sisällä esiintyviä rakenteita. Vaikka useita näistä rakenteista, kuten 
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omistusrakennetta ja nesessiivistä rakennetta, pidetään tavanomaisesti erikoislauseina 

tai marginaalisina lausetyyppeinä, tässä tutkimuksessa ne esitellään eräinä olla-

verbirakenteina. Valintaa puoltaa myös seuraava Kelomäen (1997: 128) näkemys: 

”erikoislausetyyppien analyysi on suurelta osin olla-verbin syntaksia, semantiikkaa ja 

pragmatiikkaa”. Kelomäki (1997: 119–120) huomauttaa muutoinkin, että lauseiden 

rakenteen ja sanojen välisten rakenteellisten suhteiden syyt eivät ole syntaktisia, vaan 

rakenteet ja niiden väliset erot liittyvät muotoon ja merkitykseen. Muoto ohjaa mer-

kityksen tulkintaa, ja erirakenteiset lauseet viittaavat joko asiantiloihin tai niillä voi-

daan osoittaa pragmaattisesti eroja esimerkiksi näkökulmassa, painotuksessa tai 

presuppositiossa. 

Tutkimuksissa sovelletaan ensisijaisesti Kieli ja sen kieliopit -teoksessa ja Isossa 

suomen kieliopissa esiteltyjä kuvauksia. Lausetyyppiä erotetaan neljä eli transitiivi- 

ja intransitiivilause sekä kopula- ja eksistentiaalilause. Transitiivisen ja intransitiivi-

sen lauseen asema tutkimuksessa on lähinnä välineellinen, koska olla on intransitii-

vinen. Liittomuodoissa ja moniverbisissä rakenteissa esiintyy kuitenkin sekä objektin 

saavia transitiivisia verbejä että intransitiivisia verbejä, joiden yhteydessä voi olla 

adverbiaaleja (pidän jäätelostä). Lisäksi verbit voivat esiintyä transitiivi- tai intransi-

tiivimuotissa (ks. täydennysmuotti, ISK 2005: 441).  

Aivan kuten pelkän olla-verbin sijaan tarkastellaan olla-verbirakenteita, myös lause-

tyyppijaottelu perustuu morfologisten sääntöjen sijaan pääosin laajempiin kokonai-

suuksiin, kuten sanajärjestykseen. Oppijankielen lauseet eivät edes välttämättä 

noudata kohdekielen sijavaihteluja, joten hienojakoisempi jaottelu peittäisi oppijan-

kielen ilmiöitä alleen. Toki myös sanajärjestysmäärittelyyn sisältyy ongelmia, sillä 

oppija ei välttämättä hahmota lauseiden auto on pihalla ja pihalla on auto eroa, 

vaikka ne P. Leinon (2001a: 37–38) mukaan informaatiorakenteeltaan eroavatkin ei-

vätkä niiden tekstuaaliset esiintymismahdollisuudet siten ole samat. Molemmissa to-

ki ilmaistaan auton ja pihan välinen suhde sekä tietty objektiivinen asiaintila, mutta 

lauseet tekevät eron auton definiittisyydessä ja tunnettuudessa. Lauseita auto on Jus-

silla ja Jussilla on auto erottaa osallistujien välinen semanttinen suhde: auto on Jus-

silla kuvaa väliaikaista hallussaoloa mutta Jussilla on auto pysyvää omistusta. 

Samalla tapaa uusi isännöitsijä on talossa kuvaa isännän tilapäistä oleskelua talossa, 
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mutta talossa on uusi isäntä kertoo pysyvämmästä suhteesta, joka värittyy pikemmin 

possessiiviseksi kuin spatiaaliseksi. Siten pelkkä elementtien järjestys voi P. Leinon 

mukaan riittää määrittämään lausetyyppejä, mutta auto-esimerkin kohdalla käytetään 

myös vakiintunutta lausetyyppijaottelua.  

Lausetyyppi ei siis koodita pelkästään esitettävän tilanteen osallistujien välisiä suhtei-
ta, vaan se voi osoittaa kattavampaa käsitteistystä, jonka piiriin kuuluvat implisiitti-
sesti myös puhetilanteen osanottajat ja heidän yhteinen tai yhteiseksi olettamansa 
diskurssimaailma (Leino P. 2001: 38). 

P. Leino (2001a: 27–28) korostaa, että lausetyyppejä voi määritellä hyvin erilaisin 

kriteerein: esimerkiksi Hakulisella ja Karlssonilla (1979) pohjana on ensisijaisesti 

syntaksi, kun taas Goldbergin (1995) jaottelu perustuu myös merkitykseen. ”On kui-

tenkin selvää, etteivät lausetyypit ole yhden luokitustason kategorioita: nekin muo-

dostavat skemaattisuuden ja spesifisyyden mukaan järjestyvän hierarkian.” Tässä 

tutkimuksessa lausetyyppien jaottelu perustuu ensisijaisesti siis syntaksiin. Seman-

tiikka vaikuttaa puolestaan lausetyyppien sisäisten rakenteiden määrittelemiseen. 

Sanajärjestyksen asema lausetyyppien erottajana heijastaa tutkimuksen taustalla ole-

vaa näkemystä, jonka mukaan kieltä on mahdollista oppia yksittäisiä sanoja suurem-

pina kokonaisuuksina (ks. kappaleet 2.3 Eurooppalainen viitekehys ja 2.4 Toisen 

kielen oppiminen sekä kootusti esim. Wiktorsson 2000). Lausetyyppien keveä mää-

rittely jättää tilaa kielen ilmiöiden tutkimiselle: Kun esimerkiksi sijamuoto ei rajaa 

lähtökohtaisesti kopulalauseita useaan luokkaan, lauseita on mahdollista lähestyä 

muodon ja merkityksen näkökulmasta ilman että joutuu ottamaan heti kantaa ilmauk-

sen kohdekielisyyteen esimerkiksi alkuperää tai luokkaa ilmaistaessa. Lisäksi määrit-

tely jättää mahdollisuuden esimerkiksi omistamisen ja hallussa olon 

moniulotteisuudelle ja oppijankielen rikkaudelle.  Esimerkiksi Siro (1964: 53) mää-

rittelee lauseet tukka hänellä on harmaa, hänellä on tukka harmaa, luokassani tytöt 

ovat ahkeria ja luokassani tytöillä on punaiset laukut nominaalisiksi, koska tytöt ei 

voi lauseissa olla partitiivissa ja hänellä on määrite. Tässä tutkimuksessa lauseparien 

ensimmäiset lauseet ovat kopulalauseita ja toiset omistusta ilmaisevia eksistentiaali-

lauseita. Luokassani on molemmissa tyttö-lauseissa lauseenalkuinen paikkaa ilmai-

seva adverbiaali.  
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Lauseenjäsenten ja sanajärjestyksen pohjalta lausetyyppejä nähdään tässä tutkimuk-

sessa olevan seuraavassa taulukossa esiteltävät neljä. 

Lausetyyp-
pi INTRANsitiivilause TRANSitiivilause KOPulalau-

se  
EKSIStentiaali-

lause 

Lauseenjäse‐
net 

(S +) V (+ laajennuk‐
set) 

(S +) V (+ laajennuk‐
set) 

NP + V + NP  (ADVLI +) V (+ S) 

Esimerkkejä 
suorituksista 

Nyt viimekskin olen 
parantunut ja kävin 
palauttamassa lainasi 
kaksikymmentä euroa 
(B). oleme mennyt 
Eläin museosa (B). 

Toivottavasti olet pa‐
rantunut ja mennä 
vaikka Ruotsin ristei‐

lylle (B). 

Pyydän anteeksi että 
ei ole maksanut vel‐
kaa ajoissa, syynä oli 
se että en ole saanut 
uusi kortti pankista 

(B). Kouluissa ja ekalla 
luokalla terveydenhoi‐
tajat on huomanneet, 

miten 
 lihavia lapset on (B). 
OLISITPA NÄHNYT 
HÄNEN ILMEENSÄ 
SILLÄ HETKELLÄ (B). 
vaikka en halua antaa 
teille tekosyitä, tämä 
on vaikuttanut kieltei‐
sesti meidän suoritus‐

kykyä (C). 

 Olin pari 
viikkoa saira‐
lasse (B). Jos 
se on mah‐
dollista, voi‐
sin tehdä 
tämän työn 
valmiiksi ensi 
viikolla (C). 
Yksi osa oli 
oikean kallis 

(A). 

minulle ei ollu raha 
maksa sinulle (A). On 
vaikea aikaa (A)! 

missä sinä olet (A)? 
Punaisessa kukka‐
rossa on rahaa (A). 

Huom. 
Laajennukset ovat 
määritteitä ja adver‐
biaaitäydennyksiä. 

Laajennukset ovat 
määritteitä sekä ob‐
jekteja ja adverbiaali‐

täydennyksiä. 

Molempien 
lausekkeiden 
nimi on NP. 
Toisinaan 
toinen voi‐
daan määri‐

tellä 
subjektiksi, 

mutta erotte‐
lua ei tarvitse 
aina tehdä. 

Alun adverbiaali on 
tavallisesti paikkaa 
tai omistajaa ilmai‐
seva. Subjekti on ta‐

vallisesti 
partitiivimuotoinen, 
mutta myös muut 

sijamuodot hyväksy‐
tään. 

 Taulukko 2. Lausetyypit 

Transitiivi- ja intransitiivilauseen sanajärjestys on yleensä ottaen (S +) V (+ laajen-

nukset). Verbin laajennuksiin voi subjektin ohella kuulua objekti ja adverbiaali. Li-

säksi laajennuksissa voi olla vapaavalintaisia määritteitä, kuten transitiivilause-

esimerkissä persoonapronomini meidän. Tässä tutkimuksessa intransitiivisiin lausei-

siin luokiteltaisiin ainoastaan pelkän neksuksen muodostamat lauseet, kuten Lapset 
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ovat tai Se on. Muutoin olla-verbilauseet ovat eksistentiaalisia tai kopulalauseita. 

Myös Pajunen (1999: 37–39) luokittelee suomen lausetyypit vastaavalla tavalla. Hä-

nellä on intransitiivi- ja transitiivilauseen ohella vain luokka nominaalilause, johon 

kuuluvat kopulalauseiden ohella myös eksistentiaaliset lauseet. Transitiivi- ja intran-

sitiivilauseen verbiä hän kutsuu täydeksi verbiksi, jolla on semanttisesti ja syntakti-

sesti keskeinen funktio lauseessa. Mikäli subjektin ja predikaattiverbinä toimivan 

olla-verbin yhteyteen liittää jonkin muun verbin, predikatiivin tai adverbiaalin, olla-

verbin nähdään tässä tutkimuksessa menettävän Pajusen mainitseman syntaktisesti 

keskeisen funktionsa, minkä vuoksi eksistentiaali- ja kopulalauseet erotetaan omiksi 

lausetyypeikseen. 

Nominaalilauseen verbin Pajunen (1999: 39) määrittelee semanttisesti ”(lähes) tyhjä-

nä” kopulana, jolla on pelkästään syntaktinen tehtävä, kun se kantaa mahdolliset kie-

liopilliset morfeemit. Mielestäni nämä olla-verbin kantamat kieliopilliset morfeemit 

ovat lauseen tulkinnan kannalta keskeisiä, kuten alkusanoista voi huomata. Siten ol-

la-verbiä ei voi pitää kopula- ja eksistentiaalilauseissakaan täysin semanttisesti tyh-

jänä. Ilmaiseehan se joka tapauksessa aina jonkin olemassa tai hallussa oloa jossakin 

– voidaan kenties ajatella, että ilman sitä, että jokin on olemassa, se ei ole ja näin se 

ei myöskään voi olla missään tai kenenkään hallussa. Pajunen (1999: 39) jatkaa, että 

nominaalilauseissa olla ilmaisee semanttisesti nominaalijäsenten keskinäistä suhdet-

ta. Tätä suhdetta lähestytään kopula- ja eksistentiaalilauseiden avulla. 

Kopulalauseen predikaattiosan muodostavat olla-verbi ja predikatiivi tai adverbiaali, 

ja lauseen rakenne on siten NP + olla + NP. Myös ekvatiivi- ja kvanttorilauseet kuu-

luvat kopulalauseisiin. Eksistentiaalilauseen teemapaikassa on adverbiaali, verbinä 

on useimmiten olla ja subjekti on usein partitiivimuotoinen, eli lause on muotoa ad-

verbiaali + V + S. Kopula- ja eksistentiaalilauseiden keskinäisenä merkityserona 

nähdään Siron (1964: 52) ja P. Leinon (2001a: 37–38) esittelemä ajatus tunnettuu-

desta ja definitiivisyydestä. Siron (1964: 139) eksistentiaaliseksi luokittelema ja Ison 

suomen kieliopin mukaisesti ensisijaisesti kvanttorilauseeksi määrittyvä lause väkeä 

oli (siellä) koko joukko nähdään tässä tutkimuksessa kopulalauseena, joka ilmaisee 

ensisijaisesti määrää mutta myös olemassaoloa. Kopula- ja eksistentiaalilauseen kes-

keisenä erona nähdään informaatiorakenne. Kopulalause määrittelee tai luokittelee 
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tunnetun ilmiön, kun taas eksistentiaalilause yleensä ottaen esittelee ilmiötä tai ker-

too sen olevan olemassa. 

Ennen lausetyyppien sisäisiin rakenteisiin pureutumista on tarpeen siirtyä varsinai-

seen tutkimuskohteeseen eli olla-verbiin. Selvitystä tarvitsevat muun muassa olla-

verbin yleisyys ja se, millaisissa ilmauksissa ja rakenteissa olla-verbiä suomen kie-

lessä käytetään. Mitä olla-verbi rakenteiden keskipisteenä antaa lausetyyppien sisällä 

esiintyvien rakenteiden tutkimiseen ja määrittelemiseen? 

4.2 Merkityksen ja rakenteiden juurilla – ollaverbin käyttö 

Olla-verbiä käytetään suomen kielessä huomattavan monipuolisesti, sillä olla-

verbirakenteiden avulla ilmaistaan muun muassa olemassaoloa, alkuperää, oleskelua 

ja omistusta. Lisäksi verbiä käytetään erilaisissa verbirakenteissa, kuten liittomuo-

dossa apuverbinä. Monissa muissa kielissä vastaavien merkitysten ilmaisemiseen 

käytetään useita verbejä. Englannissa olemassaoloa ilmaistaan verbeillä be ja exist 

sekä omistusta verbillä have, jota käytetään myös apuverbinä. Ruotsissa vastaavat 

verbit ovat vara ja ha, ranskassa être ja avoir, espanjassa ser ja estar sekä haber ja 

tener sekä saksassa sein ja haben. Sijainnin määrittämiseen näissä kielissä käytetään 

usein vielä eri verbejä. 

4.2.1 Ollaverbi suomen kielessä 

Kielitoimiston sanakirjassa (2004) olla-verbin merkityskenttä ja käyttö on jaoteltu 26 

ryhmään, jotka eivät kuitenkaan ole semanttisesti hierarkkisia. Tämän vuoksi olen 

koonnut ryhmät viiteen luokkaan semanttisin ja syntaktisin perustein. Luokkajaottelu 

pohjautuu osin konseptuaalisen semantiikan semanttisiin kenttiin, eli johonkin luok-

kaan kuuluvien ilmausten nähdään ilmaisevan keskenään jossakin määrin samankal-

taisia asioita, mutta syntaksikriteerin vuoksi ryhmässä saattaa olla myös eri kenttiin 

kuuluvia ilmauksia. 

1. Olemassaolon ja sijainnin, oleskelun ja oleilun ilmaiseminen 
- olemassaolo, usein myös merkityksessä elää tai esiintyä: Onko keijuja 

olemassa? Olipa kerran mustavalkoinen koira. 
- jonkin sijainti, olopaikka, asento tai vastaava yhdessä paikan määrit-

teen kanssa ilmaistuna: Muurame on Keski-Suomessa. Mummola on 
järven rannalla. Kypärä on vinossa pyöräilijän päässä. 
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- erosijassa olevan määritteen kanssa jonkin alkuperän ilmaiseminen: 
Kortti on ystävältäni Saksasta. 

- jonkin oleskelu, havaittavuus tai esiintyminen jossakin paikassa tai 
yhteydessä: Huoneessa ovat kaikki, jotka on kutsuttu.  

- elää, asua, vierailla, viettää aikaa jossakin jonkun kanssa: He olivat 
kaksi viikkoa Madeiralla. 

- laiskotella, levätä: Haluaisitko nyt vain olla? 
- pysyä rauhassa, häiritsemättä: Juuren annetaan olla yön yli huoneen-

lämmössä. 
2. Ilmiön, tilanteen ja olosuhteiden kuvaaminen 

- ilmiö tai tila vallitsee, on vallinnut tai saattaisi vallita jossakin: Vuoril-
la on kylmä viima. Kokouksessa oli kireä tunnelma. 

- ajankohtaan, ajan kulumiseen sekä tapahtuma- ja suoritushetkeen viit-
taavissa rakenteissa: Oli jo myöhä, kun he tulivat kotiin. On aikainen 
aamu. 

- ilmaisemassa olosijassa olevan määritteen kanssa parhaillaan suoritet-
tavaa, jatkuvaa tekemistä: olla tulossa, menossa, vieraat olivat lähdös-
sä, he olivat aikeissa ostaa asunnon, auto on remontissa; olla airoissa 
(soutaa), olla ongella (onkia), olla marjassa (marjastamassa), olla 
kahvilla (juomassa kahvia), olla väijyksissä (väijyä), olla asioilla 
(hoitamassa asioita, suorittamassa jtak tehtävää). 

- jossakin tehtävässä tms. (pysyvästi) toimiminen: olla virassa, työssä, 
eläkkeellä. 

- olosijassa olevan tai muun vastaavan määritteen kanssa jonkun (het-
kellisen) tilan tai aseman luonnehtiminen: He ovat kuumeessa. Olin 
opettajan sijaisena. 

3. Fyysisen tai psyykkisen tilan sekä omistuksen määrittäminen 
- jollakulla tai jollakin on jotakin eli joku pitää hallussaan, hallinnas-

saan, määräys- tai hallintavaltaansa kuuluvana jotakin tai joku omi-
naisuus kuuluu jollekulle tai jollekin: Lapsella on punainen kurapuku. 
Heillä on keltainen, kaksikerroksinen talo. 

- joku on tarkoitettu tai osoitettu jollekulle: Kirje oli Pertille. 
- joku on jonkun tai jonkin: Kenen lapsi se on? Hääpuku on vuokraa-

mon. 
- jonkun hetkellinen fyysinen tai psyykkinen tila tai tuntemukset: Hä-

nellä on kiire / selkä kipeä / kallis polkupyörä. 
4. Tekijän kuvaaminen 

- varsinkin adjektiivipredikatiivin avulla lauseen subjektin luonnehti-
minen: Hän on heiveröinen. Laukku on retrohenkinen. Taivas on pil-
vinen. Myös: kohteliaisuuksissa: Olkaa tai ole hyvä!, rakenteissa, 
joista luonnehtiva predikatiivi on jätetty pois: Olipa hän [ajattelema-
ton] ja infinitiivi- tai sivulausesubjektin sisältävissä lauseissa: On vai-
kea(a) löytää työpaikka. On outo olla. 

- varsinkin substantiivipredikatiivin avulla lauseen subjektin luonneh-
timinen: He ovat ystäviä. Autot ovat Volvoja. Muutoksen todennäköi-
sin este ovat tai on käsitykset. Käsitykset ovat muutoksen 
todennäköisin este. Myös vertaukset ja lukujen yhtäsuuruuden ilmai-
seminen kuuluvat tähän ryhmään. 
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- kokonaisuuteen tai joukkoon kuulumista ilmoittamassa: Tämä on 
Lappia. 

- ikään viittaavissa ilmauksissa: Hän on 20-vuotias, kahdenkymmenen. 
Lapsi on toisella kuukaudella. Oli vähän toisella kymmenellä. 

5. Lisäksi sitä käytetään verbirakenteiden osana  
- rakenteissa, joissa olla-verbiin liittyy toinen, ajatuksellisesti rakenteen 

pääosana oleva verbi 
o tekemisen pakollisuus, välttämättömyys: jotakin on tehtävä, ei 

ole tekemistä; (vanh.) jonkun on tekeminen, 
o teeskennelty, kuviteltu tai todenperäisyydeltään kyseenalainen 

tekeminen: olla tekevinään, 
o toteutumaisillaan oleva tapahtuma: olla tekemäisillään; hän 

oli nukahtamaisillaan/nukahtaa rattiin, 
o johonkin nähden samanaikainen jatkuva tekeminen tai tapah-

tuma: olla tekemässä jotakin, 
o abessiivimuodon sisältävissä rakenteissa, jotka ilmaisevat, että 

tekeminen jää suorittamatta: olin syömättä koko päivän. 
- apuverbinä muodostamassa verbien liittomuotoja (pääverbistä aktiivin 

tai passiivin NUT-partisiippi tai aktiivin VA-partisiippi) 
o indikatiivin, konditionaalin ja imperatiivin perfektissä, 
o indikatiivin pluskvamperfektissä sekä 
o liittopreesensissä hän on sen tekevä ja liittoimperfektissä ei 

kukaan aavistanut, milloin se oli tapahtuva.  

Luokkaan (1) kuuluvat olemassaolon ja sijainnin ilmaukset sijoittuvat ensisijaisesti 

eksistentiaaliseen ja spatiaaliseen kenttään. Luokan (2) ilmiön, tilanteen ja olosuhtei-

den kuvaukset ovat toisaalta eksistentiaalisia, toisaalta temporaalisia, identifioivia tai 

lokatiivisia. Luokan (3) muodostavat omistusrakenteet sekä olotilojen ja tuntemusten 

kuvaukset, jotka kuuluvat possessiiviseen kenttään. Varsinaisen subjektin kuvaami-

nen ja luokitteleminen kuuluvat luokkaan (4) eli konseptuaalisen semantiikan identi-

fioivaan kenttään. Erilaiset moniverbiset rakenteet ovat luokassa (5) lähinnä 

syntaktisin perustein. Konseptuaalisen semantiikan merkityskenttiä kuvataan tar-

kemmin kappaleessa 4.4.2. (ks. myös esim. Leino P. 1990a: 50.) 

Olla-verbin yleisyyttä selittää siis verbin käyttö osana monenlaisia verbirakenteita. 

Lukuisissa tutkimuksissa on havaittu olla-verbin olevan suomen kielen yleisin sana. 

Ison suomen kieliopin (2005: 437) mukaan olla ja ei ovat suomen kielen yleisimmät 

sanat, ja Saukkonen (1979: 7) toteaa olla-verbin yleisimmäksi sanaksi kaikissa teksti-

lajeissa. 
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Suomen olla-verbirakenteista partisiippien esiintymistä adjektiiveina eli partisiippien 

adjektiivistumista on tutkinut Koivisto (1987) ja ekvatiivilausetta Kelomäki (1997). 

P. Leino (2001b) puolestaan selvittää konstruktiokieliopin avulla rakenteita, joissa 

olla-verbi on finiittiverbinä ja lauseessa on myös henkilöviitteinen allatiivi. Pajusen 

(1999) tutkimuksessa verbejä on ryhmitelty merkityksestä lähtien, missä tulokseksi 

on saatu, että ”saman merkityskategorian verbit esiintyvät yleisesti samoissa syntak-

tisissa kehyksissä” (Leino P. 2001a: 27).  

Koivisto (1987: 426) toteaa, että kun partisiippi on predikatiivina, se tavallisimmin 

on adjektiivistunut, mutta ”sävyltään ylätyylisen” tekstin olla-verbin jälkeinen par-

tisiippi voidaan tulkita myös liittomuodon osaksi. Tulkintaa säätelevät myös kanta-

verbin semantiikka ja mahdollinen murteellisuus. Tässä tutkimuksessa olla-verbi + 

partisiippi -rakenteet määritellään tapauksittain. Tulkintaan vaikuttavat paitsi kohde-

kielen käytänteet myös oppijan tapa käyttää partisiippia.  

Partisiippimuotoiset sanat ovat usein leksikaalistuneet myös substantiiveiksi. Paitsi 

määritteenä ja substantiivilausekkeena, partisiippilauseke toimii myös predikatii-

viadverbiaalina ja predikatiivina. Predikatiivina toimivan partisiipin erottaminen liit-

totempuksesta tai nesessiivisestä verbiliitosta ei onnistu yksikön nominatiivissa, 

jolloin rakenteet ovat samanhahmoiset. Keston ilmaukset painottavat predikatiivilau-

seissa aiheutuneen tilan kestoa mutta liittomuodossa itse tilanteen tai tapahtumisen 

kestoa. (ISK 2005: 515, 528–529.) Esimerkiksi verbin kiinnostua NUT-partisiippi 

koodataan pääosin kopulalauseessa esiintyväksi adverbiaaliksi, mutta lauseessa 7 

vuotta tyoskentelin koulussa suomen kielen opettajana ja minun oppilaani ovat kiin-

nostuneet suomen kielestä ja kulttuurista partisiipin taivutus ohjaa liittomuototulkin-

taan. Mikäli olisi kyse predikatiivista, partisiippi olisi monikon partitiivissa 

kiinnostuneita. Sen sijaan lauseen haluan kirjoittaa Hyvä työilmapiiri aiheesta, koska 

olen kiinnostunut siitä partisiippia on vaikea luokitella yksiselitteisesti, koska par-

tisiippi saa objektin siitä. Liittomuototulkinta korostaisi itse kiinnostumisprosessia ja 

predikatiivitulkinta nykyistä kiinnostuneisuuden tilaa. Iso-Heiniemi (2006) on käyt-

tänyt partisiippimääritteitä ja relatiivilauseita tutkiessaan osin samaa aineistoa kuin 

tässä tutkimuksessa käytetään. Myös Iso-Heiniemi huomauttaa, että partisiipin luo-

kitteleminen ei ole ollut ongelmatonta. Yleisin partisiippi hänen aineistossaan on ol-
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lut VA. Adjektiiveiksi hän on luokitellut esimerkiksi sanat kammottava, rakastettu, 

tulevaa miestäsi, ulospäin suuntautunut, suosittu. (2006: 48–49.) 

4.2.2 Matkalla suomen kieleen 

Olla-verbin ilmaantumista oppijankieleen ovat tutkineet Puro (2002) ja Aalto (1999). 

Puro (2002) selvittää lisensiaatintyössään, kuinka sanat, erityisesti verbit, ilmaantu-

vat aikuisten suomenoppijoiden sanastoon oppimisen alkuvaiheessa. Oppijoiden äi-

dinkielet kuuluvat indoeurooppalaisiin kieliin, ja verbien ilmaantumista ja 

kehittymistä Puro tutkii sekä keskustelussa että kirjoittamisessa. Verbeistä hän on va-

linnut tutkimukseen mukaan ne, jotka keruuvaiheen lopussa ovat esiintyneet keskus-

telussa ainakin viidellä yhdeksästä oppijasta. (Puro 2002: 57–58.)  

Sekä keskustelussa että kirjoitetussa kielessä yleisimmäksi verbiksi on osoittautunut 

olla: Keskusteluissa sitä on käytetty 168 ja kirjallisissa tuotoksissa 1051 kertaa. Kes-

kustelussa muita verbejä esiintyi 293 ja kirjoitetussa kielessä 890 kertaa. Olla-verbiä 

informantit ovat käyttäneet pääasiassa kopulana predikatiivirakenteissa ja ilmaistes-

saan aikaa, omistamista, sijaintia, tilaa ja alkuperää sekä olotilaa. Olla-verbiin liitty-

vien sanojen Puro huomauttaa riippuvan ennen kaikkea keskustelun teemasta tai 

lausetyypistä. Joitakin olla-verbin avulla muodostettuja lauseita Puro pitää kiertoil-

mauksina. (Puro 2002: 65–68, 70–72.) Kiertoilmaukset voidaan tulkita eräänlaiseksi 

keskustelustrategiaksi, jota käytetään, kun halutaan välttää vaikeita sanoja tai raken-

teita. 

Lausetyypeistä olla esiintyy erityisesti predikatiivi-, intransitiivi- ja kopulalauseissa. 

Kirjallisissa tuotoksissa oppijat ovat käyttäneet myös tila-, kokija- ja eksistentiaali-

lauseita. Lausetyyppien määrittelyssä Puro on soveltanut Hakulisen ja Karlssonin 

(1979) jaottelua, jota hän on muokannut Suomen kielen perussanakirjan (1990) nä-

kemysten pohjalta. Puro on selvittänyt myös, millaisissa lauseissa (yhdyslauseet, yk-

sittäislauseet, lauseliitot) ja modaalisissa lausetyypeissä olla-verbiä esiintyy. (Puro 

2002: 72–73.) Tässä tutkimuksessa näistä ei kuitenkaan olla kiinnostuneita tutkimus-

kysymysten rajauksen vuoksi. 
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Aalto keskittyy tutkimuksessaan puolestaan suomen kielen yleisimpien verbien se-

mantiikkaan. Tutkimuksessa Aallolla on oppijaryhmän ohella äidinkielisistä lukiolai-

sista koostuva vertailuryhmä. Merkitysryhmiin hän on verbit jakanut lähinnä 

Nykysuomen sanakirjan (1967) pohjalta. Olla-verbi esiintyy hänen mukaansa merki-

tyksessä ’olla olemassa’, jollakin tapaa ’olemassaoloon’ liittyvänä täsmennettynä tai 

erikoistuneena merkityksenä, kuten ’olla tekemässä jotakin’ ja merkitykseltään tyh-

jänä esimerkiksi subjektin laatua ilmaisemassa. Lisäksi hän on huomioinut olla-

verbin käytön apuverbinä ja ”eräiden vakinaistuneiden rakenteiden” osana. (Aalto 

2000: 93–95.) 

Aallon tutkimuksen mukaan oppijat korvaavat muita verbejä ennen kaikkea olla-

verbillä, joka esiintyy useimmiten molemmissa ryhmissä kopulana tai muissa subjek-

tin alkuperää, asemaa, identiteettiä, laatua, merkitystä, tarkoitusta, tilaa tai suhdetta 

johonkin kuvaavissa rakenteissa. Oppijoilla näitä rakenteita on 41 ja vertailuryhmällä 

43,8 prosenttia kaikista huomioiduista olla-verbirakenteista. Olemassaoloa oppijat 

ilmaisevat vertailuryhmää useammin (30,5 ja 22,6 prosenttia). Sen sijaan täsmennet-

tyjä ja vakiintuneita rakenteita vertailuryhmä on käyttänyt oppijoiden ryhmää use-

ammin: molemmissa ero on noin 2,5 prosenttiyksikköä. Apuverbikäytön määrä 

molemmissa ryhmissä sen sijaan on lähes sama. Aalto kuitenkin huomauttaa, että 

oppijoilla liittomuotoja on hiukan enemmän kuin vertailuryhmällä. (Aalto 2000: 94–

96.) Määrällisesti näin toki on, mutta rakenteiden suhteellinen osuus kaikkiin olla-

verbirakenteisiin nähden on kutakuinkin sama molemmissa ryhmissä. Rakenteiden 

määrät ovat ryhmittäin 62 ja 38 mutta prosentuaaliset osuudet 16,7 ja 16,8, kun kaik-

kien olla-verbien määrät ovat vastaavasti 371 ja 226 (Aalto 2000: 95). Erityisen mer-

kittävältä näyttävät erot vakiintuneiden rakenteiden käytössä, sillä vertailuryhmällä 

niitä on määrällisesti kaksinkertaisesti ja suhteellisesti yli kolminkertaisesti oppijoi-

den ryhmän esiintymiin nähden. Aallon (2000: 95) mukaan rakenteita on oppijoilla 4 

ja vertailuryhmällä 8, mikä tekee prosentuaalisesti 1,1 ja 3,5. Liittomuotojen määrää 

on oppijoiden ryhmässä lisännyt se, että venäjänkieliset ovat käyttäneet liittomuotoja 

myös silloin kun kohdekielessä olisi normaalisti imperfekti. Yleisesti Aalto huomaut-

taa, että oppijoilla on tapana toistaa paljon jotakin tiettyä rakennetta, kuten predika-

tiivilausetta, omistusrakennetta tai olla menossa -ilmausta. (Aalto 2000: 95–96.) 
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4.3 Päämääränä ollaverbirakenteet ja niiden koodaaminen 

Tässä tutkimuksessa verbirakenteet on luokiteltu ja koodattu syntaksirivillä lause-

tyyppien ohella myös verbien määrän ja verbirakenteen perusteella ryhmiin Olla1, 

Olla2 ja Olla3, missä luokittelu perustuu ensisijaisesti ilmauksen verbien lukumää-

rään mutta myös ajalliseen jatkumoon. Koodauksella pyritään selvittämään se, missä 

vaiheessa oppijat alkavat käyttää olla-verbiä osana verbirakenteita eli pystyvät hallit-

semaan samanaikaisesti useiden verbien taivutuksen. 

Luokka Olla1 Olla2 Olla3 

Koodattavat 
Olla‐verbin preesens ja 
myönteinen imperfekti 

Liittomuodot (perfekti, 
pluskvamperfekti ja kieltei‐

nen imperfekti) 

Muut moniverbiset olla‐
verbirakenteet, kuten 
verbiliitot ja ‐ketjut 

Esimerkkejä 
suorituksista 
(taitotaso) 

Minulla on pieni ongelma 
(A).  

Haluaisin nähdä sinut, mut‐
ta olet työssä (B). 

Miten paremmin opiskelijat 
osaavat kieltä, kuten 
enemmän työmahdolli‐
suuksia heillä on (C). 

Suloinen, pieni kissa on löy‐
tannut vapun illalla, Kes‐
kuspuistossa, Seinäjoen 

sillan alassa (A). 

Olen valitsenut teille hää‐
lahjaksi semmose kaunin 

seinakellon (B).  

Olemme kirjoittaneet tar‐
vittavat hakemukset ja lo‐

makkeet (C). 

sielä ei ole Rahaa ostaa 
lisää tavaraa (A).  

Ja miten tärkeitä on 
tarkkailla mitä he suuhus 
pistä ja mite kaua he istu 
pleikarin tai tietokoneen 

ääressä (B).  

Viimmessa kirjeessäni 
minä ilmoitin että olen 
hakemassa työpaikkaa 
Teidän yhteyksessa (C). 

Taulukko 3. Luokat Olla1, Olla2 ja Olla3 

Olla1-luokkaan kuuluvat verbirakenteet, joissa olla esiintyy ainoana verbinä tai yh-

dessä kieltoverbin kanssa muodostamassa myönteistä imperfektiä. Kielteinen pree-

sens olisi voitu luokitella myös verbiketjuihin eli luokkaan Olla3. Koska rakenne 

kuitenkin mitä todennäköisimmin opitaan heti oppimisen alkuvaiheessa omana kon-

struktionaan, se pidetään luokassa Olla1. Liittomuodot muodostavat luokan Olla2. 

Isossa suomen kieliopissa (2005: 442) mainitaan, että liittomuotoja käytetään pääosin 

finiittisinä. Infiniittisinä niitä on kuitenkin myönteisinä myös keskeisten modaaliver-

bien (voida, pitää, täytyä) sekä verbien alkaa ja haluta kanssa. Tässä tutkimuksessa 

nämä sijoitetaan ensisijaisesti luokkaan Olla3, mutta koodataan liittomuodon vuoksi 

myös luokkaan Olla2. Kolmanteen luokkaan kuuluvat muut olla-verbirakenteet eli 
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rakenteet, joissa olla esiintyy yhdessä modaalisen apuverbin, infinitiivin tai VA-

partisiipin kanssa, kun partisiippi ei ole adjektiivistunut. Kyse on pääosin moniverbi-

sistä rakenteista eli verbiliitoista ja -ketjuista. Lisäksi luokkaan Olla3 kuuluvat verbi-

ketjun kaltaiset rakenteet eli rakenteet, joissa ihmistarkoitteista subjektia edellyttävä 

verbi (esim. aikoa, haluta, yrittää, tottua) esiintyy infinitiivin kanssa (ISK 2005: 

494). 

Toisaalta muodon lisäksi rakenteella on aina myös merkityksensä. Olla-verbin oma 

merkityskenttä rajautuu olemassaolon ilmaisemiseen (ISK 2005: 449), joten muutoin 

merkitys syntyy koko konstruktiosta. Tämän vuoksi esimerkiksi omistusrakennetta 

voi esiintyä kussakin kolmesta Olla-luokasta, kuten seuraavissa lauseissa minulla on 

jääkiekkopeil, ei olit oma ja minulle ei ollu raha maksa sinulle. Näissä tapauksissa 

rakenteet luokitellaan siten merkitykseltään possessiivisiksi ja syntaksiltaan edellä 

esitellyn mallin mukaisesti luokkiin Olla1, Olla2 ja Olla3. Lausetyypiksi merkitään 

eksis. Lisäksi esimerkiksi kopulalauseet voivat ilmaista hallussa oloa, kuten lauseessa 

Vika ei olekaan työntekijöiden, vaan johdon.  

Olla-verbirakenteiden määrittelyssä käytetään Ison suomen kieliopin moniosaisten 

predikaattien kuvausmallia ja nimityksiä (ks. ISK 2005: 442–448). Semantiikkaa lä-

hestytään pääasiassa sen pohjalta, millaisia tehtäviä olla-verbillä on Kielitoimiston 

sanakirjan (2004) mukaan. Taulukossa 4 esiteltävässä semanttisissa luokitteluissa 

käytettävät lyhenteet ovat seuraavat: 

- Luok viittaa identifioiviin tai luokkaa ilmaiseviin rakenteisiin. 
- Omin-luokkaan kuuluvat rakenteet, joissa kuvataan jonkin ominai-

suuksia. 
- Loc tarkoittaa paikan tai väliaikaisen tekemisen ilmauksia (lokatiivi-

nen). 
- Temp on puolestaan lyhenne temporaalisesta, eli rakenteilla viitataan 

aikaan tai ajankohtaan. 
- Eksis viittaa olemassaoloon, eksistentiaalisuuteen. 
- Pos on lyhenne possessiivisesta, joten kyse on omistamisen ja hallussa 

olon kuvauksista. 
- PosM vastaa tilojen ja tuntemusten kuvauksia. 
- VA, InfMA, InfA ja MOD tarkoittavat rakenteita, joissa on VA-

partisiippi-, MA- tai A-infinitiivi tai modaalinen verbi. Kyse on lähin-
nä verbiliitoista ja -ketjuista.  

 



 

SEM Luok Omin Loc Temp Eksis Pos PosM VA, InfMA Mod, InfA 
(InfMA) 

Mitä ilmai‐
see? 

Predikatiivina 
tai adverbiaali‐
na on substan‐
tiivi. (Mikä?) 

Predikatiivina 
tai adverbiaali‐
na on adjektii‐
vi. (Millainen?)

Sijaintia tai al‐
kuperää, par‐

haillaan 
suoritettavaa 
tekemistä ja 
asemassa tai 
tehtävässä 
toimimista. 
(Missä, mistä, 

mihin?) 

Adverbiaali 
tai predika‐
tiivi ilmaisee 
ajankohtaa. 
(Milloin?) 

Olemassaolon 
ja oleskelun il‐

maukset. 

Omistus, hallus‐
sa olo, omistus‐
suhde. (Kenellä, 
kenelle, kenen?)

Fyysinen tai 
psyykkinen ti‐
lanne, tunte‐
mukset. 

Verbiliitot: pakolli‐
suus ja välttämät‐

tömyys, 
teeskennelty tai 
kuviteltu, toteutu‐
maisillaan, saman‐

aikaisuus, 
tekemättä. 

Verbiketjut: 
tekemisen 
mahdollisus 
modaalisissa 
rakenteissa 
(Mod) ja infi‐
niittisten ra‐
kenteiden 

osana (InfA). 

Esimerkkejä 
(taitotaso) 

muttä nykyi‐
nen ajan ur‐
heiu on vain 
bisnstä (B).  

Monella ihmi‐
sella kilpailu on 
työpaikka (B). 

Matka oli iha‐
ha, ja kaikki 

meni hyvin (B).

Meidän kult‐
tuurierot ovat 
valttavat (C)! 

Olen kaksi 
viikkoa kauka‐
na ulkomailla 

(B). 

– – osa peläjis‐
tä oli pois (C). 

olen itsekin 
toisesta kult‐
tuurista (C). 

Olisiko parin 
päivän kulut‐
tua hyvä 
ajankohta 

(B). 

Seuraava 
tutkinto on 
nolenvoden 
päästa (B). 

Jokka päivä 
on uudet ta‐
varat (A). 

se oli nin palion 
Eläimia (B). 

Tarjolla on kah‐
vi ja pulla (C). 

Kaupassa ei 
enää ole leipää 
usein illalla (A). 

Minulla oli niin 
paljon kokeita 

(B). 

heillä on kolme 
lasta (B). 

Kengän muoti – 
– on vain nuoril‐

le (A). 

Mulla oli kiirel‐
linen viimme 
viikon (B). 

Minulla oli sel‐
käongelmia (C).

Pikutyttoille on 
kuumeta ja ko‐
va yskä (A). 

On sanomattakin 
selvä (C). 

olen hakemassa 
työpaikkaa (C). 

Lisäksi työntekijöi‐
den on opittava 

ymmärtämään (C). 

minulla oli 
tosi vähän ai‐
kaa tulla sinun 
luokse ja an‐
taa se rahaa 

(B). 

pitää vaan 
yrittää parhai‐
ten ja olla ai‐
na rehellinen 
kansalaisille 

(B). 
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Taulukko 4. Varsinaiset olla‐verbirakenteet esimerkkeineen 
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Luokat Eksis, Pos ja PosM esiintyvät pääosin eksistentiaalilauseissa. Pos vastaa pit-

kälti omistusrakennetta, mutta sen avulla tavoitetaan myös muut omistuksen ja hal-

lussa olon ilmaukset, jotka on esitelty lyhyesti lausetyyppien yhteydessä. PosM 

viittaaa fennistiikassa luokittelusta riippuen joko omistusrakenteeseen tai tilalausee-

seen (ks. esim. ISK 2005). Kaksi viimeistä luokkaa esiintyvät kohdekielessä ryhmäs-

sä Olla3. Taulukko 5 havainnollistaa yleisemmin tässä tutkimuksessa käytettyjen 

luokittelumallien keskinäistä hierarkiaa. 

Verbirakenne Olla1 Olla2 Olla3 

Lausetyppi  Trans, Intran; Eksis; Kop 

Merkitys 

Luok, Omin, Loc, Temp, Ekv; Eksis, Pos, PosM 

  

  
InfA, InfMA; Mod 

Taulukko 5. Luokittelumallien keskinäinen hierarkia 

Kaikkia olla-verbirakenteita voi siis esiintyä kaikissa lausetyypeissä. Koska on kyse 

oppijankielestä, tiettyä merkitystä ei välttämättä ilmaista kohdekielelle tyypillisim-

män lausetyypin avulla, minkä vuoksi myöskään merkityksen ei katsota rajautuvan 

tiettyyn lausetyyppiin. Ainoastaan modaalisuutta ilmaisevien moniverbisten raken-

teiden nähdään rajautuvan luokkaan Olla3 luokan määrittelyn pohjalta. 

Varsinaista ilmiölausetta vastaavaa luokkaa tässä tutkimuksessa ei ole erikseen, vaan 

sen mukaiset lauseet määritellään yleensä ottaen eksistentiaalilauseiksi. Tilalauseet 

jakautuvat eksistentiaali- ja kopulalauseiksi. Kaiken kaikkiaan Ison suomen kieliopin 

lausetyyppijaottelu on turhan hienojakoinen oppijankielen ilmiöiden tutkimiseen, 

koska variaatiota on niin paljon. Esimerkiksi tilalauseen yhteydessä mainittu ominai-

suus, että tilalauseen NP ei ole ”kiellon vaikutuksesta partitiivissa” toisin kuin eksis-

tentiaalilauseen (ISK 2005: 857), olisi oppijankielen esimerkkien analysoinnissa 

mahdoton kriteeri, mikäli yhtään kielteistä tilalausetta ei sattuisi olemaan. Lisäksi 

lauseenalkuinen adverbiaali ei useinkaan oppijankielessä vaikuta lausetyyppiin. Esi-
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merkiksi minusta näyttäytyy usein vain irrallisena huomautuksena tai tarkennuksena, 

mikäli lauseessa on jo subjekti ja predikaattiverbi: Minusta terveen yhteiskunnan on 

hulehdittava sairaista ihmisista! Tässä tutkimuksessa on neljä lausetyyppiä eli in-

transitiivi- ja transitiivilause sekä kopula- ja eksistentiaalilause. Muut fennistiikassa 

perinteisesti esitellyt lausetyypit nähdään lausetyyppien sisäisinä rakenteina, joiden 

perusta on pääosin semanttinen ja luokassa Olla3 osin myös morfosyntaktinen.  

4.4 Kielioppimallit matkatovereina  

4.4.1 Konstruktiokielioppi 

Koska olla kantaa harvoin koko lauseen kannalta keskeistä merkitystä, tutkimuksessa 

keskitytään olla-verbirakenteiden tutkimiseen. Kokonaisten rakenteiden tutkimiseen 

on ohjannut Fillmoren kehittämä käyttöpohjainen konstruktiokielioppi. Muiden kie-

lioppiteorioiden lailla myös konstruktiokieliopin avulla pyritään selittämään raken-

teen, merkityksen ja kielenkäytön välistä suhdetta. Funktio ja muoto nähdään 

mallissa kuitenkin niin tiiviinä kokonaisuutena, että niitä pidetään mahdottomina 

erottaa.  

Kielestä tutkitaan kieliopillisia konstruktioita eli symbolisia merkkejä, joita käytetään 

analyysin perusyksikköinä ja jotka koostuvat vakiintuneista muoto–merkityspareista. 

Konstruktiot on mahdollista käsittää abstrakteina kaavoina, joiden koko vaihtelee 

morfeemeista ja lausahduksista lauseisiin ja jotka toimivat luonnoksina kieliopillises-

ti hyväksyttäville kielen ilmauksille. (Fried – Östman 2004: 12, 18; Kay 1997: 123.) 

Fillmore (1988: 36) määrittelee lisäksi, että kieliopillinen konstruktio on lauseopilli-

nen kaava, jolla on kielessä yksi tai useampia funktioita. Konstruktiota käytetään hä-

nen mukaansa kielessä joihinkin tiettyihin tarkoituksiin. Se voi sisältää myös 

vakiintuneita yhteyksiä johonkin merkitykseen ja siihen, mitä konstruktiossa voi 

esiintyä.  

Kielen tutkimista konstruktioina perustellaan muun muassa sillä, että prosessoimme 

kieltä kokonaisuuksina (Fried – Östman 2004: 17). Koska merkittävimmät kielen-

käytön osa-alueet ovat osa konstruktioita, mahdollista ajatella, että kielen hallitsemi-

nen on itse asiassa konstruktioiden hallitsemista. Fried ja Östman selventävät, että 
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kielenkäyttäjän konstruktiot muodostavat verkostoja muistuttavia periytymällä jäsen-

tyviä kieliopillisia karttoja, joista kielikompetenssi rakentuu. (Fried – Östman 2004: 

12–13, 23, Goldberg 1995.) Varsinaisia kielen esiintymiä, kuten virkkeitä ja lausah-

duksia, kutsutaan konstrukteiksi (Fried – Östman 2004: 18). Leino (2003: 79) määrit-

telee, että leksikaaliset ainekset eli sanat ovat konstruktissa sijoitettuna paikalleen.  

Konstruktiokieliopin piirissä kieliopin ajatellaan olevan yhtenäinen moduuli, joka 

muodostuu valikoimasta kaavoja eli konstruktioita. Virkkeitä tulkitaan ja muodoste-

taan yhdistämällä konstruktioita. Kieliopissa ei kuitenkaan määritellä tapaa, jolla yh-

distäminen tehdään, eikä tavan tarvitse olla aina sama. Virke voidaan kuitenkin 

hyväksyä kieleen jos ja vain jos kielessä on konstruktioita, jotka voidaan yhdistää si-

ten että muodostuu virkkeen kuvaus. (Kay 1997: 125–126.) Mikäli yksikön jotkin 

piirteet ovat keskenään ristiriidassa, niitä ei pysty liittämään yhteen ja täten kyseiset 

yksiköt eivät voi kyseisessä kielessä muodostaa konstruktia (Fried – Östman 2004: 

24).  

Koska marginaaliset ja epäproduktiiviset ilmiöt nähdään konstruktiokieliopin piirissä 

usein erityisen mielenkiintoisina, malli soveltuu oppijankielen tutkimiseen. Kohde-

kielen konstruktiot ovat tarpeen oppijankielen kuvaamisessa, sillä ne muodostavat 

kehyksen, jota vasten oppijankielen konstrukteja voi tarkastella ja joiden pohjalta 

oppijakin konstruktejaan todennäköisesti rakentaa. Oppijan oletetaan siis pyrkivän 

kohdekieliseen ilmaukseen. Oppijankieltä tarkastellessa konstruktit rakennetaan siten 

konstruktioiden pohjalle, kuten muutoinkin. Kuitenkin tulee huomata, etteivät kaikki 

oppijankielen konstruktit välttämättä sovi kohdekielen konstruktioon tai konstrukti-

oista muodostuva virke ei vastaa täysin konstruktion pohjalta rakennettua kohdekie-

listä virkettä. Oppija saattaa myös yhdistää keskenään ristiriitaisia konstruktioita 

muodostaessaan konstruktia.  

Konstruktioita voidaan kuvata esimerkiksi laatikkonotaatioilla tai argumenttiraken-

teilla, jotka sisältävät kyseisiin konstruktioihin liittyvät fonologiset, morfologiset, 

syntaktiset, pragmaattiset, prosodiset ja diskurssiin liittyvät käytänteet (Fried – Öst-

man 2004: 18). Tässä tutkimuksessa varsinaisia kuvauksia ei kuitenkaan luoda, vaan 

konstruktiokieliopin vaikutus ulottuu tapaan käsitellä aineistossa olevia olla-
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verbirakenteiden konstrukteja konstruktioiden toteutumina. Konstruktiokielioppi on 

siten ajattelun, ei kuvauksen väline.  

4.4.2 Konseptuaalinen semantiikka 

J. Leinon (2003: 64) mukaan konstruktiokielioppi soveltuu ensisijaisesti ilmauksen 

syntaksin kuvaamiseen, mutta semanttinen ulottuvuus jää vähemmälle huomiolle. 

Tämän vuoksi ilmausten semantiikkaa lähestytään konseptuaaliseen semantiikkaan 

pohjaavan kenttäajattelun kautta. Ray Jackendoffin kehittämässä teoriassa tarkastel-

laan rinnan muotoa ja merkitystä siten, että toisistaan riippumattomina pidetyt syn-

taktinen ja semanttinen tulkinta ja kuvaus kytketään yhteen vastaavuussäännöillä (P. 

Leino 1990a: 9). Myös konseptuaalinen semantiikka ilmenee kuitenkin tässä tutki-

muksessa lähinnä ajattelumallina varsinaisten kuvausmallien sijaan: eri lähteistä 

koottuja olla-verbin käyttöyhteyksiä on ryhmitelty uudelleen yhteisten merkitysten 

eli eräänlaisten merkityskenttien avulla. Jackendoff jakaa merkityskentän spatiaali-

seen, temporaaliseen, possessiiviseen, identifioivaan, sirkumstantiaaliseen ja eksis-

tentiaaliseen kenttään (P. Leino 1990a: 50).  

Teorian peruskenttä on spatiaalinen kenttä, josta muut kentät on mahdollista johtaa 

(Lauranto 1997: 49). Tämä tekee teorian näkökulmasta lokalistisen, eli teorian avulla 

voi kuvata jonkin entiteetin sijaintia tai liikettä suhteessa referenssin kohteeseen 

(Mustonen 2005: 27). Spatiaalinen kenttä voidaan kuvata teeman ja referenssin koh-

teen välisenä geometrisenä suhteena, johon myös hyvin abstraktit sijainnit on mah-

dollista liittää. Spatiaalisuus tarkoittaa [ASIOIDEN], [TILOJEN] tai [TAPAHTUMIEN] 

sijaintia tai sijainnin muutosta johonkin paikkaan nähden. (Lauerma 1990a: 108, 

Lauerma 1990b: 146.) Temporaalisen kentän Lauerma jatkaa olevan pitkälti symmet-

rinen spatiaalisen kentän kanssa, sillä temporaalisessa kentässä liikutaan, kun ilmais-

taan [ASIOIDEN], [TILOJEN] tai [TAPAHTUMIEN] ajallista sijaintia eli tapahtuma-aikaa 

ja sen muutoksia. Tapahtuma-aika vastaa siten spatiaalisen kentän lokaalista ilmai-

sua. Spatiaalisen kentän referenssinä voi olla ainoastaan [AIKA], joka on luonteeltaan 

dynaamista ja muuttuvaa. (Lauerma 1990b: 146, 148.) 
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Possessiiviseeen kenttään sijoittuva omistus jaetaan usein erottamattomaan (inaliena-

ble) ja luovutettavaan (alienable) omistukseen. Nämä kuuluvat edelleen eri ryhmiin 

sen mukaan, onko kyse sosiaaliseen sopimukseen perustuvasta tai muusta väliaikai-

sesta hallussa olosta, osan ja kokonaisuuden suhteen ilmaisuista, epäolennaisesta 

omistuksesta vai ilmauksista, joissa [TILA] tai [TAPAHTUMA] kuuluu jollekin. Myös 

kommunikaatiota ja mentaalisia tiloja kuvaavia ilmauksia kuuluu mentaalisen pos-

sessiivisuuden luokkaan. (Nikanne 1990b: 183, 184.) P. Leino huomauttaa, että kog-

nitiivinen ilmaus sisältyy possessiiviseen kenttään, mikäli siinä sijoitetaan jotain 

toisen tietämys- tai havaintopiiriin. Tämä vastaa mentaalista possessiivisuutta. (Leino 

1990b: 305.)   

Identifioivan kentän suhde spatiaaliseen voidaan esittää siten, että siinä [ASIAT] ovat 

teemana, [ASIATYYPIT] ja [OMINAISUUDET] referenssin kohteina sekä jonkin katego-

rian instanssina oleminen tai ominaisuuden omaaminen vastaavat rooliltaan sijaintia 

spatiaalisessa kentässä (Jackendoff 1983: 194). Nikanne on kehittänyt Jackendoffin 

teoriaa edelleen siten, että teemoina voivat olla myös [TAPAHTUMAT] ja [TILAT] sekä 

referenssien kohteina [ASIATYYPPIEN] ja [OMINAISUUKSIEN] ohella [MÄÄRÄT] (He-

lasvuo 1990: 200). 

Myös sirkumstantiaalinen kenttä voidaan määritellä teemojen, referenssin kohteiden 

ja roolien mukaan suhteessa spatiaaliseen kenttään. Tässä kentässä [ASIAT] esiintyvät 

teemana, [TAPAHTUMAT] ja [TILAT] ovat referenssin kohteena sekä ilmaus ”X on Y:n 

osanottaja” kuvataan spatiaalisessa kentässä ilmauksella ”X on Y:ssä” (Jackendoff 

1983: 198). Nikanteen (1986: 148–153) mukaan sirkumstantiaaliseen kenttään kuu-

luu 3. infinitiivi. Lisäksi kenttä käsittää nominaalistuksia, adverbistuneita [TILAN] tai 

[TAPAHTUMAN] ilmauksia sekä paikallissijaisia substantiiveja ja adjektiiveja, jotka 

ovat konventionaalistuneet [TILAN] tai [TAPAHTUMAN] ilmauksiksi (Onikki 1990: 

221). Referenssin kohteena olevaa [TILAA] tai [TAPAHTUMAA] voi ilmaista infinitiivi, 

partisiippi, nomini, adverbi tai verbi. Onikki selventää, että sirkumstantiaalista kent-

tää luonnehtii nomini- ja adverbi-ilmausten kiteytyneisyys ja 3. infinitiivin produk-

tiivisuus. Se onkin eräänlainen poikkileikkauskenttä, joka voi kuvata sijaintia tai 

siirtymää jonkin muun kentän [TILAAN] tai [TAPAHTUMAAN] nähden. (Onikki 1990: 

222–223.) 



45 

 

Konseptuaalisen semantiikan pääkategoriat ovat ASIA, PAIKKA, VÄYLÄ, TILA ja 

TAPAHTUMA. Pääkategoriat koostuvat aina konstituenteista, eli semanttisen rakenteen 

konstituentit kuuluvat johonkin kategoriaan (Nikanne 1990a: 71). Kategoriaan 

PAIKKA kuuluu esimerkiksi konstituentti [TALO] ja kategoriaan VÄYLÄ konstituentti 

[TOWARD ([TALO])] (Mustonen 2005: 23, Leino 1990a: 48–49, Lauranto 1997: 45). 

Ilmaisut on mahdollista kuvata kategorioiden ja konstituenttien avulla, ja konseptu-

aalisessa semantiikassa lauseiden merkitystä lähestytäänkin esitellyn kaltaisten 

merkkijonojen avulla (ks. tarkemmin esim. Leino 1990a: 49). Konseptuaalisen se-

mantiikan funktioita ovat muun muassa GO, STAY, BE ja DIR (Lauranto 1997: 46–48). 

Tilafunktioihin kuuluvaa DIR-funktiota käytetään konseptuaalisessa semantiikassa 

juuri olla-verbin kuvaamiseen (Leino 1990: 300, Lauranto 1997: 46). 

P. Leino (1990b: 300–307) luonnehtii, että semanttisille kentille on mahdollista löy-

tää vastaavuus Siron lauseopin kuvauksesta. Identifioivaa kenttää vastaa predikatii-

vinen funktio, possessiivista kenttää habitatiivinen funktio sekä spatiaalista, 

sirkumstantiaalista ja eksistentiaalista kenttää lokatiivinen funktio. Predikatiivinen 

paikallisilmaus voi esiintyä sekä verbin- että lauseenmääritteenä. Siron habitatiiviset 

funktiot puolestaan kuvaavat omistukseen tulemista, omistuksesta poistumista tai 

omistuksessa oloa siten, että ilmauksen kantana on elollistarkoitteinen nomini. Loka-

tiivinen funktio sisältää monia erityylisiä ilmauksia, mutta se ilmaisee ennen kaikkea 

paikkaa ja tilaa. Ainoastaan temporaaliselle kentälle ei löydy vastinetta Siron kuva-

uksesta, mutta konseptuaalinen semantiikka selittää temporaaliset ilmaukset paikal-

lisilmausten avulla. Semanttisten kenttien ja funktioiden välisiä rajoja ei kuitenkaan 

ole P. Leinon mukaan välttämättä helppo täsmentää.  

Vaikka olla-verbirakenteista ei rakennetakaan konstruktiokieliopin eikä konseptuaa-

lisen semantiikan avulla varsinaisia kuvauksia, mallit ovat vaikuttaneet merkittävästi 

sekä tapaan nähdä aineisto että käsitellä aineistoa. Luokittelun lähtökohtana ovat toi-

saalta lausetyypit ja toisaalta olla-verbirakenteiden morfosyntaktinen rakenne ja ver-

bien määrä. Syntaktinen tarkastelu perustuu siten konstruktiokieliopin tapaan 

käsitellä kieltä käyttöpohjaisesti. Semanttinen tarkastelu pohjautuu puolestaan kon-

septuaalisen semantiikan kenttäjaotteluun. Kielenkuvausmalleja tutkimuksissaan 

ovat varsinaisesti yhdistäneet muun muassa Nikanne (2005) ja Pörn (2004). 
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5 KOKONAISUUDEN  JUURILLA  

5.1 Rakenteet taitotasoittain 

Kun suoritusten olla-verbien määrä suhteessa kokonaissanamäärään vähenee, olla-

verbirakenteet monipuolistuvat perustasolta keskitasolle ja edelleen ylimmälle tasolle 

mentäessä. Suoritusten sanojen ja olla-verbien määrät selviävät taulukosta 6. 

Perustaso Keskitaso Ylin taso Yhteensä 

Sanamäärä 2457 4346 5251 12054 

Olla-verbien määrä 185 280 321 786 

Prosentuaal  osuus inen 7,5 % 6,4 % 6,1 %  6,5 %

Taulukko 6. Olla‐verbirakenteiden määrät taitotasoittain 

Olla-verbien suhteellinen osuus vähenee tutkimusaineiston perusteella taitotasolta 

toiselle siirryttäessä lähes 1,5 prosenttiyksiköllä: Perustasolla olla-verbejä on kaikista 

saneista 7,5, keskitasolla 6,4 ja ylimmällä tasolla 6,1 prosenttia. Oppijoiden sanava-

raston monipuolistumista ei pysty tämän perusteella päättelemään, sillä johtopäätök-

sen tekeminen vaatisi frekvenssien tutkimista. Valitettavasti käytetty 

koodausohjelma pitää saneita eri sanoina, joten asian tutkiminen olisi vaatinut koo-

daamaan erikseen joka sanan ja sen saneet, mitä tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut 

mahdollista tehdä. Muutoinkin sanamäärän sijaan taulukossa 6 on kyse itse asiassa 

sanemäärästä. Olla-verbien suhteellinen osuus joka tapauksessa vähenee oppijoiden 

teksteissä. Taulukko 7 ja liite 2 kuvaavat rakenteiden jakautumista luokkiin Olla1-

Olla3. 
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Perustaso Keskitaso Ylin taso Koko aineisto

Olla-verbien määrä 185 280 321 786

Olla1 166 225 196 587 

Olla1/Olla 89,7 % 80,4 % 61,1 %  74,7 %

Olla2 9  37 70 116 

Olla2/Olla 4,9 % 16,4 % 21,8 %  14,8 %

Olla3 10  18 55 83 

Olla3/Olla 5,4 % 6,4 % 17,1 %  10,6 %

Taulukko 7. Olla‐verbirakenteiden määrät ja prosentuaaliset jakaumat taitotasoittain 

Koko aineistossa kaikilla taitotasoilla yleisin olla-verbirakenne on yksiverbinen Ol-

la1. Rakenteen prosentuaalinen osuus vähenee kuitenkin tasaisesti lähes 20 prosent-

tiyksiköllä perustasolta ylimmälle tasolle. Liittomuotoja aletaan tuottaa merkittävästi 

keskitasolla, sillä vain 7,6 prosenttia kaikista Olla2-esiintymistä on perustasolla. 

Keskitason ja ylimmän tason tekstejä puolestaan erottaa moniverbisten olla-

verbirakenteiden ilmaantuminen teksteihin. Kun perus- ja keskitasolla vain noin kuu-

si prosenttia olla-verbirakenteista kuuluu luokkaan Olla3, ylimmällä tasolla rakentei-

ta on jo 17 prosenttia kaikista tason olla-verbirakenteista. Moniverbisistä rakenteista 

66,3 prosenttia on ylimmällä tasolla. Rakenteiden monipuolistuminen selviää Kuvi-

osta 1, jossa kirjaimet PT, KT ja YT viittaavat yleisen kielitutkinnon perus- ja keski-

tasoon sekä ylimpään tasoon. 
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verbirakenteet toisistaan jo perustasolla vai pysyykö olla-verbirakenteiden käyttö 

samanlaisena läpi taitotasojen. 

5.2  Tekstilajin vaikutus ollaverbirakenteisiin taitotasoittain 

Tässä kappaleessa selvitetään, miten tekstilaji vaikuttaa olla-verbirakenteiden käyt-

töön eri taitotasojen suorituksissa. Keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut on koottu 

taitotasoittain liitteisiin 3–5. 

5.2.1 Perustaso 

Olla-verbirakenteiden käytössä esiintyy eroja jo perustason teksteissä: Kaikissa teks-

tilajeissa hallitseva rakenne on Olla1 (84,2 %, 81,8 %, 93,8 % ja 92,7 %). Liittomuo-

toja on molemmissa ystävälle kirjoitetuissa viesteissä noin 10 prosenttia ja 

ilmoituksessakin noin 7 prosenttia, mutta palautteessa niitä ei ole lainkaan. Moniver-

bisiä rakenteita on ennen kaikkea tekstityypeissä ja -lajeissa, joissa kohdekielessäkin 

esiintyy argumentaatiota eli pahoittelussa ja palautteessa. Ilmoituksessa moniverbisiä 

rakenteita ei ole yhtään.  

Perustason teksteissä olla-verbiesiintymiä on tekstilajista riippuen 3,9–

10,7 prosenttia sanamäärästä. Eniten olla-verbejä on palautteessa, jonka kokonaissa-

namäärään suhteutetun olla-verbimäärän ero ilmoituksen vastaavaan on kaksi pro-

senttiyksikköä. Näillä tekstilajeilla on vieläpä samat kirjoittajat. Eroa tukee myös t-

testi, jolla saadut P-arvot ovat näissä tehtävissä kaikkien olla-verbirakenteiden välillä 

0,0001 ja Olla1-rakenteiden välillä 0,0002. Eroa selittänee tehtävänanto, sillä palau-

tetta ohjastetaan kirjoittamaan kertomalla hyvistä ja huonoista puolista siten, että teh-

tävänannossa käytetään toistuvasti nimenomaan olla-verbirakennetta predikaattina. 

Lisäksi suoritusta ohjataan vielä tekstikentässä esiintyvillä hymiöillä. Jo yksin tämä 

voi johtaa ennen kaikkea alkeiskielitaidon vaiheessa kirjoittamaan yksinkertaista ja 

toistavaa tekstiä. Olla-verbejä tyypillisessä palautteessa on käytetty kuusi kertaa, kun 

muissa tekstilajeissa niitä on vain yksi tai kaksi kussakin tekstissä. 

Tan Bee Tin (2003: 259) kuvaa, että pelkkä toistaminen ei (kielen oppimisessa) joh-

da tuloksiin, vaan oppijoiden tulisi päästä esimerkiksi yksittäisestä tilanteesta ylei-

semmälle tasolle. Edelleen hän huomauttaa, että toistaminen on kuitenkin tärkeä 
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väline. Siten rakenteen toistaminen perustason tehtävänannossa saattaa johtaa raken-

teen hyödyntämiseen myös suorituksessa, kun kielitaitoa ei vielä merkittävästi ole. 

Toisto voi heikentää suorituksen kompleksisuutta, mutta samalla se voi saada tuot-

tamaan pidempiä ja esimerkiksi sanastollisesti monipuolisempia tekstejä. 

5.2.2 Keskitaso 

Keskitasolla olla-verbejä on suhteessa kokonaissanamäärään eri tekstilajeissa perus-

tasoa tasaisemmin. Mielipidekirjoituksessa niitä on 6,0 ja kirjeessä ystävälle (matka) 

6,9 prosenttia, kun taas kirjeessä ystävälle (kieltäytyminen) niitä on 7,7 ja viestissä 

ystävälle (laina) 4,3 prosenttia. Eroa on siis enimmillään 3,4 prosenttiyksikköä perus-

tason lähes seitsemään prosenttiyksikköön verrattuna. 

Viestiä ystävälle (laina) lukuun ottamatta olla-verbirakenteista yksiverbisiä on reilut 

80 prosenttia. Tässä tekstilajissa Olla1-rakenteita on 70,0, Olla2-rakenteita 20,0 ja 

Olla3-rakenteita 10,0 prosenttia. Lähes saman verran moniverbisiä Olla3-rakenteita 

on mielipidekirjoituksessa, jossa kohdekielessäkin on luontevaa käyttää moniverbisiä 

rakenteita. Liittomuotoja mielipidekirjoituksessa sen sijaan on vähän: vain vajaat 7 

prosenttia kaikista tekstilajin olla-verbirakenteista on liittomuotoja, kun kirjeissä ys-

tävälle niitä on kaksinkertainen määrä. 

5.2.3 Ylin taso 

Ylimmän tason teksteissä olla-verbien osuus kokonaissanamäärästä on enää huomat-

tavasti alle 10 prosenttia kaikissa tekstilajeissa, joista talkookutsussa niitä on vain 2,9 

prosenttia. Eniten olla-verbejä on hakemuksessa (8,3 %), jossa käytetään paljon liit-

tomuotoja. Sekä liittomuotojen että moniverbisten rakenteiden osuudet vaihtelevat 

tekstilajeittain huomattavasti. Kun hakemuksessa liittomuotoja on lähes 40 prosent-

tia, talkookutsussa niitä on vain noin 4 prosenttia. Kyse on itse asiassa vain yhdestä 

esiintymästä. Muodollisessa sähköpostiviestissä työprojektista liittomuotoja on kol-

masosa, mutta mielipidekirjoituksessa niiden osuus jää vain yhdeksään prosenttiin eli 

alle kymmenesosaan kaikista olla-verbiesiintymistä. Hakemuksessa ja sähköposti-

viestissä moniverbisiä rakenteita on noin kymmenen ja talkookutsussa 17 prosenttia. 

Mielipidetekstissä moniverbisiä rakenteita on 23 prosenttia. Myös t-testi tukee tehty-
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5.3  Millaisia tehtäviä ollaverbirakenteet täyttävät? 

Olla-verbirakenteiden käyttö eroaa siis jo alkeistasolta lähtien tekstilajeittain, mutta 

erot suurenevat edelleen, kun kielitaito lisääntyy. Kaikilla taitotasoilla on suorituksia, 

joissa ei käytetä yhtään olla-verbiä. Vaikka yksiverbinen olla-verbirakenne säilyy 

yleisimpänä rakenteena kaikilla taitotasoilla kaikissa tekstilajeissa, erityisesti ylim-

mällä tasolla sen osuus vaihtelee tekstilajeittain lähes 30 prosenttiyksiköllä 49,5 pro-

sentista 78,3 prosenttiin. Mitä nämä yksiverbiset rakenteet ovat eri taitotasoilla? Mitä 

ilmaisemaan olla-verbirakenteita käytetään? Seuraavissa kappaleissa keskitytään en-

sisijaisesti olla-verbirakenteiden semantiikkaan ja funktioihin‚ joilla tarkoitetaan ra-

kenteiden käyttötarkoituksia. 

5.3.1 Kopulalauseet 

Aineistossa kopulailmauksia on kaikkiaan noin 500. Luokittelusta on kyse noin vii-

desosassa ja alkuperän tai sijainnin määrittämisestä tai parhaillaan tapahtuvasta te-

kemisestä neljäsosassa tapauksia. Ajanilmauksia kopulalauseista on vain kymmenen. 

Ominaisuuden kuvauksia 500 esiintymästä on yli puolet. Kopulalauseiden luokitte-

lussa on kuitenkin päällekkäisyyttä: Toisinaan esimerkiksi luokittelua ja kuvaamista 

on mahdotonta erottaa, ja tällöin lause on koodattu molempiin luokkiin kuuluvaksi. 

Yksinkertaisen ja aukottoman luokittelun sijaan tärkeänä pidetään oppijankielen 

luonteen ja rakenteiden funktioiden tavoittamista. Suorituksissa ominaisuutta kuva-

taan adjektiivistuneilla partisiipeilla ja adjektiiveilla, joista muutamat ovat tOn-

johdoksia. 

1. Hän on aika sairas ja hän tarvitsee minun apua. (PT) 
2. Olen varma että sinä ymmärät. (PT) 
3. Kun taas iltapäivällä, ryhmämme oli iloinen ja motivoitunut. (YT) 
4. Etkai ole loukkaantunut? (PT) 
5. Työpaikka-kiusaminen on hyvin suosittu keskusteluaihe ja varmaankin ei 

syyttä. 
6. Suomen kielen taitoni on myös sujuva. (YT) 
7. Olen kuullut opettajanikin mielipiteen siitä, että olen pätevä ja sopiva sii-

hen. (YT) 
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8. Olen kiinnostunut projektin suunnittelijan työstä ja olen mielestäni sopiva 
henkilö siihen toimeen. (YT) 

9. Täällä viikolla sain sinulta kutsukortin häihin, oi miten yllätettävä se oli. 
(KT) 

10. Mutta aina muistan että pelajat tai katsojat pelia koska he rakastavat liik-
kumisesta ja se on heille kiinnostava. (KT) 

11. Viimmeiset valit näyttivät että lopputulos on aina riippumaton kansan toi-
vomuksista. (YT) 

12. Minä olin aivan sanattomana kun olin saanut sinun hääkutun, mutta hy-
vällä tavalla. (KT) 

Kuvailevina adjektiiveina esiintyvät muun muassa sairas, varma, kiva, hyvä, sosiaa-

linen, suvaitsevainen, iloinen, terveellinen, olennainen, nuori, masentava, tärkeä, 

musta ja iso. Toistuvasti suorituksissa esiintyvä, suomen kielen vakiintunut kon-

struktio olla pahoillaan on puolestaan suoraan tehtävänannoista. Partisiipeista esiin-

tyy aktiivissa ja passiivissa sekä nUt-partisiippia että vA-partisiippia. Pääosa 

esiintymistä on ylimmän tason suorituksissa, sillä perus- ja keskitason suorituksissa 

nUt-partisiippia esiintyy vain yksi molemmilla tasoilla. VA-partisiippia ei ole kopula-

lauseissa perustasolla lainkaan ja keskitasollakin vain yksi. Ylimmällä tasolla esiin-

tyvät partisiipit ovat kiinnostunut, vasta valmistunut, omistautunut, väsynyt, 

masentunut, koulutettu, huolestunut ja tervetullut sekä sopiva, pätevä ja luotettava. 

Kaikissa tilanteissa kuvailun ja luokittelun erottaminen ei onnistu, koska NP saman-

aikaisesti sekä kuvailee että luokittelee.  

13. – – olen itse viittomakielinen. (YT) 
14. Olen nuori, 27-vuotias opikelija. (YT) 
15. Olen myös pätevä kääntäja (YT) 
16. Olen nuori ja pätevä nainen. (YT) 
17. Olen 28-vuotias Suomen kielen opettaja. (YT) 
18. Tämä oli kyllä mahtava elämys. (KT) 

Esimerkkien NP:t koostuvat sanoista tai sanapareista, joista ei pysty määrittelemään 

semanttista pääsanaa, koska on mahdotonta tietää, onko kirjoittaja halunnut korostaa 

ominaisuutta, kuten pätevyyttä tai nuoruutta, vai kuulumista johonkin ryhmään, ku-

ten opiskelijoihin tai opettajiin. Viittomakielinen ja kaksikielinen kertovat samanai-

kaisesti sekä ryhmästä että ryhmään olennaisesti liittyvästä tai jopa ryhmää 

määrittävästä ja identifioivasta ominaisuudesta. Muutoin luokittelevilla kopulalau-

seilla kerrotaan muun muassa ammatista tai sukupuolesta tai määritellään esine esi-

merkiksi matkalipuksi, lahjaksi tai peiliksi.  
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Paikkaa ilmaisevissa kopulalauseissa tavallisia NP:eitä ovat kotona, poissa ja pois, 

luo ja paikalla. Asemasta ja väliaikaisesta toiminnasta kertovissa lauseissa ollaan 

esimiehenä, kouluavustajana tai kurssilla sekä työpaikassa tai harjoittelujaksossa: 

Aikaisemmin omassa kotimaassa suoritin hammastekniikan ammattilukion, jonka yh-

teydessä olen ollut mukana useammassa harjoittelujaksoissa (YT). Kopulalauseilla 

kerrotaan myös tuntemuksista eli huolissaan, kauhuissaan, sairaana tai paniikissa 

olemisesta. Onpa lauseissa kuvattu myös vastuussa, aamu-uinnilla tai hyvässä kun-

nossakin olemista: Hukkasin lompaan ja olin ihan paniikissa. – – Oldi sitten aamuu-

innilla ja yksi yksi ukkeli koko ajan vahtas meitä Tiinan kanssa (KT). Konkreettisesti 

paikkaa tai sijaintia on kuvattu myös NP:eillä kulttuurista, päätteeksi, lähellä toisi-

aan tai kotoa ja passissani. Aikaa ilmaisevissa kopulalauseissa kerrotaan lähtöajasta 

tai tapahtumahetkestä.  

19. Minä luulen bussi lähtei Kello on kaksitoista, mutta bussi lähtei kello on 
yksitoista viisikymmentäviisi. (PT) 

20. Se on keskivikkona ja torstaina. (PT) 
21. Olisiko parin päivän kuluttua hyvä ajankohta. (KT) 

Kopulalauseiden NP:t esiintyvät nominatiivin, partitiivin ja genetiivin ohella myös 

muissa sijamuodoissa. Elatiivissa NP on esimerkiksi seuraavassa ylimmän tason 

esimerkissä: Uskon, että tiedoistani ja taidoistani on paljon hyötyä projektillenne. 

Essiivissä adverbiaali on puolestaan esimerkiksi lauseissa Jos ihminen on sairaana 

(YT) ja Pääsyynä siihen on se, etteivät sädevesikaivon piirustukset hyväksytty (YT). 

Eksistentiaali- ja kopulalauseen rajoilla on lause, jossa lauseenalkuinen NP on trans-

latiivissa: Syötäväksi ja juotavaksi on pieni yllätys! (YT). Translatiivin vuoksi ole-

massaoloa ilmaiseva tulkinta vahvistuu, mutta lauseen voi nähdä perustuvan 

kopulalauseen konstruktioon ja luokittelevan syötävän ja juotavan pieneksi yllätyk-

seksi.  

NP:einä on adjektiivien ja substantiivien ohella myös pronomineja, mikä minusta on 

aika yleinen (YT) ja Vielä yksi asia, josta haluan kirjoittaa on se (YT), ja adverbiaa-

leja, KOKO ILTA OLI PILALLA KUN HÄN YRITTI TAAS MENNEITÄ (KT). Myös 

määrää ilmaisevia lauseita on jonkin verran Talkoot kestävät 17:00 saakka ja jos 

apulaisia on monia niin olemme jo varmaa aikaisemmin valmiit (YT). Pelkistetyim-

mät kopulalauseeet muodostuvat vain olla-verbistä ja yhden sanan NP:eistä, kuten 
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lauseissa ihmiset ovat erilaisia (YT) ja Se olisi mukavaa (YT). Näitä voidaan pitää 

peruskopulakonstruktioiden pohjalta tehtyinä konstrukteina. Muutoin määritteitä voi 

olla subjektilla, predikatiivilla ja adverbiaalilla. Lauseessa koska tutkimuksen tulokset 

olisivat varmasti näin jälkeenpäin hyvin erilaiset (YT) määritteitä on sekä subjektilla 

että predikatiivilla. Lauseen predikaattiverbi on lisäksi konditionaalissa. NP voi olla 

myös verbijohdos, kuten ylimmän tason suoritusten lauseissa Uskon että monipuoli-

nen paneutumiseni fysioterapiaan on hyödyksi toiminnan kehittämisen kannalta ja 

Yhdyn siihen mielipiteeseen, että palkkakulujen vähentäminen on keinotekoinen jär-

jestely. 

Kopulalauseita esiintyy kysymyslauseina ja vertailurakenteissa. Sanajärjestys voi ol-

la käänteinen tai koko lause esittelyrakenteen kaltainen. 

22. Tiedättäkö mikä Venäjän raja on duuman ja hallituksemme kannalta huo-
lestuttavin? (YT) 

23. Tiedäthän miten pitkä matka on Suomesta Australiaan. (KT) 
24. Omaan työhakemukseeni vielä haluan lisätä pari lausetta, miksi opettajan 

työ olisi sopiva minua varten. (YT) 
25. Onnea ja terveysiä kaikille, kuka on työssä kaupassa! (PT) 
26. Olen itse kokenut, että mitä parempi työympäristöni on, sitä ahkerampi 

tulen ja päinvastoin. (YT) 
27. Lähikaupassani on huonosti, etta se on kallimpi muu kauppoja. (PT) 

Suomen kielessä tekijä voidaan ilmaista pelkällä persoonapäätteellä ensimmäisen ja 

toisen persoonan yhteydessä, joten myös lauseet tyyppiä Olen pahoillani (PT) näh-

dään tässä tutkimuksessa kopulalauseina. Koska oppija ei välttämättä tiedä, että kol-

mannessa persoonassa tekijä tulisi mainita, myös lauseet, kuten Minusta olisi tosi 

kiva! (PT) ja Oli muuden suomalainen (KT), luetaan kopulalauseisiin. Samalla taval-

la myös niissä kuvataan tai luokitellaan ilmipanematonta, yleensä kontekstista sel-

viävää subjektia. Tietenki esimiehestä riippuu se miten hän osaa järjestää työn; onko 

kuin pätevä ja periaattellinen (YT). Ilmisubjektista ja sen puuttumisesta kerrotaan 

tarkemmin esimerkiksi Isossa suomen kieliopissa (2005: 870–871). Toisinaan lau-

seista on jäänyt puuttumaan konstruktioon kuuluva verbin kongruenssi tai NP:n si-

jamuoto on poikkeava. 
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28. Raivostuttavia on koko ajan paljastuvat lahjontatapaukset ja yhteis! (YT) 
29. Kaiki muut kotona on terveita. (KT)  
30. lisäksi minä katson äiti ja isä ja kaikki ovat hyvin – – (KT)  
31. Vaikka maksan veroja kuukausittain, melkein kaikki lääkkeitä ja hoito 

olivat maksullisia. (YT) 

Kohdekielessä tyypillisesti kopulalauseella ilmaistava ikä on oppijankielessä ilmaistu 

eksistentiaalilauseisiin kuuluvalla omistusrakenteella: Nyt hänelle on 8 kk (KT). 

Adessiivin sijaan adverbiaali on lisäksi allatiivissa. 

5.3.2 Eksistentiaaliset rakenteet 

Eksistentiaaliset ilmaukset ovat pääasiassa eksistentiaalilauseita ja omistusrakenteita. 

Suurin osa 82 olemassaolon ilmauksesta alkaa paikkaa ilmaisevalla adverbiaalilla‚ eli 

lauseet noudattavat eksistentiaalikonstruktion kaavaa. 

32. Se johtui siitä‚ että aamuryhmässämme on henkilöjä‚ jonka kemiaa ei 
toiminut. (YT)  

33. Laukussa on avaimet ja kukkaro. – – Punaisessa kukkarossa on rahaa. 
(PT) 

34. Sissällä on rahat ja pankkikortin‚ ja pienetyttön valokuva. (PT) 
35. Minun lähikaupassani on joka päivä kauniit kukkat! (PT) 
36. Torilla on kuvien näyttely. (KT) 
37. Egyptissä oli tosi paljon pyramideja. (KT) 
38. Minun mielestäni minun maassani Karjalassa on terveydenhuollon lama. 

(YT) 

Esimerkkien subjekteissa näkyy paitsi oppijankielen variaatiota, myös kohdekielessä 

esiintyvää subjektin määräisyyden ja tunnettuuden vaihtelua (vrt. lausetyypeistä P. 

Leino 2001a: 37–38 ja ISK 2005: 1360). Useiden esimerkkien subjekti on partitiivis-

sa‚ mutta perustason esimerkeissä pankkikortin on genetiivissä ja kukka monikon 

nominatiivissa‚ tosin ilman astevaihtelua. Ison suomen kieliopin (2005: 1360) mu-

kaan nominatiivi on toki eksistentiaalilauseessa mahdollinen määräisyyden tarken-

teena, kuten esimerkissä 34 oleva tietyn pienetyttön valokuva. Lauseessa 35 käytetty 

nominatiivi luo mielikuvan, että lähikaupassa olisi joka päivä tietyt kauniit kukat tai 

kaikki lähikaupassa olevat kukat olisivat aina kauniita.  

39. Kaupassanne ovat hyvät tarjoukset. (PT) 
40. Siellä olit kaikki kortit, rahat ja mun passi. (KT) 
41. Lähikauppa ei ole kaikkilla tavarat. (PT) 
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Kongruenssin puuttuminen eksistentiaalilauseissa näyttää muutamaa esiintymää lu-

kuun ottamatta olevan hallussa jo perustasolla. Myös esimerkissä 40 verbi on itse 

asiassa yksikön toisessa persoonassa monikon sijaan, joten kyse voi olla lipsahduk-

sesta, käytetäänhän t:tä nomineiden monikon tunnuksena. Perustason tekstissä yksi-

kön toinen persoona esiintyy kahdessa kopulalauseessa kohdekielen käytänteiden 

vastaisesti yksikön kolmannen persoonan ollessa tekijänä, kuten vari olit harma. 

Esimerkissä 41 normaalisti alkuasemaiseen habitatiiviadverbiaaliin liitettävä sijapää-

te on liitetty nominatiivissa olevaan subjektin määritteeseen. Lisäksi sijana on ines-

siivin sijaan adessiivi. Sanajärjestys viittaa kuitenkin eksistentiaalilauseeseen.  

Olemassaoloa ilmaistaan kuitenkin toisinaan myös kopulalauseilla tai lauseilla‚ joi-

den luokitteleminen eksistentiaalisiin tai kopulalauseisiin ei ole aivan yksiselitteistä. 

Toisinaan relatiivipronominilla alkava sivulause voi olla paikkaa ilmoittavan lokatii-

visen ohella merkitykseltään myös eksistentiaalinen sanajärjestyksen vuoksi. Näin on 

virkkeissä Se on pieni kauppa‚ jossa ei ole vaateita‚kenkiä (PT) ja Löydän avaimen-

nippu‚ jossa on 3 avainta ja vihreä avaimenperä (PT). Relatiivipronominit jossa viit-

taavat kohdekielen mukaisesti edelliseen sanaan ja ilmoittavat paikasta. Samalla kyse 

on myös siitä‚ että kaupassa ei ole vaatteita ja kenkiä‚ eli ilmaus on myös eksistenti-

aalinen. Lisäksi on esimerkkejä‚ joiden sanajärjestys on eksistentiaalinen mutta ra-

kenne ilmaisee ensisijaisesti paikkaa eikä jonkin olemassaoloa tietyssä paikassa, 

kuten virkkeessä Perillä jo ollaan‚ mutta minua harmittaa‚ että tulin ilman sinua lo-

mamatkalle. Tällöin myös tekijä on ennalta tuttu. 

Jotkut lauseet alkavat paikan adverbiaalin sijaan ajan adverbiaalilla: 80-luvulla oli 

kulutus kiihekeimmilleen. Pyydän sua ilmoittamaan oppilaita‚ että luennot siirretään 

seuravalle viikolle ja tällä viikolla ei ole mitään (YT). Lauseiden alussa esiintyy 

myös muodollista subjektia muistuttavia määritteitä‚ kuten lauseessa se oli nin palion 

Eläimia‚ eri malainen‚ elaimia (KT). Kohdekielen normien näkökulmasta väärässä 

sijamuodossa oleva ilmaus voi saada adverbiaalin vaikuttamaan ensin muodolliselta 

subjektilta: Tässä on todella kuuma‚ niin että ei voi pystyä liikkumaan ulkona (KT). 

Sisäpaikallissijassa oleva adverbiaali synnyttää vaikutelman‚ että kuuma on juuri ky-

seisessä paikassa mutta ei muualla. Muodollisen subjektin käyttö voidaan ajatella 

kopula- ja eksistentiaalikonstruktioiden pohjalta syntyneenä sekakonstruktina. Muu-
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toin luonnonilmiöistä kertovat lauseet noudattavat pitkälti kohdekieleen vakiintuneita 

ilmaisukeinoja: Harmittaa ettet päässyt mukaan koska siellä oli niin hauskaa (KT). 

Täällä aurinko paistoi ja oli niin kuumaa. Siellä oli tosi viileätä (KT). Ison suomen 

kieliopin (2005: 856) lausetyyppijaottelun mukaan nämä lauseet luokiteltaisiin tila-

lauseisiin. 

Toisinaan eksistentiaaliset lauseet ovat kohdekielen käytänteiden näkökulmasta va-

jaita. Näin on esimerkissä Minun lähikaupassani on nopea, jossa varsinainen subjekti 

puuttuu. Oppijankielelle tyypilliseksi konstruktioksi näyttää nousevan eksistentiaali-

nen ilmaus‚ jossa ei ole mitään lauseenalkuista määritettä eli teemapaikka on tyhjä. 

42. On monta päätä ajattelemassa. (YT) 
43. Ja on myös sellaisia ihmisiä‚ joiden asunto on kuin linna. (KT) 
44. On mahdollisuus että huomenna me voimme käydä saunassa. (PT) 
45. On paradoksi‚ mutta lama tuli ja sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. (YT) 
46. On yksi rouva joka on japanilainen‚ seuraa aina terveiden elintavoitten 

juttuja‚ mutta hän ei voi ratkaista ylipainoansa. (KT) 
47. Tietysti onhan kävely‚ sauvakävely. (KT) 

Ensimmäinen lauseista kuuluisi Ison suomen kieliopin (2005: 855) mukaan ilmiölau-

seisiin, mutta seuraavien virkkeiden alussa olevat on X -konstruktiot vaikuttavat esit-

telyrakenteilta, jotka kuvailevat jonkin olevan olemassa. Virkkeen varsinainen sisältö 

ilmenee nimittäin usein vasta jälkimmäisessä lauseessa. Esittelyrakenteen voisi koh-

dekielessä ilmaista määritteellä tai adverbiaalilla, kuten joidenkin ihmisten, mahdolli-

sesti voimme käydä, paradoksaalisesti lama tuli, eräs japanilainen rouva. Ilmiö 

muistuttaa kohdekielessä esiintyvää substantiivitautia, jossa predikaattiverbit korva-

taan teon- ja ominaisuudennimillä (ks. tarkemmin esim. Itkonen 2000: 91–93, Iisa et. 

al. 2003: 220–226). Esittelyrakenteelta vaikuttaa myös ylimmän tason suorituksessa 

oleva virke sielä ei ole Rahaa ostaa lisää tavaraa, joka muistuttaa ennen kaikkea in-

doeurooppalaisten kielten eksistentiaalilausetta. 

Virkkeessä Vaikka kyllä töitä olisi ja kuinka paljon on periaatteessa kaksi olla-

verbirakennetta. Rakenteista ensimmäinen on eksistentiaalinen mutta jälkimmäinen 

määrää ilmaiseva kopulalause, joka kohdekielessäkin esiintyy elliptisenä lisäyksenä. 

Erityiseksi virkkeen tekee jälkimmäisessä lauseessa oleva määrite kuinka‚ jota kirjoi-

tetussa kielessä käytetään ensisijaisesti kysymyssanana. Esimerkkilauseessa se puo-
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lestaan luo mielikuvan kevyehköstä puhekielisestä lausahduksesta (vrt. ja vaikka 

kuinka paljon). 

Possessiivisen ja eksistentiaalisen rajamailla ovat muun muassa seuraavat virkkeet, 

joissa lauseenalkuinen adverbiaali ei ole ihmistarkoitteinen, mutta sijapäätteenä on 

kuitenkin adessiivi: Tietokoneella on virus mikä aiheutti totaliromahduksen (YT), 

Elisalla on varmasti täysi työ luoda hyvä ilmapiiri vielä (YT) ja Venäjällä ei ole oi-

keastaan etelärajaa, sieltä saamme laittomia maahanmuuttajia (YT). Esimerkeistä 

ensimmäisessä käytettäisiin kohdekielessä inessiiviä, koska virus ei varsinaisesti ole 

tietokoneen hallussa tai omistuksessa, mihin adessiivi viittaa. Elisalla puolestaan on 

ilmaustyypin rajamailla: adessiivi luo suoremman viittaussuhteen Elisan henkilökun-

taan, kun taas inessiivi etäännyttäisi yhtiössä työskentelevistä ihmisistä, joten Elisaan 

viitattaisiin tavallaan persoonattomana instituutiona. Venäjällä viittaa konkreettisesti 

valtioon, jolla periaatteessa tulisi olla rajat. Kohdekielessäkin käytetään adessiivia, 

mikä johtunee siitä, että rajat eivät pelkästään sijaitse jossakin vaan ne ovat valtion 

hallussa.  

Omistusrakennetta käytetään siis omistuksen ja hallussa olon sekä fyysisen ja psyyk-

kisen olotilan ja tuntemusten kuvaamiseen. Tavallisimpia aineistossa kuvattuja fyysi-

siä ja psyykkisiä olotiloja ovat erilaiset ongelmat, tarkemmin määrittelemätön asia, 

kokemukset, kiireet ja aika sekä kuume, yskä ja vatsakivut. Muutamissa lauseissa olo-

tilaan viitataan myös rakenteella kaikki hyvin tai hyvää. 

48. Minulla oli paljon ongelmia Brasiliassa. (PT) 
49. Heidän maailmassa kaikki on valmis ja nyt heillä ei ole mitään asiaa. 

(KT) 
50. Minulla on vatsa kipee. (PT) 
51. Olen juuri sopiva tämän työhön, koska minulla on työkokemusta opetus-

alalla noin 20 vuotta. (YT) 
52. Työntekijöillä on kiireitä (YT) 
53. Milloin sinulla on aika, että me tapaamme? (KT) 
54. Minulla kaikki on hyvää (KT) 
55. Meillä on kaikki hyvin. (KT) 

Jo perustason suorituksissa koko omistusrakenteen tai omistettavan kohteen täyden-

nyksenä esiintyy adverbiaaleja, kuten esimerkissä 48 Brasiliassa tai 50 kipee. Lau-

seista 54 ja 55 huomaa, että sanaparin hyvää ja hyvin käyttö voi tuottaa ongelmia 
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vielä ainakin keskitasolla. Myös infinitiivirakenteen (aikaa tavata) käyttö aiheuttaa 

keskitasolla vielä ongelmia, koska se on korvattu sivulauseella aika, että me ta-

paamme. Olotilojen ja tuntemusten sekä omistuksen erona tässä tutkimuksessa ei pi-

detä normaalia morfosyntaktista sääntöä, jonka mukaan omistettava tai hallussa 

oleva on partitiivissa kielteisessä lauseessa toisin kuin tuntemus tai tila. Oppijankie-

lessä näin ei välttämättä ole. Tapaukset onkin eroteltu sen pohjalta, pystytäänkö 

omistus havaitsemaan vai onko omistuksen kohteena tunne esimerkiksi ajanpuuttees-

ta, kiireestä tai mielessä olevasta asiasta. Varsinaisen omistuksen tai hallinnan koh-

teena voi siten olla esimerkiksi peli, raha, perhe, lapset, poikaystävä, tehtävä, koe tai 

rahapussi. 

56. eli minä täytyy mennä harjotus koska lauantaina minulla on peli hyväsko-
lassa. (PT) 

57. Hän on mennyt naimisiin ja heillä on kolme lasta. (KT) 
58. Nyt ja sinulla on perhe. (KT) 
59. Valitetäväksi en voi osallistua teidän häihin koska minulla on suomen 

kielen koe samana päiväinä. (KT) 
60. Meilla on vielä pari tehtävää; testaaminen ja dokumentit ovat vielä suori-

tettavaa (YT) 
61. Ilmoiti että hanella on mun rahapussi. (KT) 
62. Minulla on kaikki ennallaan (KT) 

Toisinaan omistusrakenteesta saattaa puuttua omistettava tai habitatiiviadverbiaali 

(64–66). Adverbiaalin sija voi olla adessiivin sijaan myös ablatiivi (69) tai allatiivi 

(67–68). 

63. Anteeksi että en pääsen saunaan koska minulla on jotain asia. (PT) 
64. Jos ei ole paljon vapaa aikaa, se on mukava kotimatkalla käydä lähikau-

passa. (PT) 
65. myöskin kun ei ole auto – – jos ei oli autoa. (PT) 
66. välillä puhuin hänelle ja välillä ei ollut mitään tekemistä. (KT) 
67. Minulle oli tosi kiire ja minulle ei aika tulee sinun kotiisi. – – Ensi vikolla 

minulle paljon vapaa aika (PT) 
68. mutta onneksi meille oli hyva palvelua, ruokkaa, ja ystavällinen ihmiseia. 

(KT) 
69. Ihmiselta ei olle tunne, sama kuin viime. (KT) 
70. koska minulla on työkokemusta opetusalalla noin 20 vuotta. (YT) 
71. Olen nuori, 27-vuotias opikelija ja takanani on monen vuoden työkoke-

mus vammaisavustustyössä. (YT) 
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Lauseista 70 ja 71 huomaa, että kohdekielen subjektin sijavaihtelu hallitaan ylimmäl-

lä tasolla, vaikka jälkimmäisessä käytetäänkin habitatiiviadverbiaalin sijaan sanaa ta-

kanani. Muutoin omistusta tai hallussa oloa voidaan ilmaista myös kopulalauseilla, 

joissa käytetään genetiivimuotoista predikatiivia tai sanaa oma. 

72. Vika ei olekaan työntekijöiden, vaan johdon. (YT) 
73. ei olit oma. (PT) 

Näiden ohella omistusta ilmaisemaan käytetään myös sanoja omistaa ja kuulua: Mi-

nä olen sopiva työhön, koska siinä tarvitaan kokemukseni, taitoni ja kiinnostuksini, 

jota minä omistan (YT), Mainostaminen ja bisnesi kuuluvat vain itsekaikille ihmisille 

jotka eivät huolehtia pelistä mitäänkään (KT). Omistusrakenteita esiintyy erilaisissa 

lauserakenteissa ja modaalisissa lausetyypeissä. Toisinaan niitä käytetään myös kier-

toilmauksina, joilla pystytään kenties välttämään sisältöverbien käyttöä. 

74. – – toivon, että se ei ole teille yllätys. (PT) 
75. Onko teillä toivomuksia vai voinko itse valita jotain? (KT) 
76. Työpaikassa jossa on hyvä työilmapiiri on vähemmän poissaoloja. (YT) 
77. Vaikka matka oli hyvin mutta minulla - oli vaikea koska minä olin sairas  

- ja kova yskä. (KT) 
78. Lapsilla ongelma on vielä pahempi kuin aikuisilla. (KT) 
79. Monet tutkimukset ovat todistaneet, että työilmapiirillä on tärkeä osuutta 

työntuontteeseen. (YT) 
80. Voisin aloittaa joskin heti, koska tiedossani on jo olemassa asiakkaita. 

(YT) 
81. – – lisäksi minulla on venäläisen ja muiden kulttuurien tuntemus. (YT) 
82. Toivon että sinulla on parempi vointi nyt. (KT) 

Esimerkissä 74 esiintyvät kielteinen rakenne, kysymys ja käänteinen sanajärjestys. 

Lauseissa 76 ja 77 omistusrakenne ja eksistentiaalilause ovat upotettuina lauseina 

toisen lauseen sisällä. Näistä jälkimmäisestä puuttuu periaatteessa predikaattiverbi 

minulla – – ja kova yskä. Esimerkissä 78 omistusrakenteeseen liittyy vertailu. Loput 

lauseista edustavat olla-verbin avulla muodostettuja kiertoilmauksia, joille olisi tar-

jolla kuvaavammat sisältöverbit, kuten vaikuttaa, tietää, tuntea ja voida. Huomatta-

vaa on, että useimmat esimerkeistä ovat vähintään keskitason teksteistä. 

Sisältöverbejä kierretään omistus- ja eksistentiaalirakenteilla ennen kaikkea ylimmän 

tason mielipidekirjoituksissa. Lauseessa työilmapiirillä on tärkeä osuutta työntuont-

teeseen käsitellään jo hyvin abstraktia asiaa, mikä voi osaltaan selittää kiertoilmauk-

sen käytön. Teksteissä esiintyy muitakin mielenkiintoisia rakenteita, joissa kerrotaan 
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muun muassa erilaisista kulttuureista ja taustoista tulemisesta sekä siitä, että koulutus 

ja luonne voivat erota (83).  

83. Meillä on oma tausta, koulutus, kulttuuri ja luonne. (YT) 
84. Minulla on valmiiksi kirjoitettu ehdotukset yhteistyön kehittämisestä työ-

voiman liikuvuusalalla. (YT) 
85. Koska mulla on jalkanleikkaus keskisairaalassa sinä päivänä. (KT) 
86. Mulla oli kiirellinen viimme viikon, ja en ehtii tulla aikaisemin. (KT) 
87. Se on koska minulla on kiire päivää, koulussa me olemme keo-viikko. 

(PT) 

Ilmaus minulla on valmiiksi kirjoitettu on periaatteessa kohdekielinen, mutta 

idiomaattisemmin se sanottaisiin transitiiviverbin kirjoittaa perfektillä olen kirjoitta-

nut valmiiksi. Ilmauksella mulla on jalkanleikkaus vältetään puolestaan passiivin jal-

kani leikataan käyttö. Mulla oli kiirellinen on kahden eri rakenteen olen kiireinen ja 

minulla on kiire sekakäyttöä. Myöskään lausetyyppien rajat ja käyttöyhteydet eivät 

ole oppimisen alkuvaiheessa selvillä: oppija käyttää virkkeessä sekä eksistentiaali- 

että kopulalausetta ilmaisemaan omistusta. 

5.3.3 Liittomuodoista 

Aineistoesimerkkien runsauden vuoksi liittomuodoista tässä käsitellään lähinnä tapa-

uksia, joissa olla on pääverbinä. Jo näistä tapauksista saa kuvaa liittomuotojen oppi-

jankielen variaatiosta. Lisäksi nämä esimerkit valaisevat aikamuotojen kehittymistä 

kopula- ja eksistentiaalilauseissa. Ylimmän tason teksteissä eksistentiaalisubjektin 

kanssa olla-verbi on kerran monikossa ja toisinaan perfektiä tai pluskvamperfektiä 

käytetään imperfektin sijaan mutta muutoin liittomuodot ovat aineistossa lähes poik-

keuksetta kohdekielisiä. 

88. mutta tällä hetkellä Oulun ja Rovaniemen aluelta ovat saapuneet ristirii-
taisia kommenteja (YT) 

89. Ihminen, joka vastaa projektin budjetista on joutunut eilen sairaalaan ja il-
lalla häntä leikattiin. (YT) 

90. Tämän aiheen supistaminen ja keskihaajontan laskeminen vie enemmän 
aikaa, kun oli esitetty proseminaarissa. (YT) 

91. Itse olen ollut viidessä eri työpaikassa (YT) 
92. Aikaisemmin omassa kotimaassa suoritin hammastekniikan ammattiluki-

on, jonka yhteydessä olen ollut mukana useammassa harjoittelujaksoissa. 
(YT) 

93. – – olen ollut omistautunut teoriaan jo pidemmän aikaa – – (YT) 
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94. Olen ollut postiosaston esimiehena 20 vuotta (YT) 

Adverbiaalit eilen ja proseminaarissa määrittelevät viittaus- ja tapahtumahetket sa-

moiksi, joten lauseissa 89 ja 90 olisi luontevaa käyttää imperfektiä.  Vastaavan huo-

mion on tehnyt myös Aalto (2000: 95–96), joka havaitsi oppijoiden käyttävän 

natiiveista koostuvaa vertailuryhmää enemmän perfektiä. Perus- ja keskitasojen suo-

rituksissa ongelmia näyttää tuottavan ennen kaikkea kielteisen imperfektin muodos-

taminen mutta myös kielteisessä preesensissä on ongelmia, kun pääverbi jää 

taivuttamatta. 

95. Olen ollut jo kaksi viikkoa sairaslomalla ja ei vieläkä ole hyvässa kunnos-
sa. (KT) 

96. Minä tulin sinun kotona tänään, mutta sinä et oli tässä. (PT) 
97. Anteeksi maksun myöhästymisestä - olin niin kova kiire työssä että mi-

nulla ei oli vapaa aikaa. (PT) 
98. minä löudud pippu – – vari olit harma ei olit oma. (PT) 
99. Mina maksa myöhässä mutta minulle ei olin raha. (KT) 
100. Valitettavasti sinua ei ollut kotona kuin yritin maksaa velaat. (KT)  
101. ma kävi Sinun kotiin mutta sina olet ei oli kotona. (PT) 
102. On ikävä, että bisnestä varten jotkut mainostavat sellaisia särky-

lääkkeitä, että ne eivät olleet terveellisiä. (KT) 

Kielteisessä imperfektissä käytetään kieltoverbin kanssa partisiipin sijaan usein pää-

verbin myönteistä imperfektiä. Näistä taivutettuina voi olla joko kieltoverbi (96) tai 

pelkkä pääverbi (100). Partitiivisubjektin kanssa verbiä ei tosin edes tulisi taivuttaa. 

Myös lausetyypit ovat sekaisin, sillä omistusrakenteessa pääverbi kongruoi adverbi-

aalin kanssa, minulle ei olin raha, ja kopulalauseessa on eksistentiaalinen partitii-

visubjekti sinua ei ollut kotona. Vastaavaa ilmausta sinä et ollut kotona lienee haettu 

myös rakenteella sina olet ei oli kotona, jossa preesensissä taivutetun olla-verbin 

kanssa esiintyvät kieltoverbi ja olla-verbin imperfekti yksikön kolmannessa persoo-

nassa. Viimeisessä esimerkissä preesensin sijaan on käytetty imperfektiä, joka luo 

mielikuvan, että kyseisistä särkylääkkeistä olisi lopulta tullut terveellisiä. Kohdekie-

lisiä liittomuotoja esiintyy kuitenkin jo perustason teksteissä.  

103. Minä menin luoksesi klo kuusitoista mutta sinä et ollut kotona. (PT) 
104. Tanja minä tulin sinun kotin muutta sinä et ollut kotona. (PT) 
105. Oli ikävä kun sinä et ollut mukana siellä. (KT) 
106. Harmi että sinä et ollu mukana. (KT) 
107. Mina olen olut matkoilla. (KT) 
108. Olis ollut kanssani! (KT) 
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Suorituksissa esiintyy siten kohdekielisiä liittomuotoja jo perustasolla, mutta toisaal-

ta niiden käyttö ei ole täysin vakiintunutta ainakaan vielä keskitasolla. Ylimmän ta-

son suoritusten liittomuodot ovat pääosin kohdekielisiä, mutta niitä saatetaan jonkin 

verran yliyleistää lauseisiin, joissa oleva määrite ohjaisi kohdekielessä käyttämään 

imperfektiä ajankohdan definiittisyyden vuoksi.  

5.3.4 Moniverbiset rakenteet 

MA-infinitiiviä esiintyy verbiliitoissa vasta ylimmällä tasolla ja silläkin vain kahdella 

60 kirjoittajasta (lauseet 109–111). Yhdessä esimerkissä verbiliitto liittyy toiseen in-

finiittirakenteeseen – – luulen pystyväni olemaan avuksi senpuoleisessa toiminnassa. 

Muutoin konstruktit noudattavat konstruktiota (subjekti) + olla + NP (innokas, halu-

kas, valmis) + MA-infinitiivin illatiivi täydennyksineen.  

109. olen liiankin innokas oppimaan ja kehittymään meidän ammatti-
työssämme 

110. nuoret ihmiset ovat halukkaita kokeilemaan kaikenlaista 
111. valitettavasti en ole valmis pitämään matematiikan luennot 

Periaatteessa MA-infinitiivin illatiivista koostuva verbiliitto rakentuu kahdesta kon-

struktiosta eli kopulalauseesta (subjekti/NP + olla + NP) ja MA-infinitiivin vaativasta 

konstruktiosta (innokas, halukas tai valmis tekemään jotain). Konstruktion muodos-

tamisen ehtona on, että kopulalauseen jälkimmäinen NP voi saada MA-

infinitiivitäydennyksen.  

Valtaosassa verbiliittoja on joka tapauksessa A-infinitiivi.  Lausetyyppi voi olla joko 

eksistentiaalinen (112, 117) tai kopulalause (113–115). Lausetyypin määrittäminen ei 

ole täysin yksiselitteistä, sillä sanajärjestys ei välttämättä ole kopulalauseen perintei-

nen NP + olla + NP, vaan olla + NP + S/NP (118–121). Näistä rakenteet Ei ole mah-

dollista ostaa ja Oli mahdollista saada hoito ilmaiseksi voi tulkita eksistentiaalisiksi, 

mikäli alkuasemaisen adverbiaalin ajattelee olevan elliptinen. Lause Olisi mukava 

tavata pian puolestaan asettuisi kopulalauseeksi, vaikka sanajärjestys onkin kääntei-

nen. Mukana olisi NP ja tavata toimisi subjektina. Konstruktissa oleva muodollinen 

subjekti ei siten välttämättä johdu lähdekielestä, vaan kohdekielen sisäinen järjestel-

mä saattaa saada oppijan käyttämään muodollista subjektia alkuasemaisen NP:een 

paikalla (114–115). 
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112. Koska minulla on tulla kaupunkille. (PT) 
113. Kaksi viikkoa siellä meni erittäin hyvin, eli vähän vaikea tulla ta-

kaisin Suomeen! (KT) 
114. se on turha äänestämme koska valtiot tukevat mitä he haluavat. 

(KT) 
115. Se on hyvää ideaa menne sinne. (KT) 
116. Olin yllättynyt kuulla, että menet Nadjan kanssa naimisiin. (KT) 
117. Jos ihminen on sairaana, hänellä ei ole aikaa odottamiseen. (YT) 

Konstruktista saattaa puuttua joko subjekti (112) tai olla (113). Toki vähän vaikea 

tulla takaisin Suomeen voi olla käännös ilmaustyypistä I have to come, jossa ei ad-

verbiaalia ole, mutta ilmausten juurille on lopulta mahdotonta päästä. Lisäksi infiniit-

tinen verbi saattaakin olla finiittisenä (114) tai korvata sivulauseen (116: kuulla ~ 

kun kuulin). Myös verbikantainen substantiivijohdos voi korvata infinitiivin (117: 

odottamiseen ~ odottaa). 

118. Ei ole mahdollista ostaa elintarvikeitä viikkoksi. (PT) 
119. Minusta on hyvä puhua, koska monet eivät tietä miten pitäisi suo-

jella omasta terveysta. (KT) 
120. Olisi mukava tavata pian. (KT) 
121. Oli mahdollista saada hoito ilmaiseksi, mutta pitää odottaa kaksi 

kuukautta. (YT) 
122. Tarkoitukseni oli antaa Teidän ymmärtää – – (YT) 
123. Eikö poliitikkojen tehtävä ole edustaa kansanmiehiään sekä omalla 

että maailman pihalla – – Ehka nyt olisi sopiva aika antaa heille kaikille 
potkut ja palkata politiikan alan ulkopuoliset. (YT) 

124. Pue sellaiset vaatteet, joissa on hyvä liikkua. (YT) 
125. Olisi mukavaa, jos monet tulisivat auttamaan, sillä on aika saada 

yhteinen pihamme taas kesäkuntoon – – (YT) 

Muutoin verbiliitot ovat suhteellisen kohdekielisiä jo perustasolta alkaen, vaikka vie-

lä ylimmällä tasolla aikamuodot saattavat aiheuttaa pulmia liittomuotojen yhteydes-

sä. NP:einä on sekä adjektiiveja (mahdollinen, hyvä, mukava) että substantiiveja 

(tehtävä, tarkoitus) sekä niiden liittoja (sopiva aika). Lisäksi liittomuotoja esiintyy 

sivulauseissa ja moduksista konditionaalissa. 

Ensimmäiset verbiketjut ilmestyvät oppijankieleen jo perustason suorituksissa Voi 

olla aamulla minä söin vanhaa makkaraa, mutta voi olla mielenkiintoisempi, Voi ol-

la lähte sinun kanssa ravintolla ja Koska lapseni on sairastunut ja minun täyty olla 

hänen luoksensa. Näiden esimerkkien pohjalta näyttää tyypilliseltä, että varsinaisen 

verbiketjun muodostaminen ei tuota ongelmia toisin kuin lauseen jatkaminen verbi-
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ketjun jälkeen. Kahta ensimmäistä verbiketjua seuraisi luontevasti esimerkiksi että-

konjunktio, ja infinitiivinjälkeisen verbin tulisi olla taivutettuna. Myös keskitasolla 

verbiketjuja esiintyy muutamia. 

126. Lääkäärini selitti, että voin olla sängyssä noin puolitoista kuukautta 
(KT) 

127. Minusta doping pitävät olla vielä tarkemmat kuin nyt (KT) 
128. Mutta minun mielestäni ei kannata pelata ihmisten tunteiden kanssa 

pitää vaan yrittää parhaiten ja olla aina rehellinen kansalaisille (KT) 
129. Ei ole käynyt edes ulkona, eikä sen takia ole pystynyt tuomaan sulle 

lainaan. (KT) 
130. Olisin halunnut palata takaisiin, mutta onneksi se pitkä matka on jo 

ohi. (KT) 

Verbiketju voin olla vaatisi pakollisuuden välittymiseksi esimerkiksi verbin joutua. 

Nyt voida merkitsee pikemminkin ’saada’, eli lääkäri olisi antanut luvan jäädä sän-

kyyn jopa puoleksitoista kuukaudeksi. Dopingin tulisi olla esimerkissä genetiivissä, 

koska on kyse konstruktiosta jonkun täytyy tehdä jotakin. Toiseksi viimeisessä esi-

merkissä kieltoverbi on jäänyt taivuttamatta, mutta muuten verbiketju on onnistunut. 

Sen sijaan pitää – – olla aina rehellinen kansalaisille on jo täysin kohdekielinen. 

Keskitasolla on myös verbiketju, jonka modaalinen verbi on konditionaalin lisäksi 

liittomuodossa (olisin halunnut palata). 

Ylimmän tason suoritusten kymmenen verbiketjua ovat pääosin kohdekielisiä: Gene-

tiivisubjekti on paikoillaan Sen pitäisi olla sellainen, että jokainen menisi töihin kuin 

juhliin. Lauseet jatkuvat usein verbiketjun jälkeen luontevasti, kuten Jokaisessa työ-

paikassa, esim koulussa täytyy olla hyvä työilmapiiri. Samoin kuin keskitasolla, ko-

pulalauseiden ohella verbiketjuja on myös eksistentiaalilauseissa Kahviossa pitää 

olla jääkaappi, mikroaaltouuni. Verbiketjuja on myös passiivissa: jotta voidaan 

nauttia hyvästä työilmapiiristä. Toki lipsahduksia sattuu edelleen. Esimerkiksi kopu-

lalauseessa Mielestäni työhuoneen pitäisi olla valoisan, puhtaan predikatiivi kongru-

oi subjektin kanssa. Toisaalta genetiivisubjekti saattaa jäädä nominatiiviin proekti – – 

pitäisi olla Teidän käsillä yhdeksäs huhtikuutta. 
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Moniverbisistä rakenteissa MA-infinitiiviä esiintyy vasta ylimmällä tasolla. A-

infinitiiviä ja verbiketjuja alkaa sen sijaan olla jonkin verran jo perustasolla. Vaikka 

verbit osattaisiinkin taivuttaa jo perustasolla, rakenteen liittäminen muuhun virkkee-

seen voi olla vaikeaa. Moniverbisiä rakenteita esiintyy kopula- ja eksistentiaalilau-

seissa. 

5.4 Ollaverbin puuttuminen 

Aineistosta puuttuu kaikkiaan 56 olla-verbiä, joista 23 tapausta on perustason, 17 

keskitason ja loput 6 ylimmän tason suorituksissa. Perustason teksteissä olla-verbejä 

puuttuu ennen kaikkea kopulalauseista mutta myös eksistentiaalilauseista. 

131. Minun lapsi sairas! (PT) 
132. Lähikaupassa tuore ruokia. (PT) 
133. koska joskus kun jotain loppu kotona (PT) 
134. Liha usein ei ole tarpeeksi ja myös liian paljon grillimakkaroita. 

(PT) 
135. Kukkaro sisältö 105 euro, passi, ajonkortti ja kirjastonkortti. (PT) 
136. Ensi vikolla minulle paljon vapaa aika – – (PT) 
137. KukA kAdotannut mustA LOMpAkkon postin vieRessA keskus-

tAssA? (PT) 
138. Minulla olut iso ongelma. (PT) 
139. Kissa löytannut! (PT) 
140. Huomio - löydettu avaimet. (PT) 
141. avaimet löytynyt minimanin edessä eilen illalla – – (PT) 

Lauseessa 134 kopulan puuttuminen voi johtua siitä, että virkkeen ensimmäisessä 

lauseessa on kielteinen kopula ei ole. Huomionarvoista on, että perustason teksteissä 

yhdeksän liittomuodon ohella esiintyy kahdeksan liittomuotoa tavoittelevaa raken-

netta, joista viidestä puuttuu apuverbi. Muissa pääverbi on joko imperfektissä tai 

preesensissä.  

142. nyt minä viisi vuota asun suomessa. (KT) 
143. Toinen asia etta mina saapuin Afganistaniin päivällä, ja tavannut 

kävärit ja perhet samana päiväna. (KT) 
144. Oli vielä paikallismuseossa - ei mitä erikoista, mutta kuitenkin mie-

lenkiintoista. (KT) 
145. Tosi mahtavaa muutos elämässä sinulla. (KT) 
146. Eikös ihanaa! (KT) 
147. EI MUUTA KERROTTAVAA. (KT) 
148. No, siinä kaikki, ehkä soittelan ja puhetan liisää! (KT) 
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149. Kaksi viikkoa siellä meni erittäin hyvin, eli vähän vaikea tulla ta-
kaisin Suomeen! (KT) 

Keskitasolla olla-verbejä puuttuu edelleen pääasiassa kopulalauseista ja liittomuo-

doista. Liittomuoto ja suomen kopulalause eivät ole konstruktioina oppijankieleen 

vielä vakiintuneet vaan perustuvat osin konstruktioihin S + NUT-partisiippi ja NP + 

NP. Osassa esimerkeistä on kyse huudahduksista (146–148). Onpa lauseessa 149 ta-

voiteltu moniverbistä rakennetta, mutta olla on jäänyt pois: eli vähän vaikea tulla ta-

kaisin. Ylimmän tason suorituksista puuttuu oikeastaan vain yksi sellainen olla-verbi, 

joka lauseessa tulisi välttämättä olla (150). Rakenne on muutoinkin kohdekielen vas-

tainen, sillä verbirakenne on sekä aktiivissa (etteivät) että passiivissa (hyväksytty).  

150. Pääsyynä siihen on se, etteivät sädevesikaivon piirustukset hyväk-
sytty. (YT) 

151. Keväät on tulossa - niin meidän perinteiset yhteiset talkoot myös-
kin! (YT) 

152. Ensi lauantaina kevään siivoustalkoot pihallamme! (YT) 
153. Aamupäivällä on kahvitauko ja työn jälkeen grillaaminen. (YT) 
154. Perhehoitoko ainoa mahdollisuutemme? (YT) 

Olla-verbejä puuttuu ylimmällä tasolla yhtä tapausta lukuun ottamatta vain otsikoista 

ja kutsusta. Pekkarinen (2000) on havainnut tutkimuksessaan, että kohdekielessä eri-

tyisesti olla-verbin jääminen pois otsikoista on tavallista. Täten oppijoiden tekstit 

osoittavat ylimmällä tasolla tässä suhteessa kohdekielisyyttä. Samoin olla-verbiä jä-

tetään toistamatta verbirakenteissa tilanteissa, joissa se on kohdekielessäkin mahdol-

lista (155–157). Näihin tapauksiin analyysissä ei kuitenkaan sen enempää kiinnitetä 

huomiota. 

155. Itse olen ollut viidessä eri työpaikassa ja havainnut kaikkia työpaik-
koja yhdistävän tekijän: huono työilmapiiri. (YT) 

156. Olen usein lukenut ja kuullut, että nykyään työntekijöiden keskuu-
dessa vallitsee levottomuus. (YT) 

157. Olin kouluavustajana kahdessa paikoissa samaan aikaan ja huoma-
sin, että aamulla olen väsynyt ja masentunut, mutta iltapäivällä iloinen ja 
hymyilevä. (YT) 
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6 PÄÄTÄNTÖ  

Oppijankielen olla-verbin tutkimus laajeni siis ensin olla-verbirakenteiden tutkimi-

seksi. Lopulta olla-verbirakenteetkin alkoivat kaivata lisää taustaa, joksi valittiin lau-

setyypit. Päätäntöluvussa kokoan tutkimuksen tulokset, minkä jälkeen esittelen 

näkymiä mahdollisista jatkotutkimustarpeista. 

6.1 Katsauksia kuljettuihin polkuihin 

Olla-verbirakenteiden voi päätellä kehittyvän sekä määrällisesti että laadullisesti. 

Määrällinen kehittyminen ilmenee ensinnäkin olla-verbien suhteellisen osuuden pie-

nenemisenä. Ero perus- ja keskitason välillä on 1,1 prosenttiyksikköä sekä keskitason 

ja ylimmän tason välillä 0,3 prosenttiyksikköä. Näyttää siis siltä, että olla-verbien ja 

muiden sanojen suhde alkaa vakiintua keskitason paikkeilla. Tutkimus ei kuitenkaan 

paljasta sitä, onko kyse muiden jo perustasolla esiintyvien sanojen saneiden moni-

puolistumisesta vai sanaston laajenemisesta. Asian selvittäminen olisi vaatinut kaik-

kien sanojen saneiden koodaamista ja frekvenssien selvittämistä, mikä ei tämän 

tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista. 

Toisaalta kyse on määrällisessä kehittymisessä myös rakenteellisesta monipuolistu-

misesta. Perustasolla Olla1-rakenteita on lähes 90 prosenttia kaikista taitotason olla-

verbirakenteista. Liitomuotoja ja moniverbisiä rakenteita on molempia noin 5 pro-

senttia. Keskitasolla liittomuotojen suhteellinen osuus kasvaa reiluun 16 prosenttiin, 

mutta moniverbisten rakenteiden osuus pysyy lähes ennallaan. Eroa on vain yksi pro-

senttiyksikkö. Ylimmällä tasolla liittomuotoja on reilut 20 prosenttia ja moniverbisiä 

rakenteita noin 17 prosenttia kaikista esiintymistä. Olla1-rakenteiden osuus jää täl-

löin enää reiluun 60 prosenttiin. Rakenteiden monipuolistumista havainnollistaa kap-

paleessa 5.1 oleva kuvio 1. 

Tekstilaji ja tehtävänanto vaikuttavat olla-verbirakenteiden käyttöön jo perustasolla. 

Enimmillään olla-verbien osuus koko sanemäärästä on kymmenisen prosenttia, kun 

se pienimmillään jää vajaaseen neljään prosenttiin. Palautteen tehtävänannossa ollut 

olla-verbirakenteiden toisto näkyy myös suorituksissa, vaikka toki kyse voi olla 

myös tekstilajin mahdollisesta haastavuudesta viesteihin nähden. Palautteessa ei 
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myöskään ole lainkaan liittomuotoja, kun niiden osuus muissa tekstilajeissa on vä-

hintään reilut 7 prosenttia. Ilmoituksessa ei puolestaan ole yhtään moniverbistä ra-

kennetta. Viestitehtävät tuottavat monipuolisimmin olla-verbirakenteita perustasolla. 

Keskitasolla kaikissa tekstilajeissa esiintyy kaikkia olla-verbirakenteita. Enimmillään 

liittomuotojen ja moniverbisten rakenteiden suhteellinen osuus on lainaa koskevassa 

viestissä ystävälle, joka on sekä perustasolla että keskitasolla esiintyvä tehtävänanto. 

Molemmilla tasoilla tulokset ovat samansuuntaiset, vaikka liittomuotojen suhteelli-

nen osuus keskitasolla on perustason suhteelliseen osuuteen nähden kaksinkertainen. 

Kyseinen tehtävänanto näyttää toimivan molemmilla taitotasoilla, ja myös olla-

verbien määrä vähenee keskitasolle mentäessä. Mielipidekirjoitus tuottaa hyvin mo-

niverbisiä rakenteita, mutta liittomuotojen osuus jää alle seitsemään prosenttiin, kun 

se viesteissä ja kirjeissä on vähintään lähes 15 prosenttia.  

Myös ylimmällä tasolla mielipidekirjoitus tuottaa eniten moniverbisiä rakenteita, joi-

den osuus on noin 23 prosenttia kaikista kyseisissä suorituksissa esiintyvistä olla-

verbirakenteista. Ainoastaan ylimmän tason mielipidekirjoituksessa on todennäköi-

sesti vähintään yksi moniverbinen rakenne, sillä moodi on yksi, kun se kaikissa 

muissa tehtävänannoissa kaikilla tasoilla on muuten nolla. Moniverbisiä rakenteita 

on yllättäen paljon myös talkookutsussa. Kyse on ennen kaikkea infinitiivirakenteis-

ta, kun taas mielipidekirjoituksessa on runsaasti myös verbiketjuja. Tulokseen vai-

kuttaa myös se, että talkookutsussa olla-verbejä on huomattavasti vähemmän kuin 

muissa tekstilajeissa sekä frekvenssiltään että suhteelliselta osuudeltaan. Liittomuo-

toja ylimmällä tasolla on erityisesti sähköpostiviestissä ja hakemuksessa eli noin 30 

ja 40 prosenttia kyseisiin tehtävänantoihin perustuvien suoritusten olla-

verbirakenteista. Moodin ja mediaanin perusteella ennen kaikkea hakemus tuottaa 

liittomuotoja, sillä molemmat saavat arvon kolme, kun sähköpostiviestissä arvot ovat 

yksi ja nolla.  

Vaikka olla-verbirakenteet monipuolistuvat kielitaidon kehittyessä, vasta ylimmällä 

tasolla liittomuotoja ja moniverbisiä rakenteita alkaa olla useissa tekstilajeissa. Toki 

johtopäätökseen tulee suhtautua varauksella, koska tehtävänannot eivät ole taitota-

soittain samat, vaikka ne mahdollisimman läheltä toisiaan on pyrittykin etsimään. 
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Merkitystä tutkimuksessa lähestytään lausetyyppien ja merkityskenttien näkökulmas-

ta. Luonnostaan intransitiivista olla-verbiä ei ole enää intransitiiviseksi koodattu yh-

dessäkään esiintymässä, sillä intransitiivisuuden on ajateltu sisältyvän konstruktioon 

aina kun lausetyyppinä on ollut kopula- tai eksistentiaalilause. Silti olla-verbiä ei täs-

sä tutkimuksessa pidetä tyhjänä: merkityksen ajatellaan sisältyvän rakenteisiin, joita 

opitaan usein käyttämään kimppuina. Toisaalta merkitystä lähestytään merkityskent-

tien näkökulmasta: käytössä ovat luokan, ominaisuuden, sijainnin ja ajan sekä ole-

massaolon, omistuksen ja olotilojen kentät. Moniverbisten rakenteiden avulla 

ilmaistaan myös modaalisuutta verbiliitoilla ja -ketjuilla. 

Kopulalauseissa esiintyy erityisesti ominaisuuden kuvailua, mutta myös luokittelua 

eli luokan määräämistä tai nimeämistä on runsaasti. Aina näiden erottaminen ei edes 

ole mahdollista, sillä NP voi olla samanaikaisesti sekä luokitteleva että kuvaileva. 

NP:eitä on nominatiivin ja partitiivin ohella myös muissa sijamuodoissa sekä pelkän 

toteamuksen sijaan kopulalauseita on myös kysymyksinä ja vertailuina.  

Eksistentiaalirakenteita käytetään olemassaolon ja omistuksen sekä olotilojen ja tun-

temusten ilmaisemiseen. Pääosin rakenteet noudattavat eksistentiaalilauseen sanajär-

jestystä – muutoin ne olisikin koodattu kopula- tai intransitiivilauseisiin, sillä 

keskeisenä kriteerinä lausetyypin määrittämisessä tässä tutkimuksessa pidetään juuri 

sanajärjestystä. Poikkeuksena voidaan pitää moniverbisiä rakenteita. Kongruenssin 

puuttuminen osataan pääosin jo perustasolla, mutta pelkkää sanajärjestyksen kääntä-

mistä ei pidetä vielä riittävän selvänä eksistentiaalisuuden merkkinä. Eksistentiaali-

lausekonstruktioon liitetään ajoittain indoeurooppalaisista kielistä tuttua muodollista 

subjektia, kuten lauseessa se oli nin palion Eläimia. Tyypillisemmältä näyttää eksis-

tentiaalilauseen teemapaikan jättäminen tyhjäksi. Osaksi kyse on Ison suomen kie-

liopin (2005) mukaisista ilmiölauseista, mutta monet olemassaolon ilmauksista 

voitaisiin korvata määritteillä tai adverbiaaleilla, kuten lauseissa On yksi rouva joka 

on japanilainen‚ seuraa aina terveiden elintavoitten juttuja‚ mutta hän ei voi ratkais-

ta ylipainoansa. (KT) On paradoksi‚ mutta lama tuli ja sairaaloihin ja terveyskes-

kuksiin. (YT). Substantiivitaudin (ks. esim. Itkonen 2000 tai Iisa et. al. 2003) kaltaista 

rakennetyyppiä kutsutaan esittelykonstruktioksi. 
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Sisältöverbin käyttöä on kierretty omistusrakenteella. Virkkeissä Monet tutkimukset 

ovat todistaneet, että työilmapiirillä on tärkeä osuutta työntuontteeseen (YT) ja 

Voisin aloittaa joskin heti, koska tiedossani on jo olemassa asiakkaita (YT) omistus-

rakenteiden sijaan voitaisiin käyttää verbejä, kuten vaikuttaa ja tietää, jotka ovat 

melko abstrakteja verbejä. Omistusrakennetta ja passiivia ei käytetä yhdessä aina 

idiomaattisesti: joko omistusrakenteella vältetään passiivin käyttö (Koska mulla on 

jalkanleikkaus keskisairaalassa sinä päivänä. (KT)) tai rakenteen ei lainkaan tarvitsi-

si olla passiivissa (Minulla on valmiiksi kirjoitettu ehdotukset yhteistyön kehittämi-

sestä työvoiman liikuvuusalalla. (YT)) Adverbiaalin sija vaihtelee perus- ja 

keskitasolla, ja toisinaan adverbiaali saattaa puuttua kokonaan: Jos ei ole paljon va-

paa aikaa, se on mukava kotimatkalla käydä lähikaupassa. (PT) myöskin kun ei ole 

auto – – jos ei oli autoa. (PT)  

Liittomuotojen tarkastelussa on huomioitu pääasiassa sellaiset, joissa olla on pääver-

binä. Vaikka käytetyt perfektimuodot ovat aineistossa lähes aina kohdekielisiä, nii-

den avulla on korvattu joitakin imperfektejä. Kielteisen imperfektin muodostaminen 

on tuottanut vaikeuksia vielä keskitasolla, mutta jo perustasolla esiintyy myös täysin 

kohdekielisiä kielteisiä imperfektejä. 

Moniverbisistä rakenteista verbiliittoja on muodostettu pääosin A-infinitiivin avulla, 

sillä MA-infinitiiviä niissä esiintyy vasta kahdessa ylimmän tason suorituksessa. 

Verbiliitoista saattaa puuttua subjekti tai olla: Koska minulla on tulla kaupunkille. 

(PT) ja Kaksi viikkoa siellä meni erittäin hyvin, eli vähän vaikea tulla takaisin Suo-

meen! (KT). Infinitiivi voi olla taivutettu ja lauseessa voi olla myös muodollinen sub-

jekti (se on turha äänestämme koska valtiot tukevat mitä he haluavat (KT)). 

Infinitiivin tilalla voi olla myös verbikantainen substantiivijohdos, kuten odottami-

seen ~ odottaa. Verbien aikamuodoissa esiintyy jonkin verran ongelmia verbiliittojen 

yhteydessä. 

Varsinaisen verbiketjun muodostaminen onnistuu jo perustasolla (voi olla, täytyy ol-

la), mutta lauseen jatkaminen verbiketjun jälkeen sujuu luontevasti vasta kielitaidon 

karttuessa. Tempus- ja modusvaihtelua verbiketjuilla on keskitasolla (Olisin halunnut 

palata takaisiin, mutta onneksi se pitkä matka on jo ohi. (KT)). Eksistentiaalilausees-
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sa verbiketjuja on vasta ylimmällä tasolla, kuten lauseissa Kahviossa pitää olla jää-

kaappi, mikroaaltouuni ja – – koulussa täytyy olla hyvä työilmapiiri. Moniverbisiä 

rakenteita muodostetaan jonkin verran jo kielenoppimisen alkuvaiheessa, mutta tem-

puksissa ja moduksissa sekä eri lausetyypeissä niitä esiintyy merkittävästi vasta kes-

kitasolla tai ylimmällä tasolla.  

6.2 Välietapilla vain? 

Lausetyypit, modukset ja tempukset ovat kielen konstruktioita siinä missä moniver-

biset rakenteetkin, ja jo näiden varioiminen olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen 

aihe. Tutkimus voisi keskittyä myös olla-verbin pois jättämiseen. Alkuvaiheessa op-

pimista jätetään pois lähinnä kopuloita ja eksistentiaalilauseen olla-verbiä. Myös lii-

tomuodoista voi puuttua apuverbejä. Myöhemmin ellipsiin vaikuttavat muut 

tekstuaaliset seikat, kuten virkkeen edellisessä lauseessa esiintyvä kielteinen kopula 

Liha usein ei ole tarpeeksi ja myös liian paljon grillimakkaroita. (PT). Jälkimmäises-

sä lauseessa voisi olla joko kielteinen tai myönteinen kopula. Myönteisen kopulan 

yhteydessä lauseen tarkoite olisi kielteinen, mutta edellisen lauseen kielteinen kopula 

ei sopisi jälkimmäisen lauseen kopulaksi ja siten myös jälkimmäinen kopula olisi tul-

lut panna ilmi. Ylimmällä tasolla elliptisyyteen vaikuttavat tekstilaji ja -tyyppi: kut-

sussa ja otsikoissa jätetään kohdekielessäkin helpommin pois verbejä.  

Tutkimusta olisi mahdollista jatkaa moneenkin eri suuntaan. Jotta olla-

verbirakenteiden kehittymisestä voitaisiin tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä, tilastol-

lista analyysiä tulisi kehittää ja tarkentaa. Esimerkiksi monimuuttujamenetelmät toi-

sivat lisää näkökulmaa tutkimukseen, kun rakenteiden kehittymistä ja 

monipuolistumista voitaisiin verrata samanaikaisesti esimerkiksi tekstilajiin ja taito-

tasoon tai arvosanaan. Samoin jo pelkkä aineiston lisääminen parantaisi myös tulos-

ten luotettavuutta.  
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Tässä tutkimuksessa aineiston määrä on loppujen lopuksi melko pieni. Sirpalemaiset 

otannat vaikeuttavat tulosten yleistettävyyttä, sillä otannat ovat jääneet todella pie-

niksi, mikä vaikuttaa myös tilastollisen merkitsevyyden toteamiseen.1 Tämän vuoksi 

en ole useissakaan tapauksissa selvittänyt tilastollista merkitsevyyttä vaan lähinnä 

kuvaillut olla-verbirakenteita tässä aineistossa ja näissä tekstilajeissa. Tilastollisen 

merkitsevyyden luotettava selvittäminen vaatisi enemmän aineistoa ja todella tark-

kaan mietityt tekstilajit, mikä voisi olla yksi jatkotutkimuksen suunta.  

Yleisesti olisi mahdollista selvittää myös, kehittyvätkö oppijankielen olla-

verbirakenteet samoin kuin Nieminen (2007: 223–224) osoittaa lasten kielen kehkey-

tyvän, eli ilmausten pituus ja kompleksisuus eivät välttämättä kehity samanaikaisesti. 

Tätä tukee esimerkiksi moniverbisten rakenteiden ilmaantuminen ja varioiminen op-

pijankielessä: vasta kielitaidon karttuessa moniverbisiä konstruktioita alkaa esiintyä 

merkittävästi sekä eri tempuksissa ja moduksissa että eri lausetyypeissä. Erityisesti 

rakenteiden kehittyminen ja keskinäinen varioiminen tarjoaisi haastavan tutkimusai-

heen, jossa rakenteiden tarkasteleminen konstruktioina palvelisi tarkoitustaan. 

Laadullisessa kuvauksessa konstruktiokieliopin avulla voisi ylipäätään rakentaa ku-

vauksia oppijankielen olla-verbirakenteista. Konstruktiokielioppia ei ole sovellettu 

vielä paljoa runsasmorfologisiin kieliin, joten tutkimus tarjoaisi samalla uutta tietoa 

kielioppimallin soveltumisesta morfologian kuvaamiseen. Myös semanttisen kenttä-

jaottelun hyödyllisyyttä konstruktioiden kuvaamisessa voisi pohtia tarkemmin. Kir-

joittamisprosessin tutkiminen esimerkiksi ScriptLog-ohjelman avulla paljastaisi 

 

1 P-arvon käyttöä on kritisoitu, ja sen sokeaa käyttöä on syytäkin kritisoida. 
Tämä johtuu mm. siitä, että testin tulos riippuu sekä tutkittavan ilmiön vah-
vuudesta – – ja otoskoosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyvin pienet 
poikkeamat nollahypoteesista vaativat suuren otoskoon tullakseen hyväksy-
tyiksi. – – On myös tarpeellista pohtia, kuinka minimaaliset erot ovat käytän-
nössä edes kiinnostavia – merkittävä ero ja merkitsevä ero voivat olla eri 
asioita. Toisaalta selväkin ilmiö voi jäädä testissä todentamatta, jos aineisto 
on pieni. Tällöin aineiston ”näyttö ei riitä” kaatamaan nollahypoteesia. Myös 
aineiston sisäinen vaihtelu vaikeuttaa itse ilmiöiden (erojen, riippuvuuksien 
jne.) havaitsemista. (Högmander 2005.) 
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puolestaan sen, millaiset rakenteet oppijankielessä esiintyvät mahdollisesti sanaa 

suurempina kokonaisuuksina. Asiaa on tutkinut esimerkiksi Wiktorsson (2000), jon-

ka mukaan sanaa suurempien kokonaisuuksien (eli eräänlaisten konstruktioiden) pro-

sessointi on yksittäisistä sanoista koottujen rakenteiden prosessointia nopeampaa. 

Ero ilmenee esimerkiksi tauoissa ja siirtymäajoissa. Olla-verbien osalta olen tutkinut 

asiaa keväällä 2007 kurssityönä, mutta aineistona olleissa neljässä lyhyessä tekstissä 

oli niin vähän olla-verbirakenteita, ettei niiden pohjalta pystynyt merkittäviä johto-

päätöksiä tekemään. Mikäli olla-verbirakenteita todella prosessoidaan yksittäisiä sa-

noja suurempina yksikköinä, rakenteita olisi entistä mielekkäämpää tarkastella 

konstruktioina.  

Oppijoiden olla-verbirakenteita voisi verrata myös äidinkieleltään suomenkielisten 

käyttämiin rakenteisiin eri tekstilajeissa. Pitkittäistutkimus puolestaan mahdollistaisi 

yksittäisten oppijoiden olla-verbirakenteiden käytön kehkeytymisen selvittämisen – 

tässä tutkimuksessa otantamenetelmällä on pyritty mallintamaan kielitaidon kehitty-

mistä siten, että aineistoa on otettu saman verran kultakin taitotasolta. Ongelmallista 

tässä on kuitenkin se, että eri testikerrat eroavat aina toisistaan ja osallistujien taustat 

vaikuttavat tuloksiin vääjäämättä. On jopa mahdotonta arvioida, kuinka suuri merki-

tys osallistujien taustoilla on tutkimuksen luotettavuuteen, ellei muuttujia ole selvi-

tetty eikä niihin ole pyritty vaikuttamaan etukäteen. Myös tehtävänantojen vaikutusta 

tulisi pohtia tarkemmin ja miettiä uudelleen, miten tekstit tulisi valita, jotta rakenteita 

tulisi mahdollisimman monipuolisesti. Nyt painopiste on selvästi viesteissä ja kirjeis-

sä. Luotettavuutta parantaisi jo se, jos eri taitotasoilta olisi käytettävissä lähes toisi-

aan vastaavan tehtävänannot aihepiireiltään, muodollisuusasteiltaan ja 

tekstilajeiltaan. Koska olla-verbirakenteiden esiintymissä on eroja jo perustasolta 

lähtien, tekstilaji vaikuttaa kielenkäyttöön oppimisen alkuvaiheesta lähtien. 

Vaikka jo olla-verbirakenteiden tutkiminen mallintaa suomen kielen oppimista, ei 

pelkkien rakenteiden avulla pääse pitkälle. Konteksti vaikuttaa huomattavasti raken-

teiden käyttöön ja merkityksen muodostumiseen. Siksi lauseita tulisi pystyä entistä 

enemmän tarkastelemaan osana tekstikokonaisuutta. Ilman että tietäisi lauseiden Hy-

vä olisi ja jos ois kukkia muodostavan yhden virkkeen Hyvä olisi, jos ois kukkia, ei 

pystyisi huomaamaan, että oppijankielessä rekisterit eivät välttämättä ole hallinnassa. 
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Virkkeessä esiintyy nimittäin sekä yleis- että puhekielinen olla-verbi. Toisaalta pro 

gradu -työn nimenä oleva omistusrakenne Se johtuu siitä, että minulla oli muistinme-

netys jäisi pelkäksi argumentoivaksi rakenteeksi, mikäli konteksti ei paljastaisi, että 

kyse ei kenties olekaan varsinaisesti muistinmenetyksestä vaan yksinkertaisesti 

unohtamisesta: Anteeksi, että tämä maksu on myöhässä. Se johtuu siitä, että minulla 

oli muistinmenetys. Tavataan huomenna. Silloin järjestän sinulle myös sen asunto-

lainan pankista. Ehkä tutkimus onkin vasta ensimmäisellä välietapillaan, joka tosin 

tarjoaa suomen kieltä opettaville ja tutkiville maamerkkejä oppijan kielitaidon mää-

rittämiseen ja oppimisen tukemiseen. 
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LIITTEET  

Liite 1 Kirjoittamisen taitotasojen kuvaukset 

Ylin taso 

6 – Pystyy kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä lähes yhtä hyvin kuin äidinkie-
linen. Pystyy kirjoittamaan rakenteeltaan loogisia tekstejä vivahteikkaalla ja 
varmalla persoonallisella tyylillä, joka sopii oletetulle lukijalle. 
5 – Pystyy kirjoittamaan selkeää, yksityiskohtaista ja sujuvaa tekstiä erilaisis-
ta aiheista asiaan kuuluvalla tyylillä. Kykenee esittämään ja perustelemaan 
mielipiteensä vaativastakin aiheesta. Harvinaisten sanojen ja monimutkaisten 
lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. 

Keskitaso 

4 – Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittä-
mään ajatuksiaan yhtenäisenä kokonaisuutena. Pystyy ilmaisemaan näkökan-
tansa suhteellisen laajasti sekä korostamaan esityksessään keskeisiä seikkoja. 
Tekee eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä, mutta epäluontevia 
ilmauksia saattaa esiintyä satunnaisesti. 
3 – Pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista. 
Teksti on sisällöltään ymmärrettävää, mutta jotkin epäselvät ilmaukset ja epä-
johdonmukaisuudet katkaisevat kuitenkin paikoin lukurytmin. 

Perustaso 

2 – Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asi-
oista. Teksti voi kuitenkin olla hajanaista, ja siinä esiintyy vaikeasti ymmär-
rettäviä ilmauksia. 
1 – Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, kuten viestejä, postikortteja 
ja muutamia yksinkertaisia lauseita, jotka käsittelevät kirjoittajaa itseään. 
Teksti on sisällöltään hajanaista ja rakenteiltaan erittäin puutteellista, vaikka-
kin osin ymmärrettävää. 

 



Liite 2 Ollaverbirakenteet aineistossa taitotasoittain 

Perustaso Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 2457 41,0 35,5 22 93 11 100,0 % 
Olla-
verbejä 185 3,1 2 1 10 0 7,5 % 100,0 %
Olla1 166 2,8 2 1 9 0 6,8 % 89,7 % 
Olla2 9 0,2 0 0 1 0 0,4 % 4,9 % 
Olla3 10 0,2 0 0 2 0 0,4 % 5,4 % 

Keskitaso Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 

Sanamäärä 4346 72,4 67 68 193 19 100,0 %   
Olla-
verbejä 280 4,7 4 1 13 0 6,4 % 100,0 %
Olla1 225 3,8 3 2 13 0 5,2 % 80,4 % 
Olla2 37 0,6 0 0 3 0 0,9 % 13,2 % 
Olla3 18 0,3 0 0 1 0 0,4 % 6,4 % 

Ylin taso Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 5251 87,5 71,5 43 194 28 100,0 %  
Olla-
verbejä 321 5,4 5 0 18 0 6,1 % 100,0 %
Olla1 196 3,3 3 2 10 0 3,7 % 61,1 % 
Olla2 70 1,2 0,5 0 7 0 1,3 % 21,8 % 
Olla3 55 0,9 1 0 6 0 1,0 % 17,1 % 
 

 



Liite 3 Ollaverbirakenteet perustason teksteissä tekstilajeittain 

Viesti ystävälle  
(peruutus) Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 

Sanamäärä 493 32,9 32 26 62 12 100,0 % 
Olla-verbejä 19 1,3 1 1 3 0 3,9 % 100,0 % 
Olla1 16 1,1 1 1 3 0 3,2 % 84,2 % 
Olla2 2 0,1 0 0 1 0 0,4 % 10,5 % 
Olla3 1 0,1 0 0 1 0 0,2 % 5,3 % 
 
Viesti ystävälle  
(pahoittelu) Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 

Sanamäärä 737 49,1 45 29 93 25 100,0 % 
Olla-verbejä 44 2,9 2 2 7 1 6,0 % 100,0 % 
Olla1 36 2,4 2 1 6 1 4,9 % 81,8 % 
Olla2 4 0,3 0 0 1 0 0,5 % 9,1 % 
Olla3 4 0,3 0 0 2 0 0,5 % 9,1 % 
 
Palaute Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 756 50,4 47 85 17 100,0 % 
Olla-verbejä 81 5,4 6 6 9 1 10,7 % 100,0 % 
Olla1 76 5,1 5 6 8 1 10,1 % 93,8 % 
Olla2 0 0,0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 
Olla3 5 0,3 0 0 2 0 0,7 % 6,2 % 
 
Ilmoitus Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 471 31,4 23 22 79 11 100,0 % 
Olla-verbejä 41 2,7 2 2 10 1 8,7 % 100,0 % 
Olla1 38 2,5 2 1 9 1 8,1 % 92,7 % 
Olla2 3 0,2 0 0 1 0 0,6 % 7,3 % 
Olla3 0 0,0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 
 

 



Liite 4 Ollaverbirakenteet keskitason teksteissä tekstilajeittain 

Kirje ystävälle (kieltäytyminen) Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 1137 75,8 73 68 109 29 100,0 % 
Olla-verbejä 87 5,8 6 5 11 2 7,7 % 100,0 %
Olla1 70 4,7 4 4 8 1 6,2 % 80,5 % 
Olla2 13 0,9 0 0 3 0 1,1 % 14,9 % 
Olla3 4 0,3 0 0 1 0 0,4 % 4,6 % 
 
Viesti ystävälle (laina) Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 695 46,3 40 40 84 27 100,0 % 
Olla-verbejä 30 2,0 2 1 5 0 4,3 % 100,0 %
Olla1 21 1,4 1 1 4 0 3,0 % 70,0 % 
Olla2 6 0,4 0 0 3 0 0,9 % 20,0 % 
Olla3 3 0,2 0 0 1 0 0,4 % 10,0 % 
 
Mielipidekirjoitus Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 1224 81,6 62 42 179 19 100,0 % 
Olla-verbejä 74 4,9 3 1 13 1 6,0 % 100,0 %
Olla1 62 4,1 2 2 13 0 5,1 % 83,8 % 
Olla2 5 0,3 0 0 2 0 0,4 % 6,8 % 
Olla3 7 0,5 0 0 1 0 0,6 % 9,5 % 
 

Kirje ystävälle (matkasta) Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 1290 86,0 81 78 193 23 100,0 % 
Olla-verbejä 89 5,9 5 4 11 2 6,9 % 100,0 %
Olla1 72 4,8 4 3 8 2 5,6 % 80,9 % 
Olla2 13 0,9 1 0 2 0 1,0 % 14,6 % 
Olla3 4 0,3 0 0 1 0 0,3 % 4,5 % 
 

 



Liite 5 Ollaverbirakenteet ylimmän tason teksteissä tekstilajeittain 

Talkookutsu Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 788 52,5 47 43 101 32 100,0 % 
Olla-verbejä 23 1,5 1 0 6 0 2,9 % 100,0 %
Olla1 18 1,2 1 0 5 0 2,3 % 78,3 % 
Olla2 1 0,1 0 0 1 0 0,1 % 4,3 % 
Olla3 4 0,3 0 0 1 0 0,5 % 17,4 % 
 
Sähköpostiviesti 
(työprojektista) Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 1097 73,1 62 194 41 100,0 % 
Olla-verbejä 56 3,7 3 3 12 0 5,1 % 100,0 %
Olla1 32 2,1 2 2 7 0 2,9 % 57,1 % 
Olla2 17 1,1 1 0 6 0 1,5 % 30,4 % 
Olla3 7 0,5 0 0 2 0 0,6 % 12,5 % 
 

Mielipidekirjoitus Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 
Sanamäärä 2175 145,0 158 175 49 100,0 % 
Olla-verbejä 143 9,5 9 6 18 5 6,6 % 100,0 %
Olla1 97 6,5 7 8 10 2 4,5 % 67,8 % 
Olla2 13 0,9 0 0 4 0 0,6 % 9,1 % 
Olla3 33 2,2 2 1 6 0 1,5 % 23,1 % 
 

Hakemus     Yht. KA MED MOD MAX MIN %/kaikki %/olla 

Sanamäärä 1191 79,4 75 66 163 28 100,0 % 
Olla-
verbejä 99 6,6 6 5 14 3 8,3 % 100,0 %
Olla1 49 3,3 4 4 6 1 4,1 % 49,5 % 
Olla2 39 2,6 3 3 7 0 3,3 % 39,4 % 
Olla3 11 0,7 1 0 3 0 0,9 % 11,1 % 
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