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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkielman aihe ja tavoitteet 

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen virolaisten suomenoppijoiden verbisanaston kehit-

tymistä kolmella (A2, B1, B2) Eurooppalaisen viitekehyksen
1
 kuudesta taitotasosta. 

Tutkielmassani yhdistyvät erityisesti kielitieteellisen oppijankielen
2
 tutkimuksen ja 

varsinkin verbisanastontutkimuksen teoria, korpuslingvistiset menetelmät ja tilastollinen 

kuvaus. 

 

Tavoitteenani on tutkia korpusaineistosta suomea vieraana kielenä opiskelevien viro-

laisten kirjallisia tuotoksia ja selvittää, miten verbisanasto
3
 kehittyy ja monipuolistuu 

taitotasolta toiselle siirryttäessä. Tarkastelen ensinnäkin kullakin taitotasolla esiintyvien 

verbilemmoja
4
 ja eri verbinmuotoja suomenoppijoiden produktiivisista

5
 kirjallisista 

tuotoksista. Lemmojen ja verbinmuotojen lukumääristä lasken kaksi sanaston rikastu-

mista kuvaavaa tilastollista tunnuslukua, Shannonin diversiteetti-indeksin ja vain kerran 

kullakin taitotasolla esiintyvien HL-verbien suhteellisen osuuden. Lisäksi tutkin aineis-

ton verbiketjuja ja verbiketjujen kaltaisia rakenteita: tarkastelen niissä käytettyjä verbejä, 

ketjurakenteiden määrää ja pituutta.  

 

Vertailen tutkielmassani myös suomenoppijoiden yleisimmin käyttämiä verbejä Suo-

men kielen taajuussanastossa (Saukkonen, Haipus, Niemikorpi & Sulkala 1979) esitet-

tyihin suomen kielen taajimpiin verbeihin selvittääkseni edelleen sanaston taitotasoit-

taista kehittymistä. Vertailu antaa suuntaa siihen, miten yleisiä aineistoni eri taitotasojen 

frekventeimmät verbit ovat verrattuna suomen kielessä taajimmin käytettyihin verbeihin. 

Verbien taajuus onkin Nissilän (2011: 190–196) tutkimuksessa havaittu tilastollisesti 

                                                           
1
 CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages (EVK 2003). 

2
 Oppijankieli on toisen kielen oppimisprosessissa muotoutunut kielimuoto, johon vaikuttavat muun 

muassa lähtökieli, opittava kieli, opittavan kielen vaihe kullakin kielenoppijalla ja oppijan osaamat muut 

kielet (esim. Ellis & Barkhuizen 2005: 4; Nissilä 2011: 39–41).  
3

 Tässä tutkielmassa tarkoitan verbisanastolla suomenoppijoiden käyttämiä verbilemmoja ja niiden 

esiintymiä eli verbinmuotoja.  
4
 Sanakirjamuoto eli verbeillä A-infinitiivin perusmuoto (ISK 2004 § 444).  

5
 Sanaston hallinnassa erotetaan oppijan produktiivinen ja reseptiivinen tieto. Reseptiivinen tieto liittyy 

esimerkiksi sanan merkityksen tunnistamiseen, produktiivinen puolestaan sisältää reseptiivisen tiedon 

sekä taidon käyttää sanaa kieliopillisesti ja funktionaalisesti sopivalla tavalla. (Aalto 1994: 96.) 
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merkittäväksi tekijäksi verbin hallinnassa. Myös esimerkiksi Voionmaa (1993) pitää 

frekvenssiä yhtenä vaikuttavana tekijänä toisen kielen oppimisessa. Voionmaa (1993: 

70–71) ja Marjo Aalto (2000: 107) puoltavatkin yleisimpien verbien opettamista jo 

opiskelun alkuvaiheessa, sillä ne kuuluvat kommunikoinnin kannalta keskeiseen 

sanastoon.  

 

Kansainvälisen oppijansuomen korpuksesta (ICLFI) on tehty jonkin verran tutkimusta. 

Laajin näistä tutkimuksista käsittelee partitiiviobjektin, -subjektin ja -predikatiivin 

käyttöä. Sen sijaan annotoidusta eli kieliopillisesti koodatusta aineistosta on tehty 

oikeastaan vasta pilottiluontoista tutkimusta, kuten avainsana-analyysia (Jantunen 

2011a), ja tähänastisista ICLFI-korpuksesta tehdyistä opinnäytteistä useimmat ovat 

keskittyneet esimerkiksi jonkin kielenpiirteen tarkasteluun annotoimattomasta raaka-

tekstiaineistosta. Pelkästään vironkielisten suomenoppijoiden verbisanaston kehit-

tymistä ei ole ICLFI-aineistosta aiemmin tarkasteltu. Annotoidusta osakorpuksesta ei 

myöskään ole aikaisempia opinnäytetöitä. 

 

Korpuspohjaisen
6
 tutkielmani tuloksista saadaan suuntaa antavaa tietoa vironkielisten 

suomenoppijoiden verbisanastosta, mutta sen lisäksi ICLFI-korpuksen monipuolisella 

hyödyntämisellä on käyttöarvoa itse korpusaineiston kehittämistyön kannalta. Aineiston 

käytöstä täytyy saada esimerkiksi erilaisia pilotointikokemuksia, jotta sen käyttökelpoi-

suutta pystytään arvioimaan ja  parantamaan edelleen (esim. Jantunen 2011b: 100).  

 

1.2. Tutkimusongelma 

 

Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään, miten vironkielisten suomenoppijoiden verbi-

sanasto kehittyy Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolta A2 taitotasolle B2. Mahdol-

liset selkeästi havaittavat muutokset taitotasojen välillä ovat myös kiinnostavia tutkiel-

massani. Eri taitotasoilla ilmenevää verbisanastoa tarkastelen lähinnä kvantitatiivisesti 

ja käytän tukenani verbisanaston rikastumisen tilastollista kuvausta. Havainnollistan 

saamiani lukuja kvalitatiivisilla aineistoesimerkeillä. Yritän saada aineistoni puitteissa 

tietoa siitä, miten verbisanaston määrä, yleisimmin käytettyjen verbien taajuus, verbi-

                                                           
6
 Korpuspohjaisessa tutkimuksessa tarkasteltavat kielelliset yksiköt tai ilmiöt on määritelty ennen 

tutkimuksen aloittamista (Tognini-Bonelli 2001: 65–66). 
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sanaston rikastuminen ja verbiketjujen sekä verbiketjun kaltaisten rakenteiden käyttö 

heijastavat suomenoppijan kielitaitoa taitotasoilla A2–B2.  

 

1.3.Tutkimuskysymykset ja -hypoteesit 

 

Tutkielmani keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:  

1) Miten oppijankielen verbisanaston monipuolistuminen ja kehittyminen ilmenevät eri 

taitotasoilla?  

2) Onko havaittavissa selkeitä muutoksia joidenkin taitotasojen välillä? 

3) Kuinka johdonmukaisesti verbisanaston rikkauden tilastolliset mittarit kuvaavat oppi-

jansuomen verbisanaston kehittymistä? Miten ne tukevat muita tutkimustuloksia? 

 

Varsinaisia tutkimushypoteeseja tutkielmassani on kuusi. Ne pohjautuvat osaltaan 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin, joiden mukaan esimerkiksi B1-tasoa 

pidetään itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystasona (EVK 2003: 46–48). Tämän vuoksi on 

melko todennäköistä, että kielenoppijan siirtyessä ainakin A-tasolta B-tasolle muutokset 

verbisanaston monipuolisuudessa ja määrässä ovat selkeitä. Tutkimushypoteesina siis 

on, että vironkielisten suomenoppijoiden verbisanastossa näkyisi selvempää kehitystä 

juuri A2- ja B1-tasojen välillä. Hypoteesina myös on, että vironkielisten suomen-

oppijoiden verbisanasto monipuolistuisi perustason kielenkäyttäjästä eli selviytyjän A2-

tasolta aina osaajan B2-tasolle. 

 

Edelleen oletuksena on, että tilastollisista kuvausmenetelmistä etenkin Shannonin 

diversiteetti-indeksi (esim. Laine-Leinonen 2013; Malin 2012; Saarela 1997) antaisi 

tämäntyyppisessä aineistossa johdonmukaisen kuvan verbisanaston rikastumisesta 

kielitaidon kehittyessä A2-tasolta kohti B2-tasoa. Lisäksi oletettavaa on, että huomat-

tava osa suomenoppijoiden käyttämistä verbeistä olisi tutkimusaineistossa frekventtejä 

kaikilla taitotasoilla. Edistyneemmillä taitotasoilla suomenoppijoiden taajimpaan käyttä-

mien verbien yleisyys myös lähestynee Suomen kielen taajuussanaston (Saukkonen, 

Haipus, Niemikorpi & Sulkala 1979) mukaista verbien yleisyyttä. Viimeisenä hypo-

teesina on, että suomenoppijoiden käyttämissä verbiketjujen ja verbiketjujen kaltaisten 

rakenteiden käyttö lisääntyisi ja monipuolistuisi siirryttäessä taitotasolta A2 tasolle B2.   
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2. TUTKIELMAN TEOREETTINEN TAUSTA  

 

2.1. Keskeistä käsitteistöä 

 

2.1.1. Lemma ja sanasto 

 

Kielen sanaston ydin muodostuu lekseemeistä eli leksikaalisista sanoista, joiden tärkein 

ominaisuus on niiden sanaluokka. Kielitieteessä sanastoa kutsutaan usein leksikoksi. 

Lekseemi on myös yhteenkuuluvien sananmuotoesiintymien luokka, jota edustavat teks-

teissä sananmuotoesiintymät eli graafiset tai fonologiset sanat. Lekseemejä ovat muun 

muassa OLLA, RAKASTAA ja VARVAS. Edelleen esimerkiksi sananmuodot varvas, 

varpaan ja varpaillaan edustavat samaa lekseemiä VARVAS. Käsitettä lemma käytetään 

samaan tapaan kuin termiä lekseemi, eli lemmalla tarkoitetaan myös yhteenkuuluvien 

sananmuotojen joukkoa. Tosin lemmaa käytetään lähinnä tietokonelingvistiikassa, jossa 

lemmauksen turvin päätellään tai ratkaistaan tiettyjen muotojen kuuluminen samaan 

lekseemiin. (Karlsson 2006: 186–188.)  

 

2.1.2. Verbi ja verbisanaston oppiminen 

 

Karlssonin (2006: 190) mukaan sanaluokka eli sanan kategoria määrittää pitkälti leksee-

min morfosyntaktista ja semanttista käyttöä. Suomen kielen keskeisiä vapaiden morfee-

mien sanaluokkia ovat verbit, substantiivit ja adjektiivit. Verbit taipuvat esimerkiksi 

persoonassa, vähintään yksikön 3. persoonassa, tempuksessa ja moduksessa sekä esiin-

tyvät (finiitti)predikaattina. (Karlsson 2006: 190.) Verbit ovat yksi kolmesta sanaluok-

kien pääryhmästä, joita ovat nominit, verbit sekä adpositioiden, adverbien ja partik-

kelien ryhmä. Jos verbi taipuu persoonassa, tempuksessa ja moduksessa, on kyse finiit-

tisestä verbinmuodosta, joka toimii lauseen ytimenä. Verbeillä on myös osittain nomi-

nien tapaan taipuvia infiniittisiä muotoja eli infinitiivejä ja partisiippeja. Vaikka taivutus 

pääasiallisesti erottaakin verbit nomineista, verbinmuotoina pidettyjen partisiippien ja 

nominien välinen raja on häilyvä: useat adjektiivit ovat itse asiassa leksikaalistuneita 

partisiippeja. (ISK 2004 § 438, 444.) Partisiippien adjektiivistumista on tutkinut muun 

muassa Helinä Koivisto (1987).  
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Kielitieteellisessä tutkimuksessa ja osittain myös kielenopetuksessa sanastolla on ollut 

pitkään heikko asema (E. Aalto 1994: 93–94). Pelkästään käsitykset sanastosta ja sanas-

ton yksikön määrittelyistä ovat jossakin määrin ongelmallisia, sillä leksikon ja kieliopin 

säännöstön raja ei ole yksiselitteinen (Niemikorpi 1991: 14). Sanaston tutkimukseen 

ovat vaikuttaneet esimerkiksi Niemikorven (1991: 14–15, 19–21) ja E. Aallon (1994: 95) 

esiintuomat rajausongelmat, jotka liittyvät sanan käsitteen määrittelyyn. Karlsson (2006: 

85–86) määrittelee tavallisessa puheessa tai kirjoitetussa tekstissä esiintyvät sanat sana-

esiintymiksi eli saneiksi, sananmuodoiksi. Sananmuodot (sananmuotoesiintymät) eli 

esimerkiksi olla-verbin eri taivutusmuodot ovat saman sananmuototyypin eri toteutumia 

eli lekseemin muunnoksia (Karlsson 2006: 85–86). 

 

Eija Aalto (1994: 96) nostaa esiin sen, että sanaluokka on vaikuttava tekijä sanaston 

oppimisessa. Sanaluokan tietäminen onkin Puron (1999: 6) mukaan osa sanan osaami-

sen määritelmää. Sanaluokka vaikuttaa sanan käyttöön, ja kielenoppija pystyy sen 

avulla hahmottamaan sanan sekä sijoittamaan sen sanastoon (Puro 1999: 6). Substan-

tiivien oppimisen on todettu olevan helpompaa kuin adjektiivien, verbien ja adverbien, 

mutta varsinkin verbien on havaittu tuottavan vaikeuksia toisen kielen oppijoille (E. 

Aalto 1994: 96). Voionmaa (1993: 71) ja Marjo Aalto (2000: 107) kuitenkin muistut-

tavat, että esimerkiksi yleisten verbien hallinta auttaa suomenoppijoita selviytymään 

myös vaativissa kielenkäyttötilanteissa, sillä frekventit verbit ovat monimerkityksisiä ja 

siten erittäin monikäyttöisiä sekä ovat olennainen osa kielen ydinsanastoa.  

 

2.1.3. Taajimmat suomen kielen verbit 

 

Yleisimmät verbit erilaisissa tekstilajeissa ovat olla ja ei-kieltoverbi. Lisäksi erittäin 

tavallisia verbejä ovat tulla, tehdä, pitää, jäädä, sanoa sekä modaaliverbit voida ja 

saada. (ISK 2004 § 444.) Suomen kielen taajuussanaston sadan ensimmäisen sanan 

joukossa onkin 25 verbiä, joista yleisin on pää- ja apuverbinä käytettävä olla. Muita 

yleisiä verbejä taajuussanastossa ovat ei-kieltoverbi, voida, saada, antaa, tulla, mennä, 

pitää monine merkityksineen, tehdä, suorittaa, sanoa, kuulua yleensä ’johonkin tai 

jollekin’, aistitoimintoja kuvailevat nähdä ja katsoa, suhteellisen konkreettiset verbit 

käyttää, ottaa, tapahtua, käydä, jäädä, joutua sekä alkaa, mainita, esittää ja saattaa. 

(Saukkonen, Haipus, Niemikorpi & Sulkala 1979: 9.) 
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2.1.4. Verbiketjut ja verbiketjun kaltaiset rakenteet 

 

Verbiketjussa infiniittimuotoinen verbi liittyy modaaliseen tai muuhun abstraktiin 

verbiin ja muodostaa sen kanssa yhden verbin tapaan toimivan kaksi- tai useampi-

verbisen predikaatin. Verbiketjun infiniittinen verbi ei siis muodosta verbin täyden-

nyksenä toimivaa lauseketta. A-infinitiivi on verbiketjuissa tavallisin infinitiivi, ja se 

esiintyy myös nesessiivirakenteessa, jossa keskeisiä verbejä ovat pitää ja täytyä. (ISK 

2004 § 491, 493, 496.)  

 

Taulukossa 1 on modaalisia ja abstrakteja verbejä, jotka ainakin muodostavat verbi-

ketjun infiniittisen muodon kanssa. Ne ilmaisevat asiaintilan välttämättömyyttä, toden-

näköisyyttä tai mahdollisuutta, sen ilmenemistä, alkamista tai loppumista. Niillä ei ole 

aina omaa subjektia, joten ne voivat esiintyä myös erikoislausetyypeissä, joissa selvää 

subjektia ei ole. Esimerkkejä erilaisista verbiketjuista ovat muun muassa kannattaisi 

opiskella, alkoi itkeä, saattavat lähteä ja sattuu olemaan. (ISK 2004 § 450, 496.) 

 

Taulukko 1. Infiniittimuodon kanssa verbiketjun muodostavia verbejä (ISK 2004 § 496). 

Nesessiiviverbit kannattaa, pitää, sopia, tarvita, täytyä 

Muut A-infinitiivin 

saavat verbit 

alkaa, ehtiä, mahtaa, meinata 'olla vähällä', saada, saattaa, 

tahtoa, taitaa, tavata 'olla tapana', uhata, voida 

MA-infinitiivin  

saavat verbit 

alkaa, lakata, pakata 'pyrkiä', pyrkiä, ruveta, tupata, sattua 

vAn-muodon saavat 

vaikutelmaverbit 

kuulua, näkyä, näyttää, osoittautua, tuntua, vaikuttaa 

 

Jos ihmistarkoitteista subjektia edellyttävään verbiin (aikoa, haluta, yrittää, tottua) liit-

tyy infinitiivi, syntyy verbiketjun kaltaisia rakenteita. Vaikka virkkeen Minä haluaisin 

opiskella saksaa hierarkkisessa jäsennyksessä objektiksi ja siten verbin haluta täyden-

nykseksi katsotaan opiskella saksaa, on tapaus mahdollista jäsentää myös ketjuna 

haluaisin opiskella. (ISK 2004 § 497.) Tässä tutkielmassa sovellan tulkintaa ketju-

jäsennyksestä suomenoppijoiden tuotosten tarkastelussa. 
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2.2. Tutkimuskohteena taitotasoittainen kielenoppiminen 

 

Suomenoppijat tuottavat oppijankieltä, jota pidetään itsenäisenä ja jatkuvasti kehit-

tyvänä kielimuotona kielenoppijan lähtökielen ja opittavan kielen eli kohdekielen 

välissä (Nissilä 2011: 39). Oppijankieli on siis toisen kielen oppimisprosessissa muotou-

tunut kielimuoto, johon vaikuttavat muun muassa lähtökieli, opittava kieli, opittavan 

kielen vaihe kullakin kielenoppijalla ja oppijan osaamat muut kielet (esim. Ellis & 

Barkhuizen 2005: 4; Nissilä 2011: 39–41). Tutkielmassani käsittelen suomen oppimista 

vieraana kielenä eli suomenkielisen kieliyhteisön ulkopuolella Nissilän (2011: 37–38) 

mainitseman luokituksen mukaisesti. S2-tutkimus voi käsittää myös suomen kielen 

oppimisen toisena kielenä kohdekielisessä kieliyhteisössä, käytännössä siis Suomessa.  

 

Martinin ja Alasen (2011: 33) mukaan kielenoppiminen on prosessi, jonka kautta oppi-

jan kielitaito karttuu vähitellen. Oppijankielen tutkimuksessa halutaan muun muassa 

selvittää, missä järjestyksessä kielitaito kehittyy, miten sanasto kasvaa tai rakenteiden 

käyttö vakiintuu (Martin & Alanen 2011: 33). Martin, Mustonen, Reiman ja Seilonen 

(2010: 57) pitävät myös kielenoppimista asteittain etenevänä prosessina, ja heidän 

mukaansa kielitaidon kehitys etenee siten, että siitä on erotettavissa eri vaiheita. Kielen 

oppimisprosessia voidaankin tarkastella esimerkiksi kielitaidon kehittymistä ilmen-

tävien taitotasojen avulla. Näennäispitkittäistutkimuksella voidaan vertailla kielitaidon 

jatkumoa kuvaavia taitotasoja, vaikka Barlow (2005: 349–350) kuitenkin suosittelee 

varmistustiedon hankkimista myös samojen kielenoppijoiden kehitystä seuraavilla 

pitkittäistutkimuksilla. Oppijankielen pitkittäistutkimuksia on toistaiseksi tehty melko 

vähän.  

 

Kielen opiskelu on jatkuva prosessi ja jokaisen kohdalla erilainen, joten kaikki kieli-

taidon tasomäärittelyt ovat lähtökohtaisesti keinotekoisia. Kaikki opiskelijat eivät edes 

välttämättä käy läpi jokaista kielitaitoasteikon alimmista tasoista. Silti kielenoppimis-

prosessin jakaminen ja taitotasoasteikon laatiminen muun muassa Yhteiseksi eurooppa-

laiseksi viitekehykseksi ovat hyödyllisiä käytännön tarpeita ajatellen. (EVK 2003: 39.) 
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2.2.1. Yhteinen eurooppalainen viitekehys 

 

Kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys eli 

lyhyemmin Eurooppalainen viitekehys (EVK) tarjoaa Euroopan maille yhteneväisen 

pohjan esimerkiksi kielten opetussuunnitelmien perusteiden, opinto-ohjelmien ja oppi-

kirjojen laatimiseen. Viitekehyksessä kuvataan laajasti, mitä oppijoiden tulisi oppia 

kielellä tekemään, jotta he pystyisivät viestimään sekä millaisia tietoja ja taitoja pitäisi 

vielä kehittää, jotta he kykenisivät viestimään tehokkaasti. Eurooppalainen viitekehys 

määrittelee myös kielitaidon tasot, joiden avulla kielenoppijan edistymistä voi seurata. 

(EVK 2003: 19.) 

 

Eurooppalaisessa viitekehyksessä esitetään kielitaidon pystysuora ja vaakasuora 

ulottuvuus. Kehittyvää kielitaitoa voidaan kuvata nousevana kielitaitotasojen sarjana, 

mutta viitekehys ottaa huomioon laajemmin myös kommunikatiivisen toiminnan ja 

kielellisen viestintätaidon. Vaikka taitotasoja kuvaava profiilimalli yksinkertaistaa 

kielenoppimisen moniulotteisen todellisuuden, oppijan kielitaidon määrittely viite-

kehyksen luokittelun mukaisesti auttaa konkretisoimaan sitä, mitä kielenoppijalta 

kullakin suoritustasolla voi odottaa. Eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikossa 

tasot kuvastavat lähinnä pystysuoraa kielitaidon kehittymisen ulottuvuutta, vaikka kieli-

taito karttuu ja syvenee jatkuvasti myös muutoin. (EVK 2003: 37–39.) 

 

Suomessa Eurooppalaista viitekehystä käytetään muun muassa oppikirjojen ja erilaisten 

opetusohjelmien suunnittelussa, kuten eri kouluasteiden koulutuksissa suomi toisena 

kielenä -opetusjatkumon takaamiseksi (esim. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet 2004: 280–297), sekä suomenoppijoiden kielitaidon arvioinnissa. Eurooppalaista 

viitekehystä on hyödynnetty myös kielenoppijoiden tuottamien aineistojen taitotaso-

luokittelussa (esim. Spoelman 2013: 178–184).  

 

2.2.2. Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot 

 

Eurooppalaisessa viitekehyksessä A-taso kuvaa perustason kielenkäyttäjää, B-taso itse-

näistä kielenkäyttäjää ja C-taso puolestaan taitavaa kielenkäyttäjää (liite 1). Jokainen 

laaja taitotaso jaetaan kahteen kielitaidon tasoon: A alkeistasoon (A1) ja selviytyjän 

tasoon (A2), B kynnystasoon (B1) ja osaajan tasoon (B2) sekä C taitajan (C1) ja 
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mestarin tasoon (C2). Asteikkojen tulkinnassa on muistettava, että esimerkiksi peräk-

käisten selviytyjän (A2), kynnystaidon (B1) ja osaajan (B2) tasojen välimatkat eivät ole 

täysin samat, vaan edistyneemmän tason saavuttaminen vaatii kielenoppijalta aina 

suhteellisesti enemmän työtä. (EVK 2003: 39–40, 46–47.)  

 

Yleisten kielitaidon tasokuvausten lisäksi Eurooppalaisessa viitekehyksessä on sanaston 

laajuuden ja hallinnan kuvaukset eri taitotasoille (liite 2). Hulstijn, Alderson ja 

Schoonen (2010: 16) pitävät sanaston tuntemuksen ja hallinnan asteikoiden käyttöä 

kuitenkin hankalana, koska kuvauksia ei ole laadittu soveltumaan yksittäisiin kieliin. 

Opiskelijoiden sanaston määrän on kuitenkin todettu kasvavan Eurooppalaisen viite-

kehyksen A-alkeistasolta taitajan C-tasolle (Milton 2010: 225, 228–229), mikä kertoo 

yleisen taitotasojaottelun olevan oikeansuuntainen. Miltonin (2010: 225) havaintojen 

perusteella A2-tason kielenoppijalla on noin 2 000 sanan sanavarasto, vaikka luku vaih-

telee myös kielen mukaan. Sanaston karttumisessa B1- ja B2-tasojen välillä on tutki-

muksen mukaan pienempi muutos kuin A2- ja B1-tasojen välillä, mutta edelleen 

tämäkin vaikuttaa olevan kielikohtaista. Tutkimustulokset muun muassa englannin, 

ranskan ja kreikan sanaston kertymisestä kuitenkin tukevat olettamusta siitä, että vie-

raan kielen sanaston määrä ja kompleksisuus kehittyvät taitotasolta toiselle siirryttäessä. 

(Milton 2010: 225.)  

 

Useista hyödyllisistä ominaisuuksistaan huolimatta Eurooppalaisen viitekehyksen 

käyttäminen ei ole osoittautunut aivan ongelmattomaksi, vaikka etenkin viitekehyksen 

taitotasot on hyväksytty laajalti käyttöön. Taitotasoilla on esimerkiksi korvattu aikai-

sempia tasokuvauksia eri koulutusasteilla ilman riittäviä perusteita tai muutoin konteks-

tistaan irrallaan. (Figueras 2012: 482–484.) Lisäksi viitekehyksessä käytetään osittain 

epätarkkoja ilmaisuja (Milton 2010: 213), mikä vaikeuttaa taitotasokuvausten pohjalta 

tehtävää arviointia eri kielissä. Kielenoppijoiden erilaista laadullista ja määrällistä osaa-

mistakaan ei välttämättä pysty viitekehyksen kuvausten perusteella tavoittamaan. 

Havaittujen puutteiden ja haasteiden vuoksi olisikin tärkeää jatkaa viitekehyksen kehit-

tämistä kielenoppijoiden taidon pitkittäistutkimuksilla, joiden tulokset tähtäisivät erityi-

sesti tasokuvausten parantelemiseen. (Figueras 2012: 482–484.) 
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2.3. Oppijansuomen kehittymisen tutkimus 

 

Kielenoppijat tuottavat oppijankieltä eli oppijansuomea, jonka sujuvuuden, tarkkuuden 

tai kompleksisuuden kehittymistä voi tarkastella erikseen (Martin & Alanen 2011: 39). 

Kompleksisuutta eli kielenoppijan ilmausten ja tekstien mutkikkuutta tarkastellaan 

Martinin ja Alasen (2011: 39–40) mukaan yleensä kvantitatiivisin menetelmin, mutta 

muun muassa Niiranen (2010) on tutkinut suomenoppijoiden käyttämien verbiraken-

teiden kompleksisuutta myös kvalitatiivisesti.  

 

Suomessa eri kielitaidon tasoja vertailevaa poikittaistutkimusta ovat hyödyntäneet 

esimerkiksi Grönholm (1992) ja Jantunen (2011a). Lisäksi Martin ym. (2010) ovat 

vertailleet kielenoppijoiden paikallissijojen käyttöä sekä transitiivi- ja passiivi-

konstruktioita Eurooppalaisen viitekehyksen kuudella taitotasolla (A1–C2). He käyttä-

vät suomi toisena kielenä -aineistoa ja soveltavat DEMfad-mallia, jossa oppijankielen 

rakenteita tarkastellaan niiden frekvenssin, distribuution ja tarkkuuden eli kieli-

opillisuuden näkökulmasta (Martin ym. 2010: 58–62). He havaitsivat, että transitiivi-

konstruktiot lisääntyvät tasojen A2 ja B1 välillä, mutta ne pysyvät melko saman-

kaltaisina molemmilla taitotasoilla. Infiniittiset käytöt sen sijaan yleistyvät, esimerkiksi 

nesessiivirakenteen käyttö lisääntyy B1-tasolla. B1- ja B2-tasojen välillä merkittävin 

ero on kvalitatiivinen: tutkituissa konstruktioissa passiivia käytetään enemmän B2-

tasolla. (Martin ym. 2010: 70.) 

 

Reiman (2011) on myös tarkastellut S2-oppijoiden lauserakenteen kehitystä luokitte-

lemalla viitekehyksen kuudella taitotasolla käytettyjä transitiivikonstruktioita, etenkin 

infiniittisiä rakenteita ja passiivia. Tutkimuksen mukaan muun muassa infiniittiset 

käytöt, joihin lukeutuvat myös modaaliset ja nesessiiviset konstruktiot, lisääntyvät ja 

monipuolistuvat ylempiä taitotasoja kohti. Suurimmat prosentuaaliset erot infiniittisten 

muotojen käytössä olivat tasojen B2 ja C1 sekä B1 ja B2 välillä. (Reiman 2011: 151.)  

 

2.4. Oppijansuomen verbisanaston tutkimus 

 

Martin ja Alanen (2011: 40) korostavat, että sanaston kehityksen tutkimuksessa on tär-

keää muistaa, ettei kyse ole vain sanojen määrän kasvusta: suomenoppijan sanasto 
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kehittyy koko ajan myös laadullisesti. S2-tutkimusalalla sanastoa on toistaiseksi tutkittu 

suhteellisen vähäisesti. Tähän mennessä on tarkasteltu esimerkiksi oppikirjoja ja 

suomenruotsalaisten koululaisten sanastoa ainekirjoituksessa (Nissilä 2011: 66), mutta 

jonkin verran muutakin tutkimusta on suomenoppijoiden sanastosta tehty. 

 

Puro (1999: 9–14) tutki S2-oppikirjojen sanastoa ja vertasi sitä myös Suomen kielen 

taajuussanastoon (Saukkonen ym. 1979). Hän otti kuitenkin huomioon tutkimuksessaan, 

että kirjan lisäksi kielenoppijan sanastoon vaikuttavat ainakin opettajan puhe, materiaali 

oppikirjojen ulkopuolelta, erilaiset sanakirjat ja ympäröivä kieliyhteisö. Puron tutki-

missa alkeisoppikirjoissa painotettiin verbien osuutta, ja yleisimmät verbit olivat olla ja 

ei. Tutkituissa oppikirjoissa kymmenen yleisimmän verbin joukossa olivat olla, ei, 

mennä, tulla, sanoa ja voida. (Puro 1999: 10–15.) 

 

Niiranen (2004) on puolestaan tutkinut Norjassa suomen kielen verbien hallintaa kaksi-

kielisillä ja luokkahuoneoppijoilla. Tutkimustulosten perusteella esimerkiksi verbi-

sanaston määrä ja verbien taivutuksen hallinta ovat yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksessa 

vähiten taivutusvirheitä oli informanteilla, joiden suullisessa tuotoksessa esiintyi eniten 

verbilekseemejä ja päinvastoin. (Niiranen 2004: 93, 95.)  

 

Leena Nissilä (2011: 16, 109–110) on tutkinut suomen kielen verbien oppimista viron- 

ja venäjänkielisillä alku-, keski- ja loppuvaiheen kielenoppijoilla itse keräämästään 

aineistosta, joka koostuu pääosin vironkielisten suomenoppijoiden tuotoksista ja jonka 

vertailuaineistona on venäjänkielisten suomenoppijoiden vastaavia tuotoksia. Nissilän 

tutkimus on ensisijaisesti kieltenvälistä vaikutusta tarkastelevaa transfer-tutkimusta, 

mutta se kuuluu myös oppijankielen tutkimuksen kenttään, sillä siinä kuvataan oppijan-

kielen kehitystä ja piirteitä oppimisen eri vaiheissa. Tutkimuksessa käytetään myös 

soveltavaa kontrastiivista analyysia oppijankielen ongelmakohtien selvittämiseksi ja 

niiden analysoimiseksi sekä hyödynnetään käännöstiedettä. (Nissilä 2011: 37.) 

 

Nissilä (2011: 37, 110) tarkastelee pääasiassa suomenoppijoiden tuotoksia, mutta taus-

toittaa myös kielentuottamisprosessia Scriptlog-aineistolla, jossa kirjoitustoiminnot 

tallentuvat tutkijan ulottuville. Vironkielisten suomenoppijoiden tuotoksia ja tuottamista 

tutkimalla hän on selvittänyt erityisesti verbien ja niiden rektioiden valintoja ja niihin 

vaikuttavia tekijöitä kielenoppimisen eri vaiheissa sekä viron kielen vaikutusta oppijan-
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kieleen. Vaikka loppuvaiheen opiskelijat tuottivat enemmän oikeita vastauksia verrat-

tuna alku- ja keskivaiheen suomenoppijoihin, tutkimuksessa muun muassa selvisi, että 

vielä edistyneilläkin virolaisilla suomenoppijoilla on vaikeuksia erityisesti suomen 

kielen verbinvalintojen, mutta jonkin verran myös rektionvalintojen kanssa (Nissilä 

2011: 179–181, 190–196, 217–220). 

 

Verbien taajuus ja opiskeluajan pituus ovat Nissilän (2011: 190–196) mukaan tilastolli-

sesti erittäin merkitseviä tekijöitä verbien hallinnassa, sanahahmon vastaavuus ja 

merkitysvastaavuus puolestaan merkitseviä. Näistä tärkeimmäksi tekijäksi osoittautui 

verbin taajuus. Sen vaikutusta verbin hallintaan Nissilä (2011: 171–178) tarkasteli 

vertaamalla kielenoppijoiden käyttämiä verbejä Suomen kielen taajuussanastoon 

(Saukkonen ym. 1979). Nissilä luokitteli aineiston verbit yleisiin (58 verbiä), melko 

yleisiin (60 verbiä) ja harvinaisiin (57 verbiä). Vastaavat taajuussanaston frekvenssi-

luokat olivat yleisillä verbeillä 1–500, melko yleisillä 501–1000 ja harvinaisilla 1001– 

tai niitä ei esiintynyt taajuussanastossa lainkaan (Nissilä 2011: 171).  

 

Nissilän tutkimuksessa eniten kohdekielen mukaisia vastauksia oli erityisesti yleisten 

verbien tapauksissa: suomenoppijoille helpoimmiksi osoittautuivat siis yleiset verbit. 

Alku- ja keskivaiheen suomenoppijoilla oli loppuvaiheen oppijoita enemmän horjuntaa 

–  esimerkiksi vironmukaisia vastauksia – myös yleisten verbien hallinnassa, kun taas 

loppuvaiheen oppijoilla oli vaikeuksia lähinnä harvinaisten verbien yhteydessä. 

Suomenoppijat olivat usein olettaneet kieltenvälistä samankaltaisuutta tapauksiin, joissa 

sitä ei ollut, mikä on tyypillistä kielenoppimisen alkuvaiheessa. Loppuvaiheen opiske-

lijat prosessoivat etenkin harvinaisia verbejä ja olivat kielitaidon myötä myös rohkaistu-

neet käyttämään enemmän erilaisia kiertoilmauksia kuin alku- ja keskivaiheen suomen-

oppijat. (Nissilä 2011: 171–173, 297–299.) 

 

M. Aalto (2000: 91) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan frekventtien verbien käyttöä 

oppijankielessä. Hän vertailee 20 aikuisen suomenoppijan ja 14:stä äidinkieleltään 

suomenkielisestä lukiolaisesta koostuvan ryhmän verbien käyttöä. Tutkimukseen 

osallistuneet suomenoppijat puhuvat eri lähtökieliä ja ovat opiskelleet suomea eri-

pituisen ajan. Tarkasteltavia verbejä ovat olla, saada, tulla, voida, pitää, tehdä, sanoa, 

antaa, mennä ja nähdä. Tutkielmassa selvitetään paitsi eri merkityksiä ja konteksteja, 
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joissa kielenoppijat suomen kielen frekventeimpiä verbejä käyttävät, myös verbien 

käytössä esiintyviä semanttisia ongelmia. (M. Aalto 2000: 91–93.)  

 

M. Aallon (2000: 94) tutkimuksen suomenoppijat käyttävät enemmän verbejä olla, tulla, 

voida ja mennä kuin suomenkielisten vertailuryhmä. Erityisesti olla-verbillä korvataan 

muiden verbien käyttöä. Kielenoppijoilla on varsinkin oppimisen alkuvaiheessa käytös-

sään vain rajallinen verbivalikoima, kun taas syntyperäisillä on hallussaan useita merki-

tykseltään täsmällisempiä verbejä. Lisäksi suomenkielisten vertailuryhmä käyttää 

kielenoppijoita enemmän verbejä saada, pitää, tehdä, antaa ja nähdä, mutta erot eivät 

olleet kovin suuria. Kaiken kaikkiaan yleisten verbien hallinta on edistyneillä suomen-

oppijoilla alkeistason oppijoita parempi ja verbien käyttö erilaisissa konteksteissa ja 

merkityksissä monipuolisempaa. Suomenkielisten vertailuryhmän verbien käyttö oli 

kuitenkin odotetusti vielä edistyneitä oppijoita monimerkityksisempää. (M. Aalto 2000: 

94–95, 100, 106–107.) 

 

2.5. Oppijansuomen verbiketjujen tutkimus 

 

Niiranen (2010) on tehnyt tapaustutkimuksen kompleksisten verbikonstruktioiden, 

kuten verbiketjujen, esiintymisestä kouluikäisillä suomenoppijoilla, jotka elävät erilai-

sissa kieliympäristöissä. Tapaustutkimuksessa Niiranen on tarkastellut muun muassa 

abstraktien verbien infinitiivi- ja lausetäydennyksiä suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä. 

Niiranen on ottanut verbirakenteiden tarkastelussa huomioon, etteivät kielenoppijan 

käyttämät verbiketjut välttämättä ole täysin suomen kieliopin mukaisia. Suomenoppijan 

verbiketju voi esimerkiksi koostua kahdesta persoonamuodossa taivutetusta verbistä, 

mutta silti toimia suomen kielen verbiketjun tehtävässä, kuten esimerkissä Ehh minä 

haluan lue (tauko) luen tuo sarjakuva. (Niiranen 2010: 160–162, 173.)  

 

Vaikka Niirasen aineisto oli pieni, sen analyysi vahvisti käsitystä siitä, että kielen-

oppijoiden käyttämien verbilemmojen määrä kertoo myös sanaston hallinnasta. 

Tutkimus myös osoittaa, että eritasoiset kielenoppijat osaavat käyttää kompleksisia 

verbikonstruktioita eri tavalla. Kun sanasto laajenee, monipuolistuu myös konstruk-

tioiden käyttö. Siten esimerkiksi abstrakteihin verbeihin liittyvä verbiketjujen käyttö on 

vielä vähäistä, jos kielenoppija tukeutuu enimmäkseen konkreettisiin verbeihin, niin 

kuin kielenoppimisen alkuvaiheessa on tyypillistä. Niirasen aineistossa kaksikieliset 
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informantit käyttävät runsaasti esimerkiksi verbiketjuja, mutta luokkahuoneoppijalla 

verbiketjujen käyttö perustuu suullisissa tehtävissä vain haluta-verbiin ja kirjallisissa 

ainoastaan pitää- ja haluta-verbeihin. Tutkimuksen perusteella informanttien erilaisilla 

mahdollisuuksilla käyttää kieltä kouluopetuksen ulkopuolella olikin merkitystä verbien 

oppimisen ja niihin liittyvien kompleksisten verbirakenteiden osaamisessa. (Niiranen 

2010: 160–161, 170, 185.)  

 

Terhi Haapala (2008) tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan suomenoppijoiden finiitti-

taivutuksen kehittymistä YKI-aineiston
7
 kolmelta taitotasolta (perus-, keski- ja ylin 

taso). Hän käytti tutkielmansa aineistona YKI-testin kirjoittamisosion tuotoksia ja tutki 

suomenoppijoiden käyttämiä verbinmuotoja ja niiden kompleksistumista eri taitotasoilla 

sekä huomioi myös niissä esiintyviä virhetyyppejä. Haapala poimi aineistosta finiittisiä 

verbiytimiä ja tarkasteli niitä lähinnä kvalitatiivisesti, mutta erilaisten verbiytimien 

esiintymistä kielitaidon edetessä hän tutki tuotoksista myös kvantitatiivisesti. (Haapala 

2008: 5–15.) 

 

Haapala (2008: 63) tutki myös aineistossa esiintyviä moniosaisia predikaatteja: verbi-

ketjuja, verbiketjumaisia rakenteita ja verbiliittoja. Näitä esiintyy keski- (24 %) ja 

ylimmän tason (22 %) tuotoksissa enemmän kuin perustason (14 %) tuotoksissa. Eniten 

moniosaisia predikaatteja on käytetty kuitenkin keskitasolla, ja siten keskitason 

suomenoppijoilla vaikuttaisi olevan monipuolisin ja kompleksisin verbintaivutus, mitä 

Haapala selittää osittain opettamisjärjestyksellä ja kielenoppimisen yleisillä suuntauk-

silla. Käytännössä keski- ja ylimmällä tasolla moniosaisten predikaattien prosentuaa-

linen osuus on lähes yhtä suuri. Lisäksi tutkimuksessa verbirakenteet ovat odotetusti sitä 

virheettömämpiä, mitä ylemmästä kielitaidon tasosta on kyse. (Haapala 2008: 90–91.) 

 

Verbiketjujen kehittymistä suomi toisena kielenä -oppijoiden kielessä on pro gradu  

-työssään tutkinut myös Paavola (2008). Hän tarkasteli suomea toisena kielenä opettele-

vien aikuisten verbiketjujen käyttöä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla A1–C2. 

Aineistonaan hän käytti Cefling-hankkeeseen koottua yleisten kielitutkintojen korpus-

aineistoa. Paavola (2008: 4) pohjaa tutkielmansa kielen omaksumiseen ja konstruktio-

                                                           
7
 YKI on lyhenne aikuisten kielenoppijoiden toiminnallista kielitaitoa arvioivista yleisistä 

kielitutkinnoista. Testissä on neljä osakoetta, joita ovat puheen ymmärtäminen, puhuminen, tekstin 

ymmärtäminen ja kirjoittaminen. (Opetushallitus 2011: 5.) 
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lähtöiseen eli kielenkäytön todellisia rakenteita hyödyntävään kielentarkasteluuun sekä 

käyttää DEMfad-mallia (esim. Martin ym. 2010), jossa oppijankielen verbiketjuja 

tarkastellaan niiden frekvenssin, distribuution ja tarkkuuden näkökulmasta. Paavolan 

(2008: 4) tutkielma liittyy lähinnä morfologian ja syntaksin tutkimukseen, sanaston-

tutkimukseen se linkittyy vain osaksi.  

 

Paavolan (2008: 36–37) saamien tulosten mukaan aineistossa yleisimpiä olivat voida-, 

haluta- ja pitää-verbien yhteyteen kehkeytyvät verbiketjut, mutta ylempiä taitotasoja 

kohti siirryttäessä suomenoppijoiden käyttämien pääverbien määrä kasvaa. Frekven-

teimpiä pääverbin täydennyksiä olivat A-infinitiivimuodot, sen sijaan MA-infinitiivit 

olivat selvästi harvinaisempia. Lisäksi verbiketjut muuttuvat suomen kielen mukaisem-

miksi kielitaidon karttuessa, ja varsinkin B1- ja B2-tasojen taitteessa suomenoppijoiden 

verbiketjujen muodostaminen saavuttaa noin 80 % tarkkuuden. (Paavola 2008: 39.) 

 

2.6. Verbisanaston rikastumisen mittaaminen 

 

Sanaston rikkaus eli leksikaalinen diversiteetti tarkoittaa sanaston laajuutta sekä toiston 

välttämistä tietyssä kielenotoksessa, esimerkiksi tekstissä (Malvern & Richards 2013: 1). 

Saarelan (1997: 52) mukaan sanaston monipuolinen käyttö voi myös olla sanaston 

rikkautta, jolloin tekstissä esiintyy useita eri sanoja ja monia niistä käytetään useammin 

kuin kerran. Sanaston rikkautta on tutkittu kvantitatiivisesti vaihtelevuutta kuvaavilla 

kertoimilla esimerkiksi äidinkielisistä korpuksista kirjailijoiden kieltä tutkittaessa 

(Grönholm 1992: 241). Sanaston rikastumisen mittareilla voi myös saada kvanti-

tatiivista tietoa esimerkiksi vieraan kielen oppijan kirjallisten tai suullisisten tuotosten 

sanavaraston laajuudesta ja monipuolisuudesta (Laufer & Nation 1995: 307; Vermeer 

2004: 174).  Grönholm (1992: 241) tuo esiin myös kvantitatiivisen tutkimuksen käytön 

kielenoppijan sanaston rikkauden ja vaihtelevuuden tarkastelussa eräänlaisen yleis-

kuvan saamiseksi.   

 

Suomen kielessä sanaston rikkautta mittaavia indeksejä voi käyttää sekä sananmuotojen 

että sanojen rikkauden tutkimukseen, jolloin voidaan saada tietoa sanaston ja muoto-

rakenteen vaihtelusta (Niemikorpi 1991: 44). Mittaustapoja on kolmea päätyyppiä: 

sanojen ja niiden esiintymien, sanojen taajuuden tai yhden kerran esiintyvien sanojen 

määrän tarkastelu (Särkkä 1987: 131; Niemikorpi 1991: 44).  
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Sanastolaskelmissa lähtökohtana voivat siis olla sananmuodot tai lemmat. Korpus-

aineiston sanastoa ja sen rikastumista on mahdollista tutkia esimerkiksi absoluuttisilla 

keskiarvoluvuilla tai erilaisilla mittareilla. Sanaston rikkautta voidaan tarkastella myös 

sanafrekvenssien perusteella eli tutkimalla koko otoksen sanojen taajuutta. Jos suuri osa 

tutkittavasta tekstiaineistosta koostuu kielen suurtaajuisista sanoista, kieltä pidetään 

köyhänä ja päinvastoin. Rikkautta voi mitata myös tekstissä vain kerran esiintyvien 

sanojen eli hapaks legomenon -sanojen (HL-sanat) ja niiden suhteellisten osuuksien 

avulla. (Grönholm 1992: 239–240.)  

 

Erilaisia sanaston rikkausmittareita ovat käyttäneet tutkimuksissaan esimerkiksi Särkkä 

(1987: 129–133), Vermeer (2000: 65–83) ja Grönholm (1992: 239–251). Varsinkin 

Särkkä (1987: 135–136) ja Vermeer (2000: 68–69, 76–77; 2004: 174) suhtautuvat 

kriittisesti erityisesti lemmojen (V) ja sananmuotojen (N) suhteeseen perustuviin mitta-

reihin, kuten TTR-arvoon 
8
 ja Guiraud’n indeksiin

9
, vaikka muun muassa Vermeerin 

ja Grönholmin (1992: 251) tutkimuksissa Guiraud’n indeksi antoi perinteistä TTR-arvoa 

luotettavampia tuloksia. TTR on herkkä tekstien pituudelle – etenkin eripituisten tekstin 

vertailu on epäluotettavaa – eikä se pysty myöskään osoittamaan sanaston kasvua 

pitkittäistutkimuksissa. Tosin myös Guiraud’n indeksin luotettavuus vähenee, kun esi-

merkiksi kielenoppijan sanasto on karttunut tarpeeksi pitkälle. (Vermeer 2000: 68–69, 

76–77; 2004: 174.) Särkän (1987: 135–136) mukaan indeksit lähtökohtaisesti mittaavat 

erilaisia asioita, saattavat tuottaa keskenään ristiriitaisia tuloksia ja lisäksi monenlaisia 

virhelähteitä on runsaasti. Sanaston rikkauden mittaamiseksi pyritäänkin jatkuvasti 

kehittämään entistä luotettavampia matemaattisia menetelmiä (Malvern & Richards 

2013: 1). 

 

Vaikka sanaston rikkauden mittareissa on erilaisia haasteita (ks. esim. Särkkä 1987; 

Vermeer 2004; Malvern ja Richards 2013), niiden avulla voi tarkastella ja vertailla 

kvantitatiivisesti esimerkiksi suurta määrää tekstiä ja tehdä vähintääkin suuntaa antavia 

johtopäätöksiä tutkittavasta sanastosta. Tilastollista kuvausta käytettäessä on mahdol-

lista keskittyä koko leksikon tarkasteluun esimerkiksi sanaluokittain (esim. Laine-

                                                           
8
 TTR eli sanojen tyyppi/esiintymä-suhde lasketaan kaavalla V/N (Vermeer 2000: 66) ja voidaan esittää 

prosenttilukuina kaavalla V/N*100 (esim. Grönholm 1992: 242–243). 
9
 Guiraud'n indeksi lasketaan kaavalla V/√N  (Vermeer 2000: 66) Verbisanastoa tutkittaessa verbien 

määrä jaetaan verbisaneiden määrän neliöjuurella (Grönholm 1992: 248). 
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Leinonen 2013; Malin 2012; Saarela 1997), mutta tutkimuksessa voi myös keskittyä 

ainoastaan yhteen sanaluokkaan.  

 

Esimerkiksi Grönholm (1992: 239–251) vertailee äidinkieleltään suomen- ja ruotsin-

kielisiä 4.-, 6.- ja 8.-luokkalaisia ja havainnollistaa verbisanaston kehittymistä tilastolli-

silla lukuarvoilla. Grönholm (1992: 241) tarkastelee koululaisten sanastoa laskemalla 

jokaisen ikäluokan kohdalle muun muassa verbien TTR-arvon ja Guiraud'n indeksin 

oppilaiden käyttämistä verbilemmoista ja verbinmuodoista. Vaikka monet tunnetuista 

rajoituksista huolimatta ovat käyttäneet TTR-arvoa ja Guiraud'n indeksiä sanaston 

monipuolistumisen tutkimuksissaan, muun muassa Saarela (1997) ja Laine-Leinonen 

(2013) ovat käyttäneet myös tutkimusaineistoihinsa paremmin soveltuvia ja luotetta-

vampia mittareita. 

 

Saarela (1997: 14–17) on tutkinut eri-ikäisten peruskoululaisten kirjoitelmia kuvatak-

seen niissä esiintyvän sanaston kehittymistä eli tässä tapauksessa sanaston muuttumista 

aikuismaisemmaksi. Yksi hänen hyödyntämistä menetelmistään oli sanaston moni-

puolisuutta eli rikkautta kuvaava Shannonin diversiteetti-indeksi (myös Shannonin 

entropia, Shannonin-Weaverin diversiteetti-indeksi), joka korjaa tutkimusaineistosta 

muun muassa suurtaajuisten sanojen aiheuttaman vinouman. Saarela soveltaa 

Shannonin indeksiä suomenkielisten oppilaiden koko sanastoon, joten tekstien sanasto 

oli melko laajasti käytettyä ja tasaisesti jakautunutta kaikilla tutkituilla luokka-asteilla 

(2.-, 4.-, 6. ja 8.-luokka). Oppilaiden diversiteettien (keskiarvot välillä 3,50–4,36) osuus 

maksimaalisesta diversiteetistä olikin 94,72–96,76 %, mikä kertoo sanaston laajasta 

käytöstä. Tutkimuksessa monipuolisuus myös lisääntyi ylemmillä luokilla. (Saarela 

1997: 51, 105–107.) 

 

Malinin (2012: 18–19) pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin suomi toisena kielenä -oppi-

joiden sanavaraston kehittymistä Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisilla taitotasoilla. 

Aineisto koostui aikuisten yleisten kielitutkintojen kirjallisista tuotoksista sekä Cefling-

hanketta varten hankitusta koululaisaineistosta. Malinin erityisenä ansiona oli tiettyjen 

rikkauslukujen (esim. MTLD) soveltaminen ensimmäistä kertaa suomenkieliseen 

aineistoon. Malin kuitenkin käytti uusien menetelmien ohella myös kritisoitua TTR-

arvoa.  
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Malin lemmatisoi aineiston itse ja lähetti sen Ohion yliopistoon professori Scott 

Jarvisille, jossa aineisto analysoitiin rikkauslukujen laskemiseen suunnitellulla ohjel-

malla. Ohjelma laski aineiston koko sanastosta Shannonin indeksin, sisältösanojen 

harvinaisuustunnusluvun, harvinaisuustunnusluvun, monipuolisuustunnusluvun (MTLD) 

sekä tasapuolisuus- ja hajaannustunnusluvun. Näistä luotettavimmat tulokset antoivat 

kuitenkin Shannonin diversiteetti-indeksi ja monipuolisuustunnusluku. Tutkimuksessa 

kielenoppijoiden diversiteettiarvot kasvavat taitotasolta A1 (5,55) taitotasolle C2 (6,65). 

Suomenoppijoiden sanaston diversiteetti lisääntyy noin 0,22 yksikköä taitotasojen 

välillä lukuun ottamatta 0,42 yksikön muutosta tasojen B2 ja C1 välillä. Kokonaisuu-

dessaan merkittävimmän muutoksen sanaston kehittymisessä Malin havaitsikin siirryttä-

essä taitotasolta B2 tasolle C1. Tasojen A1 ja A2 välillä sen sijaan sanasto ei juurikaan 

monipuolistunut. (Malin 2012: 26, 35–37, 50–51, 64–65.) 

 

Laine-Leinonen (2013: 2) tarkasteli pro gradu -työssään monipuolisilla rikkausluvuilla 

äidinkieleltään suomenkielisten alakoululaisten tekstejä Koulukorpus-aineistosta, muun 

muassa sanaluokittain. Hän käytti sanaston rikastumisen tarkasteluun aineistossa yhden 

kerran esiintyviä HL-sanoja sekä varsinaisista rikkausluvuista Saarelan (1997) tapaan 

Shannonin diversiteetti-indeksiä, mutta myös Herdanin Vm-indeksiä, TTRCarr-indeksiä 

ja Honorén R-indeksiä. Laine-Leinonen käsitteli HL-sanoja monipuolisesti, mutta 

tutkielmani kannalta mielenkiintoista oli HL-sanojen määrän lisääntyminen oppilaiden 

kirjoitelmissa ylempiä luokka-asteita kohti. HL-verbejä esiintyi myös substantiivien 

jälkeen eniten. Niitä oli 1.–2.-luokalla 13–14 % ja 3.–6.-luokilla 16–19 % kaikista HL-

sanoista. (Laine-Leinonen 2013: 71,  74–75, 77–79). 

 

Laine-Leinonen (2013: 80–81) vertaili muun muassa 2.-, 4.- ja 6.-luokkalaisten tyttöjen 

ja poikien sanaston rikkautta sanaluokittain ja kokonaisuudessaan käyttämällä 

Shannonin diversiteetti-indeksiä. Tutkimustuloksissa rikkausluvut kertovat tyttöjen 

sanaston olevan poikien sanastoa monipuolisempaa kaikilla luokkatasoilla. Tytöillä ja 

pojilla kaikkien sanaluokkien sanaston monipuolisuus lisääntyi myös tasaisesti joka 

luokalla. Poikien verbisanaston diversiteetti oli 2.-luokalla noin 3,6, 4.-luokalla 3,8 ja 

6.-luokalla 4,1, eli verbien käyttö monipuolistui melko tasaisesti. Vastaavat diversi-

teetti-arvot tytöillä olivat 2.-luokalla noin 3,9, neljäsluokkalaisilla 4,2 ja kuudes-

luokkalaisilla 4,4, mikä myös viittaa verbisanaston käytön monipuolistumiseen iän ja 

taitojen karttuessa. (Laine-Leinonen 2013: 80–81.) 
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2.7. Korpuslingvistiikka oppijansuomen tutkimuksessa 

 

Tognini-Bonelli (2001: 2) määrittelee korpuksen tietynkielisten tekstien kokoelmaksi, 

jota voi hyödyntää kielitieteellisessä tutkimuksessa. Korpusanalyysissa pyritäänkin 

yleensä selvittämään ja laskemaan tekstissä ilmeneviä oppijankielen piirteitä, esimer-

kiksi leksikaalis-kieliopillisia piirteitä, hakutoimintojen tai -työkalujen avulla
10

 (Barlow 

2005: 335–336).  

 

Korpuslingvistinen oppijankielen tutkimus voi olla korpuspohjaista tai -vetoista 

(Tognini-Bonelli 2001: 65; Barlow 2005: 344). Tognini-Bonellin (2001: 65–66) 

mukaan korpuspohjaisessa tutkimuksessa tarkasteltavat kielelliset yksiköt tai ilmiöt on 

määritelty ennen tutkimuksen aloittamista, eivätkä korpuksesta saadut ennakkoteoriaan 

sopimattomat tuloksetkaan yleensä aiheuta mainittavia muutoksia lingvistisen tutki-

muksen teoreettiseen asetelmaan. Sen sijaan korpusvetoisessa menetelmässä nojaudu-

taan aineistolähtöisesti korpuksen antamiin mahdollisuuksiin: teoreettinen päättely 

pohjautuu korpusaineistosta saatuihin tuloksiin (Tognini-Bonelli 2001: 84). 

 

Oppijansuomea ja sen kehittymistä on myös mahdollista tutkia laajoista korpus-

aineistoista. Jantusen (2008: 67–68) mukaan voidaan tehdä paitsi kielenpiirre- ja kieli-

kohtaisia tutkimuksia myös pyrkiä selvittämään oppijankielen yleisempiä lain-

alaisuuksia – oppijankielen universaaleja – eri kielten korpustutkimuksen kautta. Kun 

oppijankielestä saadaan riittävästi tilastollista tietoa eri korpuksiin, on mahdollista 

selvittää myös sanastosta oppijoiden kannalta olennaista tietoa (Nissilä 2011: 70).  

 

Oppijansuomen tutkimusta varten on jo useiden vuosien ajan kerätty korpusaineistoja 

(Nissilä 2011: 66). Oulussa, Jyväskylässä ja Turussa onkin koottu materiaalia kolmeen 

oppijansuomea sisältävään laajaan sähköiseen tekstiaineistoon: Kansainväliseen 

oppijansuomen korpukseen (ICLFI, International Corpus of Learner Finnish), Yleisten 

kielitutkintojen YKI-korpukseen ja Edistyneiden suomenoppijoiden korpukseen. Jyväs-

kylän YKI-korpuksen aineistoa on kerätty Suomessa yleistä kielitutkintoa suorittavilta 

opiskelijoilta: kyseessä on siis suomi toisena kielenä -korpus. Turussa kerätyssä aineis-

tossa on puolestaan edistyneiden suomenoppijoiden akateemisia tekstejä. Oulussa koot-

                                                           
10

 Korpusanalyysiä voidaan käyttää myös muuhun kielitieteelliseen tutkimukseen kuin oppijankielen 

tutkimukseen (esim. Niemikorpi 1991: 29–30 Oulun korpuksesta). 
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tavaan ICLFI-korpukseen kerätään jatkuvasti suomi vieraana kielenä -aineistoa ulko-

maisista opetuspisteistä. (Jantunen 2011b: 88.)  

 

Kansainvälisen oppijansuomen korpusta (ICLFI) on käytetty jo jonkin verran korpus-

lingvistiseen tutkimukseen. Toistaiseksi merkittävin tutkimus on Marianne Spoelmanin 

(2013: 15, 181–184) väitöskirja, jossa on tarkasteltu partitiiviobjektin, -subjektin ja  

-predikatiivin käyttöä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaisesti arvioiduissa 

viron-, saksan- ja hollanninkielisten suomenoppijoiden teksteissä. Tutkimuksessa on 

pyritty tunnistamaan ja todistamaan eri lähtö- ja kohdekielten aiheuttamia ongelma-

kohtia partitiivin oppimisessa, jotta kielenoppimista ja -opetusta voitaisiin kehittää eri 

lähtökielisten suomenoppijoiden tarpeita vastaaviksi (Spoelman 2013: 361–366). 

Spoelman (2013: 188–190) hyödynsi tutkimuksessaan ICLFI-korpuksen raakateksti-

aineistoa, jota annotoitiin partitiivimuotojen tutkimukseen laaditulla MS Word Macro  

-ohjelmalla. 

 

Kansainvälisestä oppijansuomen korpuksesta on julkaistu joitakin tutkimusartikkeleita 

(esim. Jantunen 2011a; 2011b). Lisäksi siitä on tehty opinnäytetöitä, kuten Seppälän 

(2012) koko korpuksen raakatekstien verbiketjuja fraseologisesti tarkasteleva pro gradu 

-tutkielma ja Otto Kalliorannan (2009) korpusvetoinen pro gradu paljon-adverbin 

myötäesiintymistä oppijansuomessa. Tähänastisissa tutkielmissa on kuitenkin keskitytty 

tutkimaan tiettyä kielenpiirrettä koko raakatekstiaineistosta. Tekeillä on myös ainakin 

ICLFI-korpusaineiston virheannotointiin liittyvä opinnäytetyö.  
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

 

Pro gradu -tutkielmani tutkimusaineistona on Kansainvälinen oppijansuomen korpus 

(ICLFI), johon on kerätty suomi vieraana kielenä -aineistoa yli 20 ulkomaisesta yli-

opistosta vuodesta 2007 lähtien (Jantunen 2011b: 86). ICLFI-korpus on moniteksti-

lajinen, eli se sisältää oppijankielen tekstejä, jotka edustavat useita fiktiivisiä ja ei-fiktii-

visiä genrekategorioita. Korpukseen on kerätty ainoastaan kirjoitettuja oppijankielen 

tekstejä suomenoppijoilta, jotka edustavat 22:ta äidinkieltä. Vaikka joistakin opetus-

pisteistä kerätään tuotoksia samoiltakin opiskelijoilta useamman kerran, aineisto ei 

moneltakaan osin sovellu autenttiseen pitkittäistutkimukseen. ICLFI-peruskorpus koos-

tuu raakateksteistä, joihin ei ole lisätty lingvististä metatietoa, mutta sen teksteistä tuote-

taan parhaillaan rinnakkaista, kieliopillisesti koodattua aineistoa.  (Jantunen 2011b: 90, 

92.) 

 

Kansainvälisessä oppijansuomen korpuksessa suomenoppijoilta kerätyt tekstit on alun 

perin jaoteltu annetun opetustuntimäärän mukaan, mutta aineistoa on jo osittain luoki-

teltu myös Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) mukaisiin taitotasoihin (A1–C2). 

EVK-perustainen arviointi antaa kuitenkin erityisesti virolaisten suomenoppijoiden 

kielitaidosta todenmukaisemman kuvan, sillä opetustuntimäärään perustuva jaottelu ei 

ota huomioon lähisukukielen tuomaa etua alkuvaiheen kielenopiskeluun eikä myöskään 

luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa kielenoppimista tai -omaksumista. (Jantunen 

2011b: 92, 96–97.)  

 

ICLFI-korpuksessa on yhteensä noin 867 000 sanetta eri lähtökielisiltä suomen-

oppijoilta. Korpusaineisto karttuu jatkuvasti, joten tutkimuskäyttöön on jäädytetty 

puolivuosittain päivitettävä versio ICLFI 3.1. Siinä annotoitua
11

 aineistoa on yhteensä 

257 704 sanetta. Vironkielisten annotoimaton aineisto kattaa yhteensä 215 271 sanetta 

ja siitä annotoitu osakorpus 129 704 sanetta. (ICLFI 3.1 14.6.2013.) 

 

Tutkielmassani käytän 14.6.2013 jäädytettyä vironkielisten suomenoppijoiden anno-

toitua osakorpusta (ANNO CEFR 3.1), jossa eri sanaluokat on lemmatisoitu
12

 erillisten 

hakujen tekemistä varten. Osakorpuksen tekstit on järjestetty jälkeenpäin Eurooppa-

                                                           
11

 Annotointi on kieliopillisen tiedon lisäämistä sähköiseen aineistoon (esim. Leech 2004).  
12

 Lemmatisointi on sanojen palauttamista perusmuotoihin eli lemmoihin esimerkiksi 

annotointianalyysissa (Karlsson 2006: 188; Jantunen 2011a: 51–52). 
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laisen viitekehyksen taitotasoille A1–C2 niin, että tuotos sijoittuu tietylle taitotasolle, 

jos siitä on saatu vähintään kaksi samaa arviota ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Taito-

tasoittain arvioidusta aineistosta on poistettu sellaiset tekstit, joiden tasosta asiantuntijat 

eivät ole olleet yhtä mieltä. Viron ja suomen kielten rakenteellinen ja leksikaalinen 

samankaltaisuus nopeuttaa lähisukukielen oppimista (esim. Kaivapalu & Muikku-

Werner 2010: 73), joten vironkieliset suomenoppijat siirtyvät opiskellessaan melko 

nopeasti alkeistasolta (A1) edistyneemmille taitotasoille. Osakorpuksessa suuri osa 

suomenoppijoiden tuotoksista painottuukin keskimääräisille taitotasoille (A2–B1).  

 

Käyttämäni annotoidun osakorpuksen (ICLFI ANNO CEFR 3.1) tekstiaineisto on 

kerätty yliopisto-opiskelijoilta Tallinnasta ja Tartosta (taulukko 2). Tutkielmassani 

tarkastelen ainoastaan taitotasojen A2–B2 fiktiivisiä tuotoksia (yhteensä 733), joihin 

olen valikoinut vain kertomuksiksi luokitellut tekstit. Kertomusten aihepiirit vaihtelevat, 

koska niitä on kerätty eri aikaan, eri yliopistojen opiskelijoilta ja eritasoisilta suomen-

oppijoilta. Taitotasoilla A2 ja B1 suurin osa teksteistä käsitteli omaa päivää, perhettä tai 

kotia. B1-tasolla oli myös useita muita aihepiirejä, kuten elämäkerta, harrastukset ja 

kesäloma. B2-tasolla aihepiirit vaihtelivat eniten, vaikka suuri osa kertomuksista käsit-

telikin omasta päivästä kertomista, kesälomaa, perhettä, kotia, harrastuksia, elämäkertaa 

ja säätä.    

 

 
Taulukko 2. Fiktiivisten tuotosten ja sananmuotojen (saneiden) lukumäärä taitotasoilla A2–B2. 

keräyspaikka ja -vuosi 
A2 A2  B1 B1  B2 B2  

tuotokset saneet tuotokset saneet tuotokset saneet 

Tallinna08 7 482 3 339 4 705 

Tallinna09     1 64 

Tallinna10 5 675 2 419 1 245 

Tartto07 154 12 069 108 11 663 14 1 685 

Tartto08 33 2 678 259 26 513 48 8 507 

Tartto09 23 1857 40 4 350 16 3 038 

Tartto10   9 1 183 6 832 

yhteensä 222 17 761 421 44 467 90 15 076 

 

 

A- ja B-tason fiktiiviset tuotokset valitsin minimoidakseni eri tekstilajien vaikutuksen 

aineiston verbisanaston rikkauteen (ks. Vermeer 2000: 77). Kertomusten aihepiirit kui-

tenkin vaihtelevat runsaasti, minkä vuoksi niiden vaikutusta verbisanastoon ei voi täysin 
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kontrolloida Vermeerin (2000: 77) ohjeistusten mukaisesti. Lisäksi valtaosalla tasojen 

A2–B2 suomenoppijoista oli korpuksen taustatietojen mukaan käytössään sama Suomi 

selväksi -oppikirja, ja suurin osa tuotoksista oli valmisteltu kotona eikä spontaanissa 

luokkatilanteessa ilman apuvälineitä. Nämä seikat on otettava huomioon tulosten tulkin-

nassa. A1-alkeistason ja taitavan kielenkäyttäjän tason (C1–C2) tekstien läpikäynti olisi 

myös suotavaa taitotasoja vertailevassa tutkimusasetelmassa, mutta ne täytyi rajata 

tarkastelun ulkopuolelle saatavilla olleiden tuotosten vähyyden vuoksi. 

 

Pro gradu -tutkielmani tutkimusote on pääasiassa kvantitatiivinen, vaikka täydennän ja 

havainnollistan saamiani tuloksia kvalitatiivisilla aineistoesimerkeillä. Tutkielma on 

lähinnä korpuspohjainen poikittaistutkimus, jossa tarkastelen eri taitotasoilla olevien 

suomenoppijoiden verbisanaston kehittymistä Barlow’n (2005: 349–350) mainitseman 

näennäispitkittäistutkimuksen tapaan. Tarkastelen vironkielisten annotoituja, produk-

tiivisia tuotoksia käyttämällä WordSmithTools -ohjelman (WST) concord-työkalua, 

jonka avulla erittelen jokaisen taitotason verbilemmat ja verbinmuodot sekä niiden 

lukumäärät.  

 

Suomenoppijoiden verbiketjuja ovat tutkineet eri menetelmin muun muassa Niiranen 

(2010), Haapala (2008) ja Paavola (2008). Tässä tutkielmassa tarkastelen suomen-

oppijoiden verbiketjuissa ja verbiketjun kaltaisissa rakenteissa esiintyviä verbejä, niiden 

lukumäärää ja niistä muodostuvien predikaattien pituutta. Tältä osin kartoitan siis pinta-

puolisesti myös aineistossa esiintyvien verbirakenteiden kompleksistumista.  

 

Suomenoppijoiden verbisanaston rikkautta lähestyn eri mittaustapojen kautta, joihin 

Niemikorpi (1991: 44) lukee siis sanojen ja niiden esiintymien tarkastelun sekä sanojen 

taajuuden tai HL-sanojen määrän tarkastelun. Ensiksi kartoitan suomenoppijoiden 

taajimmin käyttämiä verbejä vertaamalla eri taitotasoilla esiintyviä verbilemmoja ja nii-

den frekvenssiä Suomen kielen taajuussanastoon (Saukkonen ym. 1979) Nissilää (2011: 

171–178 ja Puroa (1999: 10–15) mukaillen. Yleisimmin käytettyjen verbien taajuutta 

tutkittavassa osakorpuksessa havainnollistan taitotasoittain myös  kumulatiivisella frek-

venssillä (esim. Metsämuuronen 2003: 282–283).   

 

Taajuuden lisäksi lähestyn verbisanaston rikkautta myös erilaisilla mittareilla, mutta 

valitsin jättäväni esimerkiksi laajasti kritisoidut (esim. Särkkä 1987; Vermeer 2000, 
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2004) Guiraud’n indeksin sekä koko verbisanaston TTR-arvon menetelmieni ulko-

puolelle. Sovellan aineistoon kuitenkin kahta tilastollista tunnuslukua, Shannonin diver-

siteetti-indeksiä ja HL-sanojen – tässä tutkielmassa HL-verbien – tarkastelua.  

 

Hajontaan perustuvalla Shannonin indeksillä pyrin kuvaamaan vaihtelua, jota on 

suomenoppijoiden käyttämien verbilemmojen esiintyvyydessä eri taitotasoilla. Mitä 

monimuotoisempi teksti tunnusluvun mukaan on, sitä enemmän ja tasaisemmin verbin-

muotojen määrältä jakautuneita lemmoja se sisältää. Lukuarvo on pienimmillään 

    , kun kaikki aineiston saneet ovat samasta lemmasta peräisin olevia sanan-

muotoja, ja suurimmillaan, kun kunkin lemman esiintymien frekvenssi on yhtä suuri. 

(Saarela 1997: 51; Malin 2012: 26; Laine-Leinonen 2013: 77–78.) 

 

Suomenoppijoiden tuotoksista saamistani verbilemmojen ja verbinmuotojen määristä 

lasken siis Saarelan (1997), Malinin (2012) ja Laine-Leinosen (2013) tapaan Shannonin 

diversiteetti-indeksin, joka korjaa esimerkiksi suurtaajuisen olla-verbin esiintymistä 

tutkimusaineistossa (Saarela 1997: 105). Shannonin diversiteetti-indeksi määritellään 

seuraavalla kaavalla (ks. kaikki kaavat esim. Saarela 1997: 52):  

 

     ∑       
 
     

 

Diversiteetti-indeksin    laskemisessa otetaan huomioon aineistossa esiintyvien 

lemmojen suhteellinen frekvenssi pi ja niiden määrä   sekä käytetään luonnollista loga-

ritmia ln suurtaajuisten verbilemmojen vaikutuksen tasoittamiseen. Lisäksi voidaan las-

kea myös indeksin maksimiarvo H’max. Diversiteetin    osuus maksimidiversiteetistä 

H’max ilmaisee, miten monipuolista sanaston käyttö kullakin taitotasolla on (Saarela 

1997: 105; Laine-Leinonen 2013: 77–78). Maksimiarvo  lasketaan seuraavasti:  

 

           

 

Diversiteetin yhteydessä lasketaan myös jakauman tasaisuutta mittaava suhdeluku, joka 

kertoo aineiston lemmojen käytön tasaisuudesta tai epätasaisuudesta. Jos J’ on lähellä 

maksimaalista arvoaan 1, aineistossa käytetään eri lemmoja hyvin tasaisesti. (Saarela 

1997: 52; Laine-Leinonen 2013: 77–78). Suhdeluku helpottaa tutkielmassani taito-
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tasojen keskinäistä vertailua, sillä se kertoo jakaumien tasaisuudesta, vaikka eri taito-

tasoilla lemmojen lukumäärä vaihtelee.    

 

Jakauman tasaisuusluku J’ lasketaan kaavalla: 

 

   
  

       
  

 

Shannonin diversiteetti-indeksillä selvitän verbisanaston monipuolisuutta hajonnan 

näkökulmasta, mutta täydennän sanaston rikkauden mittaamista tarkastelemalla HL-

verbien esiintymistä. Yhden kerran esiintyvien verbilemmojen kartoittamisella pyrin 

tavoittamaan toisen, toiston välttämiseen ja sanaston laajuuteen perustuvan (esim. 

Malvern & Richards 2013: 1) näkökulman aineistoni oppijansuomen monipuolisuuteen. 

Tutkielmassani viittaan HL-verbillä siis vain kerran yhdellä taitotasolla esiintyvään 

verbinmuotoon ja siten vain yhteen verbilemmaan, joiden kokonaismäärästä on tulosten 

luotettavuuden parantamiseksi poistettu kontekstin, Kielitoimiston sanakirjan (KS 2012) 

tai Helinä Koiviston väitöstutkimuksen (1987) perusteella kyseenalaiset tai selkeät, ei-

verbaaliset verbinkäyttötapaukset. Näin hylkäsin esimerkiksi B2-tasolla adjektiivis-

tuneen partisiipin yllättävä, jota WST-ohjelma ehdotti HL-verbilemmaksi yllättää 

virkkeestä On myös yllättävää, että puita ei ole hakattu....  

 

Vaikka HL-sanoja tarkastellaankin tavallisesti koko leksikosta (esim. Saarela 1997; 

Malin 2012), lähestyn tutkielmassani verbejä ainoastaan Laine-Leinosen (2013: 71–75) 

esimerkkiä soveltaen. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon otoskoon 

vaikutus HL-sanojen lukumäärään. Esimerkiksi Niemikorven (1991: 79–81) tutkimus 

Oulun korpuksesta (mukana kaikki sanaluokat) osoittaa, että mitä suuremmasta otos-

koosta on kyse, sitä pienempi on suhteellisesti HL-sanojen määrä. Tulosten perusteella 

pienemmissä noin 3 000 tai 5 500 sananmuodon otoksissa HL-sanojen osuus on yli 

50 %, vielä noin 11 000 sananmuodon otoksessa noin 44 %, mutta jo 63 000 sanan-

muodon kohdalla osuus on pienentynyt jo 22,1 %:iin (Niemikorpi 1991: 80). 
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4. VERBISANASTO VIRONKIELISTEN SUOMENOPPIJOIDEN 

TUOTOKSISSA  

 

4.1. Korpusaineiston analyysi 

 

Tutkielmaani varten erottelin taitotasoittain ICLFI ANNO CEFR 3.1 -osakorpuksen 

vironkielisten suomenoppijoiden fiktiivisiksi kertomuksiksi luokitellut tuotokset. Tämän 

jälkeen hain teksteistä erikseen kaikki taitotasojen A2–B2 verbilemmat ja eri verbin-

muotojen määrät WST-ohjelman concord-työkalulla ja listasin tiedot MS Excel -tauluk-

koon. Tarkistin taitotasoittaisten lemmojen esiintymät vielä uudelleen ja listasin myös 

nämä tulokset. Kävin vielä manuaalisesti läpi WST-ohjelman ehdottamat lemmat eril-

lisillä hauilla tarkistaakseni verbilemmojen ja verbinmuotojen todelliset määrät.  

 

Käsittelin erittäin suurtaajuisen olla-verbin kahteen kertaan saadakseni ensiksi ainoas-

taan sisältöverbiesiintymien lukumäärän sekä toiseksi sisältöverbiesiintymien ja 

tempusten liittomuotojen apuverbien yhteismäärän. Edellistä tarvittiin etenkin 

Shannonin diversiteetti-indeksin laskemiseen, koska olla-verbin huomattavalla määrällä 

muihin verbeihin verrattuna olisi saattanut olla vaikutusta laskutoimituksiin. Jälkim-

mäistä  puolestaan käytettiin osana taajuussanastovertailua, sillä Suomen kielen taajuus-

sanaston (Saukkonen ym. 1979) olla-verbiesiintymät sisältävät myös tempusten liitto-

muotojen apuverbit.  

 

Aineistossa olla-verbi oli muita verbejä merkittävästi taajempi myös ilman tempusten 

liittomuotojen esiintymiä, mutta halusin erottaa nämä kaksi lukua toisistaan selkeyden 

lisäämiseksi. Olla-verbin käsittelyssä en siis kiinnittänyt huomiota muihin kuin 

tempusten liittomuotoihin. Esimerkiksi partisiipit (olla) väsynyt, hermostunut ja kuollut 

luokittelin Kielitoimiston sanakirjan (KS 2012) mukaisesti adjektiiviseen tai substan-

tiiviseen käyttöön, (olla) kiinnostunut, syntynyt ja eronnut puolestaan lukeutuivat ver-

beiksi kiinnostua, syntyä ja erota.  

 

Lemmojen manuaalinen tarkistus oli tarpeellista myös muiden kuin olla-verbin kohdalla, 

sillä useissa verbeissä (esim. alkaa, ei, mennä, pitää, opiskella, tehdä) WST-ohjelman 

antama verbinmuotojen kokonaislukumäärä poikkesi tarkistamastani lukumäärästä sel-

västi, millä olisi ollut vaikutusta etenkin verbisanaston tilastollisen kuvauksen tarkkuu-
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teen. WST nimittäin tulkitsee annotoidusta aineistosta saman kohdan kahdeksi eri 

verbinmuotoesiintymäksi, jos tekstissä esiintyy joko A-infinitiivin kanssa yhtäläisiä 

yksikön kolmannen persoonan finiittimuotoja (...pitkä koulupäiva odottaa) tai A-infini-

tiivi esiintyy esimerkiksi verbiketjussa (...aloin käydä...), verbiketjun kaltaisessa raken-

teessa (Halusin lomailla.) ja jossakin muussa A-infinitiivin vaativassa rakenteessa.  

 

Verbihakuihin sekoittui joidenkin lemmojen yhteydessä myös nomineja, kuten monikon 

partitiivi kukkia substantiivista kukka tai yksikön partitiivi maata substantiivista maa. 

Hakujen alussa ICLFI ANNO CEFR 3.1 -osakorpuksen A2-tasolta löytyi myös kolme 

annotoimatonta tuotosta, jotka poistin tarkasteltavasta aineistosta. Näin aineistooni jäi 

aikaisempien 225 tuotoksen sijasta 222 oppijansuomen tuotosta (taulukko 2). 

 

Erillisiä verbihakuja tein yhteensä 941. Samalla kirjasin ylös aineistossa kullakin taito-

tasolla esiintyneet epäselvät tapaukset sekä kahden tai useamman verbin yhteenliittymät. 

Oppijankieleen suhtauduin itsenäisenä ja jatkuvasti kehittyvänä kielimuotona, joka on 

erilainen jokaisella suomenoppijalla (esim. Nissilä 2011: 39) ja jossa on äidinkielisten 

kielenkäytöstä poikkeavat piirteensä. Kiinnitin kuitenkin erityistä huomiota aineistossa 

yhden kerran esiintyviin verbinmuotoihin, jotta epäselvyydet eivät olisi vaikuttaneet 

verbilemmojen lukumäärään ja siten heikentäneet tulosten luotettavuutta. 

 

Jotta virheelliset verbinmuodot eivät olisi antaneet aiheettoman myönteistä kuvaa 

suomenoppijoiden sanaston rikkaudesta, kävin vielä kertaalleen läpi WST-ohjelman 

ehdottamat epäselvät tapaukset. Ensiksi yhdistin aineiston merkitykseltään selvät mutta 

selkeästi virheelliset (esim. kukkua, taitaa) tai väärin koodautuneet (esim. halua) 

lemmat todellisen kontekstinsa mukaisiin verbilemmoihin (nukkua, täytyä, haluta). 

Toiseksi poistin lemmoiksi koodautuneita nomineja esiintymisympäristönsä perusteella. 

Näin muun muassa nimetä, naida, kokea ja luennoida (...isoisää on nimetään..., naine 

merkityksessä ’nainen’, Koen jälken menin kirjastoon, Luennoiden jälkeen lähden...) 

poistuivat lemmojen joukosta. 

 

Kolmanneksi tarkastelin ja tarvittaessa hylkäsin verbinmuotoja, jotka olivat koodau-

tuneet lemmoiksi, mutta kontekstinsa, Kielitoimiston sanakirjan (KS 2012) tai Koivis-

ton väitöstutkimuksen (1987) mukaan olivat verbien adjektiivistuneita tai adjektiivistu-

neesti käytettyjä partisiippimuotoja, kuten esimerkeissä olen väsynyt, Kun väsyttävä 
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luento on loppunut... ja Olin hieman hermostunut yliopiston tähden. ISK:n (§ 961, 695) 

perusteella hylkäsin aineistosta muun muassa lemman kaataa, joka esiintyi ainoastaan 

sataa-verbin adverbiaalimääritteenä kaatamalla, ja infiniittisen adposition (lapsuudesta) 

lähtien.   

 

Verbin merkitys ei myöskään ollut kaikissa oppijansuomen käyttökonteksteissa aivan 

yksiselitteinen. Tämän vuoksi hyväksyin verbilemmoiksi tapaukset, joissa oikea 

merkitys ei ollut kontekstista täysin vaivatta pääteltävissä, mutta varsinaista hylkäämis-

perustettakaan ei ollut. Näin esimerkiksi verbilemma heilahdella virkkeessä Mäy on 

ryöstäjä, hän heilahtelee linnut jäi yhdeksi A2-tason lemmoista, samoin kuin leffata 

(’liftata’?) kontekstissa Leffasimme ja yövyimme teltassa jäi verbilemmaksi tasolle B1.   

 

Toisinaan verbin merkitys oli selvä, mutta suomenoppijan verbinvalinta oli horjunut, 

mikä Nissilän (2011: 179–181, 190–196) mukaan on tyypillistä vielä edistyneem-

millekin virolaisille suomenoppijoille. Verbi kypsentää esiintyi A2-aineistossa vain 

kerran ja silloinkin kontekstinsa puolesta merkityksessä ’leipoa’. Toisaalta kyseinen 

kielenoppija on valinnut käyttävänsä juuri verbiä kypsentää, joten sillä perusteella verbi 

oli hyväksyttävissä verbilemmaksi. Samalla periaatteella jätin esimerkiksi verbilemmat 

huolia virkkeessä Huolin oma perheestäni oikein ja merkityksessä ’huolehtia’ sekä 

palvella esimerkissä ...sen varten, että palvella taskurahaa tai rahaa opintojen varten ja 

merkitykseltään ’ansaita’ aineiston lemmoiksi. Lisäksi hyväksyin aineiston lemmoiksi 

myös suomenoppijoiden kehittämiä uudismuodosteita, kuten rauhallistua (’rauhoittua’) 

ja työtää (’tehdä työtä’, ’työskennellä’). 

 

Havaitsin vironkielisten suomenoppijoiden korpusaineistossa säännönmukaista horjun-

taa erityisesti verbipareissa oppia ja opiskella (vir. õppida), kypsentää ja leipoa (vir. 

küpsetada), asua ja olla, sijaita (vir. asuda) sekä asua ja elää (vir. elada). Horjuntaa oli 

erityisesti tasoilla A2 ja B1, mutta jonkin verran myös tasolle B2 arvioiduissa tuotok-

sissa. Taitotasojen A2 ja B1 tuotoksissa esiintyi myös minua miellyttää -rakenne, jota ei 

ollut enää B2-tason teksteissä. Havainnot ovat samansuuntaisia Nissilän (2011: 297) 

tutkimuksen kanssa. Siinä virolaisilla suomenoppijoilla oli vähiten oikeita verbin-

valintoja, kun merkitys on suomen ja viron kielten välillä eri, vaikka sanahahmo on 

samanlainen. Kielenoppijat siis olettivat, että suomen ja viron tietyt verbit ovat myös 

merkitykseltään yhteneväisiä. 
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Lemmoja yhdistämällä ja hylkäämällä jätin pois A2-tason lemmaehdotukset halua, 

hyllyä, kukkua, leipoa, luoda, nimetä, sijoittaa ja erikseen koodautuneen tuli-imper-

fektin. Hylkäsin myös adjektiivistuneen väsynyt-partisiipin. Sen sijaan partisiipit 

kiinnostunut ja ikäntyneet katsoin kontekstin mukaan hyväksytyiksi verbilemmoiksi 

kiinnostua ja ikääntyä.  

 

B1-tasolta puolestaan yhdistin ja hylkäsin ehdotukset kaataa, uusia, täyttyä, päätyä, 

palaa, päästää, näkki (nähdä), naida, mieltää, mieltyä, luennoida, korista (koristaa), 

kokea, kestaa, jäsentää, harrastua, aijaa, kuuntele ja istuttu. Muun muassa lemmojen 

tuoksua, tavata, tanssia, sataa, painaa, maata ja kukkia kohdalta poistin nomineiksi 

osoittautuneet WST:n verbinmuotoehdotukset. Hylkäsin infiniittisen adposition lähtien 

sekä partisiipeista adjektiivistuneet tai adjektiivistuneesti käytetyt väsynyt-tapaukset 

väsyä-lemmasta, väsyttävän, yhdistyneen, menestyvän, maalatut, paistetun paistaa-lem-

masta, laukaisevan, kiihottavan ja hermostuneen. 

 

B2-tasolta hylkäsin lemmat kaataa, salata (’salaatti’) ja täyttyä sekä yhdistin erillisiksi 

koodautuneet WST:n ehdotukset luettu, mennessä, ruokittu ja suunniteltu taitotason 

lukea-, mennä-, ruokkia- ja suunnitella-lemmoihin. Nomineiksi osoittautuneita verbin-

muotoehdotuksia oli esimerkiksi lemmoissa heittää ja juhlia. Partisiipeista poistin 

seuraavat adjektiivistuneet tai adjektiivistuneesti käytetyt muodot: eksynyt, esitetty, 

grillattava, kyllästyttävä, instrumentoiva, maistuva, ostettu, palava, sijaitseva, väsyttävä, 

yllättävä, kypsennetty, leivottu, toivottava, väsynyt, kasvava ja kasvatettu.  

 

Tarkistusten jälkeen järjestin aineiston verbilemmat taitotasoilta A2–B2 niiden esiinty-

mistiheyden mukaiseen järjestykseen. Näin pääsin vertailemaan taitotasojen yleisimpiä 

verbejä Suomen kielen taajuussanastoon (Saukkonen ym 1979) ja kuvaamaan niiden 

taajuutta myös tilastollisesti, kuvailemaan aineiston verbisanastoa rikkautta mittaavilla 

tunnusluvuilla sekä tarkastelemaan verbiketjujen ja verbiketjumaisten rakenteiden 

esiintymistä eri taitotasoilla.  
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4.2. Tutkimustulokset vironkielisten korpusaineistosta 

 

4.2.1. Verbilemmat ja verbinmuodot 

 

ICLFI ANNO CEFR 3.1 -osakorpuksen vironkielisten suomenoppijoiden fiktiivisessä 

aineistossa eri verbilemmojen määrä vaihtelee taitotasojen A2–B2 välillä, vaikka kaikil-

la taitotasoilla verbit muodostavat suhteellisesti yhtä suuren osan eli noin 23 % sanas-

tosta (taulukko 3). Kaiken kaikkiaan verbilemmojen määrä jakautuu aineistossa melko 

odotuksenmukaisesti: B-tason suomenoppijat käyttävät eri verbilemmoja A2-tason 

suomenoppijoita enemmän. B1-tasolla lemmoja esiintyy B2-tasoa runsaammin, mutta 

tasojen välinen ero on kuitenkin vain 51 lemmaa. A2- ja B1-tasojen välillä puolestaan 

eroa on peräti 184 lemman verran. Koska vertaillut taitotasot ovat erikokoisia, suhteutan 

kullakin taitotasolla esiintyvät lemmat tuhatta verbinmuotoa kohti. Näin suhteutettuna 

A2-tasolla onkin 10 eri lemmaa enemmän kuin B1-tasolla. Sen sijaan B2-tasolla on 94 

erilaista lemmaa tuhatta verbinmuotoa kohti, mikä on huomattavasti enemmän kuin A2- 

ja B1-tasoilla.  

 

Taulukko 3. Verbilemmat ja verbinmuodot taitotasoilla A2–B2. 

 A2 B1 B2 

verbilemmoja yhteensä 191 375 324 

verbinmuotoja yhteensä 4 149 10 426 3 432 

verbilemmat / 1000 

verbinmuotoa 

 

46 36 94 

sananmuotoja  

(sis. kaikki sanaluokat) 
 

17 761 44 467 15 076 

verbejä (%) 

taitotason sanastosta 
 

23,4 23,4 22,8 

 

 

B1-tason verbilemmojen absoluuttinen määrä ei kerro suoraan laajemmasta verbi-

sanaston käytöstä A2-tasoon verrattuna. Vaikka suomenoppijoiden käytössä olevien 

verbien määrä kasvaa B1-tasolla, niiden suhteellinen esiintyvyys pysyy melko saman-

laisena taitotasoilla A2 ja B1 (taulukko 3). Hypoteesini mukaan A- ja B-tason välillä 

olisi muutosta verbisanaston määrässä ja monipuolisuudessa, sillä Eurooppalaisen viite-

kehyksen (EVK 2003: 46–48) mukaan A2-tason kielenoppija on määritelty vielä selviy-
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tyjän tasolle, kun taas B1 on jo itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystaso. Eri verbi-

lemmojen määrä vaikuttaisikin olevan B1-tasolla suurempi, mutta toisin kuin hypo-

teesissani, tekstimassaan suhteutettu verbilemmojen esiintyvyys onkin A2-tasolla B1-

tasoa runsaampi. Odotuksenvastaisesti verbisanaston käyttö osoittautuikin A2-tasolla 

suhteessa hieman monipuolisemmaksi. Toisaalta suomenoppijoiden sanasto karttuu 

jatkuvasti, ja oppija alkaa myös hallita laadullisesti paremmin jo oppimiaan verbejä, 

esimerkiksi yhden verbin useita käyttöyhteyksiä (Martin & Alanen 2011: 40), eivätkä 

vertailussa olevat luvut tuo esiin muun muassa tätä laadullista verbisanaston kehitystä 

A2- ja B1-tasojen välillä.  

 

Suomenoppijoiden verbisanaston kehityksessä selvempi määrällinen muutos näyttäisi 

tulosteni perusteella olevan B1- ja B2-tasojen välillä. Molemmilla taitotasoilla esiintyi 

yli 300 eri verbilemmaa, mutta enemmän lemmoja oli B1-tasolla (taulukko 3). Tämä ero 

lemmojen määrässä on osaltaan sidoksissa B1-tason verbinmuotojen merkittävästi 

suurempaan määrään, eli mitä enemmän tekstiä taitotasolla on, sitä suuremmalla toden-

näköisyydellä siinä esiintyy myös useita erilaisia verbilemmoja. Koska verbilemmojen 

määrät ovat näinkin lähellä toisiaan tekstin määrän erosta huolimatta, on pikemminkin 

oletettavaa, että tasolla B2 verbien käyttö on tasoon B1 verrattuna monipuolisempaa.  

 

Tuhatta verbinmuotoa kohti laskettu lemmojen määrä tasolla B2 (94) on kaksin-

kertainen A2-tasoon verrattuna ja peräti 2,6-kertainen B1-tasoon (36) nähden (taulukko 

3). Vaikka taitotasojen B1 ja B2 välinen laadullinen kehitys ei myöskään vertailtavista 

luvuista välity, on tekstimassaan suhteutettu määrällinen muutos selvästi havaittavissa. 

Huomattavan suuri ero verbisanaston esiintymisessä välillä B1–B2 verrattuna tasoihin 

A2–B1 viittaa alustavasti siihen, että juuri B1-kynnystason ja osaajan B2-tason välinen 

kehitys olisi merkittävämpi. Hypoteesini mukaisesti suomenoppijoiden verbisanaston 

monipuolisuus on suurinta tasolla B2, mutta toisaalta sen vastaisesti tulokset kor-

pusaineistosta viittaavat siihen, että ratkaisevampi muutos näyttäisi tapahtuvan välin 

A2–B1 sijasta välillä B1–B2.  

 

 

 

 

 



32 

 

4.2.2. Yleisimpien verbien taajuus 

 

Saadakseni verbisanaston rikkauden taitotasoittaiseen mittaamiseen yhden Niemikorven 

(1991: 44) mainitsemista ulottuvuuksista, tutkin korpusaineistosta myös vironkielisten 

suomenoppijoiden käyttämän verbisanaston taajuutta. Kiinnitin tarkastelussani erityistä 

huomiota taitotasoilla A2–B2 eniten käytettyjen verbilemmojen frekvenssiin. Frekven-

teimmät 50 verbiä muodostivat keskimäärin 87 % käytetyistä verbinmuodoista kullakin 

taitotasolla (taulukko 4), minkä vuoksi ne valikoituivat tarkempaan tarkasteluun.  

 

 

Taulukko 4. Taitotasojen A2–B2 yleisimpien verbilemmojen osuus käytetyistä verbinmuodoista. 

kattavuus taitotason verbisanastosta 

Verbilemmat A2 B1 B2 keskimäärin 

 lkm % lkm % lkm % % 

1–5 2 614 63,0  5 492 52,7 1 560 45,5 53,7 

6–10 482 11,6  1 251 12,0 323 9,4 11,0 

11–20 402 9,7  1 112 10,7 358 10,4 10,3 

21–30 197 4,7  571 5,5 211 6,1 5,5 

31–40 129 3,1  389 3,7 156 4,5 3,8 

41–50 71 1,7  295 2,8 125 3,6 2,7 

yhteensä 3 895 93,9 9 110 87,4 2 733 79,6 87,0 

 

 

Korpusaineiston yleisimmät verbilemmat siis muodostivat huomattavan osan viron-

kielisten suomenoppijoiden tuotoksissaan käyttämistä verbeistä (taulukko 4). Kumula-

tiivisen frekvenssin summakäyrä (kuvio 1) havainnollistaa, että taajimman viiden verbi-

lemman osuus kunkin taitotason verbinmuodoista oli suuri: vain B2-tasolla alle puolet 

(45,5 %) käytetyistä verbinmuodoista koostui viidestä eniten esiintyneestä verbi-

lemmasta. Viiden ensimmäisen verbilemman hallitsevuus johtui pääosin erittäin suur-

taajuisen olla-verbin käytöstä, joten seuraavat taajuusluokat taulukossa 4 olivatkin 

huomattavasti pienempiä. Esimerkiksi seuraavaa viittä verbilemmaa (6–10) on A2-

tasolla 11,6 %, B1-tasolla 12 % ja B2-tasolla 9,4 % taitotason verbinmuodoista.  
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Kuvio 1. Taitotasoilla A2–B2 esiintyvien verbinmuotojen kumulatiivinen frekvenssi. 

 

 

Kuvio 1 osoittaa, että taitotasoilla A2–B2 vironkieliset suomenoppijat käyttivät tuotok-

sissaan runsaasti 50:tä taitotasollaan frekventeintä verbilemmaa. Tämä on kuitenkin 

kaikkein selkeintä etenkin A2-tason suomenoppijoilla, joiden kirjallisten tuotosten 

verbinmuodoista 93,9 % olikin peräisin niiden käytöstä. A2-tason summakäyrästä voi 

myös havaita, että peräti 80 % verbinmuodoista koostui ainoastaan 15 taajimman verbi-

lemman käytöstä. B1-tasolla 80 %:n raja ylittyi 30 yleisimmän verbilemman kohdalla, 

mutta sen sijaan B2-tasolla se ei aivan ylittynyt vielä 50 taajimmankaan kohdalla. 

Tasolla B1 verbisanaston käyttö on siis  jakautunut jonkin verran tasaisemmin eri verbi-

lemmojen kesken, mutta B2-tasolla verbilemmat jakautuvat tasoista selvästi moni-

puolisimmin.  

 

Yli 97 % A2-tason verbinmuodoista keskittyy sadan yleisimmän verbilemman hyödyn-

tämiseen, eli taitotason 191 verbilemmasta 91 on tuotoksissa vain marginaalisesti esiin-

tyviä (kuvio 1). Vastaavasti B1-tasolla sata taajinta verbilemmaa muodostaa hieman alle 

94 % ja tasolla B2 vähän alle 90 % taitotason verbien käytöstä. Kuviosta 1 siis ilmenee, 

että tietyt verbilemmat ovat osakorpuksen tutkituilla taitotasoilla frekventtejä, mutta 

osaa verbilemmoista on käytetty tuotoksissa vain harvakseltaan.  

 

Vertasin myös A2–B2-taitotasojen 50:tä yleisintä verbilemmaa Suomen kielen taajuus-

sanaston (Saukkonen ym. 1979, tästä eteenpäin taajuussanasto) 50 frekventeimpään 

verbiin (liite 3). Kuten liitteestä 3 käy ilmi, A2-tason verbilemmoista 17, B1-tason lem-

moista 18 ja B2-tason lemmoista 20 on taajuussanastossa suomen kielen 50 taajimman 
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verbin joukossa. Kaikilla taitotasoilla ylivoimaisesti frekventein yksittäinen verbi oli 

olla, joka on suomen kielessä ei-kieltoverbin ohella taajin kaikissa tekstilajeissa (ISK 

2004 § 444). Sitä esiintyi moninkertaisesti kullakin taitotasolla toiseksi yleisimmin 

käytettyyn verbilemmaan (mennä, ei) verrattuna. Taajuussanastossa toisella sijalla oleva 

ei-kieltoverbi oli kaikilla taitotasoilla viiden frekventeimmän verbin joukossa, mutta 

vain B2-tasolla se oli myös toiseksi taajimmin käytetty.   

 

A2-tasolla suomenoppijoiden kymmenestä taajimmasta verbistä viisi (olla, mennä, 

käydä, ei, pitää) on suomen kielessäkin yleisiä, ja viiden taajimman joukossa olivat 

näistä kaikki muut paitsi pitää, joka oli aineistossa kahdeksanneksi frekventein (liite 3). 

Tasolla B1 kymmenen taajimman verbin joukossa oli kuusi taajuussanastossakin frek-

venttiä verbiä: olla, mennä, käydä, ei, pitää ja tehdä, joista viiteen yleisimpään lukeu-

tuivat olla, mennä, käydä ja ei.  

 

M. Aalto (2000: 94) havaitsi tutkimuksessaan suomenoppijoiden käyttävän suomen-

kielisten vertailuryhmää enemmän olla-, tulla-, voida- ja mennä-verbejä, ja korvaavan 

muiden verbien käyttöä olla-verbillä varsinkin kielenoppimisen alkuvaiheessa. Korpus-

aineiston tuotoksissa olla-verbi oli hyvin frekventti, mutta sen määrä oli jo suhteessa 

vähäisempi B2-tasolla, jolla suomenoppijat osaavat jo ilmaista asiansa myös täsmälli-

semmin verbein. Muutenkin suomenoppijat käyttivät edistyneemmillä taitotasoilla B1 ja 

B2 jo jonkin verran enemmän kohdekielen mukaisia verbejä kuin A2-tasolla. Tämä on 

havaittavissa erityisesti B2-tason verbien vertailussa taajuussanastoon (liite 3). B2-tason 

viisi ensimmäistä verbiä (olla, ei, käydä, mennä, pitää) ovat taajaan esiintyviä myös 

suomen kielessä, ja kymmenen taajimman ryhmästä löytyivät vielä frekventit tehdä- ja 

saada-verbit. 

 

Kahdenkymmenen taajimman verbilemman joukosta tasoilla A2 ja B1 tasan puolet (10) 

oli suomen kielessäkin frekventtejä, ja B2-tasolla taajia lemmoja oli 12 (liite 3). Kun 

otetaan huomioon myös se, että B2-tason kuusi yleisintä verbiä oli taajuussanaston 

kahdenkymmenen frekventeimmän joukossa, etenkin B2-tasolla verbisanaston käyttö 

vaikuttaisi edeltäviä tasoja kohdekielisemmältä. Tämän perusteella voidaan vähin-

täänkin suuntaa antavasti tukea hypoteesiani siitä, että edistyneemmillä taitotasoilla 

lähestytään vähitellen taajuussanaston mukaista verbien yleisyyttä. 
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Kaikki taajuussanaston verbit liitteessä 3 kuuluvat Nissilän (2011: 171) tutkimuksessaan 

määrittelemään yleisten verbien taajuusluokkaan (järjestysluku 1–500 taajuus-

sanastossa). Vaikka en aineistoni lukujen perusteella pystynyt tekemään täysin suoraa 

vertailua Nissilän (2011) tutkimuksen yleisten verbien käyttöön, verbilemmojen frek-

venssin perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että vironkieliset suomenoppijat olivat 

käyttäneet runsaasti myös taajuussanastossa frekventtejä verbejä, mikä viittaa osittain 

myös niiden kohtalaiseen hallintaan. Nissilän (2011: 171–173, 297–299) tutkimus-

tulokset osoittavat, että vironkielisille ovat helpoimpia etenkin frekventit suomen kielen 

verbit, mikä on samoilla linjoilla ICLFI ANNO CEFR 3.1 -osakorpuksen vironkielisten 

taitotasoittaisesta verbisanaston käytöstä saatujen havaintojen kanssa. 

 

Vaikka aineistoni vironkielisillä suomenoppijoilla olikin käytössään eri oppimate-

riaaleja, tosin valtaosalla Suomi selväksi -oppikirja, on oletettavaa, että suomen kielen 

oppikirjoissa toistuvat nämä yleiset verbit, millä on varmasti osaltaan vaikutusta kielen-

oppijoiden kirjallisiin tuotoksiin. Esimerkiksi Puron (1999: 14–15) tutkimuksen neljässä 

alkeisoppikirjassa kymmenen yleisimmän verbin ryhmään kuuluivat olla, ei, mennä, 

tulla, sanoa ja voida. Näistä verbeistä esiintyi 50 yleisimmin käytetyn joukossa A2-

tasolla neljä, B1-tasolla viisi ja B2-tasolla kaikki kuusi, mikä viittaa siihen, että frek-

ventit verbit ovat olleet keskeisesti mukana myös aineistoni vironkielisten suomen-

oppijoiden opetuksessa.  

 

Hypoteesini mukaisesti useat suomenoppijoiden käyttämät verbit olivat yleisiä jokai-

sella taitotasolla, ja lisäksi niistä monet (esim. olla, mennä, ei, käydä, pitää) olivat frek-

venttejä taajuussanaston mukaan myös suomen kielessä. Osaan näillä taitotasoilla ylei-

sistä verbeistä (muun muassa asua, syödä, opiskella, lukea, nukkua, pelata, harrastaa, 

juoda, työskennellä) vaikuttivat selvästi myös kertomusten aihepiirit, joissa käsiteltiin 

esimerkiksi omasta päivästä tai harrastuksista kertomista. Aineisto ei ollut aihe-

piireiltään tai tekstipituuksiltaan niin yhtenäinen kuin sen pitäisi esimerkiksi Vermeerin 

(2000: 77) suositusten mukaan olla, mutta olen pyrkinyt huomioimaan nämä puutteet 

tulosten varovaisessa tulkinnassa sekä valikoimalla tutkittaviksi nimenomaan kertomus-

tekstit.  
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4.2.3. Verbisanaston rikkautta kuvaavat mittarit  

 

Kuvaan vironkielisten suomenoppijoiden verbisanaston rikkautta yleisimpien verbien 

taajuuden lisäksi vain yhden kerran taitotasolla esiintyvillä HL-verbeillä ja Shannonin 

diversiteetti-indeksillä. HL-verbien osuus kertoo aineistossa vain harvoin esiintyvistä 

verbeistä eli sanaston toistoa välttävästä monipuolisuudesta. Shannonin diversiteetti-

indeksillä puolestaan pyrin selvittämään taitotasojen välistä vaihtelua verbilemmojen 

esiintyvyydessä.  

 

Kuten taulukosta 5 käy ilmi, vironkielisten B1-tason suomenoppijoiden tuotoksissa oli 

käytetty 141:tä eri HL-verbiä, mikä on enemmän kuin tasoilla A2 (93) ja B2 (133), 

mutta tuhanteen verbinmuotoon suhteutettuna HL-verbien käyttö oli B1-tasolla tästä 

huolimatta harvinaisinta. B2-tason suomenoppijat olivat sen sijaan käyttäneet suhteessa 

runsaimmin vain yhden kerran esiintyviä verbejä. HL-verbien esiintymisessä on myös 

syytä ottaa huomioon Niemikorven (1991: 79–81) todentama pienen otoskoon vaikutus 

vain kerran esiintyvien sanojen määrään. Aineistossa A2- ja B2-tasojen otoskoot olivat 

B1-tasoa (10 426) huomattavasti pienempiä, joten niissä esiintyi odotuksenmukaisesti 

suhteellisesti enemmän HL-verbejä kuin B1-tasolla. 

 

 

Taulukko 5. Taitotasojen A2–B2 vain yhden kerran esiintyvät verbilemmat eli HL-verbit. 

 A2 B1 B2 

yhteensä 93 141 133 

HL-verbejä / 1000  

verbinmuotoa 
22,4 13,5 38,8 

merkitykseltään epäselvät 

tai epätyypillisesti 

käytetyt 

8 21 10 

osuus (%) tason 

verbilemmoista 
48,7 37,6 41,0 

osuus (%) tason 

verbinmuodoista 2,2 1,4 3,9 

 

 

Laine-Leinonen (2013: 71, 74–75, 77–79) havaitsi suomenkielisten alakoululaisten 

sanastoa tutkiessaan, että HL-sanat lisääntyvät oppilaiden kirjoitelmissa ylempiä 

luokka-asteita kohti siirryttäessä. Verbejä oli käytetty sanaluokista toiseksi eniten, ja eri 
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HL-verbien osuus kasvoi hieman eri luokka-asteilla vaihdellen alakoulun loppua kohti. 

Vironkielisten suomenoppijoiden HL-verbien käytössä ei ole havaittavissa saman-

tyyppistä, täysin johdonmukaista etenemistä taitotasolta toiselle. Suurin muutos vaikut-

taisi olevan taitotasojen B1 ja B2 välillä (taulukko 5), mutta useat virhetekijät otoskoko 

mukaan luettuna vaikuttavat lukujen vertailun luotettavuuteen. 

 

Kuten jo aiemmin kuviosta 1 kävi ilmi, virolaisten suomenoppijoiden käyttämissä 

verbeissä on runsaasti harvakseltaan esiintyviä lemmoja. Yhden kerran esiintyviä HL-

verbilemmoja on A2-tason lemmoista lähes puolet (48,7 %), mikä kertoo ensinnäkin 

suurimman osan verbinmuotoja keskittyneen frekventimpiin verbeihin (taulukko 5) sekä 

toiseksi verbinmuotojen otoskoon olleen suhteellisen pieni. Joka tapauksessa on mielen-

kiintoista, että A2-tason suomenoppijat ovat pyrkineet käyttämään melko paljon erilai-

sia lemmoja, vaikkakin ne jäävätkin satunnaisiksi yksittäistapauksiksi eri tuotoksissa 

(vain 2,2 % verbinmuodoista). Myös B1- ja B2-tasoilla suomenoppijat ovat käyttäneet 

suhteellisen paljon (noin 40 %) yksittäisiä verbilemmoja, mutta niidenkin osuus taito-

tason verbinmuodoista jää vähäiseksi, vain pariin kolmeen prosenttiin.  

 

Joitakin HL-verbejä oli käytetty kontekstissaan epätyypillisesti (liite 4), kuten B1-

tasolla kastaa-verbiä virkkeessä Kastoin tomatteja ja kurkkeja..., tai niiden tarkka 

merkitys ei ollut täysin läpinäkyvä niin kuin B2-tasolla käytetyn kattaa-verbin esimer-

kissä Sähkölamput kattavat puita ja taloja. Kyseessä olivat kuitenkin suomenoppijoiden 

käyttämät ja valitsemat verbit, joten otin ne mukaan HL-verbilemmojen kokonais-

määrään.  

 

B1-tasolla oli suhteessa eniten horjuntaa yhden kerran esiintyvien verbien käytössä. 

Tämä kertoo yhtäältä taitotason suuresta tekstimassasta, johon mahtuu monentasoista 

verbinkäyttöä, mutta toisaalta se voi kertoa myös siitä, että B1-tason oppijat käyttävät jo 

paljon esimerkiksi sanakirjasta etsimiään verbejä, mutta kielitaito ei vielä kunnolla riitä 

valitsemaan sopivaa verbiä oikeaan kontekstiin. Jonkinlaista horjuntaa oli kuitenkin 

havaittavissa jokaisella taitotasolla, mutta se ei ole yllättävää myöskään Nissilän (2011: 

171–173, 297–299) tutkimustulosten perusteella, jossa vielä loppuvaiheenkin kielen-

oppijoilla oli horjuntaa verbien käytössä, tosin enimmäkseen enää harvinaisten verbien 

yhteydessä. Suurimmassa osassa aineistoni tapauksista HL-verbien kohdekielen kon-
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tekstinmukainen käyttö oli kuitenkin onnistunutta kaikilla taitotasoilla, kuten B1-tason 

virkkeessä Kesänä ja syksyna marjastan ja sienestan....  

 

Eri taitotasoilla esiintyneet HL-verbit lisäävät osaltaan aineistoni vironkielisten suomen-

oppijoiden verbisanaston monipuolisuutta, sillä ne vähentävät verbilemmojen toistei-

suutta. On kuitenkin muistettava, että ne ovat aineistossa vain kerran taitotasolla ilme-

neviä tapauksia ja kertovat siten ainoastaan yksittäisten suomenoppijoiden verbien 

käytöstä. Kaikilla taitotasoilla esiintyviä HL-verbejä olivat vain jatkaa, kammata, 

kohdata, liittyä, ruveta ja toimia (liite 4). Tässä yhteydessä on myös syytä ottaa huo-

mioon, että suurin osa aineiston tuotoksista on kirjoitettu luokkatilanteen ulkopuolella ja 

oppijoiden käytössä on ollut muun muassa sanakirjoja.  

 

Toinen soveltamani verbisanaston rikkautta mittaava tunnusluku oli Shannonin diver-

siteetti-indeksi. Laskemani diversiteetti-indeksin arvot osoittivat, että verbisanasto 

monipuolistui taitotasolta toiselle suhteellisen tasaisesti (taulukko 6). A2-tasolla indeksi 

oli kolmesta taitotasosta pienin (2,79), eli eri verbilemmoja oli vähiten, ja verbin-

muodot olivat jakautuneet niihin kolmesta taitotasosta kaikkein epätasaisimmin. B2-

tasolla arvo oli puolestaan suurin (3,91).  

 

 

Taulukko 6. Shannonin diversiteetti-indeksi taitotasoilla A2–B2. 

 A2 B1 B2 

diversiteetti-indeksi (H’) 2,79 3,43 3,91 

maksimiarvo (H’max) 5,25 5,93 5,78 

jakauman tasaisuusluku (J’) 0,531 0,578 0,678 

 

 

Verbisanasto monipuolistuu vironkielisillä suomenoppijoilla indeksin perusteella 

johdonmukaisesti – hypoteesiani vahvistaen – alemmilta taitotasoilta kohti ylempiä 

tasoja (taulukko 6). Saman johdonmukaisuuden diversiteetti-indeksin antamissa tulok-

sissa suomenoppijoilla tai äidinkielisillä peruskoululaisilla ovat havainneet sanaston-

tutkimuksissaan Saarela (1997), Malin (2012) ja Laine-Leinonen (2013). Esimerkiksi 

Laine-Leinosen (2013: 80–81) tuloksissa äidinkieleltään suomenkielisten poikien 

verbisanaston diversiteetti kasvoi tasaisesti 2.-luokkalaisten 3,6:sta 6.-luokkalaisten 
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4,1:een, ja tyttöjen vastaavat arvot sijoittuivat välille 3,9–4,4. Luvut kuvaavat 

diversiteetin lisääntymistä samansuuntaisesti vironkielisten suomenoppijoiden kanssa 

(taulukko 6), vaikka kyse onkin äidinkielisten lasten tuloksista. Äidinkielisten alakoulu-

ikäisten monipuolisempi verbisanasto olikin A2–B2-tason kielenoppijoihin verrattuna 

(liitteet 1 ja 2) hyvin odotuksenmukaista. 

 

Malinin (2012: 50–51) tutkimuksessa suomenoppijoiden koko sanaston diversiteetti-

luvut osoittivat myös kasvua taitotasolta A1 (5,55) tasolle C2 (6,65). Malinin tulosten 

mukaan sanaston diversiteettiluku lisääntyi keskimäärin 0,22 yksikköä taitotasoa kohti, 

ja tällä perusteella merkittävimmän muutoksen hän havaitsi suomenoppijoiden sanaston 

monipuolistumisessa tasojen B2 ja C1 välillä. Korpusaineistossani vastaava, viron-

kielisten suomenoppijoiden verbisanastosta laskettu diversiteettiluku kasvoi tasojen A2 

ja B1 välissä 0,64 yksikköä ja tasojen B1–B2 välissä 0,48 yksikköä. Vaikka näiden 

lukujen perusteella suurempi muutos olisi selviytyjän tasolta A2 itsenäisen kielen-

käyttäjän tasolle B1, olivat aineistoni taitotasot luotettavimmin vertailtavissa jakauman 

tasaisuusluvun (J’) avulla.    

 

Vaikka taitotasoilla A2, B1 ja B2 oli eri määrä verbilemmoja, niiden verbinmuoto-

jakaumia oli mahdollista vertailla keskenään jakauman tasaisuusluvulla (J’): mitä 

lähempänä lukua 1 tasaisuusluku on, sitä tasaisemmin eri verbilemmoja aineistossa 

käytetään. A2-tasolla verbisanaston käyttö ei ollut kovin monipuolista, vain 53,1 % 

maksimista. B1-tasolla vastaava luku oli 57,8 %, mutta selvästi monipuolisinta suomen-

oppijoiden verbilemmojen käyttö oli B2-tasolla (67,8 % maksimista). Suurin muutos 

taitotasojen välillä olikin tasaisuusluvun perusteella tasojen B1 ja B2 välillä.  

 

Saarelan tutkimuksessa (1997: 105–107) peruskoulun suomenkielisten oppilaiden 

kaikista sanaluokista laskettu diversiteettien keskiarvo vaihteli välillä 3,50–4,36 ja 

keskiarvojen osuus maksimaalisesta diversiteetistä (J’) oli noin 95 %. Korkea tasaisuus-

luku viittaa koko sanaston laajaan käyttöön ja on siksi osittain huomattavasti korkeampi 

kuin aineistoni suomenoppijoiden vastaavat luvut pelkästä verbisanastosta. Kokonai-

suutena vironkielisten suomenoppijoiden verbilemmojen käyttö ei kuitenkaan jakau-

tunut kovin tasaisesti taitotasojen sisällä, mikä kertoo siitä, että he suosivat kirjallisissa 

tuotoksissaan jokaisella taitotasolla runsaasti yleisiä, useita kertoja esiintyviä verbejä.  
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4.2.4. Verbiketjut ja verbiketjun kaltaiset rakenteet 

 

Vironkieliset suomenoppijat muodostivat varsinaisia verbiketjuja (ks. taulukko 1) yh-

teensä 14 erilaisen verbin kanssa. Verbiketjun muodostavia eri verbejä oli A2-tasolla 

kahdeksan, B1-tasolla 11 ja B2-tasolla 12 (taulukko 7), mikä on yhdenmukaista  

Paavolan (2008: 36–37) tutkimuksen kanssa, jossa täydennyksen saavien pääverbien 

määrä kasvaa edistyneempiä taitotasoja kohti. Jokaisella taitotasolla esiintyivät verbit 

alkaa, ehtiä, pitää, ruveta, saada, tarvita, täytyä ja voida. B1-tasolla esiintyivät näiden 

lisäksi kannattaa, sattua ja tahtoa; B2-tasolla puolestaan mahtaa, pyrkiä, saattaa ja 

sattua. Koska taitotasoilla on vaihteleva määrä verbinmuotoja, laskin absoluuttisten 

lukumäärien rinnalle luvun, jossa verbiketjujen määrä on suhteutettu esiintymiksi 

tuhatta verbinmuotoa kohti.  

 

 

Taulukko 7. Taitotasojen A2–B2 verbiketjut.  

 
A2  

(verbiketjut) 

verbiketjut / 

1000 

verbinmuotoa 

B1 

(verbiketjut) 

verbiketjut / 

1000 

verbinmuotoa 

B2 

(verbiketjut) 

verbiketjut / 

1000 

verbinmuotoa 

alkaa 1 0,24 6 0,58 9 2,6 

ehtiä 1 0,24 1 0,10 10 2,91 

kannattaa - - 1 0,10 - - 

mahtaa - - - - 1 0,29 

pitää 13 3,13 34 3,26 4 1,17 

pyrkiä -  - - 1 0,29 

ruveta 1 0,24 1 0,10 1 0,29 

saada 5 1,21 39 3,74 36 10,45 

saattaa - - - - 5 1,46 

sattua - - 1 0,10 1 0,29 

tahtoa - - 2 0,19 - - 

tarvita 3 0,72 10 0,96 2 0,58 

täytyä 14 3,37 60 5,75 33 9,62 

voida 5 1,21 42 4,03 34 9,91 

yhteensä 43 10,36 197 18,91 137 39,86 

 

 

Eniten verbiketjuja esiintyi B1-tasolla (197) ja vähiten A2-tasolla, vain 43 (taulukko 7), 

minkä puolesta huomattavin muutos taitotasojen välillä olisi siis A2–B1. Vähäinen 

verbiketjujen määrä A2-tasolla on osittain samansuuntainen kuin Niirasen (2010: 170, 

185) tapaustutkimuksen tuloksissa, joissa muun muassa abstrakteihin verbeihin liittyviä 
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verbiketjuja ei konkreettisiin verbeihin tukeutuvalla alkuvaiheen kielenoppijalla esiin-

tynyt kovin paljon. Myös Haapalan (2008: 63) tutkimuksessa erilaisia moniosaisia pre-

dikaatteja oli keski- ja ylimmän tason tuotoksissa perustasoa enemmän.  

 

Tuhatta verbinmuotoa kohti suhteutettuna verbiketjujen esiintyminen lisääntyy A2-

tason 10,36:sta B2-tason 39,86:een verbiketjuun (taulukko 7), mikä on selvästi molem-

pia edeltäviä taitotasoja enemmän ja sikäli hypoteesini mukaista. Tasoja A2–B1 suu-

rempi muutos suhteellisissa luvuissa – 20,95 verbiketjua tuhatta verbinmuotoa kohti – 

on kuitenkin taitotasojen B1 ja B2 välillä. Myös Reimanin (2011: 151) mukaan muun 

muassa erilaiset infiniittiset käytöt, kuten modaaliset ja nesessiiviset konstruktiot,  

lisääntyivät ja monipuolistuivat suomenoppijoiden aineistossa ylemmille taitotasoille 

siirryttäessä. Lisäksi aineistoni nesessiivisten verbiketjujen käyttö oli A2- ja B1-tasoilla 

ainakin hienoisesti samansuuntaista kuin Martinin ym. (2010: 70) tutkimuksessa, jossa 

esimerkiksi kielenoppijoiden nesessiivirakenteen käytön havaittiin lisääntyvän B1-

tasolla A2-tasoon nähden. 

 

Yleisin A- tai MA-infiniittimuodon kanssa verbiketjun aikaansaama verbilemma viro-

laisilla suomenoppijoilla oli nesessiivinen täytyä, jonka esiintymiä oli eri taitotasoilla 

yhteensä 107. Tämän jälkeen yleisimmät verbit olivat voida, saada ja pitää (taulukko 7). 

Täytyä oli myös A2- ja B1-tasojen runsain verbiketjuja muodostava verbi. Toiseksi 

runsain A2-tasolla oli myös nesessiivinen verbi pitää, joka oli tavallinen myös B1-

tasolla, mutta ehkä hieman yllättäen ei enää B2-tasolla, jossa esiintyi vain neljä pitää-

ketjua. B2-tason yleisin verbiketjuja muodostava lemma oli saada, jota oli taajaan myös 

tasolla B1. Lisäksi voida-verbi oli frekventti sekä B1- että B2-tasoilla. Tuhanteen 

verbinmuotoon suhteutettu verbiketjujen käyttö osoitti johdonmukaista, joskaan ei ta-

saista, kasvua taitotasolta A2 taitotasolle B2 ainoastaan verbien alkaa, saada, täytyä ja 

voida kohdalla. Paavolan (2008: 36–37) suomenoppijoiden verbiketjuja käsittelevässä 

tutkimuksessa voida-, haluta- ja pitää-verbiketjut olivat yleisimpiä, mikä poikkeaa 

jonkin verran vironkielisten suomenoppijoiden tuloksista.  

 

Suurin osa vironkielisten suomenoppijoiden muodostamista varsinaisista verbiketjuista 

sai täydennyksekseen A-infinitiivin. A2-tason verbiketjut olivat kaikki kaksiosaisia pre-

dikaatteja (taulukko 8). Tyypillisiä A2-tason verbiketjuja olivat nesessiiviset Minun 

pitää oppia, ...minun täytyy ostaa ruokaa sekä Sitten voin laiskotella ja tehdä, jota 
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haluan. B1-tasolla lähes kaikki verbiketjut olivat predikaatiltaan kaksiosaisia (194), 

kuten esimerkeissä Kuin minun ei tarvitse mennä töihin... ja Minun piti tehdä työtä 

kesällä. Kuitenkin muutama kolmiosainen verbiketju kuitenkin esiintyi jo tällä taito-

tasolla. Nesessiivinen verbiketju ...minun täytyi auttaa ihmisiä käyttämään... on malli-

esimerkki taitavasta A- ja MA-infinitiivitäydennyksen sisältävän ketjun muodostami-

sesta, jollaista B1-tasolla alkoi jo vähitellen esiintyä. 

 

 

Taulukko 8. Taitotasojen A2–B2 kaksi- ja kolmiosaiset verbiketjut. 

predikaatti A2 B1 B2 

kaksiverbinen  43 194 132 

kolmiverbinen  - 3 6 

 

 

B2-tason verbiketjut olivat myös pääasiassa kaksiosaisia (taulukko 8) ja saivat A-infini-

tiivitäydennyksen niin kuin tasolle tyypillisissä esimerkeissä modaalisista saada- ja 

voida-verbeistä Lomalla saa nukkua pitkään ja Meren rannalla voi nähdä joutsenia 

sekä ehtiä-verbistä Valitettavasti en ehtinut käydä töissä. Kolmiosaisia verbiketjuja oli 

yhteensä vain kuusi, joista yksi oli voida-verbiin muodostuva verbiketju virkkeessä 

Olen myös ajattellut, että vuoden tai parin päästä voisin mennä musiikkia opiskelemaan. 

Yksi saada-verbiin muodostunut ketju oli alussa kolmiosainen, mutta jatkui kaksi-

osaisena: Kesällä saa mennä uimaan, otta aurinkoa, ajaa veneellä.... Kolmiverbisiä 

predikaatteja oli enenevästi ylemmillä taitotasoilla, mutta niiden lukumäärä oli yllät-

tävän vähäinen B2-tasolla. On otettava kuitenkin huomioon, ettei verbiketjun pituus 

kerro muusta kuin kvantitatiivisesta verbirakenteiden kompleksistumisesta eri taito-

tasoilla, enkä tämän tutkielman puitteissa käsittele muuta kuin ketjujen verbilemmoja, 

niiden esiintymistä ja pituutta. 

 

MA-infinitiivitäydennyksen saavia pääverbejä oli aineistossa vain kolme: pyrkiä, ruveta 

ja sattua (taulukko 7). Kaikki kolme esiintyivät vain B2-tasolla, niistä kaksi B1-tasolla 

ja vain yksi A2-tasolla, ja yhteensä tällaisia verbiketjuja oli ainoastaan kuusi. Vaikka 

aineisto ja menetelmä olivat Paavolalla (2008: 36–37) erilaiset, myös hän havaitsi  

MA-infinitiivitäydennysten vähäisyyden suomenoppijoiden verbiketjuja koskevassa 

tutkimuksessaan.  



43 

 

Vironkielisten suomenoppijoiden tuotoksissa esiintyi A2-tasolla vain ruveta-verbi 

esimerkissä ...ja ruvesin keittämään keittoa. B1-ja B2-tasoilla oli onnistuneita sattua-

verbin MA-infinitiivitäydennyksiä, kuten B1-tason sivulauseessa Jos en sato olemaan 

töissä... sekä B2-tason virkkeessä Sattui se tapahtumaan Tallinnassa, jonka 

sanajärjestys oli kuitenkin epätyypillinen. Aina infinitiivitäydennykset eivät olleet täy-

sin suomen kieli-opin mukaisia, vaan oppijankielelle tyypillisiä, kuten voi havaita 

seuraavasta B2-tason esimerkistä, jossa pyrkiä saakin täydennyksekseen A-infinitiivin: 

Kaksi kertaa vuodessa pyrin käydä ulkomailla. Yhdelläkään taitotasolla ei esiintynyt 

van-muodon saavia vaikutelmaverbejä verbiketjun muodostavina verbeinä (ks. taulukko 

1). 

 

Vironkieliset suomenoppijat muodostivat myös verbiketjun kaltaisia rakenteita (ks. luku 

2.1.4.) verbeistä aikoa, haluta ja yrittää (taulukko 9). Näistä selvästi yleisin verbiketjun 

kaltaisen rakenteen muodostava verbi on haluta (152), mikä on osaltaan linjassa 

Paavolan (2008: 36–37) tutkimuksessa yleisimmin esiintyneiden pääverbien (voida, 

haluta, pitää) kanssa. Eniten aikoa-, haluta- ja yrittää- ketjurakenteita on taitotasolla B1, 

mutta tuhatta verbinmuotoa kohti laskettuna verbiketjun kaltaisten rakenteiden lisäänty-

minen tasolta A2 tasolle B2 on vähittäistä mutta johdonmukaisesti karttuvaa. Taito-

tasolta toiselle siirryttäessä ei ole suuria eroja, mutta jälleen B1- ja B2-tasojen välinen 

muutos on vähän suurempi kuin taitotasojen A2 ja B1 välillä. 

 

 

Taulukko 9. Taitotasojen A2–B2 verbiketjun kaltaiset rakenteet verbeistä aikoa, haluta ja yrittää. 

 
A2  

ketjurakenteet 

rakenteet / 

1000 

verbinmuotoa 

B1 

ketjurakenteet 

rakenteet / 

1000 

verbinmuotoa 

B2 

ketjurakenteet 

rakenteet / 

1000 

verbinmuotoa 

aikoa 4 0,96 12 1,15 1 0,29 

haluta 32 7,71 87 8,34 33 9,64 

yrittää 3 0,72 12 1,15 11 3,21 

yhteensä 39 9,39 111 10,64 45 13,14 

 

 

Kaikki vironkielisten suomenoppijoiden muodostamat verbiketjun kaltaiset rakenteet 

olivat kaksiosaisia ja saivat niihin kuuluvan A-infinitiivitäydennyksen (taulukko 10). 

Tyypillisiä A2-tason esimerkkejä kognitiivisista aikoa- ja haluta-verbeistä olivat ...aion 

kesänä hyvä levätä, En halua nousta... sekä yrittää-verbistä Yrittän kotona käydä 
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mahdollisen paljon. B1-tasolla lähes kaikki vastaavat verbirakenteet olivat kaksiverbisiä, 

kuten Hän aikoo opiskella saksaa, ...haluaisin mennä tänä kesänä töihin Suomeen ja 

Yrittän ainakin kerran viikossa harrastaa lenkkeilyä. B1-tason suomenoppijat olivat 

kuitenkin muodostaneet haluta-verbiin myös viisi kolmiosaistakin verbiketjun kaltaista 

rakennetta, joista edustavia esimerkkejä ovat Kaikki ystäväni halusivat tulla minulle 

grillaamaan... ja ...hän halusi mennä samalla päivällä vertä luovuttamaan.... 

 

 
Taulukko 10. Taitotasojen A2–B2 kaksi- tai  kolmiosaiset rakenteet verbeistä aikoa, haluta ja yrittää. 

predikaatti A2 B1 B2 

kaksiverbinen  39 106 43 

kolmiverbinen  - 5 2 

 

 

B2-tasolla verbiketjun kaltaiset rakenteet aikoa-, haluta- ja yrittää-verbeistä olivat pää-

osin kaksiosaisia (taulukko 10), kuten virkkeissä Haluaisin jolloinkin nähdä kierto-

myrskyn... ja Me sitten kyllä yritimme pidättää nauruamme. Kolmiverbisiä predikaatteja 

esiintyi B2-tason tuotoksissa vain A- ja MA-infinitiivitäydennykset saavasta yrittää-

verbistä. Nämä taitavasti rakennetut virkkeet Yritän aina mennä nukkumaan ennen 

kahtatoista ja Tänä kesänä yritän ehtiä uimaan kaikilla lomapäivillä kertovat tarvit-

tavien pääverbien ja niihin kuuluvien täydennysten kohtalaisen hyvästä hallinnasta. 

 

4.3. Keskeiset havainnot 

 

Verbilemmojen ja verbinmuotojen määrien ja niistä laskettujen suhdelukujen avulla 

aineistossa esiintyviä verbejä voi verrata, vaikka suomenoppijoiden käyttämien verbin-

muotojen määrä eri taitotasoilla vaihtelikin. Verbilemmoja ja verbinmuotoja tarkastel-

lessani havaitsin, että lemmat jakautuvat aineistossa hyvin pitkälti ennakoidusti: niiden 

määrä kasvaa A2-tasolta B-tasolle eli edistyneempiä taitotasoja kohti. Vaikka B1-tasolla 

olikin lukumäärältään eniten verbilemmoja, B2-tasolla niitä oli tuhatta verbinmuotoa 

kohti suhteutettuna 2,6-kertaisesti B1-tasoon nähden. Odotuksenmukaisesti moni-

puolisinta oli siis B2-tason verbien käyttö. Sen sijaan ennakko-odotusteni vastaisesti 

suurin taitotasoittainen muutos verbilemmojen ja verbinmuotojen lukumäärän ja niiden 

suhteutetun esiintymisen perusteella olikin tasojen B1 ja B2 eikä tasojen A2 ja B1 

välillä.  
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Kokonaiskuvaa suomenoppijoiden verbisanaston kehittymisestä selkeyttivät myös 

aineiston frekventeimpien verbien tarkastelu ja vertaaminen taajuussanastoon. Tietyt 

verbilemmat osoittautuivat osakorpuksen taitotasoilla erittäin frekventeiksi, mutta osaa 

lemmoista oli käytetty vain vähän. Ylivoimaisesti taajin verbi oli kaikilla taitotasoilla 

olla, vaikka sen suhteellinen esiintyvyys oli jo B2-tasolla edeltäviä taitotasoja vähäi-

sempi. Toiseksi yleisin verbilemma A2- ja B1-tasoilla oli mennä, B2-tasolla taajuus-

sanaston frekvenssiä myötäillen ei-kieltoverbi, mikä kertonee kieltomuotojen olleen jo 

jonkin verran tasoja A2 ja B1 yleisempiä. Muita hyvin yleisiä verbejä aineistossa olivat 

esimerkiksi käydä, pitää ja tehdä. 

 

Suomenoppijoiden verbisanasto koostui pitkälti kullakin taitotasolla 50 taajimman 

verbilemman käytöstä. Kielenoppijat käyttivät tuotoksissaan erittäin paljon etenkin 

yleisintä viittä verbilemmaa, mikä johtui pääosin olla-verbin hallitsevuudesta. Taajim-

piin verbeihin keskittyivät erityisesti A2-tason suomenoppijat, joiden käyttämistä ver-

binmuodoista jopa 80 % oli peräisin 15 yleisimmästä lemmasta. Tämä kuvastaakin 

osuvasti kielenoppimisen alkuvaihetta, jossa oppijalla on käytössään vain rajallisesti 

erilaisia verbejä. Vaikka B1-tason suomenoppijat käyttivät eri verbejä hieman A2-tasoa 

tasaisemmin, B2-tasolla verbilemmojen käyttö jakautui taitotasoista kaikkein moni-

puolisimmin. Frekventit verbit kuitenkin vaikuttivat olevan laajimmassa käytössä, mikä 

viittaa myös niiden kohtalaiseen hallintaan.  

 

Kaikkien taitotasojen 50 taajimman verbilemman joukossa oli myös suomen kielessä 

frekventtejä verbejä. Viiden, kymmenen ja kahdenkymmenen yleisimmin käytetyn 

verbilemman taitotasoittainen tarkastelu antoi viitteitä siitä, että suomen kielelle tyypil-

liset verbit alkavat karttua vironkielisten suomenoppijoiden sanastoon taitotasolta 

seuraavalle siirryttäessä. Kymmenen taajimman verbilemman joukossa oli jokaisella 

taitotasolla myös vahvasti tuotosten aihepiireihin kytkeytyviä verbejä, kuten asua, 

syödä ja opiskella, jotka eivät yleensä ole suomen kielessä yhtä taajaan esiintyviä. 

Vaikka yleisiä verbejä esiintyykin taajuussanastovertailun perusteella kaikilla tutkituilla 

taitotasoilla melko tasaisesti, etenkin B2-tason suomenoppijoiden frekventeimpien 

verbien käyttö vaikuttaisi vähitellen muuttuvan lähemmäksi kohdekieltä. 

 

Eniten erilaisia yhden kerran esiintyviä verbejä olivat käyttäneet B1-tason suomen-

oppijat, mutta tuhanteen verbinmuotoon suhteutettuna taitotason HL-verbien käyttö 
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olikin B1-tasolla harvinaisinta. Tämä tulos oli osittain sidoksissa B1-tason suureen 

otoskokoon, mikä johti siinä esiintyvien HL-verbien suhteelliseen vähäisyyteen 

taitotasoittaisessa vertailussa. A2-tasolla lähes puolet taitotason lemmoista oli HL-

verbejä, eli kuten jo frekvenssien yhteydessä selvisi, verbinmuodot olivat keskittyneet 

tiettyihin taajoihin verbilemmoihin. Vastaava luku oli B1- ja B2-tasoilla noin 40 %. 

Suurin osa HL-verbien esiintymistä oli kontekstissaan oikeita, mutta joitakin 

verbilemmoja oli käytetty epätyypillisesti.  

 

HL-verbien karttuminen vironkielisten suomenoppijoiden sanastoon ei edennyt täysin 

johdonmukaisesti siirryttäessä taitotasolta A2 tasolle B2. Vaikka aineistoni tulokset 

näyttivät alustavasti selvintä HL-verbien käytön muutosta tasojen B1 ja B2 välille, 

muun muassa otoskoon aiheuttaman vinouman vuoksi HL-verbien käyttö ei ollut luotet-

tava sanaston rikkauden kehittymisen mittari tutkielman erikokoisten taitotaso-otosten 

käsittelyyn. 

 

Sen sijaan Shannonin diversiteetti-indeksin arvot osoittivat johdonmukaista verbi-

sanaston monipuolistumista selviytyjän A2-tasolta (2,79) aina osaajan B2-tasolle (3,91). 

Indeksin perusteella A2-tason suomenoppijoiden verbinkäyttö ei osoittautunut kovin 

monipuoliseksi, sillä diversiteetti oli vain 53,1 % maksimista. B1-tasolla verbejä käytet-

tiin jonkin verran A2-tasoa monipuolisemmin (57,8 %), mutta tasaisinta ja kaikkein 

monipuolisinta verbilemmojen käyttö oli B2-tasolla (67,8 % maksimista). Taitotasojen 

B1 ja B2 välinen muutos oli siis indeksin mukaan selkein.  

 

Taitotasojen sisällä verbilemmojen käyttö ei kokonaisuutena kuitenkaan jakautunut 

kovin tasaisesti, vaan jokaisella taitotasolla vironkielisten suomenoppijoiden verbi-

sanasto keskittyi yleisten verbien esiintymiin. Shannonin indeksin diversiteettiarvot joka 

tapauksessa tukevat verbilemmojen ja verbinmuotojen sekä yleisimpien verbien taajuu-

den tarkastelun tuloksia, jotka kertovat ensinnäkin verbisanaston taitotasoittaisesta 

monipuolistumisesta ja toiseksi viittaavat B1–B2-taitotasosiirtymän merkityksellisyy-

teen. 

 

Verbiketjujen ja verbiketjun kaltaisten rakenteiden muodostaminen vaatii suomen-

oppijalta jo jonkinlaista abstraktien verbien hallintaa: verbejä täytyy jo osata ja niitä 

pitää pystyä liittämään toimiviksi kokonaisuuksiksi infiniittitäydennysten kanssa. Varsi-
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naisten verbiketjujen finiittiverbejä oli aineistossani yhteensä 14, joista alkaa, ehtiä, 

pitää, ruveta, saada, tarvita, täytyä ja voida esiintyivät jokaisella taitotasolla. 

Yleisimpiä verbiketjun muodostavia pääverbejä olivat taajuusjärjestyksessä täytyä, 

voida, saada ja pitää. A2- ja B1-tasoilla oli runsaimmin täytyä-verbistä muodostuneita 

ketjuja, kun taas B2-tasolla eniten ketjuja muodostui saada-verbin yhteyteen.  

 

Odotetusti vähiten erilaisia verbiketjun muodostavia finiittiverbejä oli A2-tasolla (8) ja 

runsaimmin B2-tasolla (12), mikä kertoi osaltaan verbiketjujen käytön moni-

puolistumisesta. Verbiketjujen käyttö myös lisääntyi ja monipuolistui suomen-

oppijoiden tuotoksissa taitotasolta A2 aina tasolle B2 tuhanteen verbinmuotoon suhteu-

tettujen lukujen perusteella. Suhteelliset luvut osoittivat myös selvintä verbiketjujen 

käytön lisääntymistä tasojen B1 ja B2 välillä. Lisäksi eri taitotasojen suhteutetut luvut 

osoittivat, että aikoa-, haluta- ja yrittää-verbeihin kehkeytyvät ketjurakenteet karttuivat 

vähitellen mutta johdonmukaisesti tasolta A2 tasolle B2. Erot taitotasojen välillä eivät 

kuitenkaan olleet suuria. 

 

Suurin osa aineiston varsinaisista verbiketjuista ja aikoa-, haluta- ja yrittää-verbeihin 

muodostuvista rakenteista oli kaksiosaisia finiitti- ja infiniittimuotoisen verbin ketjuja, 

joiden pääverbi sai A-infinitiivitäydennyksen. MA-infinitiivitäydennykset olivat harvi-

naisia B1- ja B2-tasoilla, eikä niitä esiintynyt lainkaan A2-tason tuotosten verbiketjuissa 

tai aikoa-, haluta- ja yrittää-verbien yhteyteen muodostuvissa ketjurakenteissa. 

 

Suomenoppijoiden käyttämät verbiketjut ja verbiketjun kaltaiset rakenteet lisääntyivät 

hypoteesini mukaisesti taitotasolta toiselle siirryttäessä. Lisäksi ne jonkin verran moni-

puolistuivat pituudeltaan ja infiniittitäydennykseltään taitotasolta A2 tasolle B2. Varsi-

naisten verbiketjujen kohdalla taitotasoittainen muutos oli verbiketjun kaltaisia aikoa-, 

haluta- ja yrittää-rakenteita selvempää. Verrattuna A2- ja B1-tasojen väliseen kehityk-

seen huomattavampi muutos kummankin tyyppisissä rakenteissa oli suhdelukujen 

perusteella taitotasojen B1 ja B2 välillä.  

 

Kokonaisuutena vironkielisten suomenoppijoiden verbisanasto vaikutti monipuolistuvan 

taitotasojen välillä aina selviytyjän A2-tasolta osaajan B2-tasolle saakka. Selkeintä 

verbisanaston kehittyminen oli kuitenkin taitotasojen B1 ja B2 välillä, toisin kuin hypo-

teesissani, jossa odotin merkittävintä eroa tasojen A2 ja B1 välille. Tutkielmani tulosten 
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perusteella absoluuttisten lukujen rinnalle lasketut ja tekstimassaan suhteutetut luvut, 

erilaiset verbien frekvenssitarkastelut sekä Shannonin diversiteetti-indeksi antoivat 

suomenoppijoiden verbisanaston monipuolisuudesta kattavimman ja johdonmukai-

simman kuvan, jota täydensi jokseenkin pintapuolinen verbiketjujen ja niiden kaltaisten 

rakenteiden kartoittaminen. 
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5. PÄÄTÄNTÖ  

 

5.1. Tutkielman yhteenveto 

 

Pro gradu -tutkielmassa tavoitteenani oli tarkastella vironkielisten suomenoppijoiden 

verbisanaston kehittymistä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla A2–B2. Tutki-

musaineistonani käytin ICLFI ANNO CEFR 3.1. -osakorpuksen vironkielisten fiktii-

visiä A2–B2-tasojen kirjallisia tuotoksia. Tarkoituksenani oli selvittää, miten oppijan-

kielen verbisanaston monipuolistuminen ja kehittyminen ilmenevät eri taitotasoilla ja 

osoittavatko tulokset joidenkin taitotasojen välillä tapahtuvan selkeitä muutoksia. 

Lisäksi pyrin selvittämään, kuinka johdonmukaisesti verbisanaston rikkautta mittaavat 

tilastolliset tunnusluvut kuvaavat oppijansuomen monipuolistumista ja miten luvut 

tukevat muita tutkimustuloksia.  

 

Vironkielisten suomenoppijoiden verbisanaston kehittymistä selvitin pääasiassa kvanti-

tatiivisesti, mutta täydensin havaintojani kvalitatiivisilla aineistoesimerkeillä. Korpus-

aineistosta tarkastelin taitotasoittain verbilemmojen ja verbinmuotojen lukumääriä, 

niiden vertailua helpottavia suhdelukuja sekä suomenoppijoiden yleisimpien verbien 

frekvenssiä ja esiintymistä suhteessa suomen kielen taajimpiin verbeihin. Lisäksi 

sovelsin aineistoon kahta tilastollista tunnuslukua, vain yhden kerran taitotasolla esiin-

tyviä HL-verbejä ja Shannonin diversiteetti-indeksiä. Tutkin myös eri taitotasoilta 

suomenoppijoiden käyttämiä verbiketjuja ja verbiketjun kaltaisia rakenteita, ja kartoitin 

erityisesti finiittisten pääverbien ja niistä muodostuvien ketjurakenteiden käytön kvanti-

tatiivista monipuolistumista. 

 

Vironkieliset suomenoppijat käyttivät hyvin runsaasti taajinta 50:tä verbilemmaa kai-

killa taitotasoilla. A2-tason vironkieliset suomenoppijat hyödynsivät kuitenkin kaikkein 

suppeinta verbisanastoa ja tukeutuivat kirjallisissa tuotoksissaan erityisesti taitotasollaan 

15 taajimman verbilemman käyttöön. Taitotason B1 suomenoppijoilla oli käytössään jo 

A2-tasoa laajempi verbisanasto, ja he käyttivät taajaan etenkin taitotasonsa 30:tä ylei-

sintä verbiä. B2-tasolla suomenoppijoiden verbisanasto oli taitotasoista suhteellisesti 

laajin, vaikka myös he suosivat tuotoksissaan runsaasti yleisiä verbejä.  
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Vertailussa Suomen kielen taajuussanastoon B2-tason frekventein verbisanasto osoit-

tautui taitotasoista kaikkein kohdekielisimmäksi, vaikka suomen kielessä taajia verbejä 

esiintyi sitä edeltävillä A2- ja B1-tasoillakin. Peräti kuusi B2-tason taajinta verbiä oli 

frekventtejä myös suomen kielessä. B2-tasolla myös ei-kieltoverbi oli toiseksi yleisin 

kuten taajuussanastossakin. Kaikkien taitotasojen taajin verbilemma oli olla, jonka 

esiintymiä oli moninkertaisesti seuraavaksi taajimpaan verbilemmaan nähden. 

 

Suomenoppijoiden verbiketjut olivat pääosin lyhyitä ja muodostuivat suurimmaksi 

osaksi nesessiivisiin tai modaalisiin täytyä-, voida-, saada- ja pitää-verbeihin. Lähes 

kaikki aineiston varsinaiset verbiketjut sekä aikoa-, haluta- ja yrittää-verbeihin 

muodostuneet ketjurakenteet olivat vain kaksiosaisia, ja niissä oli A-infinitiivitäydennys. 

Joitakin MA-infinitiivitäydennyksiä esiintyi ainoastaan B1- ja B2-tasoilla, mutta ne oli-

vat koko aineistossa suhteellisen harvinaisia. 

 

Shannonin diversiteetti-indeksi kuvasi verbisanaston kehittymistä odotetun johdon-

mukaisesti. Vaikka suomenoppijoiden verbisanaston käyttö ei diversiteetti-indeksin mu-

kaan kovin monipuolista ollutkaan, oli sen perusteella havaittavissa looginen sanaston-

kehitysjatkumo A2-tasolta B2-tasolle. Diversiteettiarvot siis myös tukivat verbi-

lemmojen ja verbinmuotojen sekä yleisimpien verbien taajuuden tarkastelun tuloksia, 

jotka kertoivat ensinnäkin verbisanaston monipuolistumisesta taitotasolta seuraavalle 

siirryttäessä ja toiseksi viittasivat erityisesti B1–B2-taitotasosiirtymän merkitykselli-

syyteen. Sen sijaan HL-verbien tarkastelussa kävi ilmi, että lähes puolet A2-tason verbi-

lemmoista on vain kerran taitotasolla esiintyviä, mikä kertoo A2-tasoisten suomen-

oppijoiden käyttävän runsaasti tiettyjä taajoja verbejä. Muutoin  HL-verbit eivät osoit-

tautuneet aineistossani sopiviksi sanaston rikkauden ilmentäjiksi, sillä niiden tarkastelun 

luotettavuutta heikensivät erityisesti taitotasojen vaihtelevat verbinmuotojen otoskoot.  

 

Tutkielmani tulosten perusteella voidaan alustavasti todeta, että suomenoppijoiden 

verbisanaston käyttö kehittyi siirryttäessä selviytyjän A2-tasolta osaajan B2-tasolle, ja 

kokonaisuutena monipuolistuminen eteni odotetusti alkeistasolta kohti edistyneempiä 

taitotasoja. Verbien käyttö monipuolistui myös tasojen A2 ja B1 välillä, mutta B1- ja 

B2-tasojen välinen muutos oli huomattavasti selvempi kaikilla muilla menetelmillä 

paitsi HL-verbien tarkastelulla. Aineiston tarkastelun pohjalta voisikin vetää suuntaa 
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antavan johtopäätöksen siitä, että tutkituista taitotasoista verbisanaston kehittyminen 

etenee varsinkin tasojen B1 ja B2 välillä.  

 

5.2. Pohdinta 

 

Vironkielisten suomenoppijoiden verbisanaston kvantitatiivinen korpustarkastelu osoit-

tautui kaiken kaikkiaan melko työlääksi tehtäväksi. Vaikka ICLFI-korpuksen annotoitu 

aineisto oli valmiina ja sikäli kohtalaisen vaivattomasti lähestyttävissä, ei käyttä-

mästäni osakorpuksesta tai edes annotoidusta aineistosta ollut ennen tätä tutkielmaa 

tehty aiheeseeni liittyviä tutkimuksia tai edes opinnäytteitä. Uudentyyppistä aineistoa 

hyödyntäessään pääsi tutustumaan paitsi korpusanalyysityökalujen antamiin mahdolli-

suuksiin myös niiden erilaisiin rajoitteisiin.  

 

Varsinkin laajan aineiston manuaalinen läpikäyminen ja tarkistukseen liittyvät valinnat 

veivät runsaasti aikaa. Käyttämäni concord-haku ei kyennyt suoraan erottelemaan esi-

merkiksi verbien A-infinitiivien ja tiettyjen verbien yksikön kolmannen persoonan 

taivutusmuotojen yhteenlankeamista toisistaan, mikä puolestaan hidasti erillisiä lemma-

hakuja merkittävästi. Aineiston laajuus ei siis itsessään ollut ongelma, mutta sen muok-

kaaminen tutkimustarpeisiini käyttökelpoiseksi vaati merkittävän työpanoksen. Manu-

aalisissa tarkistuksissa ja erilaisissa laskutoimituksissa oli aina myös inhimillisten 

virheiden mahdollisuus, mutta pyrin olemaan mahdollisimman huolellinen ja perus-

teellinen aineiston käsittelyssä ja tarkastelussa sekä raportoimaan tekemäni valinnat ja 

tulokset riittävän läpinäkyvästi. 

 

Tutkielman tulosten luotettavuutta lisäävät osaltaan ICLFI-korpuskokonaisuuden 

huolellisesti suunniteltu rakenne ja siihen liittyvä suhteellisen tarkka taustatietojen 

dokumentointi. Annoitoitua, fiktiivistä kertomusaineistoa oli myös saatavilla tutkiel-

maani varten riittävän vertailukelpoinen määrä kolmelta eri taitotasolta. Lisäksi 

annotoinnin ansiosta pelkkää verbisanastoa on ylipäätään mahdollista tutkia analyysi-

työkaluilla.  

 

Vaikka alun perin ICLFI-korpusta varten kerätty aineisto oli jaoteltu opetustuntimäärien 

mukaan kolmeen eri taitotasoon, oli hyvä, että tuotokset oli arvioitu uudelleen Euroop-

palaisen viitekehyksen taitotasojen mukaisesti. Tutkimusten mukaan vironkieliset suo-
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menoppijat siirtyvät usein nopeasti edistyneemmille taitotasoille, joten aineiston vertailu 

olisi ollut huomattavasti vaikeampaa opetustuntimäärien mukaan luokitelluista tuotok-

sista. Lisäksi taitotasoittaisen vertailun luotettavuutta lisäsi se, että tuotokset oli sijoi-

tettu tietylle taitotasolle siten, että vähintään kahden ulkopuolisen arvioijan tuli olla 

taitotasosta samaa mieltä. Näin aineistossa ei ollut esimerkiksi sellaisia tuotoksia, joissa 

olisi ollut kolme erilaista arviota yhden suomenoppijan kielitaidon tasosta. 

 

Sanaston rikkautta mittaavista tunnusluvuista Shannonin diversiteetti-indeksi oli aikai-

semmissa tutkimuksissa havaittu käyttökelpoiseksi menetelmäksi myös sanaston moni-

puolisuuden tutkimuksessa, joten oli kiinnostavaa kokeilla sen käyttöä myös tämän 

tutkielman yhteydessä. Saamieni diversiteettiarvojen johdonmukaisuus tuli muiden 

tutkimusten nostattamista ennakko-odotuksista huolimatta hienoisena yllätyksenä, ja 

olisikin ollut hyvin mielenkiintoista nähdä vastaavat arvot kaikilta kuudelta Euroop-

palaisen viitekehyksen päätasolta. Varovaisen arvioni mukaan diversiteetti-indeksiä 

kannattaa hyödyntää kvantitatiivisessa oppijankielen sanastontutkimuksessa myös jat-

kossa. 

 

Haasteena Shannonin indeksin soveltamisessa tämänhetkiseen ICLFI-korpukseen on 

kuitenkin se, että laskuihin tarvittavat luvut eivät välttämättä ole suoraan saatavissa käy-

tössä olevilla analyysityökaluilla. Luvut saattaa joutua hankkimaan esimerkiksi eri-

laisten manuaalisten tarkistusten kautta, mikä ei ole aina tarkoituksenmukaista 

varsinkaan käytössä olevien resurssien puitteissa. Tämän vuoksi hyödyllisempää lie-

neekin lähestyä nykyistä ICLFI-korpusta korpusvetoisesta näkökulmasta, jolloin tutki-

muksen lähtökohtana on aineiston ja sen mahdollisten rajoitusten tai osittain myös 

analyysityökalujen rajoitusten ehdoilla toimiminen. Tietysti on mahdollista tutkia kieltä 

suhtautuen hakutulosten rajallisuuteen suurpiirteisesti ja korvata mahdollisia puutteita 

riittävällä tekstimassalla. Tähän en kuitenkaan omassa tutkielmassani suhteellisen pien-

ten otosten vuoksi voinut tyytyä. 

 

Aineiston tilastollinen kuvaus eli tutkielmassani esimerkiksi sanaston rikkautta kuvaa-

vien mittareiden soveltaminen oli myös jokseenkin haastavaa käyttämääni korpus-

aineistoon. Vaikka joitakin kritisoituja menetelmiä hylkäsin jo etukäteen, päädyin 

kuitenkin kokeilemaan Shannonin diversiteetti-indeksin rinnalla toista tilastollista 

tunnuslukua, HL-sanojen esiintyvyyttä, mutta hieman ristiriitaisin tuloksin. Vain kerran 
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taitotasolla esiintyvät HL-verbit osoittautuivat erittäin herkiksi verbinmuotojen otos-

koon vaihtelulle. HL-verbien tarkastelun teki epäluotettavammaksi erityisesti B1-tason 

muita taitotasoja suurempi otoskoko, mikä vinoutti ainakin aineistoni keskimmäisen 

taitotason ja sai sen HL-esiintymät vaikuttamaan vähäisiltä ympäröiviin taitotasoihin 

nähden.  

 

Tietysti HL-verbien tarkastelu antoi myös hieman lisätietoa tarkasteltavien taitotasojen 

verbisanastosta, mutta sen perusteella en oikeastaan pystynyt tekemään kunnollisia 

päätelmiä. Lisäksi laskin tuotoksia erottelematta vain yhden luvun taitotasoa kohti, enkä 

siis tarkastellut kielenoppijoiden tekstejä myös erillisinä kokonaisuuksina niin kuin 

joissakin tutkimuksissa on tehty. Tarkoituksenani oli kuitenkin selvittää suuria linjoja 

taitotasojen välillä eikä syventyä eri yksilöiden tai tuotosten välisiin eroihin. Tässä 

tutkielmassa muutenkin keskityin lähinnä aineiston kvantitatiiviseen kuvailuun ja käytin 

joitakin aineistoesimerkkejä havainnollistaakseni erilaisia lukuja. En siis tarkastellut 

järjestelmällisesti esimerkiksi aineistossa esiintyvien verbirakenteiden tarkkuutta eli 

suomen kielen rakenteiden mukaisuutta.  

 

Vaikka joitakin suuntaa antavia verbisanaston kehittymisen rajakohtia tutkielmani 

tuloksista selvisikin, oli aineistoni käytössä myös useita tulosten luotettavuutta heiken-

täviä seikkoja. Taitotasoja vertailevaa tutkimusasetelmaa olisi ensinnäkin parantanut 

vironkielisten suomenoppijoiden fiktiivisten tuotosten riittävä saatavuus myös Euroop-

palaisen viitekehyksen taitotasoilta A1, C1 ja C2. Tästä tutkielmasta siis A1-alkeistaso, 

taitajan (C1) ja mestarin (C2) tasot jäivät harmittavasti edustumatta kokonaan, mikä 

heikensi vertailua aikaisempiin taitotasoittaisiin tutkimuksiin. Lisäksi suuri osa sanaston 

kehittymisen tutkimuksista, kuten tämäkin tutkielma, on poikittaistutkimuksia. Kuiten-

kaan oppijankielen kehittymistä havainnollistavia  pitkittäistutkimuksia ei ole juurikaan 

pystytty toteuttamaan, joten niistä saatavaa varmistustietoa tarvittaisiin lisää poikittais-

tutkimuksista saatujen tulosten rinnalle. 

 

Kvantitatiivisia tutkimustuloksiani oli myös hyödytöntä arvioida suhteessa Eurooppa-

laisen viitekehyksen taitotasomääritelmiin. Jopa sanaston tuntemuksen laajuuden ja 

sanaston hallinnan taitotasoasteikot ovat kuvaukseltaan yleisiä ja enimmäkseen laadul-

lisia, eikä niitä luonnollisestikaan ole suunniteltu vain yhden sanaluokan esiintymien 
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arviointiin. Tarkoituksenmukainen vertailu vaatisikin laajempien kirjallisten tai suullis-

ten tuotosten tarkastelua.  

 

Eurooppalaisessa viitekehyksessä korostuu kielitaidon profiilimallista erityisesti taito-

tasolta toiselle etenevä pystysuora ulottuvuus, kun taas horisontaalinen eli laadulliseen 

monipuolistumiseen viittaava kielitaidon ulottuvuus jää vähemmälle huomiolle. Kvanti-

tatiivinen tutkielmani perustui myös vahvasti juuri kielitaidon pystysuoran ulottuvuuden 

tarkasteluun. EVK:ssa kuitenkin tuodaan vahvasti esiin myös sitä, etteivät siirtymät 

taitotasojen välillä ole yhtä pitkiä, vaan asteikolla eteneminen vaativampia tasoja kohti 

vaatii jatkuvasti kielenoppijalta lisää työtä ja usein myös aikaa. Tutkielmani tulokset 

viittaavat osaltaan myös siihen, että kielenoppija joutuu panostamaan kielenopiskeluun 

erityisesti itsenäisen kielenkäyttäjän tasolla B1 siirtyäkseen osaajan B2-tasolle. 

 

Vaikka Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset on laadittu huolellisten tutki-

musten perusteella, jälkeenpäin on pyritty kuitenkin selvittämään, mitkä taitotasojen 

väliset siirtymät kielitaidon etenemisessä ovat käytännössä merkitseviä. Tietysti on 

muistettava, että kuuden päätaitotason asteikko on väistämättä karkea siirtymien tarkas-

teluun, mutta hyvin moniportaisia asteikkoja on myös erittäin epäkäytännöllistä soveltaa 

esimerkiksi laajaan korpusaineistoon. Osittain aikaisemman oppijansuomen EVK-tutki-

muksen ja oman intuitiivisen arvioni perusteella päädyin kuitenkin olettamaan taito-

tasojen A2 ja B1 välille suurempaa muutosta kuin B-tason sisäisten B1- ja B2-tasojen 

välille. Tutkielmasta sain kuitenkin B1–B2-siirtymää puoltavia tuloksia.  

 

Tutkimusaineistossa verbinmuoto-otosten olisi pitänyt olla yhtä suuria ja mielellään sa-

masta aihepiiristä ollakseen mahdollisimman vertailukelpoisia. Näin ideaalinen tilanne 

ei tässä aineistossa toteutunut, vaan kertomusten aihepiirit vaihtelivat huomattavasti, 

vaikka pyrinkin minimoimaan aineiston epäkohtien vaikutukset valikoimalla tarkas-

teluun ainoastaan vironkieliset suomenoppijat, fiktiiviset tuotokset ja vain tasot A2–B2, 

joissa oli riittävästi tekstejä. Suurin osa tuotoksista oli myös kirjoitettu kotona, eli ne 

eivät suoraan heijastaneet suomenoppijoiden spontaania ja ilman apuvälineitä hallittua 

verbisanastoa. Toisaalta enimmäkseen kotona tuotettujen tekstien massa oli yhden-

mukaisemmin vertailtavissa.  
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Tutkielmassani käsiteltyjen kielenoppijoiden verbisanastoon ovat myös voineet vaikut-

taa tietyssä yliopistossa sekä tietyn opetusmateriaalin avulla opiskelu. Esimerkiksi tart-

tolaisten A2- ja B1-tasoisia kirjallisia tuotoksia oli aineistossa huomattavasti enemmän 

kuin Tallinnasta saatuja. Myös luokkahuoneen ulkopuolisten kielikontaktien kartoitus 

olisi voinut vielä lisätä vertailun luotettavuutta. Tutkielman laajuuden vuoksi en sisällyt-

tänyt siihen erittäin tarkkaa taustatietojen tarkastelua ja käytettyihin opetusmate-

riaaleihin perehtymistä, vaikka tiedot olisivatkin saattaneet tukea aineiston analyysia ja 

antaa ainakin jonkin verran tuloksia selittävää tietoa tiettyjen suomenoppijoiden verbi-

sanaston kehittymiseen vaikuttavista seikoista.  

 

Vertaillessani suomenoppijoiden frekventtejä verbejä Suomen kielen taajuussanastoon 

jäin pohtimaan, kuinka hyvin se todellisuudessa heijastaa nykyistä kielenkäyttöä ja 

erityisesti kuinka sen sanasto on vertailtavissa niinkin erilaisiin tuotoksiin kuin viron-

kielisten suomenoppijoiden osakorpuksen kertomusteksteihin. Toisaalta taajuussanastoa 

käytetään edelleen yleisesti referenssiaineistona, koska yhtä kattavaa katsausta suomen 

kielen sanojen taajuuteen ei ole taajuussanaston jälkeen ilmestynyt. Vaikka taajuus-

sanaston sanat ovat peräisin hyvin erilaisista tekstilajeista kuin vironkielisten suomen-

oppijoiden tuotokset, päädyin silti sitä käyttämään usean tutkijan esimerkkiä seuraten.  

 

Tutkielmani tulosten perusteella voidaan havaita frekventtien verbien tarpeellisuus 

erityisesti kielenoppimisen alkuvaiheessa. Suomenoppijat tukeutuivat niihin erityisesti 

A2-tasolla ja edelleen tasolla B2 ne ovat osa keskeistä sanastoa, vaikka oppijat jo 

täsmällisempien ja useampien verbien käyttämiseen jo pystyvätkin. Kielenoppijan 

verbisanasto vaikutti laajentuvan ja sen suhteellinen käyttö tasoittuvan edistyneempiä 

taitotasoja kohti siirryttäessä. Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja vertailevien 

tutkimusten jatkumoon voin tutkielmani tulosten pohjalta tuoda hieman suuntaa antavaa 

lisäarvoa, sillä etenkin tasojen B1 ja B2 välinen siirtymä vaikutti johdonmukaisesti 

vahvalta.  

 

Oppijankielen korpustutkimusten vahvuus on siinä, että laajasta ja autenttisesta aineis-

tosta voi saada paljon lingvististä tietoa, ja sen lisäksi tutkimukset voivat tarjota 

varsinkin annotoitujen ja lemmatisoitujen korpusten käytettävyyttä parantavia ehdo-

tuksia. Kerättyä korpusaineistoa, sen ominaisuuksia tai korpusanalyysiin tarkoitettuja 

välineitä tutkija ei kuitenkaan voi aina täysin säädellä, joten eri menetelmiä tai tunnus-
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lukuja ei ilman huolellista ennakkoselvitystä kannata pyrkiä sellaisenaan soveltamaan. 

Etukäteen on kuitenkin mahdotonta täydellisesti ennakoida erilaisia vastaantulevia 

haasteita, joita ilmenee lähes kaikissa tutkimuksissa joka tapauksessa. Sen vuoksi myös 

annotoitua korpusta on syytä lähestyä rohkeasti, uutta kokeillen ja vanhaa soveltaen.  

 

5.3. Jatkotutkimus 

 

Pro gradu -tutkielmani toi esiin lähinnä kvantitatiivisen näkökulman vironkielisten 

suomenoppijoiden verbisanaston kehittymiseen, joten jouduin jättämään tarkastelun 

ulkopuolelle monia mielenkiintoisia tutkimusaiheita. Esimerkiksi suomenoppijoiden 

käyttämien verbiketjujen ja verbiketjun kaltaisten rakenteiden suomen kielen raken-

teiden mukaisuutta en päässyt kartoittamaan. Aineistossa vastaan tuli myös useita muita 

monipredikaattisia verbirakenteita, joiden tarkempi määrällinen ja laadullinen kuvaus 

voisi edelleen avata vironkielisten suomenoppijoiden verbisanaston monipuolistumista. 

Suomenoppijoiden tempusten ja passiivimuotojen käytön kehittyminen olisi myös ollut 

antoisa tutkimuskohde. 

 

Annoitoidussa vironkielisten korpusaineistossa riittää myös jatkossa tutkittavaa. 

Aikanaan ICLFI-korpusaineiston karttuessa on varmasti mahdollista tutkia ensinnäkin 

oppijankielen sanastoa pro gradu -tutkielmastani puuttuneilta A1-, C1- ja C2-tasoilta ja 

toiseksi toteuttaa myös tekstimääriltään vertailukelpoinen kontrastiivinen välikielen 

analyysi lähisukukielen – tässä korpuksessa viron kielen – ja jonkun toisen kielen välillä. 

Välikielen analyysi voisi antaa lisätietoa esimerkiksi verbisanaston ja -rakenteiden käy-

töstä eri lähtökielisten opiskelijoiden oppijansuomessa. 

 

Käyttämäni tilastollisen kuvauksen toteuttaminen vaati runsaasti myös aineiston ma-

nuaalista tarkastelua ja tarkistamista. Korpusaineistoa voi myös lähestyä ensinnäkin 

korpusvetoisesti ja nojata aineistolähtöisesti sen suomiin vaihtoehtoihin. Toisaalta voi 

myös kehittää omiin tarpeisiin sopivia korpusanalyysin menetelmiä Marianne Spoel-

manin väitöstutkimuksen tapaan. Näin ylimääräinen työ erilaisten lukujen selvittä-

miseksi ei pääse muodostumaan suhteettoman suureksi tutkimuksen muuhun sisältöön 

nähden.  
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Liite 1. Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot (EVK 2003: 48). 

 

 

 
Viitekehyksen taitotasot 

Peruskielitaito A1 Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden 

tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy 

esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin 

kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he 

asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia 

keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis 

auttamaan. 

A2 Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin 

arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, 

ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja 

rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa 

tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa 

taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan. 

Itsenäisen 

kielenkäyttäjän 

taito 

B1 Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein 

esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista 

matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, 

johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy 

kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy 

perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia. 

B2 Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä 

monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on 

niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen 

syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta 

ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin 

erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja 

selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. 

Taitavan 

kielenkäyttäjän 

kielitaito 

C1 Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa 

piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman 

havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja 

tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin 

tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, 

hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja 

edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja. 

C2 Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa 

yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä 

esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. 

Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. 

Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2. Sanaston tuntemuksen laajuuden ja sanaston hallinnan taitotasoasteikot (EVK 2003: 

159). 
 

 

 
Sanaston laajuus 

A1 
Hallitsee yksittäisiä sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät konkreetteihin, yksinkertaisiin 

tilanteisiin. 

A2 

Hallitsee tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa ja kommunikaatiotilanteissa tarvittavan 

yksinkertaisen sanaston. 

Hallitsee niin laajan sanaston, että pystyy sen avulla selviytymään tavanomaisista arkipäivän 

toimista, tutuista tilanteista ja puheenaiheista. 

B1 

Hallitsee jokapäiväistä elämää koskevissa asioissa riittävän sanaston omien ajatustensa 

ilmaisemiseksi, esimerkiksi perheeseen, harrastuksiin tai mielenkiinnon kohteisiin sekä työhön, 

matkustamiseen ja ajankohtaisiin asioihin liittyvää sanastoa. Joutuu käyttämään jonkin verran 

kiertoilmauksia. 

B2 

Hallitsee laajan omaa erityisalaa ja useimpia yleisiä aihepiirejä koskevan sanaston. Pystyy 

vaihtelemaan kielellisiä ilmauksia jatkuvan toiston välttämiseksi. Sanaston puutteet voivat 

kuitenkin aiheuttaa epäröintiä ja kiertoilmausten käyttöä. 

C1 

Hallitsee laajan sanaston hyvin ja pystyy löytämään vaivatta kiertoilmaisuja sekä käyttämään 

idiomaattisia ja puhekielenomaisia ilmauksia. Joutuu vain harvoin turvautumaan ilmausten 

hakemiseen ja välttämisstrategioihin.  

Hallitsee hyvin puhekieliset sekä kielelle tyypilliset idiomaattiset ilmaukset. 

C2 

Hallitsee hyvin erittäin laajan sanaston ja pystyy käyttämään johdonmukaisesti oikein ja 

asianmukaisesti idiomaattisia, puhekielenomaisia ilmauksia. On tietoinen kielen eri 

merkitystasoista. 

 

 
Sanaston hallinta 

A1 Kuvain puuttuu. 

A2 Hallitsee suppean, konkreetteihin, jokapäiväisiin tarpeisiin liittyvän sanavaraston. 

B1 
Hyvä perustason sanaston hallinta. Ennestään tuntemattomat aiheet ja tilanteet sekä 

monimutkaisempien ajatusten ilmaiseminen aiheuttavat vielä virheitä. 

B2 
Yleensä hyvä ja täsmällinen sanaston hallinta. Voi esiintyä jonkin verran sekaannuksia ja vääriä 

sananvalintoja, mutta ne eivät kuitenkaan estä viestin perillemenoa. 

C1 Satunnaisia vähäisiä lipsahduksia, ei kuitenkaan erityisen vakavia sanastovirheitä. 

C2 Johdonmukaisesti virheetön ja asianmukainen sanaston käyttö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 3. Suomenoppijoiden 50 yleisintä verbilemmaa taitotasoilla A2–B2.  

 

 

 

 A2 
verbin-

muodot 

(lkm) 
B1 

verbin-

muodot 

(lkm) 
B2 

verbin-

muodot 

(lkm) 

SUOMEN KIELEN 

TAAJUUSSANASTO 

1. olla* 1 924 olla*  3 867 olla* 1 099 OLLA (1.) 

1. olla**  1 880 olla** 3 642 olla** 959 OLLA (1.) 

2. mennä 230 mennä 509 ei 204 EI (4.) 

3. asua 196 käydä 487 käydä 154 VOIDA (9.) 

4. käydä  162 ei 477 mennä 131 SAADA (10.) 

5. ei  146 syödä 377 pitää 112 TULLA (16.) 

6. syödä 126 asua 364 tehdä 78 ANTAA (28.) 

7. opiskella 122 pitää 360 syödä 67 PITÄÄ (29.) 

8. pitää 107 opiskella 245 asua 64 TEHDÄ (30.) 

9. nukkua 72 lukea 148 opiskella 61 SANOA (36.) 

10. lukea 55 tehdä 134 saada 53 KÄYTTÄÄ (39.) 

11. nousta 55 laittaa 133 katsoa 43 OTTAA (44.) 

12. katsoa 50 juoda 132 haluta 41 SUORITTAA (56.) 

13. juoda 49 nukkua 128 lukea 39 KUULUA (62.) 

14. laittaa 41 lähteä 127 tulla 39 MENNÄ (68.) 

15. haluta 39 katsoa 112 alkaa 38 NÄHDÄ (69.) 

16. harrastaa 38 alkaa 107 täytyä 34 ALKAA (73.) 

17. elää 36 haluta 101 voida 34 TAPAHTUA (77.) 

18. lähteä 32 nousta 96 nukkua 31 MAINITA (80.) 

19. alkaa 31 harrastaa 94 pelata 31 ESITTÄÄ (83.) 

20. tehdä 31 pukeutua 82 laittaa 28 KÄYDÄ (87.) 

21. pukeutua 28 työskennellä 69 puhua 28 JÄÄDÄ (90.) 

22. keittää 22 täytyä 68 ottaa 25 SAATTAA (96.) 

23. ostaa 20 tulla 65 juoda 24 KATSOA (98.) 

24. peseytyä 20 pelata 61 ostaa 23 JOUTUA (99.) 

25. tulla 19 saada 55 sijaita 22 TIETÄÄ (100.) 

26. työskennellä 19 sijaita 54 työskennellä 19 TUNTEA (104.) 

27. herätä 18 ostaa 53 muistaa 18 LÄHTEÄ (106.) 

28. oppia 17 kestää 51 uida 18 PÄÄSTÄ (106.) 

29. pelata 17 puhua 48 nähdä 17 TARVITA (109.) 

30. puhua  17 herätä 47 tykätä 17 TODETA (117.) 

31. pestä 16 kuunnella 46 harrastaa 16 PUHUA (120.) 

32. täytyä 15 voida 44 herätä 16 KERTOA (141.) 

33. kuunnella 14 päästä 42 kävellä 16 HALUTA (148.) 

34. kävellä 14 ottaa 39 laulaa 16 KOSKEA (149.) 

35. sijaita 14 peseytyä 38 lähteä 16 SYNTYÄ (157.) 

36. rakastaa 13 syntyä 38 tietää 16 OSOITTAA (159.) 

37. kestää 12 kirjoittaa 36 viettää 16 NÄYTTÄÄ (166.) 

38. levätä 11 kävellä 36 ehtiä 15 KUULLA (172.) 

39. kiinnostua 10 keittää 35 soittaa 15 TARKOITTAA 

(172.) 40. ottaa 10 pestä 35 kirjoittaa 14 PYRKIÄ (177.) 

41. soittaa 10 soittaa 34 muuttaa 14 VAATIA (178.) 

42. loppua 9 uida 33 nousta 14 MERKITÄ (180.) 

43. saada 9 levätä 32 sanoa 14 VAIKUTTAA (184.) 

44. päästä 7 ajaa 31 kuunnella 13 TOIMIA (187.) 

45. vierailla 7 rakastaa 30 matkustaa 13 LASKEA (193.) 

46. ajaa 6 loppua 29 juosta 12 TUNTUA (198.) 

47. opettaa 6 kiinnostua 28 yrittää 12 LIITTYÄ (200.) 

48. syntyä 6 elää 27 ajatella 11 MÄÄRÄTÄ (200.) 

49. tarvita 6 tarvita 27 päästä 11 ESIINTYÄ (208.) 

50. ehtiä 5 matkustaa 24 syntyä 11 AJATELLA (210.) 

*) Sisältöverbit ja tempusten liittomuotojen apuverbit 

**) Sisältöverbi 

 

 



Liite 4. Taitotasoilla A2–B2 esiintyvät HL-verbit. 
  

 

 

 
A2 kaikki antaa, asettaa, auttaa, avata, esiintyä, harjoittaa, heilahdella, herättää, 

huolia, ikävöidä, ikääntyä, itkeä, jakaa, jatkaa, johtaa, johtua, joutaa, jutella, 

jäädä, kammata, kasvattaa, katsella, kertoa, keskustella, kitkeä, kohdata, 

kokeilla, koristaa, koskea, kuljettaa, kulkea, kypsentää, kysyä, laiskotella, 

laittautua, lasketella, leikkiä, lihoa, liittyä, lomailla, luulla, lämmittää, maata, 

menestyä, merkitä, muistaa, muuttaa, nauraa, ommella, onnistua, painaa, 

paistatella, pakata, palvella, panna, polttaa, puuttua, pyöräillä, rullaluistella, 

ruveta, seisoa, shoppailla, sisustaa, surfata, suudella, toimia, tulkata, tuntua, 

tuoda, turvota, ukkostaa, unelmoida, unohtaa, urheilla, vaeltaa, vaihtaa, 

valmentaa, valmistaa, valmistautua, valmistua, vastata, viedä, värjätä, yöpyä 

epätyypillinen 

käyttö 

johtaa, johtua, kuljettaa, kypsentää, palvella, turvota, valmentaa, värjätä 

B1 kaikki aiheuttaa, arvottaa, asettaa, asettua, avata, avautua, avioitua, hankautua, 

haravoida, haukkua, heittää, helottaa, hengittää, hinnoitella, huolehtia, 

huolia, huvittaa, hypätä, häiritä, innostua, inspiroida, jaksaa, jatkaa, johtaa, 

joutaa, joutua, jättää, kadottaa, kaivaa, kammata, kannattaa, kantaa, kastaa, 

katua, kehua, kelkkailla, kelvata, kiirehtiä, kiivetä, koettaa, kohdata, 

kokoontua, kommunikoida, kuivata, kuivattaa, kukkia, kuljettaa, kuluttaa, 

kunnioittaa, kunnostaa, kyetä, kyllästyä, kylvää, kyläillä, latoa, leffata, leikata, 

lepäillä, levitä, lieventää, liittyä, luopua, luovuttaa, lämmetä, maata, 

mahdollistaa, mainita, marjastaa, matkailla, matkata, mitata, myöhästyä, 

näkyä, ohjata, oleskella, omistaa, onkia, opetella, organisoida, parantua, 

peittää, pelottaa, perustaa, piileksiä, piiloutua, pimentyä, pinota, postittaa, 

pukea, purra, pysäköidä, päällystää, rakastua, ratkaista, ratsastaa, riisua, 

riittää, ruokkia, ruveta, ryhtyä, sairastaa, selittää, selvitä, shopata, sienestää, 

soutaa, sulkea, särkeä, säveltää, säästää, tallustella, tappaa, tenttailla, tikata, 

todeta, toimia, toteutua, touhuilla, treenata, tupakoida, tyhjennellä, tyydyttää, 

unhoittaa, upottaa, urheilla, vaatia, vahtia, vallita, valloittaa, vastata, 

vastustaa, vetää, vihata, vilustua, vuokrata, väitellä, välittää, välttyä, välttää, 

värjätä, yhdentää, yhtyä 

epätyypillinen 

käyttö 

arvottaa,  asettua, hankautua, hinnoitella, huolia, huvittaa, joutaa, kadottaa, 

kantaa, kastaa, koettaa, leffata, pelottaa, pysäköidä, päällystää, ratkaista, 

tenttailla, tyydyttää, upottaa, yhdentää, yhtyä  

B2 kaikki aikoa, ajella, astua, ennustaa, erota, etsiä, hakata, hankkia, harjoitella, 

heittää, hinnoitella-arvioida, hoitaa, hoitua, huolehtia, huutaa, hyötyä, 

ihmetellä, ikävöidä, imettää, jatkaa, johtua, jättää, jäätyä, kammata, 

kannattaa, kattaa, kehittää, keksiä, kelvata, kiehua, kirjoa, kitkeä, kohdata, 

kokeilla, koristella, kosia, koskea, kuiskata, kulua, kunnostaa, kuvailla, 

kyllästyä, kypsyä, käskeä, kääntyä, lahjoittaa, laskea, leimata, leppyä, 

liikuttaa, liittyä, lisätä, loistaa, lounastaa, luistella, luoda, luottaa, lämmetä, 

lämmittää, löytyä, mahtaa, maistaa, maksaa, matkailla, matkustella, menettää, 

moikata, muistuttaa, muodostua, muotoilla, nauraa, neuloa, niittää, nukahtaa, 

näytellä, ohittaa, oleskella, onkia, onnistua, opetella, pakata, peittää, periä, 

peukaloida, pidättää, pudota, puhdistaa, puristaa, puuteroida, puuttua, pystyä, 

pyörittää, ratkoa, rauhallistua, retkeillä, riemastua, rikkoa, roiskia, 

rullalautailla, ruveta, sairastua, saunoa, seurata, silittää, sisustaa, sitoa, 

soitella, sujua, suorittaa, suositella, säikäyttää, säilyttää, säilyä, säästää, 

tarjota, tekstittää, tienata, toimia, tunnistaa, tutkia, tutustaa, 

täydentää ,vaikuttaa, vajota, valittaa, verrata, vihertää, viljellä, virkata, 

virkistää, voittaa, välittää, vääntyä, yöpyä 

epätyypillinen 

käyttö 

kattaa, luoda, löytyä, muotoilla, peukaloida, puristaa, pyörittää, rauhallistua, 

rikkoa, tutustaa 


