
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRASEOLOGISET VIRHEET KANSAINVÄLISESSÄ OPPIJAN-

SUOMEN KORPUKSESSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen kielen 

pro gradu -tutkielma 

Oulun yliopisto 

kesäkuu 2015 

 

Helena Kuuluvainen 



 
 

SISÄLLYS 

 

1. JOHDANTO                                                                                                                                          4 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 4 

1.2. Tutkimuskysymykset 2 

1.3. Tutkimuksen tekstiaineisto 3 

1.4. Tekstiaineistosta poimittu virheaineisto ja sen käsittely 4 

 

2. FRASEOLOGISET VIRHEET OPPIJANSUOMEN KORPUS-

LINGVISTISENÄ TUTKIMUSKOHTEENA                                                                              7 

2.1. Oppijansuomi kielenmuotona 7 

2.2. Oppijankielen korpustutkimus – esimerkkinä ICLFI 11 

2.3. Virheiden tarkastelu osana oppijankielen tutkimusta 15 

2.4. Fraseologia suomen kielen ja oppijansuomen korpustutkimuksen kohteena 17 

2.5. Fraseologiset virheet ICLFIssä ja muissa oppijankielen korpushankkeissa 23 

 

3. ICLFIN FRASEOLOGISET VIRHEET JA NIIDEN KUVAAMISEN 

MAHDOLLISUUDET                                                                                                                            28 

3.1. Fraseologiset virheet leksikaalisuuden ja morfosyntaktisuuden jatkumona 30 

3.2. Sananvalintavirheet 33 

3.2.1.  Virheet lähimerkityksisten sanojen valinnassa 33 

3.2.2.  Kollokaattivirheet 35 

3.2.3.  Uudismuodosteet 37 

3.3. Virheet ilmaisun rakenteessa 38 

3.3.1.  Lausekevirheet 38 

3.3.2.  Yksittäiset ilmaisun rakenteen virhekeskittymät 41 

3.4. Syntaktiset virheet 45 

 

4.    FRASEOLOGISTEN VIRHEIDEN KOKOAVAA TARKASTELUA JA  

PEDAGOGISIA SOVELTAMISMAHDOLLISUUKSIA                                                    50 

 

5. PÄÄTÄNTÖ                                                                                                                                        56 

 

LÄHTEET                                                                                                                                                     59 

LIITTEET 



 
 

1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Hän istui, yksin mielensä kanssa on semanttisesti ymmärrettävä kokonaisuus ja samoin 

on tehdä vitsejä -ilmauskin. Jotakin kyseisissä rakenteissa on äidinkielenään suomea 

puhuvan kielenkäyttäjän näkökulmasta silti vialla, sillä näin ei suomen kielessä ole tapana 

sanoa. Tässä pro gradu -tutkielmassani tutkin edellä kuvatun kaltaisia natiivin suomen-

puhujan korvaan oudolta kuulostavia ilmaisuja eli kirjoitetussa oppijansuomessa 

esiintyviä fraseologisia virheitä, jotka voidaan yhtä lailla nähdä oppijansuomelle tunnus-

omaisina ominaispiirteinä. 

 

Näitä oppijansuomen fraseologisia ominaispiirteitä tai virheitä lähestyn tutkielmassani 

korpustutkimuksen keinoin. Tavoitteenani on selvittää, millaisia fraseologisiksi miellet-

tävissä olevia virheitä Oulun yliopiston Kansainvälisessä oppijansuomen korpuksessa 

(ICLFI1) esiintyy. Toistaiseksi suomenoppijoiden tekemiä fraseologisia virheitä on 

oppijankielentutkimuksessa tarkasteltu lähinnä yksittäisinä virhetyyppeinä, mutta laajem-

paa selvitystä tai kuvausta erilaisista virhetyypeistä ei ole ollut saatavilla. Kaiken 

kaikkiaan fraseologista tutkimusta on suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksen tueksi 

tarjolla vielä suhteellisen vähän. Kuitenkin kielenopetuksen kannalta fraseologiaa 

pidetään yleensä erittäin tärkeänä ja oppijan tuotosta sujuvoittavana mutta samalla 

vaikeimmin lähestyttävänä ja hahmotettavana kielen osa-alueena. Käytännön opetus-

työssä fraseologia saattaa vaikeaksi ja alaltaan epämääräiseksi koettuna siis jäädä helposti 

turhan vähäiselle huomiolle. 

 

Tutkielmassani pyrin omalta osaltani piirtämään kuvaa erityisesti suomea vieraana 

kielenä opiskelevien oppijansuomen fraseologiasta, ja samalla ensisijaisena tarkoitukse-

nani on koota yleiskatsaus yhdessä oppijansuomen variantissa esiintyvistä fraseologisista 

virheistä. Fraseologian kenttää on eri tutkimuksissa lähestytty varsin vaihtelevista näkö-

kulmista. Oma tutkimukseni lähtökohtana on ICLFIssä kehitetty virheluokitus (ks. liite 

1), jonka avulla suomenoppijoiden tuotoksessa esiintyviä virheitä tai epätyypillisyyksiä 

voidaan tarkastella. Vaikka varsinaisessa opetustilanteessa onkin yleensä mielekkäämpää 

                                                           
1 ICLFI, International Corpus of Learner Finnish (Jantunen, Brunni, Lehto & Airaksinen 2014). 
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keskittyä tuotoksessa ilmenevien virheiden sijaan oppijan osaamiseen, erityisesti 

opetuksen suunnittelussa tällainen yleiskatsaus suomenoppijoiden fraseologisista 

virheistä on toivottavasti käyttökelpoinen pedagoginen työväline kenelle tahansa suomen 

kielen opettajalle. 

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkimuksessani tarkastelen ICLFIn virheannotoidussa2 osakorpuksessa esiintyviä 

fraseologisia virheitä niiden luonteen ja samalla niiden keskinäisten suhteiden näkö-

kulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat siten seuraavat: 

 

1. Millaisia fraseologisiksi miellettävissä olevia virheitä ICLFIn virheannotoidussa 

osakorpuksessa esiintyy? 

2. Miten näiden virheiden keskinäiset suhteet olisivat parhaiten kuvattavissa? 

 

Oletettavissa on, että osa virheannotoidussa aineistossa esiintyvistä fraseologisiksi 

koodatuista virhetapauksista saattaa olla luonteeltaan hyvinkin monitulkintaisia. Tämä 

oletus perustuu siihen, että ICLFIn tekstimateriaali on luonnehdittavissa ilmaisultaan 

muiden kielenoppijoiden tuottamien tekstien tapaan ajoittain ei-norminmukaiseksi 

natiivien käyttämään kieleen verrattuna. Kielenoppijoiden tekstit saattavat siis poiketa 

natiivien kielenkäyttäjien tuotoksista niin oikeinkirjoitukseltaan, taivutukseltaan kuin 

syntaktisilta ominaisuuksiltaankin. (Jantunen ym. 2014; Lehto 2013.)  

 

Fraseologisten virhetapausten osalta haasteeksi, ja toisaalta myös mahdollisuudeksi, 

saattaa myös nousta ICLFIn virheannotoijien subjektiivinen ja samalla tilannekohtaisesti 

muuttuva kieli-intuitio. Varsinkin natiiveina kielenpuhujina jokainen ICLFIn virhe-

annotoija ja toisaalta myös jokainen korpusta käyttävä äidinkieleltään suomenkielinen 

tutkija saattavat tehdä vaihtelevia tulkintoja siitä, millainen virhe voidaan katsoa nimen-

omaan fraseologiseksi tai miten virhe ylipäätään määritellään. (Ks. Wasow & Arnold 

2005: 1482–1483.) 

 

                                                           
2 Virheannotoinnissa jokaiseen aineiston tekstiin lisätään tiedot yksittäisissä sanoissa tai laajemmissa 

tekstikokonaisuuksissa esiintyvistä virheistä. 
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1.3.  Tutkimuksen tekstiaineisto 

 

Tutkimusaineistonani käytän ICLFIn virheannotoitua osakorpusta. Kyseisen aineiston 

käyttöön olen päätynyt lähinnä siksi, että ICLFIn hankkeessa korpusaineiston kieli-

opillinen annotointi3 ja erityisesti virheannotointi ovat jo varsin edistyneellä tasolla 

muihin oppijansuomen korpuksiin verrattuna. Pitkälle kehitetyt ja toteutetut kieli-

aineiston anntotoinnit mahdollistavat puolestaan eri korpustyökaluohjelmiin kuuluvien 

monipuolisten hakutoimintojen käytön monenlaisiin tutkimustarkoituksiin.  

 

Toistaiseksi ICLFIn hankkeen virheannotointiprosessi on kuitenkin vielä kesken. Niinpä 

olen valinnut mukaan tutkimusaineistooni kaikki ne tekstit, joiden virheannotointi 

valmistui viimeistään maaliskuun 2015 alkupuolella. Aineistoni koostuu siten yhteensä 

586 tekstistä, mikä kattaa noin 11 prosenttia kaikista ICLFIn teksteistä4. Aineiston 

keräämiseen ja käsittelyyn olen osallistunut myös itse tarkistamalla virheannotointeja, 

joita muut opiskelijat ovat tehneet opintoihinsa kuuluvina harjoitustöinä. Kaikkiaan 

tarkistin ja monilta osin myös korjasin tällaisia virheannotointeja noin viitisenkymmentä, 

minkä jälkeen tekstit liitettiin osaksi ICLFIn virheannotoitua osakorpusta. 

 

Aineistoni tekstit sijoittuvat pääosin Eurooppalaisen viitekehyksen5 taitotasoille A2–C1, 

ja niiden kirjoittajat ovat äidinkieleltään viron-, ruotsin-, tšekin- ja hollanninkielisiä. 

Koska oppijan äidinkielen katsotaan vaikuttavan oppijan tuotokseen (ks. esim. Nissilä 

2011: 42–51) ja koska aineistossa on tekstejä äidinkieleltään eri kieliryhmiin kuuluvilta 

kirjoittajilta, voidaan olettaa, että tekstiaineistossani esiintyy melko monenlaisia 

fraseologisia virhetyyppejä. Analyysissä on silti huomioitava myös se, että eri kieliryhmät 

ja kielitaidon tasot eivät edustu aineistossa tasapuolisesti. Tästä syystä kirjoittajien 

tekemät fraseologiset virheet saattavat esiintyä aineistossa tavalla tai toisella 

epätasapainoisesti. Tuloksiin vaikuttanee sekin, että samoilta kirjoittajilta saattaa olla 

mukana otoksessa useampia eri tekstejä. Tutkimukseni kartoittavan luonteen vuoksi en 

                                                           
3 Kieliopillisessa annotoinnissa aineiston teksteihin lisätään tiedot jokaisen tekstissä esiintyvän sanan 

morfosyntaktisista ominaisuuksista. 
4 Henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse Oulun yliopiston Suomen kielen oppiaineen 

tutkimusavustaja Valtteri Airaksiselta 27.3.2015. 
5 Eurooppalainen viitekehys (CEFR) on oppijan kulttuurikontekstin huomioiva asteikko kielitaidon 

kuvaamiseen. Kielitaidon funktionaalisuutta korostavassa asteikossa kielellinen osaaminen on jaettu 

taitotasoihin, joiden avulla oppijan osaamista voidaan mitata ja seurata laajasti kielitaidon eri osa-alueilla. 

(Eurooppalainen viitekehys 2003: 19.)  
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silti katso aineiston epäsymmetrisyyden haittaavan aineiston käyttöä kohtuuttomasti. 

Aineistoa ei myöskään olisi voinut valita toisin, sillä käytössäni on nyt ICLFIn koko tähän 

mennessä virheannotoiduksi saatu osakorpus. 

 

Lopuksi aineistosta täytyy mainita vielä ensiksikin se, että kokonaisten tekstien sijaan 

käsittelen tutkimuksessani pelkästään teksteissä esiintyviä fraseologisia virheitä. 

Virheiden etsimiseen ja lukumääriin liittyviä kysymyksiä olen kuvannut tarkemmin 

seuraavassa tutkimusmenetelmää käsittelevässä luvussa. Lisäksi on todettava se, että 

aineistossa edustuu suomi nimenomaan vieraana kielenä, koska tekstit on kerätty eräissä 

ulkomaisissa yliopistoissa. Kyseessä on vielä tarkemmin tarkasteltuna kirjoitetun kielen 

muoto, joka on lähinnä nuorten yliopisto-opiskelijoiden tuotosta. 

 

Aihepiireiltään tekstit liittyvät varsin usein kirjoittajan omaan perheeseen, kotiin ja 

tavalliseen arkipäivään. Erityisen suosittuja aiheita ovat myös erilaiset kirja- ja elokuva-

arvostelut. Toisin sanoen aineistossa on mukana sekä kaunokirjallisia että asiatekstejä, 

joskin edellä esiteltyjen suosituimpien aiheiden lisäksi tekstejä on kirjoitettu vaihtelevasti 

myös muista aiheista. Kaiken kaikkiaan kirjoittajien aihevalinnat saattavat vaikuttaa 

tutkimukseni tuloksiin jonkin verran, mutta toisaalta samantapaiset aiheet lienevät 

suosittuja myös muiden suomenoppijaryhmien A2–C1-tason teksteissä. 

 

 

1.4.  Tekstiaineistosta poimittu virheaineisto ja sen käsittely 

 

Tutkimuksessani pyrin esittämään tekstiaineistossa esiintyvät fraseologisiksi luokitellut 

virheet erilaisina virhetyyppikeskittyminä, jotka asettuvat limittäin leksikaalisen ja 

morfosyntaktisen fraseologisuuden jatkumolle. Virhetapausten esittelyn ohella pyrin 

myös kommentoimaan virheiden syntyyn kenties vaikuttaneita seikkoja, vaikka 

esimerkiksi Sajavaaran (1999a: 116) mukaan virheiden selittäminen ei ole välttämättä 

mitenkään yksinkertainen tehtävä. Monitulkintaisuudessaan haastavia, korpusaineistosta 

nousevia kielellisiä ilmiöitä kuvaileva ja erittelevä tutkimusmenetelmäni on siis 

luonnehdittavissa lähinnä kvalitatiiviseksi sekä korpuslähtöiseksi. Tutkimukseni korpus-

lähtöisyydellä tarkoitan käytännössä sitä, että oletan tutkimusaineistoni sisältävän 

erilaisia fraseologisia virhetyyppejä mutta muodostan kokonaiskuvan näistä virhe-

tyypeistä pelkästään tutkimusaineiston pohjalta. 
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Fraseologisten virheiden kuvailu- ja ryhmittelyratkaisuni tueksi ei ole juuri käytettävissä 

sellaisia valmiita malleja, jotka soveltuisivat juuri oppijansuomessa esiintyvien 

fraseologisten virheiden analysoimiseen. Toisaalta valmiiden luokitusten käyttämisen 

sijaan fraseologisia ilmiöitä voi lähestyä myös kulloisestakin tutkimusaineistosta käsin, 

jolloin virhekuvaukset muotoutuvat jokaisessa oppijankielen korpuksessa oman-

laisikseen. Niinpä mahdollisuuksia fraseologisten virheiden ryhmittelemiseen on lopulta 

monia. Tavallisesti tällaiset luokittelut perustuvat esimerkiksi virheiden sisältöön, 

ulkomuotoon tai syntytapaan. Lisäksi oppijansuomessa esiintyvät fraseologiset virheet 

ovat aiemman kokemukseni mukaan usein siinä määrin monitulkintaisia, että 

tarkkarajaisen luokituksen sijaan on mielekkäämpää esitellä aineiston virhetapaukset 

erilaisina keskittyminä. 

 

Pedagogisesta näkökulmasta tarkastellen käyttökelpoisin fraseologisten virheiden 

ryhmittelyratkaisu lienee puolestaan sellainen, jonka avulla suomenoppijoiden tekemiin 

virheisiin päästään kätevimmin puuttumaan. Vaikka luokittelu itsessään ei anna vastausta 

siihen, kuinka paljon oppijat todellisuudessa fraseologisia yksiköitä käyttävät ja miten 

hyvin he siinä onnistuvat, pystytään fraseologisten virheiden tarkemmalla luokittelulla 

tuomaan selkeämmin esille ne fraseologiset ilmiöt, joiden opettamiseen olisi S2-

opetuksessa jatkossakin syytä panostaa. 

 

Käytännössä olen etsinyt virhetapaukset ICLFIn virheannotoidusta osakorpuksesta 

WordSmith Tools6 (WST) -korpustyökaluohjelmalla. Tekstiaineistoni 586 tekstistä löysin 

WST:n avulla fraseologisiksi virheiksi koodattuja virhetapauksia 246. Näistä 15 

virhetapausta jouduin hylkäämään varsinaisesta tutkimusaineistostani, koska kyseiset 

tapaukset osoittautuivat tulkinnan kannalta merkityssisällöltään liian epäselviksi. Samoin 

jätin aineistoni ulkopuolelle 10 tapausta, jotka ovat fraseologisen virheen koodistaan 

huolimatta mielestäni aivan muita kuin fraseologisia virheitä sekä 11 tapausta, joissa en 

itse havainnut virhettä lainkaan. Niinpä fraseologisella virhekoodilla merkittyjä tapauksia 

päätyi virheaineistooni yhteensä 210. 

 

  

                                                           
6 Scott 2004. 
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ICLFIssä fraseologisiksi virheiksi koodatut virheet muodostavat siis tutkimukseni virhe-

tapausten niin sanotun ydinaineiston. Tämän ydinaineiston pyrin käsittelemään kokonai-

suudessaan niin, että muodostan keskenään samoja piirteitä jakavista virhetapauksista 

erilaisia virhetyyppikeskittymiä. Ydinaineiston tueksi valitsen mukaan virheaineistooni 

runsaasti esimerkkejä myös ICLFIn muista virheluokista. Näistä muista virheluokista 

tarkastelen erityisesti leksikaalisten virheiden pääluokan sananvalintavirheitä sekä 

syntaktisen pääluokan lauseke- ja lausetyyppivirheitä. Tähän ratkaisuun päädyin 

aiemman kokemukseni perusteella siksi, että ICLFIn sananvalinta-, lauseke- ja 

lausetyyppivirheiksi on osin koodattu sellaisiakin virheitä, jotka sopisivat luonteeltaan 

myös varsinaisten fraseologisten virheiden luokkaan. Lisäksi katson sananvalinta-, 

lauseke- ja lausetyyppivirheisiin liittyvän ylipäätään siinä määrin fraseologisina 

pidettäviä piirteitä, että myös nämä virheet on otettava huomioon tutkimuksessani. 

 

Sananvalintavirheitä löysin WST:n avulla yhteensä 990 tapausta, ja tarkempaan 

tarkasteluun valitsin yksittäisiä virhetapauksia satunnaisotannalla. Samoin toimin 

lausekevirheiden tapauksessa. Niitä WST:llä löytyi kaikkiaan 92 tapausta. Lausetyyppi-

virheitä taas on koodattu aineistoni teksteihin vain 26 tapausta, joten voin huomioida ne 

aineiston analyysissa yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi kävin virheaineistoa kootessani läpi 

useita muitakin ICLFIn virheluokkia etsien niistä samankaltaisia tapauksia, joita on 

koodattu myös ICLFIn fraseologisten virheiden luokkaan. 

 

Eri virhetapausten lukumäärien esittelyn yhteydessä on kuitenkin huomioitava se, että 

olennaista aineistoni analyysissa ei ole eri virhetapausten määrällinen edustuvuus vaan 

mahdollisimman monenlaisten virhetapausten kuvaus. Samoin on huomioitava se, että 

ICLFIn virheluokituksessa sama virhe voi saada tarpeen mukaan useita keskenään vaihto-

ehtoisia virhekoodeja, eli sama virhe on voitu merkitä vaikkapa sekä fraseologiseksi 

virheeksi että sananvalintavirheeksi. Toisin sanoen ICLFIn virheannotoinnissa käytetty 

menettelytapa, jossa sama virhe merkitään toisinaan usein vaihtoehtoisin virhekoodein, 

vaikeuttaisi eri virhetapausten nykyistä tarkempaa suhteellisten osuuksien esittelyä 

tutkimuksessani entisestään.  
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2. FRASEOLOGISET VIRHEET OPPIJANSUOMEN KORPUS-

LINGVISTISENÄ TUTKIMUSKOHTEENA 

 

Tässä tutkielmani teoriataustaa esittelevässä osassa erittelen ensin oppijankieltä kielen-

muotona sekä esittelen oppijankielen korpustutkimusta, josta käytän esimerkki-

tapauksena ICLFIä. Tämän jälkeen käyn läpi virheiden tarkastelua oppijankielen 

tutkimuksen osa-alueena. Luvun loppupuolella käsittelen fraseologiaa suomen kielen ja 

oppijansuomen tutkimuskohteena. Viimeiseksi luon vielä katsauksen fraseologisten 

virheiden määrittelyyn ja luokitteluun ICLFIssä sekä muutamissa muissa oppijankielen 

korpushankkeissa. 

 

Jokseenkin ongelmalliseksi tutkimusaiheeni tekee se, että yhtäältä fraseologia itsessään 

voidaan määritellä varsin monin tavoin ja taas toisaalta oppijankielten fraseologisia 

virheitä ei käsittääkseni ole luokiteltu erityisen systemaattisesti. Myöskään ne vähäiset 

luokitteluyritykset, joita tähän mennessä on tehty, eivät ymmärtääkseni ole sellaisenaan 

sovellettavissa oppijansuomeen. 

 

Korpustutkimuksen osalta on selvennyksenä vielä todettava, että korpustutkimus voidaan 

käsittää niin teoriana kuin metodinakin (Togini-Bonelli 2001: 1). Korpustutkimuksen 

kahtiajakoinen luonne tulee esille myös tässä tutkielmassa siten, että metodi- ja teoria-

näkökulma täydentävät toisiaan välillä melko joustavasti. Togini-Bonellin (2001: 1) 

mukaan korpustutkimus on myös yhdistänyt kvantitatiivista ja kvalitatiivista 

tutkimusotetta kielitieteessä niin, että korpustutkimus on mahdollista nähdä jopa aivan 

uudenlaisena filosofisena lähestymistapana kieleen tutkimuskohteena. 

 

 

2.1.  Oppijansuomi kielenmuotona 

 

Kielimuotoa, jota kielenoppija tuottaa, kutsutaan oppijankieleksi. Oppijankieltä pidetään 

itsenäisenä kohde- ja lähdekielen välisenä järjestelmänä, joka koostuu lähtökielen eli 

oppijan äidinkielen, kohdekielen eli opittavan kielen ja kielenoppimisen käsillä olevan 

vaiheen yhteisvaikutuksesta. Suomen kielestä oppijankielenä käytetään nykyään 

nimitystä oppijansuomi sekä aiemmin nimityksiä ulkomaalaissuomi ja vierassuomi. 

(Nissilä 2011: 37–40.) Kun suomen kieleen viitataan puhujan äidinkielenä, kyseistä 
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kielenmuotoa saatetaan kutsua myös natiivisuomeksi. Tätä nimitystä olen käyttänyt 

paikka paikoin myös tässä tutkielmassani. 

 

Lähtö- ja kohdekielen ohella oppijankieleen saattavat vaikuttaa myös kielenoppijan 

osaamat muut kielet (Nissilä 2011: 40).  Lisäksi oppijankieleen vaikuttaa olennaisesti 

ympäristö, jossa kieltä opitaan ja omaksutaan. Kun äidinkieleltään muun kieliset 

opiskelevat suomea ulkomailla vieraana kielenä tai Suomessa toisena kielenä, oppimis-

ympäristöt poikkeavat toisistaan monin tavoin: Suomessa kieltä opittaessa ja omaksut-

taessa syötöstä, eli oppijaa ympäröivää äidinkieleltään suomenkielisten kielenkäyttäjien 

tuottamaa kieliainesta, on tarjolla runsaasti. Suomessa kieltä opitaan yleensä myös epä-

muodollisissa tilanteissa luokkahuoneen ulkopuolella ja kaikkiaan opiskelu on pitkälti 

funktionaalista eli oppijan arkisiin kielenkäyttötarpeisiin perustuvaa. Kun suomea 

opiskellaan suomenkielisen kieliyhteisön ulkopuolella vieraana kielenä, syötöksen on 

yleensä ajateltu olevan huomattavasti vähäisempää, opiskelun luonteeltaan pitkälti 

opettajajohtoista luokkahuoneopiskelua ja opetuksen myös selvästi kielitietopainotteista 

arkisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelun sijaan. Yksiselitteisesti toiseen ja vieraaseen 

kieleen jakautumisen sijaan nämä oppijansuomen kielimuodot muodostavat kuitenkin 

lähinnä jatkumon, jossa edellä esitetyt oppimisympäristöjen piirteet edustuvat 

vaihtelevissa suhteissa (Nissilä 2011: 37–38; Sajavaara 1999b: 92–96.) 

 

Järjestelmänä oppijankieli on niin toisena kuin vieraana kielenä jatkuvassa muutostilassa, 

kun kielenoppija oppimisprosessinsa aikana sekä omaksuu uusia sääntöjä järjestelmäänsä 

että päivittää vanhoja (Nissilä 2011: 38–40). Yhtäältä oppijankielen kehitys voidaan 

nähdä vaiheittaisena (esim. Pienemann 1998), mutta toisaalta toisen tai vieraan kielen 

kehitys ja omaksuminen voidaan ymmärtää myös huomattavasti laajemmaksi ja moni-

ulotteisemmaksi ilmiöksi (Brunni & Jantunen 2015: 391; Larsen-Freeman 2002). Samalla 

oppijankieltä voidaan kuitenkin pitää systemaattisuudessaan varsin luovana kieli-

muotona, sillä sen jatkuva muutos ja uudistuminen tuottavat ainutkertaisia kielenpiirteitä, 

joita puolestaan kohdekielessä ei esiinny. Näitä oppijankielen kohdekielestä poikkeavia 

piirteitä ei kuitenkaan mielletä pelkästään virheiksi, vaan niitä voidaan tarkastella myös 

oppijankielen ominaispiirteinä. (Nissilä 2011: 38‐40.) 
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Oppijankielelle tyypillisiä ominaispiirteitä voidaan kutsua esimerkiksi oppijankielen 

universaaleiksi. Oppijankielen universaalit ovat siis oppijankielessä esiintyviä piirteitä, 

joita esiintyy oppijankielessä riippumatta oppijan lähtö- ja kohdekielestä tai yhtä lailla 

muista oppijan osaamista kielistä. (Jantunen 2008: 69.) Oppijankielen universaaleihin 

Jantunen (2008) sisällyttää transferin eli kieltenvälisen vuorovaikutuksen, kielenainesten 

epätyypilliset frekvenssit, kielellinen yksinkertaistumisen, kontekstuaalinen epä-

konventionaalisuuden sekä yleis- ja puhekielen normistojen sekoittumisen. 

 

Oppijankielen universaaleiksi kutsutuista piirteistä transferilla eli kieltenvälisellä vuoro-

vaikutuksella tarkoitetaan yleisesti oppijan ensimmäiseksi oppiman kielen ja usein myös 

muiden oppijan osaamien kielten vaikutusta parhaillaan omaksuttavaan kieleen (Jantunen 

2008: 72–73). Epätyypillisillä frekvensseillä Jantunen (2008: 70–72) puolestaan viittaa 

jonkin piirteen yli- tai joskus aliedustumiseen oppijankielessä verrattuna piirteen käytön 

määrään natiivikielessä. Esimerkiksi ICLFIä aineistonaan käyttäneet Jantunen ja Brunni 

(2012: 89–90) ovat osoittaneet oppijankielen morfologista primingia7 käsittelevässä 

tutkimuksessaan, että monimerkityksinen pitää-verbi yliedustuu oppijankielessä 

merkityksessä ’tykätä’ ja taas aliedustuu sekä fraasikäytössä8 että merkityk-

sessä ’arvioida’. 

 

Kielellinen yksinkertaisuus taas liittyy Jantusen (2008: 74–78) mukaan oppijankielen 

natiivikieltä vähäisempään variaatioon: kun kielenoppija ei esimerkiksi vielä osaa jotakin 

ilmaisutapaa, hän saattaa muun muassa pyrkiä välttämään sitä tai hän koettaa korvata 

ilmaisun jollakin toisella ilmaisutavalla (ks. Faerch & Kasper 1984; Jantunen & Brunni. 

2012: 94). Samassa yhteydessä Jantunen (2008: 74–75) kuitenkin painottaa, ettei 

kielellistä yksinkertaistumista ole syytä pitää negatiivisesti arvottavana käsitteenä. 

Erilaiset kielellisen yksinkertaistumisen tai yksinkertaistamisen strategiat ovat hänen 

(mt.) mukaansa nimittäin päinvastoin viestintätilanteen sujumista edesauttavia ”oppijan 

tietoisia kommunikointikeinoja, joista jää jälkiä oppijan tuotokseen”. Tutkimuksen 

kannalta välttäminen on strategiana silti ongelmallinen siksi, että välttämisen jäljet eivät 

                                                           
7 Morfologisella primingilla Jantunen ja Brunni (2012) tarkoittavat fraseologisten yksiköiden käyttöön 

liittyvää taivutusmuotojen vaihtelua, joka puolestaan on yhteydessä muotojen kotekstin eli välittömän 

lähiympäristön piirteisiin. Morfologinen priming kuuluu fraseologisten konstruktioiden syntagmaattisia 

suhteita painottaviin ilmiöihin. Kaikkiin edellä mainittuihin käsitteisiin palaan tarkemmin luvussa 2.4. 
8 Fraasikäytöstä Jantunen ja Brunni (2012: 87) antavat tässä yhteydessä esimerkkeinä muun muassa 

tapaukset pitää lomaa, pitää hauskaa ja pitää huolta. 
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aina ole oppijan tuotoksesta kovin selvästi havaittavissa. Esimerkiksi tässä oppijoiden 

tuotoksissa esiintyviä virheitä käsittelevässä pro gradu -työssäni saattavat jotkin oppi-

joille ongelmalliset fraseologiset ilmaisut jäädä kokonaan huomiotta, koska oppijat eivät 

ehkä ole edes yrittäneet käyttää niitä tuotoksissaan. 

 

Oppijankielen universaaleista myös oppijankielen kontekstuaalinen epä-

konventionaalisuus liittyy varsin läheisesti pro gradu -työni aiheeseen eli oppijankielessä 

esiintyviin fraseologisiin virheisiin. Jantunen (2008: 81–84) esittelee kontekstuaalisen 

epäkonventionaalisuuden missä tahansa tekstuaalisessa merkitysyksikössä ilmenevänä 

rakenteellisena epätyypillisyytenä mutta toteaa samalla, että epätyypillisyys voi ilmetä 

myös varsinaista merkitysyksikköä laajemmassa tekstikontekstissa, kuten tekstin tyyli- ja 

rekisteripiirteissä. Työssäni määrittelen aineistossani esiintyvät fraseologiset virheet 

virheiksi juuri niiden kontekstuaalisen epäkonventionaalisuuden perusteella: fraseo-

logiset virheet ovat toisin sanoen natiivin näkökulmasta semanttisesti ymmärrettäviä 

mutta kontekstissaan epätyypillisiä konstruktioita eli ilmaisuja, joita natiivi suomen-

kielinen maallikkokielenkäyttäjä kuvaisi lausahduksella ”näin tätä asiaa ei suomeksi vain 

tavata sanoa”. 

 

Samoin oppijankielen universaaleihin kuuluva yleis- ja puhekielen normistojen sekoittu-

minen on Jantusen (2008: 79) mukaan varsin luonnollinen oppijankielen piirre, sillä 

varsinkin kielen omaksumisen alkuvaiheessa kohdekielen eri kielenmuotojen moni-

mutkaiset konventionaaliset käyttösäännöt ovat oppijalle vieraita. Esimerkkeinä kirjoi-

tetun kielen normeista Jantunen (mt.) mainitsee muun maussa tekstilaji- ja tyyli-

konventioiden hallinnan. Puhekielen normeina hän taas pitää puhutun kielen yleis-

kielisyyttä sekä murre- ja rekisteripiirteiden hallintaa. 

 

Koska oppijankielen tutkimus on ollut toistaiseksi melko hajanaista, Jantunen (2008: 84) 

arvioi, ettei kaikkien oppijankielelle ominaisten yleisten piirteiden systemaattinen 

kuvaaminen ole vielä mahdollista. Eri tutkimustulosten yhdistämisen lisäksi Jantunen 

(2008: 85) näkee korpustutkimuksen tehokkaana ja monipuolisena menetelmänä oppijan-

kielen universaalien kartoittamisessa. Pro gradu -työssäni universaalit ovat kuitenkin jo 

tällaisenaan käyttökelpoinen lähtökohta, sillä pyrin moniäidinkielisen aineistoni avulla 

kuvaamaan oppijankielessä etenkin yleisesti esiintyviä fraseologisia virhetyyppejä, jotka 

katson oppijankielelle yleisesti tunnusomaisiksi piirteiksi. 
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2.2.  Oppijankielen korpustutkimus – esimerkkinä ICLFI 

 

Oppijankielenkorpukset ovat sähköisiä aineistokokoelmia, joista kieltä laajasti kuvaavia 

kutsutaan yleiskorpuksiksi ja kapeamman näkökulman tarjoavia erikoiskorpuksiksi. 

Oppijankielen tutkimuksessa korpuslingvistiikka mahdollistaa muun muassa suurten 

tekstimassojen analysoinnin, ja lisäksi oppijankielen korpuksia voidaan hyödyntää myös 

suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksessa. Oppijansuomea kuvaavia korpuksia on 

tällä hetkellä kuusi: Oulun Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI), Jyväskylän 

yleisten kielitutkintojen YKI-korpus, Cefling-korpus Topling-korpus ja Dialuki-korpus 

sekä Turun Edistyneiden suomenoppijoiden korpus (LAS2). (Ks. Jantunen ym. 2014: 65; 

Tarnanen 2007.) Tässä tutkielmassani käsittelen näistä erityisesti ICLFIä, jonka 

kerääminen on aloitettu Oulussa vuonna 2007.  

 

Jopa saman tieteenalan korpusten piirteet voivat varioida toisiinsa verrattuna runsaasti 

muun muassa korpusten käyttötarkoitusten ja aineistojen luonteen mukaan (Tarnanen 

2007: 197–198). Oppijansuomen korpuksista ICLFIä voidaan luonnehtia monilajiseksi 

kirjoitetun kielen yleiskorpukseksi, sillä se pitää sisällään niin fiktiivisiä kuin ei-

fiktiivisiäkin tekstejä, joiden aihepiirit vaihtelevat laajasti. Lisäksi ICLFIä voidaan pitää 

moniäidinkielisenä ja monitaitotasoisena suomi vieraana kielenä -korpuksena, koska 

aineiston tekstit on kerätty ulkomaisissa yliopistoissa eri äidinkieliä edustavilta oppija-

ryhmiltä, minkä jälkeen tekstit on jaoteltu korpukseen Eurooppalaisen viitekehyksen 

(2003) taitotasoasteikon mukaisiin luokkiin. (Jantunen ym. 2014: 67–68.) 

 

Korpusten monipuolinen hyödyntäminen edellyttää, että varsinaiseen tekstiaineistoon 

liitetään erilaisia metatietoja muun muassa tekstin tuottajista, kirjoittamistilanteesta sekä 

itse tekstistä. ICLFIn yli kahdenkymmenen tällaisen taustamuuttujan joukkoon kuuluvat 

esimerkiksi tiedot tekstintuottajan syntymä- ja asuinpaikasta sekä kaikista hänen 

osaamistaan kielistä, tiedot oleskelusta Suomessa ja opettajan äidinkielestä sekä 

edellisten lisäksi tiedot kirjoituksen tehtävänannosta ja sanakirjan tai muiden 

apuvälineiden käytöstä. Tällaiset monipuoliset taustatiedot ovat oppijankielen korpus-

tutkimuksessa tarpeen varsinkin siksi, että ne mahdollistavat omalta osaltaan monenlaiset 

vertailevat tutkimusasetelmat. Taustatietojen lisäämisen ohella tekstit tavallisesti 

annotoidaan, eli niihin liitetään erilaisia lingvistisiä koodauksia. Annotointien tarkoituk-

sena on lisätä korpusten käytettävyyttä, koska annotoiduista korpuksista voidaan hakea 
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tietoa kielitieteellisillä hakuohjelmilla. (Diaz-Negrillo 2006; Jantunen ym. 2014: 61, 66–

67.) 

 

ICLFIssä niin sanotut raakatekstit käyvät läpi sekä kieliopillisen annotoinnin että virhe-

annotoinnin. Kieliopillisessa annotoinnissa on käytössä puoliautomaattinen koodaus-

menettely. Siinä oppijan tuottamasta raakatekstistä etsitään tekstinkäsittelyohjelman 

avulla ensin kirjoitusvirheet ja taivutuksen muodostusvirheet. Seuraavaksi nämä virheet 

korjataan, jotta teksti voidaan syöttää ohjelmaan, joka aluksi lemmatisoi aineiston eli 

merkitsee tekstin sanoihin tiedon sanojen perusmuodosta lemmasta. Sitten ohjelma 

koodaa aineiston morfosyntaktisesti. Tämän jälkeen oppijan tekemät virheet palautetaan 

tekstiin, ja lopuksi annotoija vielä tarkistaa prosessin tuloksen käsityönä. (Ks. Jantunen 

ym. 2014: 63, 68–71.) Kieliopillisen annotoinnin ja virheannotoinnin jälkeen tekstit 

näyttävät jokseenkin seuraavanlaisilta: 

 

ESIMERKKI 1. Ote tutkimusaineistoon kuuluvasta kieliopillisesti annotoidusta ja virhe-

annotoidusta tekstitiedostosta (TS0003AM). 

 

<P1>Tämä<bf=tämä> <@PREMOD_PRON_SG_NOM> 

<P2>elokuva<bf=elo#kuva> <@subj_N_SG_NOM> 

<P3>on<bf=olla> <@pred_V_ACT_IND_PRES_SG_P3> 

<P4>huumorin<bf=huumori> <@N_SG_GEN> 

<err=U'huumoria'_MSYN_COMPL_SG_PTV> 

<P5>ja<bf=ja> <@CC_CC> 

<P6>epätavallisein<bf=epä#tavallinen> <@PREMOD_A_PL_GEN> 

<err=F’_’_MORF_N_INFL_PL_GEN>  

<P7>havaintojen<bf=havainto> <@N_PL_GEN> 

<err=U'havaintoja'_MSYN_COMPL_PL_PTV> 

<P8>täysi<bf=täysi> <@PREMARK_POST> 

<P9>.<$end> <err=U’_’_SYN_PHR \ err=U’_’_SYN_ST \ 

err=U’_’_PHRASEO> 

 

Kunkin rivin alkuun on merkitty virkkeessä esiintyvän sanan järjestysnumero, jota seuraa 

itse sana. Sen jälkeen esitetään ensimmäisissä kulmasulkeissa sanan lemma eli perus-

muoto ja seuraavissa kulmasulkeissa taas sanan kieliopillinen koodi. Jos sanassa tai sen 

ympäristössä esiintyy tavalla tai toisella virheellisiä muotoja, virheet merkitään kieli-

opillisen koodauksen perään omiin kulmasulkeisiinsa. Esimerkiksi tässä tapauksessa 

rivillä 9 esiintyvä err=U-alkuinen virhemerkintä kertoo siitä, että virkkeessä saattaa olla 

vaihtoehtoisesti lausekkeeseen, lausetyyppiin tai fraseologiaan liittyvä virhe. 
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Virheannotointi ja samalla mahdollisimman toimivan virheluokituksen kehittäminen on 

aloitettu ICLFIssä alkuvuodesta 2013. Tässä kehittämistyössä on hyödynnetty muita 

suomen ja sen sukukielten oppijankielen korpusten eli Turun Edistyneiden suomen-

oppijoiden korpuksen (LAS2, Ivaska 2014), EVKK:n (Eesti vahekeele korpus, Eslon 

2014) sekä Indianan yliopiston unkarin oppijankielen korpuksen (Dickinson & Ledbetter 

2012) vastaavia luokitusjärjestelmiä. (Jantunen 2014: 71.) ICLFIn virheannotoinnissa 

teksteissä esiintyvät virheet koodataan teksteihin täysin manuaalisesti, sillä toistaiseksi 

oppijansuomen virheannotointiin ei ole olemassa erityistä sovellusta. Sen sijaan esi-

merkiksi Unkarin oppijankielen korpushankkeessa tekstit pystytään jo virheannotoimaan 

morfologisten virheiden osalta automaattisesti. Hankkeessa on lisäksi kehitteillä syntak-

tisten ja leksikaalisten virheiden automaattinen annotointi. (Durst, Szabó, Vincze & 

Zsibrita 2014.) 

 

Pääpiirteissään ICLFIn virheannotointiluokituksessa suomenoppijan tekemät virheet 

jaetaan ortografisiin, fonologisiin, morfofonologisiin, morfologisiin, morfosyntaktisiin, 

syntaktisiin, leksikaalisiin ja fraseologisiin virhetyyppeihin. Yhteensä nämä edellä 

mainitut pääluokat sisältävät noin 30 alaryhmää, joihin yksittäiset virheet lopulta 

sijoitetaan. Osin luokat ovat päällekkäisiä ja limittyviä, toisin sanoen sama virhe saattaa 

saada useampia vaihtoehtoisia virhekoodeja. (Jantunen 2014: 71; ks. liite 1.) 

 

Käytännössä ICLFIssä esiintyy virheiden koodauksen vaativuuden näkökulmasta selkeitä 

ja helposti luokiteltavia virheitä kuten vokaalisointuvirheitä (esimerkiksi ensimmäisessä 

kerroksessä) sekä useita tulkintavaihtoehtoja mahdollistavia virheitä (esimerkiksi minun 

syö makkara, joka voidaan esiintymiskontekstia tarkastelemalla katsoa muun muassa 

sekä objektin sija- että kvantiteettivirheeksi). Lisäksi jotkin tapauksista ovat tavalla tai 

toisella niin epäselviä, että virheen luonteesta on mahdotonta saada täyttä varmuutta 

(esimerkiksi mutta jos minä on työssä italialaiselta, suomalalaiselta ja historialta). 

(Jantunen ym. 2014: 73–74; Lehto, Brunni, & Jantunen. 2013.) 

 

Samanaikaisten toisistaan poikkeavien virhetulkintojen tekeminen on ICLFIssä mahdol-

lista, sillä käytetyssä virheannotointimenetelmässä yksittäiset virhetapaukset voivat saada 

useita eri virhekoodeja. Useiden vaihtoehtoisten virhekoodien käyttäminen on ICLFIn 

virheannotoinnissa jopa erityisen suositeltava toimintatapa. Näin kukin korpuksen-

käyttäjä voi tehdä useilla virhekoodeilla merkityistä tapauksista omat tulkintansa, vaikka 
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virhettä ei pystyttäisikään määrittelemään täysin kiistattomasti. (Brunni 2013; Jantunen 

ym. 2014: 74; Lehto 2013; ks. Milton & Chowdhury 1994; Granger 2003: 467.) 

 

Toimivia luokituksia niin kieliopilliseen annotointiin kuin virheannotointiinkin on 

olemassa monenlaisia. Ollakseen mahdollisimman tehokas ja toimiva luokituksen tulisi 

olla muun muassa joustava ja johdonmukainen. Lisäksi sen olisi kuitenkin oltava myös 

riittävän yksityiskohtainen mutta silti samalla tarpeeksi yleisluonteinen, jotta annotoijat 

pystyvät sitä vaivatta käyttämään. Lisäksi annotointiprosessissa tulee huomioida esi-

merkiksi prosessin tarkka dokumentointi sekä se, että annotoinnin tulokset olisivat 

mahdollisimman helposti laajemmankin käyttäjäkunnan hyödynnettävissä. (Granger 

2003: 467, 2007: 14; Jantunen ym. 2014: 62–63.) 

 

Prosesseina kieliopillinen annotointi ja virheannotointi ovat kaiken kaikkiaan jokseenkin 

työläitä ja monimutkaisia. Oman vaikeutensa oppijankielen annotointiin tuo sekin, että 

oppijankieli poikkeaa natiivikielestä monin tavoin. Lisäksi suomen kieli ylipäänsä vaatii 

rikkaan morfosyntaksinsa vuoksi sekä kieliopillisessa annotoinnissa että virhe-

annotoinnissa omat lähestymistapansa, eikä esimerkiksi indoeurooppalaisten kielten 

annotointisysteemejä voi sen vuoksi natiivi- tai oppijansuomen annotointiin juurikaan 

soveltaa. (Jantunen ym. 2014: 64, 72, 75.) 

 

Kun ICLFIn raakatekstiaineisto on sekä annotoitu kieliopillisesti että virheannotoitu, 

erilaisia kieliopillisia muotoja ja virhetyyppejä voidaan etsiä korpuksesta esimerkiksi 

WordSmith Tools9 (WST) -korpustyökaluohjelmalla. Kieliopillisia muotoja ja virhe-

tyyppejä yhdistelevillä hauilla on mahdollista saada tietoa monista oppijankielen 

keskeisistä tutkimuskysymyksistä, kuten toisen ja vieraan kielen omaksumisesta sekä 

tuon omaksumisprosessin vaiheittaisuudesta (ks. Ellis 1994: 73–76; Pienemann 1998). 

Esimerkiksi pelkkien yksittäisten virheiden tarkastelemisen lisäksi oppijankielen virhe-

annotoitujen korpusten avulla voidaan selvittää, millaisia virheitä kielenoppijat kaiken 

kaikkiaan tekevät. Osa korpuksessa esiintyvistä virheistä voi tulla tutkijoille täysin 

yllätyksenäkin. Samoin voidaan tutkia sitä, miten virheiden määrä ja laatu muuttuvat, kun 

kielitaito kehittyy. (Dagneaux 1998: 72; Stubbs 2007: 127.) 

 

                                                           
9Scott 2004. 
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2.3. Virheiden tarkastelu osana oppijankielen tutkimusta 

 

Jo alkuvaiheistaan lähtien oppijankielen tutkimuksen tärkeänä tavoitteena on ollut kielen-

opetuksen kehittäminen (Brunni & Jantunen 2015: 383, 391). Ellisin (1994) mukaan 

oppijankielen tutkimus on edennyt vähitellen virheanalyysistä kielenoppimisen vaihei-

den tarkastelun kautta oppijankielessä esiintyvän variaation tutkimukseen ja lopulta 

kielen pragmaattisuutta painottavaan lähestymistapaan. Seuraavaksi tarkastelen näistä 

virheanalyysiä eritellen sen käyttökelpoisuutta nykypäivän oppijankielen tutkimuksessa. 

 

1970-luvulta alkaen suosioon nousseessa virheanalyysissä oppijankieltä pyrittiin lähesty-

mään siinä esiintyvien virheiden kautta (Dagneaux, Dennes & Granger 1998). Tavallisesti 

virheanalyysissä on edetty virheiden tunnistamisesta niiden kuvaamiseen, luokitteluun ja 

selittämiseen. Virheiden selittämisessä on yleensä eroteltu toisistaan oppijan äidinkielestä 

aiheutuvat virheet, opiskeltavasta kohdekielestä aiheutuvat virheet sekä virheet, joita 

opetus mahdollisesti aiheuttaa. Virheiden selittämisen jälkeen on myös saatettu arvioida 

virheiden merkitystä kohdekielen järjestelmään nähden tai sitä, millaista vaikutusta 

havaituilla virheillä on esimerkiksi kommunikoinnin sujuvuuteen. (Sajavaara 1999a:  

116–117.) 

 

Oppijan tuotoksessa esiintyviä virheitä painottava virheanalyysi liittyy läheisesti 

kontrastiiviseen eli vertailevaan kielentutkimukseen, jossa keskitytään ennakoimaan 

oppimisessa mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia vertailemalla oppijan lähtö- ja kohde-

kielen välisiä eroja. Kaiken kaikkiaan tällä vertailulla pyritään selittämään kielen-

oppimisen etenemistä (Brunni & Jantunen. 2015: 383). Kontrastiivisen kielen-

tutkimuksen ja virheanalyysin yhteisenä tavoitteena on puolestaan ollut kielenopetuksen 

suuntaaminen niin, että virheitä ei syntyisi ja kielikoulutus siten tehostuisi (Sajavaara 

1999a: 104, 106). 

 

Vähitellen perinteinen virheanalyysi joutui kuitenkin epäsuosioon sen epätarkkuuden, 

epäluotettavuuden ja epätieteellisenä pidetyn luonteen vuoksi (Granger 2003: 466, 2002: 

14). Lisäksi virheanalyysia kritisoitiin muun muassa siitä, että se keskittyi kuvaamaan 

vain niitä kielellisiä piirteitä, joiden tuottamisessa kielenoppija epäonnistui. Virhe-

analyysissa jätettiin siis huomiotta ne piirteet, jotka kielenoppija kykeni tuottamaan 

kohdekielen standardien mukaisesti. (Izumi, Uchimoto & Isahara 2005: 73.) 
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Sittemmin perinteisimmästä virheanalyysista on siirrytty kohti moniulotteisempia 

korpuslingvistisiä tutkimusmenetelmiä ja -asetelmia, mutta muiden tutkimusmenetelmien 

täydentämänä virheanalyysi katsotaan silti edelleen hyödylliseksi metodiksi oppijan-

kielen ja kielenoppimisen tutkimuksessa (Jantunen 2008: 68). Esimerkiksi Grangerin 

(2007: 11) mukaan sekä virheiden tarkastelu funktionaalisesta näkökulmasta osana 

kontekstia että systemaattisuus virheiden luokittelussa ja dokumentoinnissa erottavat 

nykyaikaisen korpuslingvistiikan perinteisestä virheanalyysista. Samalla tämä näkö-

kulman muutos ja tutkimusmenetelmien kehittyminen mahdollistavat virheen huomioi-

misen varteenotettavana käsitteenä myös 2000-luvun oppijankielen tutkimuksessa (Izumi 

Uchimoto & Isahara 2005: 73). 

 

Tutkimuskäytänteiden muuttumisesta huolimatta virheitä pidetään edelleen olennaisena 

osana oppijankielen olemusta, oppimista ja omaksumista (Brunni & Jantunen 2015: 386; 

Granger 2003: 466). Siinä missä teoria virheistä oppijankielen ominaispiirteinä luo 

kyseisistä kohdekielen poikkeamista aiempaa positiivisemman ja vähemmän arvottavan 

kuvan, kielten opetuksessa virheanalyysille on edelleen käyttöä opettajien työkaluna ja 

arviointivälineenä (Granger 2007: 10; Ellis & Barkhuizen 2005: 70). Siispä myös pedago-

gisesta näkökulmasta katsottuna virhe käsitteenä on näin ollen edelleen perusteltavissa. 

 

Vaikka virheiden tarkastelu nähdään oppijankielen tutkimuksessa edelleen tarpeellisena, 

ongelmaksi saattaa silti muodostua virheen itsensä määrittely. Ellisin (1994: 47, 51) 

mukaan virheitä voi esiintyä sekä ymmärtämisessä että tuottamisessa ja olennaisinta 

virheen määrittelyssä ainakin tuottamisen osalta on tuotoksen poikkeaminen kohde-

kielestä. Samalla esimerkiksi Cook (1999) kuitenkin kyseenalaistaa natiivikielen normien 

itseisarvoisen tavoittelun kysymällä, onko kohdekielen täydellisen ilmaisutavan hallin-

taan edes mielekästä pyrkiä tai onko oppijalla itsellään siihen ylipäänsä tarvetta.  

 

Oppijankielellä voidaan näin katsoa olevan arvo myös kielenmuotona sinänsä eikä vain 

suhteessa natiivikieleen ja natiivikielen normeihin (Jantunen 2014). Joka tapauksessa 

natiivikielen normien käsittelyn yhteydessä on olennaista määritellä, mikä kohdekielen 

variantti valitaan kohdekieltä kulloinkin edustamaan (Ellis 1994: 51). Esimerkiksi 

ICLFIssä ja samalla myös tässä tutkielmassa kohdekielen eli natiivisuomen edustajaksi 

on valittu suomen kielen kirjoitettu muoto, joka noudattaa yleisiä kirjoitettua suomen 

kieltä koskevia ohjeita ja suosituksia. 
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2.4.  Fraseologia suomen kielen ja oppijansuomen korpustutkimuksen kohteena 

 

Kielentutkimuksen osa-alueena fraseologia voidaan eri yhteyksissä määritellä eri tavoin 

(ks. esim. Granger & Paquot 2008). Tutkimusalana fraseologialla tarkoitetaan yleensä 

fraseologisten yksiköiden tutkimusta ja fraseologisilla yksiköillä laajimmassa merkityk-

sessään taas kielellisiä konstruktioita, joissa konstruktioon kuuluvat sanat ja mahdollisesti 

myös kieliopilliset rakenteet muodostavat ainakin jossakin määrin vakiintuneen semantti-

sesti itsenäisen kokonaisuuden. Lisäksi fraseologisen yksikön katsotaan olevan merkityk-

seltään osiensa summaa rikkaampi. (Gläser 1988: 125; Granger 2005; Jantunen 2009; 

Õim 1992.) Itse määrittelen fraseologiset konstruktiot tässä pro gradu -työssäni edellä 

kuvattuun tapaan muodon, merkityksen, leksikon ja kieliopin huomioiviksi kokonai-

suuksiksi. Työssäni konstruktiot saattavat koostua pelkästään yhdestä sanasta käyttö-

ympäristöineen tai vaihtoehtoisesti saatan viitata konstruktiolla jopa kokonaiseen lause-

tyyppiin. Samasta ilmiöstä käytän rinnakkain myös nimityksiä ilmaus ja fraseologinen 

yksikkö. 

 

Fraseologisia konstruktioita määriteltäessä otetaan huomioon yleensä joitakin tai 

useampia seuraavista Griesin (2008) mainitsemista piirteistä: (1) konstruktion osien 

luonne, (2) konstruktion osien määrä, (3) konstruktion määrällinen edustuvuus aineis-

tossa, (4) konstruktion osien etäisyys toisistaan, (5) konstruktion osien leksikaalinen ja 

syntaktinen joustavuus sekä (6) konstruktion semanttinen luonne. Kun tekstiaineistosta 

pyritään tunnistamaan erilaisia fraseologisia konstruktioita, on toisin sanoen ensin 

sovittava, kuinka monesta eri osasta konstruktio voi koostua ja millaisia nämä osat voivat 

olla. Lisäksi on määriteltävä, kuinka kauaksi konstruktion osat voivat sijoittua toisistaan 

ja kuinka paljon osissa voi esiintyä vaihtelua. Lopulta on myös otettava kantaa siihen, 

kuinka taajaan tietyn konstruktion on esiinnyttävä aineistossa, jotta se voidaan mieltää 

juuri fraseologiseksi konstruktioksi. Näiden piirteiden perusteella fraseologisina yksiköi-

nä voidaan siis pitää varsin monenlaisia kielellisiä ilmiöitä. Samassa yhteydessä Gries 

(2008: 8) kuitenkin toteaa, ettei fraseologiseksi yksiköksi voida silti määritellä mitä 

tahansa tekstijaksoa vaan konstruktion tärkein ominaisuus on aina konstruktion sisäinen 

semanttinen yhtenäisyys. 
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Edellä kuvattuja fraseologisten yksiköiden määrittelyyn liittyviä piirteitä on huomioitu 

fraseologiantutkimuksen eri suuntauksissa vaihtelevasti. Ensiksikin generatiivisessa 

kielitieteessä fraseologia ei ole juuri noussut ensisijaiseksi kiinnostuksen kohteeksi. Kun 

generatiivisen kielitieteessä fraseologisia ilmiöitä on toisinaan sivuttu, fraseologisiksi 

yksiköitä on tarkasteltu perinteisesti tarkkarajaisten ja kattavien luokitusten avulla. 

Lisäksi fraseologisiksi yksiköiksi luettavien fraasien eli sanontojen tutkimuksessa on 

hyödynnetty fraasien kielellis–kulttuurista analyysia, jolla tarkoitetaan lähinnä antropo-

logista lähestymistapaa. Tällöin fraaseja on analysoitu kielitieteellisen lähestymistavan 

sijaan pikemminkin kulttuuriantropologisesta näkökulmasta. (Cowie 1998: 8–9; Gries 

2008; Ellis 2008; ks. myös Kuusi 1954: 18.) 

 

Nykyään fraseologiantutkimuksessa painottuu ensisijaisesti korpuslingvistinen suuntaus, 

joka pohjautuu suurelta osin kognitiiviseen lingvistiikkaan ja kontekstuaaliseen seman-

tiikkaan. Kognitiivinen lingvistiikka ja kontekstuaalinen semantiikka ovat yksittäisten 

teoriasuuntausten sijaan joukko lähestymistapoja, joissa kielen ja kielellisten merkitysten 

katsotaan pääpiirteissään koostuvan yksittäisten sanojen sijaan laajemmista konstruk-

tioista. Näissä yksittäisiä sanoja laajemmissa konstruktioissa muoto ja merkitys sekä 

leksikko ja kielioppi yhdistyvät, joten fraseologisten yksiköiden määrittelyssä otetaan 

huomioon laaja valikoima aiemmin esitettyjä fraseologiselle yksikölle tunnusomaisina 

pidettyjä piirteitä. Lisäksi niin korpuslingvistiikassa kuin myös kognitiivisessa lingvistii-

kassa ja kontekstuaalisessa semantiikassa konstruktion merkitystä pidetään konteksti-

lähtöisenä, jolloin kielen analyysi perustuu aina todelliseen kielenkäyttöön. (Gries 2008: 

12–15; Ellis 2008; Jantunen 2004: 7–8.) 

 

Korpustutkimuksen kehittymisen on kaiken kaikkiaan todettu edistäneen aineisto-

lähtöistä, kognitiiviseen lingvistiikkaan ja kontekstuaaliseen semantiikkaan pohjautuvaa 

fraseologista tutkimusta suuresti, sillä korpuslingvistiikka tarjoaa fraseologiseen tutki-

mukseen paitsi laajan aineiston myös monipuoliset menetelmät aineiston analysoimiseen 

(Nuccorini 2002: 9). Olennaisena tavoitteena fraseologisessa aineistolähtöisessä tutki-

muksessa on kontekstuaalisen semantiikan periaatteiden mukaisesti kuvata kielessä 

toistuvasti esiintyviä yksittäisiä sanoja laajempia konstruktioita sekä hahmottaa niitä 

syntagmaattisia ja pragmaattisia sääntöjä tai preferenssejä, joiden mukaan konstruktioita 

käytetään. (Granger 2005; Jantunen 2004: 7–8.) 
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Fraseologisessa tutkimuksessa yleisesti sovellettuihin kontekstuaalisen semantiikan 

periaatteisiin kuuluu muun muassa Sinclairin (1991: 110) näkemys tekstien 

rakentumisesta idiomaattisesti, ennakolta valmiiden konstruktioiden pohjalta: Yhtäältä 

Sinclairin (1991: 109–110) esittelemän niin sanotun vapaan valinnan periaatteen 

mukaan tekstit koostuvat yksittäisistä sanoista, joiden valintaa sääntelee lähinnä vain 

joukko kieliopillisia sääntöjä. Toisaalta kontekstuaalisen semantiikan näkökulmasta 

katsottuna sanoja ei kuitenkaan poimita tekstiin täysin rajattomasta valinta-avaruudesta 

vaan Sinclairin (1991: 110–111) idiomaattisen valinnan periaatteen mukaisesti tekstit 

koostuvat yksittäisten sanojen sijaan pikemminkin kiinteydeltään vaihtelevista 

kieliopillisista rakenteista sekä niitä täydentävistä sanoista. Käytännössä kielenkäyttäjä 

siis koostaa sanottavansa yhdistelemällä käytössään olevia valmiita tai lähes valmiita 

fraseologisia kokonaisuuksia sen sijaan, että hän muodostaisi tuotoksensa edellistä 

pienemmistä merkitysyksiköistä esimerkiksi sana kerrallaan. 

 

Suomen kielen fraseologisiksi yksiköiksi on aiemmin mainittujen fraasien lisäksi katsottu 

perinteisesti muun muassa idiomit, kiteytyneet sanonnat ja puheenparret (ks. esim. 

Kuusi 1971; Muikku-Werner, Jantunen & Kokko 2008 sekä esimerkkeinä opinnäytetöistä 

Kettunen 2006; Kuha 2011.). Kyseisten käsitteiden määritelmät eivät kuitenkaan ole 

vakiintuneita, joten käsitteet saavat eri tilanteissa paitsi varsin erilaisia myös osin 

päällekkäisiä merkityksiä (Granger & Paquot 2008): Fraasiksi saatetaan kutsua 

esimerkiksi ilmaisua Ville on hyvä suustaan (Muikku-Werner, Jantunen & Kokko 2008: 

7), idiomiksi konstruktiota X ripustaa hanskat naulaan (Heinonen 2013: 1) ja sanonnaksi 

konstruktiota X:s sitten vuoden Y (Kettunen 2006: 43). Puheenparsilla Kuusi (1971: 8–

10) tarkoittaa puolestaan sananlaskuja ja niitä lähestyviä sutkauksia. Oman tutkimukseni 

kannalta kyseisten käsitteiden tarkka määritteleminen ei silti ole olennaista, sillä aineisto-

lähtöinen tutkimusasetelmani ei perustu ICLFIn virheannotointiluokitusta lukuun otta-

matta mihinkään muihin ennakolta määriteltyihin fraseologisten yksiköiden tai niissä 

esiintyvien virheiden luokituksiin. 

 

Nykyään korpuslingvistisessä fraseologian tutkimuksessa on alettu edellä esiteltyjen, 

jokseenkin vakiintumattomien fraseologisten yksiköiden lisäksi ottaa huomioon myös 

monenlaisia laajempia fraseologisiksi luettavia ilmiöitä, joista eritoten kollokaatiot ovat 

erityisen suosittuja tutkimuskohteita (Jantunen & Brunni 2012: 72). Kollokaatioiden 

ohella esimerkiksi Jantunen (2009: 358–340) esittelee fraseologisten konstruktioiden 
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syntagmaattisia suhteita painottavina ilmiöinä lisäksi klusterit, kolligaatiot, semanttiset 

preferenssit ja semanttisen prosodian seuraavasti: 

 

Kollokaatio: ”Kahden sanan muodostama kiinteä suhde eli leksikaalinen myötä-

esiintymä.” Esimerkkinä kollokaatiosta Jantunen mainitsee kvanttorin kovin, 

jonka hän toteaa esiintyvän kieltosanan ei kanssa, kun taas synonyymiset 

kvanttorit oikein ja hyvin eivät kollokoi kyseisen kieltosanan kanssa. 

 

Klusteri: ”Useamman kuin kahden peräkkäisen sanan muodostama sanaketju.” 

Esimerkkinä klusterista voisi olla esimerkiksi sanaketju ei ole kovin vaikeaa. 

 

Kolligaatio: ”Sanan ja kieliopillisen kategorian (tai lauseaseman) välinen syntag-

maattinen suhde eli leksikaalis–kieliopillinen myötäesiintymä.” Esimerkkinä 

kolligaatiosta Jantunen esittää astemääritteen kovin, jonka hän toteaa esiintyvän 

usein kvanttorien harva, moni, paljon ja vähän seurassa. Sen sijaan aste-

määritteelle kovin synonyymiset astemääritteet hyvin ja oikein eivät esiinny 

kyseisten kvanttorien kanssa yhtä usein. 

 

Kolligaatioon liittyy Jantusen mukaan myös esimerkkinä käytetyn kovin aste-

määritteen esiintyminen muun muassa verbin tiettyjen taivutusmuotojen 

yhteydessä. Toisin sanoen kovin esiintyy yleensä sellaisen verbin läheisyydessä, 

joka on taivutusmuodoltaan tyyppiä ei juossut (akt. ind. imperf. yks. kielto). 

Lisäksi Jantunen sisällyttää kolligaatioon sanan täydennysten sijavalinnan eli 

rektioilmiön, josta hän mainitsee esimerkkeinä tapaukset tykkään sinusta vs. 

rakastan sinua. 

 

Semanttinen preferenssi: ”Lekseemin ja kotekstissa esiintyvän merkityspiirteen 

syntagmaattinen suhde eli leksikaalis–semanttinen myötäesiintymä.” Esimerk-

kinä semanttisesta preferenssistä Jantunen esittää astemääritteen oikein, jonka hän 

katsoo esiintyvän usein arvoa tai hyvyyttä kuvaavien sanojen (esimerkiksi hyvä, 

hyvin, mainio) kanssa. Lisäksi Jantusen mukaan ”merkityspiirre voi ilmetä 

kotekstissa vaihtelevissa positioissa ja eri sanaluokan sanoissa”. 

 

Semanttinen prosodia: ”Semanttista preferenssiä abstraktimpi leksikaalis–

semanttinen myötäesiintymä” (ks. myös Louw 1993: 157). Jantusen mukaan 

semanttisella prosodialla voidaan tarkoittaa muun muassa positiivista, negatii-

vista tai neutraalia esiintymisympäristöä. 

 

Edellä esitetyissä konstruktioissa tulee esille se, että fraseologialla on läheisiä yhteyksiä 

erityisesti leksikkoon ja syntaksiin, mutta lisäksi fraseologialla on yhteisiä rajapintoja 

morfologian, semantiikan ja diskurssin kanssa (ks. myös Granger 2005). Lisäksi hieman 

vastaavanlaisena kielen eri tasoja huomioivana ilmiönä Jantunen ja Brunni (2012) 

esittelevät morfologisen primingin eli fraseologisten yksiköiden käyttöön liittyvän 

taivutusmuotojen vaihtelun, jonka he katsovat olevan yhteydessä muotojen kotekstu-

aalisiin piirteisiin. Esimerkiksi omassa oppijansuomen morfologista primingia käsittele-
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vässä pilottitutkimuksessaan Jantunen ja Brunni (2012) toteavat, että suomenoppijat 

käyttävät tietyissä fraseologisissa konstruktioissa sijamuotoja osin eri tavalla kuin äidin-

kieleltään suomenkieliset kielenkäyttäjät. Edelleen samaisen, morfologian ja fraseo-

logian yhtymäkohtia etsivän pilottitutkimuksensa yhteydessä he (2012: 71) esittävät, että 

varsinkin morfofonologisesti rikkaissa kielissä morfologisen primingin voi katsoa 

kuuluvan olennaisesti kielen fraseologiseen luonteeseen. 

 

Fraseologisia konstruktioita käsittelevän katsauksen yhteenvedoksi sopiikin Jantusen 

(2009: 240) lausuma siitä, että ”lekseemeillä on siis runsaasti erilaisia leksikaalisia, kieli-

opillisia ja semanttisia valintoja suhteessa kotekstiinsa ja omiin taivutusmuotoihinsa”. 

Kun sanojen käyttöä ohjaavat Jantusen (2009: 240) mukaan myös erilaiset tyylilaji-, 

rekisteri- ja tekstilajipiirteet, voi hänen toteamustaan sanoihin koodatuista ko- ja 

kontekstuaalisista ”käyttöohjeista” pitää varsin kuvaavana ilmaisuna. Niinpä tällä tavoin 

laajasti määriteltynä fraseologia voidaan käsittää sanastollis–kieliopillis–semanttiseksi ja 

samalla tekstuaaliseksi ilmiöksi (Jantunen 2009: 357–358; Jantunen & Brunni 2012: 72.). 

Lisäksi oppijankielessä esiintyvät fraseologiset epätyypillisyydet voitaneen suurelta osin 

mieltää kuuluviksi oppijankielen yleisiin ominaispiirteisiin eli universaaleihin (ks. 

Jantunen 2008), joita esittelin tarkemmin luvussa 2.3. 

 

Kattavaa ja aukotonta luokitusta suomen kielen tai sen variantin oppijansuomen 

fraseologiasta ei kuitenkaan näyttäisi olevan toistaiseksi saatavilla. Lisäksi yleispätevän 

luokittelumallin kokoaminen ei liene toisaalta mielekästä tai edes mahdollista, mikäli 

fraseologisia ilmiöitä lähestytään muodon sijaan aineistolähtöisesti käytön näkökulmasta 

(ks. Granger 2005; Jantunen 2009: 360–361; vrt. Cowie 1998: 6). Grangerin ja Paquotin 

(2008: 35) mukaan luokituksille on niiden ongelmallisuudesta huolimatta nähty silti myös 

tarvetta, koska luokitusten avulla keskenään heterogeenisten fraseologisten konstrukti-

oiden kenttä on helpommin hallittavissa. Tällaisia fraseologisia luokitusmalleja (ks. esim. 

Granger & Paquot 2008; Thewissen 2008) on tehty erityisesti englannin kielen ja 

oppijanenglannin osalta. Kielikohtaisten erojen vuoksi ne eivät kuitenkaan ole sellai-

senaan sovellettavissa suomen kielessä tai oppijansuomessa esiintyvien fraseologisten 

ilmiöiden luokitteluun (ks. esim. Brunni & Jantunen 2015: 390). 
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Silloin kun fraseologisia ilmiöiden luokitteluun on eri tutkimuksissa kaikesta huolimatta 

päädytty, luokituksissa on huomioitu Grangerin ja Paquotin (2008: 35) mukaan yleensä 

vähintään osa seuraavista fraseologisia konstruktioita koskevista piirteistä: (1) 

konstruktion sisäinen rakenne, (2) konstruktion laajuus (esimerkiksi fraasi–lause-

jatkumolla), (3) konstruktion semanttisuuden aste, (4) konstruktion syntaktinen 

joustavuus ja kollokatiivisuus sekä (5) konstruktion diskurssifunktio. Samassa yhteydessä 

he (mt.) myös toteavat, että toisistaan poikkeavien luokitusratkaisujen taustalla ovat 

lähinnä erot siinä, mitkä edellisistä piirteistä on kussakin luokituksessa huomioitu ja 

miten huomioituja piirteitä on kulloinkin katsottu parhaaksi painottaa. 

 

Aineistolähtöinen tutkimusote näyttäisi joka tapauksessa olevan parhaillaan fraseologisen 

tutkimuksen vallitseva trendi (Jantunen 2009: 360). Erityisesti juuri fraseologian-

tutkimukseen aineistopohjainen lähestymistapa onkin omiaan tuomaan uusia ulottu-

vuuksia, jolloin yksittäisiä suomen kielen ja oppijansuomen fraseologiaan liittyviä 

tutkimustuloksia yhdistämällä (ks. esim. Hyvärinen 2007; Jantunen 2008) kummankin 

kielenmuodon fraseologiasta saadaan jatkossa yhä monipuolisempi kokonaiskuva. 

 

Myös pedagogisesta näkökulmasta katsottuna erilaisille luokitusjärjestelmille on jatkos-

sakin paikkansa, sillä sekä funktionaalista että formaalia lähestymistapaa limittäin 

käyttäen päästään samaan aikaan tutkimaan todellisia kielellisiä ilmiöitä ja luomaan 

struktuuria näiden ilmiöiden omaksumiseksi (Granger 2005; ks. Granger & Paquot 2008: 

41). Kielellisiä ilmiöitä olisi siis tarpeen opettaa sellaisenaan kuin ne todellisessa 

kielenkäytössä esiintyvät, mutta kuitenkin samalla jollakin tapaa ryhmiteltyinä, jotta 

kielenoppijan olisi opiskeltavana olevat kielen ilmiöt mahdollista hahmottaa. Lisäksi 

fraseologisten yksiköiden kuvaus- ja luokittelutavasta riippumatta fraseologiset yksiköt 

nähdään yhä useammin olennaisena osana kielenopetusta, jolloin yksittäisten sanojen 

lisäksi on otettava huomioon myös niiden käyttöympäristö monenlaisine kieliopillisine 

ominaisuuksineen (ks. Brunni & Jantunen 2015: 392; Lewis 1993). 
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2.5.  Fraseologiset virheet ICLFIssä ja muissa oppijankielen korpushankkeissa 

 

Oppijankielessä esiintyviä fraseologisia virheitä tutkittaessa avainasemaan nousevat 

jälleen kysymykset fraseologisten virheiden, epätyypillisyyksien tai ylipäänsä ilmiöiden 

määrittelystä ja luokittelusta. Eri korpushankkeissa on käytössä erilaisia virheiden 

määrittely- ja luokittelutapoja, eivätkä käytetyt ratkaisut ole tällä hetkellä välttämättä 

keskenään täysin vertailukelpoisia. 

 

Toistaiseksi ICLFIn virheluokituksessa fraseologisiksi virheiksi on määritelty varsin 

laajasti kaikenlaiset natiivikielelle epätyypilliset, usein vierasvaikutteiset ilmaisut. 

Tällaisissa tapauksissa varsinaista virhettä ei välttämättä ole kyseistä tekstijaksosta aina 

edes osoitettavissa, jolloin virheannotointiratkaisun perustana joudutaan väistämättä 

käyttämään annotoijan subjektiivista, kieli-intuitioon perustuvaa näkemystä virheen 

laadusta. Tällöin pelkkä annotoijan tuntemus siitä, että ilmaisu ”kuulostaa oudolta” riittää 

fraseologisen virhekoodin perusteeksi, mikäli ilmaisu on muilta osin periaatteessa oikein 

muodostettu. (Brunni 2013; Lehto 2013.) Kuitenkin samankaltaisiin ratkaisuihin on 

jouduttu päätymään monissa muissakin oppijankielen korpushankkeissa, kuten esi-

merkiksi Belgiassa Louvainin yliopiston hankkeessa (ks. Granger & Thewissen 2007).  

 

Sen lisäksi, että ICLFIn virheannotoinnissa fraseologisen virheen kriteerinä käytetään 

ilmaisun epätyypillisyyttä natiivikieleen verrattuna, fraseologisiksi virheiksi määritellään 

sellaiset tapaukset, joiden merkitsemiseen mikään muu virhekoodi ei sovi ja joiden 

merkityksen virheannotoija pystyy silti vielä oman kielitajunsa perusteella ymmär-

tämään. Jos virheannotoijat eivät kerta kaikkiaan saa selville ilmaisun merkitystä, ilmaisu 

koodataan fraseologisen virheen sijaan selittämättömäksi virheeksi. Kielenoppijan 

oppimisprosessin kannalta katsottuna tuotoksessa esiintyvää fraseologista virhettä voinee 

puolestaan pitää osoituksena edes jonkinasteisesta kyseisen fraseologisen yksikön 

hallinnasta tai vähintäänkin hahmottamisesta. Jos oppijan käyttämän ilmaisun merkitys 

jää virheannotoijille taas täysin arvoitukseksi, oppija ei kenties vielä edes hahmota, 

millaisista natiivikielelle tyypillisistä fraseologisista yksiköistä tavoiteltu ilmaisu olisi 

koostettavissa. 
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Mikään kielellisen korpusaineiston virheannotointiluokitus ei kuitenkaan ole koskaan 

täysin aukoton tai yksiselitteisen tarkkarajainen: se mikä yhden virheannotoijan näke-

myksen mukaan on fraseologinen virhe, voi toisen virheannotoijan näkökulmasta olla 

ennemminkin vaikkapa lausetyyppivirhe, kun taas kolmas asianosainen ei näe samaisessa 

tapauksessa virhettä lainkaan. Epäselvimmät tapaukset luokitellaan ICLFIssä tästä syystä 

useamman virheannotoijan voimin. Lisäksi käytäntönä on, että sama virhe voidaan 

merkitä usein vaihtoehtoisin virhekoodein10. Tällöin vastuu virheen tulkinnasta jää viime 

kädessä korpuksen varsinaisille käyttäjille. (Ks. Jantunen ym. 2014; Sajavaara 1999a: 

16.) 

 

Vaikka fraseologisiksi luettavien ilmiöiden kirjo onkin muun muassa ICLFIn 

virheannotointiluokituksessa (liite 1) varsin laaja, ainakaan toistaiseksi ICLFIn 

luokituksen fraseologisten virheiden pääluokka ei pidä sisällään erillisiä alaryhmiä 

(Brunni 2013; Lehto 2013). Syynä fraseologisten virheiden tarkemman jaottelun 

puuttumiseen on lähinnä se, ettei oppijansuomen fraseologisten virheiden luokitteluun 

suoraan sovellettavissa olevaa mallia ole yksinkertaisesti käytettävissä11. Lisäksi kukin 

korpuksenkäyttäjä joutunee joka tapauksessa luokittelemaan virheet omaan tutkimuk-

seensa parhaiten soveltuvalla tavalla. 

 

Varsinaisten fraseologisiksi luokiteltavien virhetapausten lisäksi fraseologian alaan 

liittyviä virheitä sijoitetaan ICLFIssä myös eräisiin muihin virheluokkiin. Tällaisia virhe-

luokkia ovat nähdäkseni erityisesti leksikaalisten virheiden pääluokan sananvalinta-

virheet ja syntaktisten virheiden pääluokan lauseke- ja lausetyyppivirheet. Lisäksi muun 

muassa sanan täydennysten sijavalintaan eli rektioon liittyvät virheet on ICLFIn 

luokituksessa sijoitettu fraseologisten virheiden sijaan morfosyntaktisten virheiden 

pääluokkaan, vaikka esimerkiksi Jantunen (2009: 359) määrittelee rektioilmiön osaksi 

fraseologian kenttään kuuluvaa kolligaation käsitettä. Samoin muun muassa osa 

morfologiseen primingiin (Jantunen & Brunni 2012) liittyvistä virheistä merkitään 

ICLFIssä varsin todennäköisesti lähinnä morfosyntaktisiin eri lauseenjäsenten sija-

muotojen käyttöön liittyviin virheisiin. Syy siihen, että kaikki fraseologisina pidettävät 

virheet eivät sijoitu ICLFIn virheannotointiluokituksessa yksiselitteisesti fraseologisten 

                                                           
10 Tämäntyyppinen virhetapaus esiintyy muun muassa rivillä 9 luvun 2.2. esimerkissä 1. 
11 Henkilökohtainen tiedonanto keskustelussa Sisko Brunnin kanssa. 12.11.2013. 
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virheiden luokkaan, on lähinnä se, että jokainen virhe pyritään luokittelemaan ICLFIssä 

mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi sananvalintavirhe on luonteeltaan fraseologista 

virhettä yksilöidympi ja lisäksi sananvalintavirhe voidaan fraseologisesta ulottuvuu-

destaan huolimatta sisällyttää myös leksikaalisten virheiden pääluokkaan kuuluvaksi 

tapaukseksi.  

 

Vaikka fraseologisiksi miellettävissä olevia virheitä on ICLFIssä koodattu varsinaisen 

fraseologisten virheiden pääluokan ohella myös muihin virheluokkiin, kyseistä 

menettelytapaa ei tule silti nähdä kannanottona oppijansuomen fraseologian perim-

mäisestä olemuksesta. Virheannotoinnissa keskeistä ei siis ole niinkään se, mitä ilmiöitä 

ja konstruktioita oppijansuomen fraseologiaan lopulta katsotaan kuuluvaksi vaan se, 

kuinka mahdollisimman monenlaiset fraseologisiksi miellettävät ilmiöt olisivat parhaiten 

korpuksenkäyttäjien saavutettavissa. Omat ongelmansa fraseologisten virheiden luokit-

teluun tuo myös se, että kun aineistossa esiintyvät virheet on sijoitettava jo ennakolta 

valmiiksi järjestettyyn luokitukseen, on samalla pyrittävä nostamaan esille natiivikielelle 

epätyypillisiä konstruktioita niiden omia ominaispiirteitä kunnioittaen. Jotta ICLFIn 

virheannotointiluokituksen periaatteet tehtäisiin mahdollisimman läpinäkyviksi ja 

aineisto luokituksineen mahdollisimman helppokäyttöiseksi, virheannotointiin liittyviä 

ratkaisuja ja menettelytapoja on avattu erillisessä ICLFIn virheannotointimanuaalissa (ei 

julkaistu). 

 

Myös muutamassa muussa ICLFIn hankkeeseen läheisesti liittyvässä oppijankielen 

korpushankkeessa fraseologisten virheiden luokittelu on ollut jo jonkin aikaa kehitteillä, 

tosin niiden luokitukset eivät ole suoraan verrattavissa ICLFIssä käytössä olevaan 

luokitukseen. Esimerkiksi Turun Edistyneiden suomenoppijoiden (Ivaska & Siitonen 

2009) sekä Virossa EVKK:n (Eslon & Metslang 2007) ja Indianan yliopiston unkarin 

(Dickinson & Ledbetter 2012) oppijankielen korpushankkeissa aineistoissa esiintyvät 

fraseologiset virheet luokitellaan lähinnä rinnakkain muiden oppijankielessä eri tasoilla 

esiintyvien virheiden kanssa eikä siis omana erillisenä virheannotointiluokituksen pää-

luokkanaan. 

 

Monilta osin kyseisten korpushankkeiden virheannotointiluokitus on toki vielä 

keskeneräinen, ja siten myös fraseologisten virheiden luokittelussa saattaa esiintyä 

päällekkäisyyttä ja epäjohdonmukaisuutta. Esimerkiksi EVKK:n virheannotointi-
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luokituksessa fraseologiset virheet saattavat sijoittua lukuisten muiden luokkien ohella 

muun muassa fraasisyntaksin virheiden, tekstisyntaksin virheiden, tyylivirheiden tai 

pragmaattisten virheiden luokkiin (ks. Eslon 2013). Turun Edistyneiden suomen-

oppijoiden korpuksen virheannotointiluokituksessa samaiset virheet sijoittuvat 

puolestaan joko sanastollisten, sanastollis–johto-opillisten, sanastollis–morfologisten, 

morfologisten, syntaktisten tai lauserakenteellisten virheiden pääluokkiin (Ivaska & 

Siitonen 2009: 64–65). 

 

Verrattuna oppijansuomen tai suomen sukukielten vastaavien varianttien fraseologisten 

piirteiden tutkimukseen oppijankielen fraseologian tutkimus onkin edennyt pidemmälle 

indoeurooppalaisissa kielissä, joista erityisesti oppijanenglantia on tutkittu laajasti 

(Jantunen & Brunni 2012: 72). Oppijankielen muun fraseologisen tutkimuksen ohella 

myös fraseologisia virheitä ja niiden luokittelua lienee käsitelty oppijankielen korpus-

tutkimuksessa toistaiseksi laajimmin juuri oppijanenglantiin liittyvissä tutkimus-

hankkeissa. Esimerkiksi Louvainin yliopiston oppijanenglannin (ICLE12) korpuksen 

virheannotoinnissa pyritään varsinaisista kieliopillisista virheistä erottamaan ”oudolta 

kuulostavat ilmaisut, jotka eivät kuitenkaan ole sinänsä virheellisiä” (Granger & 

Thewissen 2007). 

 

Varsinaisten kieliopillisten virheiden ja ”oudolta kuulostavien ilmaisujen” erottelulla 

pyritään Louvainin mallissa ilmeisesti juuri fraseologisten virheiden tunnistamiseen, sillä 

”oudolta kuulostavien ilmaisujen” luokan todetaan sisältävän ainakin rekisteriin, tyyliin 

ja poliittiseen korrektiuteen liittyvät virhetapaukset. Rekisterivirheiksi tässä mallissa 

mainitaan muun muassa slangi, interjektiot sekä sellaiset kirjalliselle ilmaisulle liian epä-

muodolliset ilmaukset kuten a bit tai lots of. Tyylivirhettä kuvataan taas esimerkillä 

*What else could be the reason for this resistance - - [p.o. What other reason could there 

be for this resistance - -]. Poliittisen epäkorrektiuden esimerkkeinä esitetään puolestaan 

tapaukset *chairman [p.o. chairperson] ja *mankind [p.o humankind]. (Granger & 

Thewissen 2007.)  

 

                                                           

12 ICLE, International corpus of learner English (Thewissen 2008). 
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Oppijanenglannin fraseologisten virheiden tutkimuksessa fraseologisia virheitä on 

jaoteltu myös niiden kielitieteellisen, tekstuaalisen ja kommunikatiivisen funktion 

perusteella (Granger & Paquot 2008; Thewissen 2008). Tällöin kielitieteellistä funktiota 

edustaviin piirteisiin on laskettu kuuluvaksi esimerkiksi leksikaaliset ja kieliopilliset 

kollokaatit, idiomit ja verbifraasit. Tekstuaalista funktiota edustaviin piirteisiin taas 

kuuluvat muun muassa moniosaiset konjunktiot ja prepositiot sekä tekstiä yhdistävät 

adverbiaalit. Kommunikatiivisen funktion edustajiin sisältyvät puolestaan esimerkiksi 

puheaktiin ja asenteeseen liittyvät konstruktiot, sloganit ja lainaukset. Vaikka kyseinen 

ryhmittely ei oppijansuomen fraseologisten virheiden luokitteluun sellaisenaan sovel-

lukaan, virheiden pääjaottelu fraseologisten ilmiöiden funktioiden mukaan saattaisi 

tulevaisuudessa olla myös oppijansuomen fraseologisten virheiden analysointiin ainakin 

jossain määrin hyödynnettävissä. 

 

Perimmäisenä syynä fraseologisten virheiden luokitusmallien vähäisyyteen voitaneen 

pitää pitkään vallinnutta fraseologisen tutkimuksen heikkoa asemaa kielitieteellisen 

tutkimuksen kentässä, vaikkakin fraseologian asema kielitieteessä on myös vaihdellut 

suuresti. Koska fraseologisen tutkimuksen holistinen, muun muassa kieliopin ja 

semantiikan yhdistävä tutkimusote ei ole ollut ongelmattomasti sijoitettavissa perinteisen 

kielitieteen kieliopillista näkökulmaa painottavien menetelmien joukkoon, kielellisten 

ilmiöiden fraseologinen ulottuvuus on sivuutettu yleisissä kielitieteellisissä tutkimuksissa 

usein kokonaan. 

 

Korpuspohjaisten tutkimusmenetelmien yleistyessä kiinnostus myös fraseologista 

kielentutkimusta kohtaan on yleistynyt kuitenkin nopeasti. (Gries 2008: 10; Jantunen 

2009; Sinclair 2008: xv–xvi.) Silti tutkimusmenetelmien kehittymisestä huolimatta 

fraseologisten virheiden määritteleminen, ja siten myös luokittelu, on muun muassa 

kielten välisten erojen ja subjektiivisten näkemyserojen vuoksi oppijankielen tutkimuk-

sessa edelleen varsin hidasta ja samalla paikoin ongelmallista. 
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3. ICLFIN FRASEOLOGISET VIRHEET JA NIIDEN KUVAAMISEN 

MAHDOLLISUUDET 

 

Tässä luvussa esittelen ICLFIn virheannotoidussa osakorpuksessa esiintyvät, fraseolo-

gisina pitämäni virheet ja sijoitan ne tutkimusaineistoni pohjalta kehittämälleni, 

leksikaalisesta morfosyntaktiseen fraseologisuuteen ulottuvalle jatkumolle. Samalla 

kommentoin mahdollisuuksien mukaan virheiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä sekä 

pohdin eri virhetyyppien keskinäisiä suhteita. 

 

Aineistoesimerkkieni tunnisteina käytän ICLFIn virheluokituksen mukaisia yksilöinti-

koodeja. Koodin (esimerkiksi VI0052c tai HO0007) alussa oleva kirjainyhdistelmä viittaa 

kirjoittajan äidinkieleen siten, että vironkielisten kirjoittajien tunnuksena käytetään 

kirjainyhdistelmää VI, hollanninkielisten kirjoittajien tunnuksena yhdistelmää HO, 

tšekinkielisten kirjoittajien tunnuksena yhdistelmää TS ja ruotsinkielisten kirjoittajien 

tunnuksena yhdistelmää RU. Kirjainyhdistelmän jäljessä esiintyvä numero puolestaan 

yksilöi kirjoittajan ja numeron jäljessä mahdollisesti esiintyvä kirjain sen, monesko teksti 

kyseiseltä kirjoittajalta on kyseessä. Lisäksi koodi AM kertoo, että kyseinen teksti on 

virheannotoitu. 

 

Kun kommentoin ICLFIn virheannotointiluokitusta järjestelmänä, käytän selvyyden 

vuoksi luokkien nimien ohella myös luokkien numeroita. Luokkien nimet ja numerot on 

esitetty tarkemmin liitteessä 1. Erityyppisiä fraseologisia virhetapauksia esittelevät 

tapausesimerkit esittelen alkuperäisessä kirjoitusasussaan. Tästä syystä esimerkeissä 

saattaa esiintyä fraseologisten virheiden ohella muitakin virheitä13. Selvyyden vuoksi 

olen myös tarpeellisissa kohdissa esittänyt fraseologisen virheen sijainnin tekstijaksossa 

alleviivauksella. Alkuperäisiin niin sanottuihin raakatekstitiedostoihin annotoinneissa 

lisätyt kieliopilliset koodit sekä virhekoodit olen puolestaan poistanut, jotta esimerkit 

olisivat vaivattomasti luettavissa. Lisäksi on huomattava, että tutkielmassani käytetyt 

esimerkit ovat poimintoja laajemmista tekstikokonaisuuksista, jotka puolestaan olen 

huomioinut esimerkeissä esiintyvien virhetapausten tulkinnassa. Joidenkin esimerkkien 

osalta on siis mahdollista, että vaikka esimerkissä esiintyvä virhetapaus olisi tulkittavissa 

                                                           
13 Ks. esimerkki 1 luvussa 2.2. 



29 
 

varsin monella tapaa, esimerkkiä alun perin ympäröinyt tekstikonteksti mahdollistaa 

näistä tulkinnoista kuitenkin vain osan. 
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3.1.  Fraseologiset virheet leksikaalisuuden ja morfosyntaktisuuden jatkumona 

 

Vaikka fraseologisia ilmiöitä voi luokitella mitä moninaisimmin tavoin, esimerkiksi 

Grangerin ja Paquotin (2008: 35) mukaan fraseologisten ilmiöiden luokittelun tulee olla 

kulloiseenkin tarkoitukseen sopivaa. Itse katson, että fraseologiset virheet, joita ICLFIn 

tähän mennessä virheannotoidussa osakorpuksessa esiintyy, ovat parhaiten kuvattavissa 

aineistolähtöisesti leksikaalisuus–morfosyntaktisuus-jatkumon avulla. Myös Jantunen 

(2008: 69) toteaa, että vaikka virheanalyysissä yleensä lähestytään virheitä sijoittamalla 

ne etukäteen valittuihin kategorioihin, oppijankieltä – ja käsittääkseni samalla myös 

oppijankielessä esiintyviä virheitä – on mahdollista tarkastella myös korpuslähtöisesti 

vailla ennakkoon laadittuja piirreluokituksia. 

 

Malliin, jossa fraseologiset virheet sijoittuvat leksikaalisuus–morfosyntaktisuus-

jatkumolle, olen päätynyt, koska aineistossani esiintyy kaiken kaikkiaan varsin monen-

laisista virhetyyppejä: Yhtäältä jatkumon leksikaalisimpina virheinä voidaan pitää 

yksittäisiä sananvalintoja, ja toisaalta virheen syntaktisuudesta on esimerkkinä oppijan 

epäonnistuminen jonkin tietyn lausetyypin käytössä. Lisäksi jatkumon kahden edellä 

kuvatun ääripään välille jää varsin runsaasti useammasta sanasta ja niiden taivutus-

muodoista koostuvia konstruktioita, joissa jatkumon kummankin ääripään piirteitä 

edustuu vaihtelevissa suhteissa. Melko samantapaisen näkemyksen idiomaattisten 

ilmausten leksikaalis–konstruktionaalisesta ulottuvuudesta on esittänyt esimerkiksi Esa 

Penttilä (2007: 257–258). Hänen mukaansa eriasteisesti kiteytyneet leksikaaliset ja 

konstruktionaaliset fraseologiset monisanaiset yksiköt eroavat toisistaan monilta osin. 

Samaan tapaan esimerkiksi Fillmore, Kay, ja O’Connor (1988: 505–506) ovat silti jo 

aiemmin jakaneet idiomaattiset ilmaukset muodollisiin ja leksikaalisiin konstruktioihin, 

jotka taas Muikku-Werner (2010: 377–378) on nimennyt suomeksi muoto- ja 

sisältöidiomeiksi.  

 

Kuten itsekin olen aineistoa analysoidessani joutunut toteamaan, myös Heinonen (2013: 

18) ja Nenonen (2002: 18) ovat huomauttaneet, ettei edellä kuvatun kaltainen yksi-

selitteinen jako ilmausten muotoon ja merkitykseen tai vaihtoehtoisesti leksikaalisuuteen 

ja kieliopillisuuteen ole välttämättä aina yksinkertaista. Penttilä (2007: 257–258) 

kuitenkin painottaa oman kuvaustapani lailla mallissaan erityisesti sitä, että tarkka-
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rajaisten erillisten luokkien sijaan idiomaattiset ilmaisut muodostavat pikemminkin 

jatkumon. Tässä jatkumossa leksikaaliset ja konstruktionaaliset piirteet edustuvat eri 

ilmaisuissa erilaisissa suhteissa. Omassa mallissaan Penttilä (2007) ei silti mainitse 

ilmausten morfosyntaktista tai syntaktista ulottuvuutta erikseen, vaikka ne käsittääkseni 

kattavat ainakin osan hänenkin jatkumostaan. Lisäksi on vielä huomioitava, että Penttilä 

(2007), kuten myös Fillmore, Kay ja O’Connor (1988: 505–506) sekä Muikku-Werner 

(2010: 277–378), ovat tähdänneet malleissaan fraseologisten yksiköiden eivätkä suinkaan 

oppijankielessä esiintyvien fraseologisten virheiden tai epätyypillisyyksien kuvaamiseen. 

 

Omassa mallissani leksikaalisuuden ja morfosyntaktisuuden jatkumo siis kattaa 

sananvalintavirheiden ja useampisanaisissa fraseologisissa yksiköissä esiintyvien 

virheiden ohella myös kokonaisten lauseiden tasolla esiintyvät fraseologiset virheet tai 

epätyypillisyydet. Grangerin ja Paquotin (2008: 35) esittämistä fraseologisten yksiköiden 

luokittelussa huomioon otettavista piirteistä (ks. tarkemmin luku 2.4.) painotan tässä 

kuvauksessani täten (virheellisen) konstruktion laajuutta. Lisäksi huomioin kuvaukses-

sani konstruktion sisäisen rakenteen sekä tapauskohtaisesti sovellettuna myös muita 

Grangerin ja Paquotin (mt.) listaamia fraseologisten yksiköiden luokittelulle tyypillisiä 

piirteitä. Jälleen en kuitenkaan heidän tapaansa keskity fraseologisiin yksiköihin vaan 

nimenomaan niissä esiintyviin virheisiin tai epätyypillisyyksiin. 

 

Koosteen koko virheaineistostani olen koonnut alla olevaan kuvioon: 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. ICLFIn virheannotoidussa osakorpuksessa esiintyvien virheiden jatkumo. 

 

  

Leksikaalisuus Morfosyntaktisuus 

Sananvalinta Ilmaisun rakenne Syntaksi 

Lähimerkityksiset sanat 

Kollokaatit 

Uudismuodosteet 

yksi sana – laajempi kokonaisuus 

Lauseke 

Yksittäiset ilmaisukeskittymät 

 Verbi ja sen täydennys 
 kanssa-sana 
 Adpositio sijapäätteen tilalla 

 

Yksittäiset syntaktiset 
rakennekeskittymät 

 Lausetyyppi 
 Kysyvä sivulause 
 Muodollinen subjekti 
 (Tekstuaaliset 

kerrontamuotit) 
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Mallissani olen jakanut fraseologiset virheet aluksi sananvalintavirheisiin, ilmaisun 

rakenteeseen liittyviin virheisiin ja syntaktisiin virheisiin. Näihin pääryhmiin olen 

sijoittanut kaikki aineistossani esiintyvät fraseologiset virhetapaukset kuuteen eri 

virhetyyppikeskittymään jaoteltuna. Edellä esitetyssä kuviossa lähinnä nimeän eri virhe-

tyyppikeskittymät. Tarkemmin kuhunkin keskittymään palaan seuraavissa alaluvuissa. 

 

Varsin olennainen piirre mallissani on se, että tarkkarajaisten luokkien sijaan esitän eri 

virhetyyppikeskittymät eräänlaisina tihentyminä, joiden ytimen muodostavat virhetyypin 

tyypillisimmät tapaukset. Tyypillisimpien tapausten ympärille sijoittuu tietysti myös 

paljon sellaisia virheitä, jotka muistuttavat tyypillisimpiä tapauksia suurelta osin mutta 

joissa tyypillisimpien tapausten kaikki tunnuspiirteet eivät välttämättä silti edustu.  

 

Samoin esimerkiksi Bybee (2010: 2) on edellä kuvattuun prototyyppisyyteen liittyvästi 

todennut, että vaihtelu on ominaista kaikille kielellisille yksiköille ja siksi niiden tarkka 

rajaaminen on lopulta jokseenkin ongelmallista. Lähinnä prototyyppisimpien tapausten 

esittelyyn olen päätynyt myös siitä syystä, että jokaisen toisistaan vähäisestikin 

poikkeavan virhetapauksen esittelyn sijaan näen pedagogisesti hyödyllisemmäksi 

keskittyä virheisiin, joita oppijat näyttäisivät tekevät usein. Samaan tapaan myös konteks-

tuaalisessa semantiikassa, johon tutkimukseni pohjautuu, huomion kohteena ovat 

abstraktien käsitteiden sijaan ilmaisujen konkreettiset ja usein toistuvat käyttöyhteydet 

(Jantunen 2004: 8). 

 

Kuvion valkoisiin laatikoihin sijoittamieni kuuden toisistaan poikkeavaa virhetyyppi-

keskittymän asettelussa olen edelleen pyrkinyt huomioimaan sen, että kuviossa tulisivat 

esille myös virhetyyppikeskittymien keskinäiset suhteet. Tilankäytön asettamien teknis-

ten rajoitusten vuoksi asettelua voi pitää lähinnä suuntaa antavana, mutta pääpiirteissään 

kuviosta voi havaita, että osin samoja piirteitä sisältävät keskittymät on sijoitettu lähelle 

toisiaan. Samoin laatikoiden asettelussa tulee esille virhetyyppikeskittymien sijoittu-

minen leksikaalisuuden ja morfosyntaktisuuden jatkumolle. Lisäksi erityisen läheistä 

keskittymien välistä suhdetta olen kuvannut sijoittamalla laatikoita osin myös limittäin. 
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3.2.  Sananvalintavirheet 

 

Erääksi tärkeimmistä sananvalintavirheisiin johtaneista syistä arvelisin transferia. 

Nissilän (2011: 49) mukaan sananvalinnan transferia koskevia tutkimuksia on julkaistu 

toistaiseksi melko vähän mutta jo näiden tutkimusten perusteella voidaan todeta, että 

transfer voi olla syynä kielenoppijan epätyypillisiin sananvalintoihin. Käytännössä 

virheaineistossani esiintyvät sananvalintavirheet lienevät syntyneet pitkälti siten, että 

oppija on päätynyt sanakirjaa käyttäessään valitsemaan väärän vaihtoehdon hakusanalle 

tarjotuista vastineista. Esimerkiksi Pecman (2008: 206–209) mainitsee sanakirjan 

käyttöön liittyvinä ongelmina muun muassa polysemia- ja synonymiatapaukset, 

tyylillisen ja rekisteriin liittyvän variaation, sana-artikkelin rakenteen ja artikkeliin valitut 

esimerkit, vastineen puuttumisen kohdekielestä sekä erot sanojen käyttöfrekvensseissä. 

Lisäksi muun muassa Jantunen (2004: 3) määrittelee synonyymien vivahteikkaan eli 

toisin sanoen natiivikielelle ominaisen käytön kielen varioinnin ja koheesion keinoksi. 

Synonyymien luontevaa käyttöä Jantunen pitää siis osoituksena kielenkäyttäjän 

edistyneen kielitaidon tasosta. 

 

Fraseologisiin sananvalintavirheisiin olen rajannut mallissani kuuluvaksi lähi-

merkityksisissä sanoissa esiintyvät virheet, kollokaattivirheet ja erilaiset oppijan 

itsensä keksimät uudismuodostesanat. Tästä rajauksesta huolimatta myös monissa 

edempänä esittelemissäni ilmaisun rakenteeseen liittyvissä virheissä on havaittavissa 

sananvalintavirheen piirteitä. Seuraavaksi esittelen kuitenkin rajaukseni mukaisesti edellä 

mainitsemani selkeät sananvalintavirhetapaukset. 

 

 

3.2.1.  Virheet lähimerkityksisten sanojen valinnassa 

 

Virheiksi lähimerkityksisten sanojen valinnassa lasken tapaukset, joissa oppija on 

käyttänyt sanaa, joka merkityksensä puolesta sopii käyttöympäristöönsä edes jokseenkin 

luontevasti mutta jota natiivikirjoittaja ei vastaavassa tilanteessa silti syystä tai toisesta 

käyttäisi. Kokonaisuudessaan lähimerkityksisten sanojen valintavirheiden keskittymä 

sisältää niin lähes synonyymisia tapauksia kuin tapauksia, jotka ovat semanttisesti jo 

selvästi kauempana oletettavissa olevasta natiivin käyttämästä sanasta. Vaikka synony-

mian olemassaoloon voi ylipäätäänkin suhtautua kriittisesti (ks. esim. Goldberg 1995: 67; 
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Heinonen 2013: 194; Jantunen 2004, 2009), pitäisin esimerkiksi seuraavien esimerkkien 

virheellisiksi koodattuja verbivalintoja käytännössä lähes synonyymisina verrattuna 

esimerkin (1) verbiin loistaa ja esimerkin (2) verbiin lähteä, joita natiivikirjoittajat 

olisivat kaiketi vastaavassa tilanteessa käyttäneet: 

 

(1) Seinällä pari julistetta Navitrollan maalauksesta ja sängyn yllä helottavat 

tähdet.  (VI0429AM) 

(2) Minä ja Liisa poistuimme Tukholmasta toissa päivänä  (RU0042AM) 

  

Vastaavanlaisia lähes synonyymisia tapauksia esiintyy aineistossani vain muutama. Sen 

sijaan pääosa virheellisistä sananvalinnoista koostui tapauksista, joiden merkitys on jo 

selvästi kauempana natiivin mahdollisesti vastaavassa tilanteessa valitseman sanan 

merkityksestä. Tällöin oppijalle ei ole kielen omaksumisen aikana kenties vielä kehittynyt 

riittävää kielitiedollista skeemaa sanojen natiivikielelle tyypillisestä käytöstä eli 

leksikaalisesta primingista (ks. Hoey 2007; Jantunen & Brunni 2012). Tällaisia lähi-

merkityksisten sanojen valintavirheitä ovat muun muassa seuraavat tapaukset: 

 

(3)  Siellä [Lapissa] maailma oli niin loistava.  (HO0003tAM) 

(4)  Nousin ja menin keittiöön syömään enemmän [p. o. lisää] jouluruokaa. 

(RU0052cAM) 

(5)  Aamulla olimme kirkossa, oli lapsikaste [p. o. ristiäiset] minun serkkuni ja 

kummilapsini Rasmus.  (RU0038bAM) 

(6)  Minä asun hotellissa Reykjavikissa, meren vierellä [p. o. äärellä].  

(RU0022cAM) 

 

Sananvalintavirheisiin kuuluu siis edellisten esimerkkien tapaan useiden eri sanaluokkien 

sanoja. Yksittäisten sanojen lisäksi myös eräät yleensä kahdesta sanasta koostuvat 

kokonaisuudet ovat nähdäkseni laskettavissa sananvalintavirheiksi, vaikka niissä on 

havaittavissa myös ilmaisun rakenteessa esiintyvien virheiden piirteitä, kuten seuraavassa 

tapauksessa: 

 

(7) enemmistö ihmisistä luultavasti palauttaa mieleensä [p. o. muistaa] Pokémon  

(TS0001AM). 

 

ICLFIn virheluokituksessa edellä kuvatun kaltaisia fraseologisia lähimerkityksisten 

sanojen valintavirheitä on koodattu varsinaisten fraseologisten virheiden luokan 8A 

lisäksi leksikaalisen virheiden pääluokan sananvalintavirheiden luokkaan 7C, sillä rajan-
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veto fraseologisen sananvalintavirheen ja muun sananvalintavirheen välille ei ole aina 

kovin yksiselitteistä. Lisäksi jotkin virheistä on varmuuden vuoksi koodattu kuuluvaksi 

kumpaankin edellä mainittuun virheluokkaan. 

 

Suurimmaksi osaksi leksikaalisten sananvalintavirheiden luokkaan 7C on kuitenkin 

sijoitettu tapauksia, joissa oppijan käyttämän sanan merkitys on kyseisessä kontekstissa 

jo varsin kaukana natiivin mahdollisesta sananvalinnasta. Samoin tähän luokkaan on 

merkitty tapaukset, joissa oppijan käyttämän sanan kanta on oikea mutta johtimet 

kontekstiin nähden selvästi vääriä. Sanan merkityksen etäisyydestä voi mainita 

esimerkkinä vaikkapa seuraavan tapauksen:  

 

(8)  En osta makeaa tavaraa ja kallista ruokaa (HO0003lAM). 

 

Väärien johtimien käyttö tulee puolestaan esiin tapauksessa 

 

(9) Tämän vuoden minun veljeni oli ostanut paljon ilotulitusta [p. o. ilotulitteita] 

(HO0003mmAM). 

 

 

3.2.2.  Kollokaattivirheet 

 

Kollokaatio kuuluu ilmiönä suosituimpiin oppijankielen tutkimusaiheisiin (ks. Jantunen 

2008: 82–84). Tästä syystä käsittelen tutkimuksessani kollokaattivirheet omana 

virhetyyppikeskittymänään, vaikka kollokaattivirheet voisi mieltää myös lähi-

merkityksisten sanojen valintavirheiden alalajiksi. Pääasiassa kollokaattivirheet siis 

eroavat edellisessä luvussa käsittelemistäni lähimerkityksisten sanojen valintavirheistä 

siten, että kun sananvalintavirheen tapauksessa oppija on valinnut lausekkeeseen yleensä 

väärän edussanan, kollokaattivirheen tapauksessa oppija on puolestaan valinnut 

tavallisesti lausekkeen edussanalle väärän laajennuksen, kuten vaikkapa intensiteetti-

määritteen. Tällainen ryhmittelyratkaisu ei silti liene täysin aukoton ja ehdottoman 

tarkkarajainen. Sen sijaan jako lähimerkityksisten sanojen valintavirheisiin ja kollokaatti-

virheisiin on jälleen lähinnä prototyyppinen esitys kahdesta jossakin määrin toisistaan 

poikkeavasta virhetyyppikeskittymästä. Kielellisenä ilmiönä esimerkiksi Jantunen (2009: 

358) määrittelee kollokaation vielä luvussa 2.4. esitettyä määritelmää tarkemmin 
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seuraavasti: 

 

”Kahden sanan muodostama kiinteä suhde eli leksikaalinen myötäesiintymä. 

Yleensä kollokaatio määritellään toistuvaksi, tilastollisesti merkitseväksi ja 

ulottuvuudeltaan rajatuksi syntagmaattiseksi suhteeksi. Kollokaatio voi 

motivoitua selvästi kielenulkoisesta maailmasta (KANA <KOTKOTTAA>, KUKKO 

<KIEKUA>), mutta varsin usein suhteelle ei ole esitettävissä tämänkaltaista syytä. 

Esimerkiksi KOVIN kollokoi kieltosanan EI kanssa, mutta sille synonyymiset 

OIKEIN ja HYVIN eivät saa kieltosanaa kollokaatikseen - -.” 

 

Kuten muidenkin oppijankielen kollokaatiotutkimusten perusteella on todettu, myös 

omassa aineistossani esiintyvä kollokaattivirheiden runsaus näyttäisi viittaavan siihen, 

että kollokaatit tuottavat vaikeuksia suomenoppijoille. Lähes kaikissa aineistossani 

esiintyvissä tapauksissa kirjoittaja on valinnut natiivikieleen verrattuna epätyypillisen 

intensiteettimääritteen suhteessa lausekkeen edussanaan. Erityisesti intensiteetti-

määritteet hyvin, oikein ja aivan nousivat esiin epätyypillisissä käyttöyhteyksissä muun 

muassa seuraavien esimerkkien tapaan: 

 

(10) Olin oikein onnellinen, kuin kuulin, että pääsin musiikkikouluun.  

(VI0454bAM) 

(11) Pentti on aivan hiljainen mies.  (HO0001dAM) 

(12) En asu hyvin kaukana yliopistosta  (HO0005dAM) 

 

Myös Jaana Isohätälän (2014) mukaan intensiteettimääritteet vaikuttaisivat olevan 

ongelmallisia erityisesti suomea vieraana kielenä opiskeleville. Esimerkiksi intensiteetti-

partikkelin oikein Isohätälä (2014: 90) toteaa selvästi yliedustuvan suomea vieraana 

kielenä opiskelevien kirjoittajien teksteissä. Lisäksi suomea vieraana kielenä opiskele-

vien on hänen mukaansa vaikea tunnistaa sekä kyseisen että muutamien muiden 

intensiteettimääritteiden natiivikielelle tyypillisiä käyttöyhteyksiä. Samoin Jantunen 

(2009) on tarkastellut adverbia aivan ja todennut, että oppijansuomessa sitä käytetään 

monilta osin toisin kuin natiivisuomessa. Olennaista kollokaattivirheiden tapauksessa on 

kaiken kaikkiaan huomata esimerkiksi natiivikielelle epätyypillisesti valittujen 

intensiteettimääritteiden yli- tai aliedustuminen suomenoppijoiden teksteissä suhteessa 

natiivikieleen, vaikka myös natiivikirjoittajien teksteissä saattaa silti toisinaan esiintyä 

tapauksia, jotka ICLFIn virheannotoinnissa luokiteltaisiin fraseologisiksi kollokaatti-

virheiksi. 
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Syynä kollokaattivirheisiin esimerkiksi Granger (1998) ja Nesselhauf (2005) pitävät sitä, 

että kielenoppijat eivät vielä hallitse natiivikielen kollokaationormeja ja sitä, että kielen-

oppimisen luonteeseen kuuluu myös kokeileva kielenkäyttö (ks. Jantunen & Brunni 2012: 

74). Ylipäätään kollokaatioita voidaan pitää yhtenä suomen kielen vaikeimmin opittavista 

sanastoon liittyvistä asioista, sillä kollokaatiot on enimmäkseen opeteltava ulkoa, koska 

niiden oppimiseen ei riitä esimerkiksi pelkkä aiemmin opittujen kieliopillisten raken-

teiden soveltaminen (Jantunen 2009: 361). 

 

 

3.2.3.  Uudismuodosteet 

 

Uudismuodosteiksi kutsun tutkimuksessani tapauksia, joissa oppija on selvästi tavoitellut 

jotakin tiettyä yksittäistä sanaa tai pyrkinyt muodostamaan useammasta sanasta 

koostuvan semanttisen kokonaisuuden kuitenkaan siinä täysin onnistumatta. Uudis-

muodosteissa sana tai konstruktio on natiivin näkökulmasta ymmärrettävä mutta silti 

tavalla tai toisella epätyypillinen esimerkiksi seuraavasti: 

 

(13) Tavallisesti minulla on ruokalaatikko [p. o. eväsrasia] mukana.  (RU0039AM) 

(14) Viimeinen asia levyllä on iloinen juoppolaulu [p. o. juomalaulu] Trollviisan  

(TS0005AM) 
(15) Talven tullessa, kun tuli ensimmäinen lumi [p. o. ensilumi]  (HO0377aAM) 

(16) Haluan mennä Lappiin kun on ruskea syksy [p. o. ruska]  (VI0387bAM) 

(17) Menin nukkumaan ja päälle sitä [p. o. sen jälkeen] minulla oli nälka  

(VI0383AM) 

 

ICLFIn virheannotointiluokituksessa yksisanaiset uudismuodosteet on pääsääntöisesti 

koodattu leksikaalisten uudismuodosteiden luokkaan 7D ja useammasta sanasta 

koostuvat uudismuodosteet fraseologisten virheiden luokkaan 8A. Jako ei tosin ole 

taaskaan täysin yksiselitteinen, vaan molempia tapauksia on saatettu sijoittaa osin 

kumpaankin luokkaan. Omassa tutkimuksessani monisanaiset, semanttisesti yhtenäiset 

uudismuodostekokonaisuudet alkavat puolestaan lähestyä ilmaisun rakenteeseen liittyviä 

virhekeskittymiä. 

 

Joka tapauksessa niin omassa mallissani kuin ICLFIn luokituksessakin uudismuodosteet 

ovat aina morfologialtaan kirjoitetun yleiskielen mukaisia. Jos ilmaus on morfologiselta 

rakenteeltaan tavalla tai toisella virheellinen, se luokitellaan ICLFIn virheannotoinnissa 
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johonkin toiseen virheluokkaan virheen tyypin mukaisesti. Vaihtoehtoisia mahdolli-

suuksia on tähän ICLFIn virheluokituksessa varsin monia. Omaankaan fraseologisten 

virheiden malliini morfologisesti virheelliset muodostetut ilmaisut eivät kuulu, sillä 

katson ne ICLFIn käytäntöä mukaillen ensisijaisesti muiksi kuin fraseologisiksi virheiksi. 

 

Uudismuodosteiden osalta on vielä todettava, että vaikka sekä ICLFIssä että omassa 

mallissani uudismuodosteet määritellään virheiksi, ne voidaan nähdä myös osoituksena 

oppijan produktiivisuudesta (ks. Bauer 2001; Bybee 2010: 94–96) sekä funktionaalisena 

toimintastrategiana (ks. Jantunen 2008: 75–76). Kun sanat loppuvat kesken, niitä voi 

keksiä itse lisää, jolloin vuorovaikutus pääsee viestintätilanteessa jatkumaan mahdolli-

simman sujuvasti. 

 

 

3.3.  Virheet ilmaisun rakenteessa 

 

Ilmaisun rakenteessa esiintyvät fraseologiset virheet sijoittuvat mallissani leksikaalisuus–

morfosyntaktisuus-jatkumon keskivaiheille. Kyseessä on siis virhe yhtä sanaa laajem-

massa mutta kokonaista lausetta suppeammassa tekstijaksossa. Edellä kuvattujen 

sananvalintavirheiden tapaan myös ilmaisun rakenteen virheissä ilmaisu on virheelli-

syydestään huolimatta lukijan ymmärrettävissä. Mallissani jaan ilmaisun rakenteen 

virheet lausekevirheisiin sekä yksittäisiin ilmaisukeskittymiin. Fraseologisuuden 

kannalta liian epäselvät ilmaukset olen jättänyt aineistossani huomiotta. ICLFIn 

virheannotoinnissa kaikki erittäin epäselvät tapaukset koodataan selittämättömien 

virheiden luokkaan 9A.  

 

 

3.3.1.  Lausekevirheet 

 

Lausekevirheiksi määrittelen mallissani tapaukset, joissa lausekkeen laajuinen ilmaisu on 

ymmärrettävä mutta kirjoitettuun yleiskieleen verrattuna epätyypillisesti rakentunut. 

Esimerkiksi Jantunen (2008: 81–84) viittaa samantapaiseen, oppijankielen ominais-

piirteenä pitämäänsä ilmiöön käsitteellä kontekstuaalinen epäkonventionaalisuus, jota 

olen käsitellyt tarkemmin luvuissa 2.3. ja 2.4. 
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ICLFIn virheluokituksessa fraseologiset lausekevirheet sijoittuvat fraseologisten 

virheiden luokan 8A ohella osin syntaktisten virheiden pääluokan lausekevirheiden 

luokkaan 6C. Syntaktisten lausekevirheiden luokkaan 6C kuuluu ICLFIn luokituksessa 

silti myös lausekevirheitä, joiden muodostus on epäonnistunut siinä määrin, ettei niiden 

tarkastelu fraseologisesta näkökulmasta ole kovin hedelmällistä. Tällaisia muodostuk-

seltaan varsin epäonnistuneita ja siten myös merkitykseltään osittain tulkinnanvaraisiksi 

jääviä tapauksia ovat esimerkiksi seuraavat: 

 

(18) Sen aikaan käydä kaupaminen minä astelen aina pois lelukauppaan.  

(HO0004pAM) 

(19) Mutta kulttuurituntemus voi myötä-vaikuttaa suurempaan harrastamiseen 

tätä ongelmaa.  (TS0002aAM) 

 

Edellä esitetyistä tapauksista esimerkin (18) voi laajemman tekstikontekstin perusteella 

muokata natiivisuomen ilmaisutapojen mukaiseksi esimerkiksi seuraavasti: Siihen aikaan 

[= kun kirjoittaja oli lapsi] minulla oli tapana karata yhteisiltä kauppareissuiltamme 

lelukauppaan. Samaan tapaan esimerkki (19) voidaan muotoilla uudelleen vaikkapa 

seuraavaan tapaan: Erilaisten kulttuurien tunteminen voi edistää sitä, että ihmiset 

haluavat omalta osaltaan olla ratkaisemassa tätä ongelmaa. Ongelmalla kirjoittaja 

tarkoittanee laajemman tekstikontekstin perusteella tässä esimerkissä teollisuusmaiden ja 

kehitysmaiden välisen kuilun syvenemistä. Joka tapauksessa kummassakin edellisessä 

esimerkissä useampien lausekkeiden merkitys jää vähintään hieman tulkinnanvaraiseksi, 

Tästä syystä sisällytän virheaineistooni vain sellaisia lausekevirheitä, joiden merkitys on 

yksiselitteisesti ymmärrettävissä. 

 

Kooltaan aineistoni lausekevirheiden keskittymä on melko suuri, ja se sisältää varsin 

monenlaisia virhetapauksia, kuten seuraavista esimerkeistäkin on havaittavissa. Osassa 

esimerkkitapauksista lausekevirhe esiintyy vain virkkeen yhdessä lausekkeessa, kun taas 

osassa tapauksista useammat virkkeen lausekkeista saattavat olla virheellisiä. 

 

(20) Vessan vieressä on viellä yksi tummasta puusta kaappi.  (VI0429AM) 

(21) Australiassa on varmasti hyvää sukeltamisen merta.  (RU0029AM) 

(22) Sitten puhuin puhelimeen ystävälle. (RU0054cAM) 

(23) arvostelijat pitävät sitä parhaana Waltarin teoksista, vaikka ensin se ei 

ollut myönteisesti hyväksytty  (TS0006AM) 

(24) että hän on takaisin rumassa Berliinissä.  (HO0012bAM) 
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(25) joskus minulla on allergisen ongelma, esimerkiksi, koska jossain on liian 

paljon pölyä  (HO0010ddAM) 

 

Useissa aineiston lausekevirheissä oppija näyttäisi tavoitelleen jotakin tiettyä ilmaisu-

tapaa mutta oppijan taidot eivät vaikuta aivan riittäneen ilmaisun muodostamiseen. 

Vaikkapa esimerkissä (22) oppija on käyttänyt rakennetta *puhua puhelimeen jollekulle 

natiivisuomelle tavanomaisemman puhua puhelimessa jonkun kanssa sijaan. Muun 

muassa Pienemann (1998) jakaa kielenoppimisen prosessina viiteen eri vaiheeseen, joissa 

uuden oppiminen rakentuu jo opitun pohjalle. Tällaisesta prosessinäkökulmasta katsot-

tuna lausekevirheet näyttäytyvät kuitenkin ennen kaikkea luontevana kielenoppimisen 

osana. 

 

Monien lausekevirheiden taustalla on todennäköisesti myös lähtö- ja kohdekielen välinen 

vuorovaikutus eli transfer14, joka kuuluu oppijankielen yleisiin ominaispiirteisiin. 

Transferista johtuvana fraseologisena virheenä voidaan edellisten esimerkkien kaltaisissa 

tapauksissa pitää esimerkiksi sitä, että oppija on soveltanut äidinkielessään esiintyvää 

ilmaisurakennetta, vaikka suomen kielessä samainen asia ilmaistaan tavallisesti jonkin 

toisen rakenteen avulla (ks. esim. Brunni & Jantunen 2015: 385). Omassa aineistossani 

oppijoiden äidinkielen vaikutuksen ja tuotoksessa esiintyvien virheiden välisiä yhteyksiä 

on silti jokseenkin mahdotonta selvittää, eikä transferin tutkiminen ole tutkielmani 

varsinainen tavoitekaan. 

 

Transferin ohella oppijoiden tekemät lausekevirheet saattavat johtua myös siitä, että 

ilman natiivien kielenkäyttäjien implisiittistä tietoa kielestä sekä ilman riittävää 

fraseologisen kielenopetuksen tarjoamaa eksplisiittistä kielitietoa oppija joutuu yksin-

kertaisesti arvaamaan ilmaisun muodostamisperiaatteen. Sinclairin (1991: 109–110) 

mukaan oppijan täytyy toisin sanoen tyytyä muodostamaan tai valitsemaan ilmaisunsa 

niin sanotun vapaan valinnan periaatteen mukaan, kun taas natiivi kielenkäyttäjän toimii 

vastaavassa tilanteessa idiomaattisen valinnan periaattein. (Ks. Jantunen 2008: 82.) 

  

                                                           
14 Ks. esim. Jantunen 2008: 72–74; Nissilä 2011: 42–51. 
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3.3.2.  Yksittäiset ilmaisun rakenteen virhekeskittymät 

 

Yksittäiset ilmaisukeskittymät eivät varsinaisesti poikkea mallissani edellä esitellyistä 

lausekevirheistä. Käsittelen yksittäiset ilmaisukeskittymät silti omana kokonaisuutenaan, 

sillä kyseisiä ilmaisuja tai rakenteita esiintyi aineistossa erityisen runsaasti. Niinpä 

katsoisin, että muun muassa kielenopetuksessa niihin voi olla tarpeen kiinnittää erityistä 

huomiota. Yksittäisiin ilmaisukeskittymiin sisällytän virheet verbin ja sen 

täydennyksen semanttisessa kokonaisuudessa, kanssa-sanan epätyypillisen käytön 

sekä sijapäätteen korvaamisen adpositiolla. Lisäksi kommentoin adverbiaalin 

käyttöön liittyviä virheitä, vaikkakaan en määrittele niitä fraseologisiksi virheiksi täysin 

yksiselitteisesti. 

 

Virheet verbin ja sen täydennyksen semanttisessa kokonaisuudessa ovat ensiksikin 

tapauksia, joissa verbin täydennyksessä on joko käytetty tekstikontekstiin sopimatonta 

sijamuotoa tai täydennys ei jollakin muulla tavoin sovi verbin yhteyteen. Usein kyseessä 

on rektiotapaus (ks. Jantunen 2009: 359; VISK § 1225) tai muu vastaava väljempää 

suuntaisuutta ilmentävä tapaus (ks. VISK § 1225), jossa sijamuoto on periaatteessa valittu 

oikein mutta jossa se ei silti vastaa kirjoitetun yleiskielen mukaista ilmaisutapaa. 

Esimerkiksi verbi harrastaa saa natiivisuomessa yleensä partitiivimuotoisen objekti-

täydennyksen, mutta seuraavissa tapauksissa opitun säännön soveltaminen on silti 

johtanut virheelliseen ilmaisuun: 

 

(26) Harrastan lukemista, matkustamista ja tietokonetta. (RU0032aAM) 

(27) harrastan teitä15 ja kahveja  (TS0007bAM) 

 

Aivan kaikkia harrastamisen kohteita ei siis voi natiivisuomessa kuvata yhdestä sanasta 

koostuvalla partitiivimuotoisella objektitäydennyksellä. Google-haulla esimerkin (26) 

kaltaisia harrastan tietokonetta -tapauksia löytyy silti muutamia. Pääosin ne tosin 

esiintyvät verkkokeskusteluissa, eikä kyseistä ilmaisua voi ylipäätään pitää kirjoitetun 

yleiskielen normien mukaisena. Samoin esimerkin (27) edellistä kenties yleiskielisempi 

hakulauseke harrastan kahveja tuottaa Google-haulla joitakin osumia, kun taas harrastan 

teitä -hakulauseke ei puolestaan osumia tuota. 

                                                           
15 Sanan teitä yksikön nominatiivimuoto on tässä tapauksessa tee. 
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Varsin todennäköistä on, että ICLFIn virheannotoinnissa osa vastaavista tapauksista on 

koodattu fraseologisten virheiden luokan 8A sijasta myös morfosyntaktisten virheiden 

pääluokkaan 5. Samoin silloin, kun verbin täydennyksenä toimii adverbiaali, epä-

tyypillinen paikkaa ilmaisevan adverbiaalin käyttö on ICLFIn virheannotoinnissa 

merkitty osin fraseologisten virheiden luokaan 8A ja osin morfosyntaktisiin virheisiin 

kuuluvaan adverbiaalin käyttövirheiden luokkaan 5F. Esimerkkejä paikkaa ilmaisevan 

adverbiaalin epätyypillisestä käytöstä ovat muun muassa: 

 

(28) menen jalan yliopistoon  (VI0374aAM) 

(29) opiskelen Tarton yliopistossa lääkäriksi, olen viidennessä kurssissa  

(VI0256cAM) 

(30) olen hyväksytty kesäkurssiin  (HO0011aaAM) 

 

ICLFIn virheannotoinnissa edellä esitetyt esimerkit on koodattu fraseologisiksi virheiksi. 

Omassa mallissani katson kyseisen virhekeskittymän sisältävän fraseologisia piirteitä, 

mutta pidän samalla eri lauseenjäsenten sijamuotojen valinnassa esiintyvien virheiden 

fraseologisuutta varsin monitulkintaisena kysymyksenä. Se, missä vaiheessa jonkin 

lauseenjäsenen esiintyminen väärässä sijamuodossa on tulkittavissa juuri fraseologiseksi 

virheeksi, riippuu nähdäkseni pitkälti tekstikontekstista ja kulloinkin valitusta määrittely-

tavasta.  

 

Edellä esitettyjen täydennysten sijamuotovirheiden sekä adverbiaalin käyttövirheiden 

ohella määrittelen yksittäisiin ilmaisun rakenteessa esiintyviin virheisiin myös osan 

verbin valintaan liittyvistä virheistä. Erityisesti tehdä ja ottaa näyttäisivät aineistoni 

perusteella olevan verbejä, joita oppijat suosivat muiden verbien sijaan: 

 

(31) Minä en tehdä urheilua  (HO0013dAM) 

(32) he tekevät vitsejä  (HO0008bAM) 

(33) Vaari on aika väsynyt ja tekee pieneen tirsan.  (VI0383aAM) 

 

(34) Otan bussin kaupunkiin.  (RU0048cAM) 

(35) Sitten ottaisin ensimmäinen lentokone ulkomaille.  (RU0030AM) 

(36) Työn jälkeen otan linjaauton yliopistoon.  (RU0037AM) 
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Esimerkeissä konstruktiolla tehdä + objekti korvataan selvästikin verbi, joka jo itsessään 

sisältää myös tekemisen lajin. Konstruktiossa ottaa + objekti objektina on lähes kaikissa 

tapauksissa taas jokin kulkuneuvo. Ottaa bussi tai ottaa linja-auto ovat toki myös 

natiivien kielenkäyttäjien puhekielessä tai verkkokeskusteluissa verrattain tavallisia 

ilmaisuja; lentokoneen, saati aineistossa esiintyneen limusiinin, ottaminen lienee 

natiivien suomenpuhujien kielessä jo harvinaisempaa. Kirjoitetussa yleiskielessä tällaisia 

ilmaisuja ei kaikesta huolimatta pidetä suositeltavina, vaikka ne oppijansuomen olen-

naisiin ominaispiirteisiin näyttäisivätkin aineistoni perusteella liittyvän. 

 

Edellä kuvatut verbin virheelliseen valintaan liittyvät tapaukset on mahdollista nähdä 

myös luvussa 3.2.1. esiteltyinä leksikaalisina sananvalintavirheinä. Olen kuitenkin 

päätynyt määrittelemään ne leksikaalisuus–morfosyntaktisuus-jatkumon keskivaiheille 

ilmaisun rakenteen virheiksi, sillä näissä tapauksissa pelkän väärin valitun verbin lisäksi 

myös verbin täydennys kuuluu näkemykseni mukaan semanttisesti ilmaisu-

kokonaisuuteen. Pelkkä verbin vaihtaminen toiseen ei siis vielä tee ilmaisusta kohde-

kielen mukaista, vaan myös verbin täydennystä täytyy yleensä verbin vaihtamisen 

yhteydessä jollakin tapaa muokata. Esimerkiksi *otan limusiinin -ilmaisu korjaantuu 

yleiskielen normien mukaiseksi vasta, kun verbiksi vaihdetaan menen ja täydennykseksi 

adessiivimuoto limusiinilla. 

 

Kanssa-sanan epätyypillisestä käytöstä ovat puolestaan esimerkkeinä seuraavat 

tapaukset: 

 

(37) ja hypermarketit fast foodin kulttuurin kanssa ovat kaikkialla.  

(TS0007aAM) 

(38) me juhlimme paljon ruoan ja juoman kanssa  (HO0010yAM) 

(39) kylpyhuone suihkun kanssa, olohuone parveken kanssa  (HO0012hAM) 

(40) Niin hän istui, yksin mielensä kanssa  (HO0011AM) 

 

Aineiston teksteissä kanssa-sanan sisältävällä ilmaisulla on siis muun muassa korvattu 

jokin sijamuoto tai muodostettu ilmaisu omasta äidinkielestä tutun rakenteen avulla. 

Varsin mahdollista on, että kanssa-sanan tarkempi aineistolähtöinen tarkastelu toisi esiin 

muutakin oppijankielessä esiintyvää kanssa-sanan epätyypillistä käyttöä. 
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Sijapäätteen oppijat ovat korvanneet adpositiolla taas muutamissa seuraavanlaisissa 

tapauksissa: 

 

(41) Kiinan sisällä katsoisimme muurin ja terrakotta armén.  (RU0027aAM) 

(42) Timo surullisuudessansa katsoi ikkunan kautta ulos kadulle päin  

(RU0059AM) 

 

ICLFIn virheluokituksessa samankaltaisia tapauksia tosin on koodattu mahdollisesti 

fraseologisten virheiden luokan 8A lisäksi morfosyntaktisen pääluokan adverbiaalien 

käyttövirheiksi luokkaan 5F. Pääosa jälkimmäisen luokan virhetapauksista koostuu 

kuitenkin lähinnä adverbiaalin sijamuodon käyttöön liittyvistä virheistä. Lisäksi on 

todettava, että vaikka esimerkiksi Google-haut katsoa-verbin satunnaisilla eri muodoilla 

yhdistettynä tapauksen (42) lausekkeeseen ikkunan kautta tuottavat joitakin osumia, 

muoto ikkunan kautta saattaa yliedustua oppijansuomessa natiivisuomeen verrattuna. 

Tämä hypoteesi tosin vaatisi tietysti tuekseen aiheen tarkempaa tutkimusta. 

 

Kaiken kaikkiaan arvioisin, että edellä kuvatutut lausekevirheet ja yksittäisten ilmaisu-

keskittymien virheet edustavat useimpia Jantusen (2008) oppijankielen universaaleiksi 

määrittelemiä piirteitä. Useasti konstruktioiden virheellisyys tulee tavalla tai toisella 

esille Jantusen ja Brunnin (2012) esittelemän morfologisen primingin epätyypillisyytenä. 

Jantunen ja Brunni (2012: 79) myös toteavat, että oppijan vähäinen eksplisiittinen ja 

implisiittinen tieto kohdekielen morfofonologisista ja morfosyntaktisista piirteistä 

näyttäytyy loogisesti vaikeutena tunnistaa sekä hallita kohdekielen fraseologisia käyttö-

sääntöjä. 

 

Erityisen ongelmallista oppijalle on Jantusen ja Brunnin (2012: 79) mukaan hahmottaa, 

mitkä kohdekielen ilmauksista ovat usein esiintyvinä tärkeitä osata ja mitä huomioon 

otettavia ominaisuuksia näiden ilmausten käyttöympäristöön liittyy. Lisäksi Jantunen ja 

Brunni (2012: 82–83, 94) esittävät, että epätyypillinen morfologinen priming saattaa olla 

seurausta hankaliksi koettujen ilmaisutapojen välttämisestä vaikkapa silloin, kun oppija 

korvaa suomen kielen morfofonologisesti monimutkaisen passiivirakenteen aktiivi-

lauseella, joka sisältää geneerisen ihmiset-subjektin (esimerkiksi Kirkon jälkeen ihmiset 

menevät kotiin syömään.). 
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3.4.  Syntaktiset virheet 

 

Aineistoni syntaktisissa virheissä kirjoittaja on joko ilmaissut sanottavansa käyttäen 

tekstikontekstiin sopimatonta lausetyyppiä tai vaihtoehtoisesti epäonnistunut kokonaisen 

lauserakenteen muodostamisessa. Tässä luvussa esittelen syntaktisina fraseologisina 

virheinä lausetyypin valintaan liittyvät virheet, yleiskieleen kuulumattoman 

muodollisen subjektin käytön sekä virheet kysyvän sivulauseen ja eräänlaisten 

tekstuaalisten kerrontamuottien muodostamisessa. ICLFIn virheluokituksessa 

useimmat edellä luetellut virheet sijoittuvat joko fraseologisten virheiden luokkaan 8A tai 

syntaktisten lausetyyppivirheiden luokkaan 6D. Muodollisen subjektin käyttöön liittyvät 

virheet sijoittuvat kuitenkin fraseologisten virheiden luokan 8A ohella syntaktisten 

virheiden ylimääräinen sana -virheluokkaan 6E. 

 

Luvussa 3.3.1. esittelemieni lausekevirheiden tapaan myös syntaktisissa virheissä tulee 

esiin niin transfer16 kuin kielenoppimisen prosessiluonteisuus sekä niiden seurauksena 

myös ilmaisujen yksinkertaistuminen ja kontekstuaalinen epäkonventionaalisuus. 

Monissa tapauksissa kirjoittaja näyttäisi ensiksikin valinneen lausetyypin, joka olisi 

hänen äidinkielelleen ominainen keino asian esittämiseksi, kun taas natiivit suomen-

puhujat ilmaisevat saman asian todennäköisemmin jonkin toisen lausetyypin avulla. 

Tällaisia lausetyypin valintaan liittyviä virheitä ovat esimerkiksi aineistoni seuraavat 

tapaukset: 

 

(43) hän on monet paksut vaatteet päällä  HO0006llAM 

(44) Mutta ainakin Leena omistaa nyt jännittävän salaisuuden  VI0390cAM 

(45) Pöydällä ovat rahakassa ja tietokone  VI0307AM 

(46) Suomi tuli Venäjäksi yksituhatkahdeksansataayhdeksässä  HO0012wAM 

(47) Kyllä mä uskon että he tulevat pariksi  RU0059aAM 

 

Esimerkissä (43) oppijan tuotos on tulkittavissa henkilön tilaa kuvaavaksi 

kopulalauseeksi (ks. VISK § 891 ja 1502), kun taas natiivikirjoittaja ilmaisisi saman asian 

oletettavasti omistuslauseella. Samoin siinä, missä natiivikirjoittaja olisi käyttänyt 

laajemman tekstikontekstin perusteella oletettavasti omistuslausetta esimerkin (44) 

kaltaisessa tapauksessa, oppija on ilmaissut omistamista omistaa-verbin ja transitiivi-

lauseen yhdistelmällä. Esimerkissä (45) oppija on puolestaan käyttänyt prototyyppisen 

                                                           
16 Syntaksin transferiin liittyviä tutkimuksia on esitellyt tarkemmin esimerkiksi Nissilä (2011: 49–50). 
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eksistentiaalilauseen muunnelmaa, jossa predikaatti poikkeuksellisesti kongruoi teksti-

kontekstin perusteella epämääräiseksi tulkittavan subjektin kanssa (ks. VISK § 893). Silti 

pitäisin kyseistä tapausta varsinaisen fraseologisen virheen sijaan pelkästään epä-

tyypillisyytenä, sillä samantapaisia eksistentiaalilauseen muunnelmia saattaa esiintyä 

toisinaan myös natiivikirjoittajien teksteissä. ICLFIn virheannotoinnissa samainen tapaus 

on kaikesta huolimatta määritelty syntaktisten lausetyyppivirheiden luokkaan 6D. 

 

Esimerkeissä (46) ja (47) suomenoppijat ovat taas päätyneet käyttämään intransitiivi-

lausetta, jossa esiintyy nominatiivisubjekti ja translatiivimuotoinen predikatiivi-

adverbiaali, vaikka natiivikirjoittaja käyttäisi kaiketi kyseisissä tapauksissa luontevimmin 

intransitiivista tuloslausetta. Samoin myös VISK (§ 904) toteaa, että juuri tuloslause sopii 

kuvaamaan aikaa vievää prosessia, jossa syntyy uusi ominaisuus tai luokka. Joka 

tapauksessa aineistoni perusteella on kuitenkin mahdotonta arvioida, ovatko oppijan 

taidot vain loppuneet kesken lausetta muodostettaessa vai ovatko kyseessä kenties lähtö- 

ja kohdekielen erilaiset tavat käsitteistää muutos puheenaiheena olevassa asiassa. 

 

Oppijan äidinkielen vaikutus oppijan käyttämään suomen kieleen tulee esille myös 

aineistoni kysyvän sivulauseen muodostusvirheissä. Korpuksessa, jonka tekstit on 

kerätty useiden äidinkielten puhujilta, transferin vaikutusta saattaa olla vaikea todentaa. 

Tästä huolimatta aineistossani esiintyvien sivulauseen muodostusvirheissä transferin 

vaikutusta voi pitää varsin ilmeisenä, sillä yhtä tapausta lukuun ottamatta näitä virheitä 

esiintyy pelkästään äidinkieleltään ruotsinkielisten kirjoittajien teksteissä. Epäilemättä 

virhetapausten taustalla on ruotsin kielessä esiintyvä om du vill gå -tyyppinen rakenne, 

jonka kirjoittajat ovat päätyneet kääntämään suomen kielelle sellaisenaan. Kysyviä 

sivulauseita oppijat ovat muodostaneet siis seuraavaan tapaan: 

 

(48) Hän oli tietystu kysynyt hänelle, jos hän halusi tanssia.  RU0022aAM 

(49) Hän päätti kysyä Kaisalta jos hän haluaa tulla ravintolaan lauantaina.  

RU0028aAM 

(50) Mietin jos haluat mennä elokuviin illalla?  RU0051AM 
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Kysyvän sivulauseen muodostusvirheiden tapaan aineistossani toistui taajaan kirjoi-

tettuun yleiskieleen kuulumaton muodollisen subjektin käyttö, jonka VISK (§ 915) 

määrittelee lähinnä puhekielen piirteeksi. VISK (§ 915) kuvaa muodollista subjektia 

subjektin paikkaa pitäväksi elementiksi sellaisissa tilanteissa, joissa subjekti puuttuu tai 

joissa subjekti ei rakenteeltaan syystä tai toisesta sovi subjektin paikalle. Mikäli oppijan 

äidinkielessä muodollinen subjekti on yleisesti käytössä (esimerkiksi ruotsin ilmaisutapa 

det regnar, suomeksi sataa), oppija saattaa pyrkiä käyttämään vastaavaa ilmaisutapaa 

myös suomenkielistä ilmaisua muodostaessaan. Aineistoni teksteissä muodollista subjek-

tia käytettiin lähinnä seuraavien esimerkkien tavoin: 

 

(51) Tällä [p. o. Täällä] on hyvä ilmaa - - Se on satanut vain kaksi päivää.  

RU0041AM 

(52) Minusta se on hauskaa ja mielenkiintoinen että matkustaa.  RU0035AM 

(53) Kun se on minun syntymäpäiväni, minä kysyn [p. o. pyydän lahjaksi] aina 

käntännöllistä käyttöesinen.  HO0004lAM 

 

Edellä kuvatut muodollisen subjektiin käyttöön liittyvät virheet määrittelen fraseolo-

gisiksi virheiksi erityisesti sillä perusteella, että ICLFIn virheannotoijat ovat koodanneet 

jotkin niistä ”oudolta kuulostavina” ilmaisuina ICLFIn fraseologisten virheiden luokkaan 

8A. Suurin osa muodollisista subjekteista on ICLFIssä koodattu silti syntaktisten 

virheiden pääluokan ylimääräinen sana -virheluokkaan 6E. Muodollisen subjektin käytön 

voisi mieltää myös subjektin käytössä esiintyväksi virheeksi, joiksi ICLFIn luokituksessa 

lasketaan silti vain morfosyntaktiset subjektin sijamuodon valintavirheet. 

 

Muodollisen subjektin käyttö on toisin sanoen aiemmin luvussa 3.3.2. käsittelemieni 

adverbiaalin sijamuodon valintavirheiden tapaan virhetyyppi, jonka luokittelu fraseo-

logiseksi virheeksi on ICLFIn luokituksen pohjalta hieman monitulkintainen kysymys. 

Omassa mallissani olen ryhmitellyt muodollisen subjektin käyttöön liittyvät virheet 

nimenomaan syntaktisiksi fraseologisiksi virheiksi myös siksi, että katson muodollisen 

subjektin käytön liittyvän olemukseltaan ennemminkin lausetyypin valintaan kuin 

vaikkapa lausekkeen muodostamiseen liittyviin virheisiin. 

 

Lausetyypin valintaan, kysyvän sivulauseen muodostamiseen ja muodollisen subjektin 

käyttöön liittyvien virhekeskittymien lisäksi syntaktisiin fraseologisiin virheisiin sisältyy 

vielä muutama niin sanotuissa tekstuaalisissa kerrontamuoteissa ilmenevä virhetapaus. 
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Tekstuaalisella kerrontamuotilla tarkoitan tekstilajin koheesiota edistäviä ja tekstin 

sisäistä kerrontaa eteenpäin kuljettavia ilmaisumuotoja. Esimerkiksi VISK (§ 834 ja 

1428) mainitsee vastaavanlaisina, joskin aineistoni esimerkkejä selvästi kiteytyneempinä 

tapauksina, saduille tyypillisen aloituskiteymän olipa kerran sekä samoin saduissa 

käytetyn lopetusformulan sen pituinen se. Aineistoni tekstuaalisten kerrontamuottien 

virheinä pidän varsinkin seuraavia tapauksia: 

 

(54) Se on kaikki.[p. o. Siinä kaikki.]  VI0296aAM 

(55) Niin oli tullut että [p. o. esim. Lopulta kävi niin, että] Jutta ja Anssi ovat 

ihan yhdessä mökillä. HO0011aAM 

 

Esimerkissä (54) ilmaisu esiintyy kirjoitelman lopussa. Yhtäältä ilmaisu on muodostettu 

natiivikielen normien vastaisesti, ja toisaalta kyseessä on ylipäätään epätyypillinen 

kirjoitelman lopettamisen tapa. Esimerkissä (55) kirjoittaja taas johdattelee tekstuaa-

lisesta näkökulmasta katsottuna kertomustaan eteenpäin melko luontevasti, mutta ilmaisu 

itsessään on jälleen väärin muodostettu. 

 

Vaikka tekstuaalisiin kerrontamuotteihin liittyviä virhetapauksia esiintyy aineistossa vain 

joitakin, nostan ne esiin omana ryhmänään kahdesta syystä: Ensiksikin kyseessä on koko 

lauseen laajuinen virhetyyppi, jossa virheenä ei varsinaisesti ole väärin valittu lause-

tyyppi. Toiseksi saattaa olla mahdollista, että aineistooni ensisijaisesti tekstejä tuottaneet 

A- ja B-tason17 kirjoittajat eivät ehkä ole juuri edes yrittäneet käyttää tämän tapaisia 

rakenteita. Tällä hetkellä aineistossani on mukana melko vähän edistyneiden oppijoiden 

C-taitotason tekstejä. 

 

Kun ICLFIn virheannotoinnin edistyessä C-tason tekstejä saadaan virheannotoiduksi 

lisää, olisi mielenkiintoista selvittää, lisääntyvätkö aineistossa tällaiset tekstuaalisiin 

kerrontamuotteihin liittyvät virheet. Tällöin voisi olla edelleen tarpeen pohtia tarkemmin 

tämäntapaisten virheiden sijoittumista fraseologisten virheiden jatkumolla: Jo tämän 

aineistonkäsittelyn myötä on selvää, ettei tekstuaalisissa kerrontamuoteissa esiintyviä 

virheitä voida pitää puhtaasti syntaktisina virhetapauksina. Niinpä virheiden analysoin-

nissa on jatkossa huomioitava lausetasoa selvästi laajempi tekstikonteksti. Toisaalta 

kyseisessä virhetyypissä tulee silti esiin osin syntaktisia piirteitä. Tästä syystä sekä näiden 

                                                           
17 Eurooppalainen viitekehys (2003). 
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virhetapausten vähälukuisuuden vuoksi sisällytän tekstuaalisten kerrontamuottien virheet 

kuitenkin toistaiseksi osaksi syntaktisia fraseologisia virheitä. 
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    4.    FRASEOLOGISTEN VIRHEIDEN KOKOAVAA TARKASTELUA JA  

              PEDAGOGISIA SOVELTAMISMAHDOLLISUUKSIA 

 

Edellisessä luvussa esittelin ICLFIn virheannotoidussa osakorpuksessa esiintyvät 

fraseologisina pitämäni virhetapaukset sekä mallin, jossa sijoitin kyseiset virhetapaukset 

leksikaalisesta morfosyntaktiseen fraseologisuuteen ulottuvalle jatkumolle. Lisäksi 

kommentoin mahdollisuuksien mukaan eri virhetapausten taustalla olettavissa olevia 

syitä, joina pidin erityisesti kielenoppimisen vaiheittaisuutta sekä lähtö- ja kohdekielen 

erilaisia tapoja käsitteistää puheenaiheena olevia asioita. Useiden aineistossani 

esiintyvien virhetyyppikeskittymien tapauksessa tulivat aineiston käsittelyssä esiin myös 

virhetapausten yhteydet oppijankielen universaaleihin eli yleisiin oppijankielelle tunnus-

omaisina pidettyihin piirteisiin. 

 

Näkemykseni eri virheiden fraseologisuudesta pohjautuvat pitkälti ICLFIn virhe-

annotoinnissa käytettyyn luokitustapaan ja kriteeristöön. Virheaineistoni ytimen 

muodostavat siis ilmaisut, jotka ICLFIn äidinkielenään suomea käyttävät virheannotoijat 

ovat kieli-intuitionsa perusteella sijoittaneet ICLFIn fraseologisten virheiden luokkaan 

8A. Näiden virhetapausten lisäksi olen määritellyt fraseologisiksi virheiksi myös 

muutamia sellaisia virhetapauksia, jotka ICLFIn luokituksessa kuuluvat muihin kuin 

varsinaisten fraseologisten virheiden virheluokkaan. Samalla on kuitenkin myös 

todettava, että ICLFIn virheannotointiluokituksen ensisijainen tarkoitus on auttaa 

korpuksenkäyttäjiä löytämään erilaisia virhetapauksia laajasta tekstiaineistosta, kun taas 

oman mallini tavoitteena on koota yhteen mahdollisimman monenlaisia ICLFIssä 

esiintyviä fraseologisiksi miellettäviä virhetyyppejä. 

 

Lopulta virheen fraseologisuus riippuu paljolti kontekstista ja kulloisestakin määritteli-

jästä. Siinä missä natiivinkin kielenkäyttäjän kieli vaihtelee tekstilajista ja tilanteesta 

toiseen (Brunni & Jantunen 2015: 385), myös oppijan käyttämien mutta natiivin näkö-

kulmasta hieman oudolta kuulostavien ilmaisujen hyväksyttävyys saattaa vaihdella 

tutkijakohtaisesti. Virheen, epätyypillisyyden ja ilmaisun normaalin vaihtelun rajaa on 

siis usein ongelmallista selkeästi osoittaa. 
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Virheiksi tai epätyypillisyyksiksi määrittelemäni tapaukset esiintyvät leksikaalisuus–

morfosyntaktisuus-jatkumollani prototyyppisinä keskittyminä. Tällaiset prototyyppiset 

tapaukset olen jakanut muutamine eri alaryhmineen leksikaalisiin virheisiin, ilmaisun 

rakenteen virheisiin ja syntaktisiin virheisiin. Kyseisen jaon olen tehnyt pitkälti sen 

mukaan, esiintyykö virhe tai epätyypillisyys lähinnä yhdessä sanassa vai sitä laajemmassa 

tekstijaksossa. Sen sijaan, että olisin määritellyt jokaisen aineistoni virhetapauksen 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti, olen päätynyt etsimään eri virhetapauksia yhdistäviä 

piirteitä. Yhteisten piirteiden perusteella olen jakanut virheet eri keskittymiin, ja tuonut 

esiin lähinnä sellaisia yksittäisiä tapauksia, joissa jonkin keskittymän olennaisimmat 

piirteet edustuvat mahdollisimman kattavasti. Tällaisten prototyyppisten esimerkkien 

varjoon jää tietysti myös lukuisa joukko tapauksia, joissa yhden tai useamman 

virhetyyppikeskittymän piirteet edustuvat vain osittain. 

 

Koska määrittelen fraseologisuuden tutkimuksessani pitkälti ICLFIn virheannotointi-

luokituksen kautta, olen jättänyt mallini ulkopuolelle myös sellaisia virhetapauksia, joissa 

jonkinasteista fraseologisuutta saattaa olla silti nähtävissä. ICLFIssä tällaisia fraseo-

logisia virhetapauksia saattaa sijoittua ensiksikin morfosyntaktisten virheiden pää-

luokkaan 5. Kyseiseen luokkaan on luokiteltu eri lauseenjäsenten käyttövirheet eli 

tapaukset, joissa jokin lauseenjäsen esiintyy kontekstiin nähden väärässä sijamuodossa. 

Esimerkiksi rektiovirheet muodostavat näiden morfosyntaktisten virheiden pääluokan 

alaryhmän 5G. Samoin vaikkapa adverbiaalien ulko- ja sisäpaikallissijojen käytön 

virheitä sijoittuu sekä fraseologisten virheiden luokkaan 8A että adverbiaalien 

käyttövirheluokkaan 5F. 

 

Morfosyntaktisten virheiden pääluokan lisäksi fraseologisia piirteitä sisältyy myös 

ICLFIn syntaktisten ja leksikaalisten pääluokkien virheisiin. Syntaktisten virheiden pää-

luokkaan 6 kuuluvat lausetyyppivirheet olen sisällyttänyt virheaineistooni koko 

kokonaisuudessaan. Lisäksi samaisen pääluokan lausekevirheistä olen poiminut 

aineistooni esimerkkejä ydinaineistoni tueksi. 

 

Edellisten tapausten ohella joitakin fraseologisina pidettäviä piirteitä on nähtävissä 

samaan tapaan syntaktisten virheiden pääluokan sanajärjestys- ja lauseenvastikevirheissä. 

Myös Jantunen (2004: 13) toteaa sanojen syntagmaattisiin suhteisiin liittyvästi, että 

”rakenteet, joissa sanat eivät noudata lauseelle tai lausekkeelle tyypillisiä sanajärjestyksiä 
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tulkitaan epäkieliopillisiksi tai epätavallisiksi syntaktisin perustein”. Epätavallisuuden 

voinee tulkita tarkoittavan tässä myös fraseologista virhettä tai epätyypillisyyttä.  

 

Sanajärjestysvirheet poikkeavat kuitenkin muista ICLFIssä fraseologisten virheiden 

luokkaan 8A koodatuista virheistä virhetyyppinä siinä määrin, ettei rajankäyntiä 

fraseologisten virheiden luokan 8A ja sanajärjestysvirheiden luokan 6A välillä juuri 

esiintynyt. Tästä syystä jätin sanajärjestysvirheet kokonaan tutkimusaineistoni ulko-

puolelle. Lauseenvastikevirheitä ICLFIn virheannotoituun osakorpukseen sisältyy 

puolestaan toistaiseksi niin vähän, ettei niiden perusteellisempi tarkastelu ollut siksi 

mahdollista. Aineiston ulkopuolelle jäivät myös muun muassa leksikaalisten virheiden 

pääluokan 7 tyyli- ja rekisterivirheet, sillä niihin sisältyy nimityksestään huolimatta 

lähinnä yleispuhekielisiä ja murteellisia sanoja, jotka eivät kuulu yleiskielen normien 

mukaiseen kirjoitettuun tekstiin. 

 

Vaikka niin omani kuin välillisesti myös kaikkien muiden ICLFIn virheannotoijien kieli-

intuitio on ollut merkittävässä osassa sekä virheaineistoni kokoamisessa että virhetyyppi-

keskittymien hahmottelemisessa, katson virhetyyppikeskittymien pohjalle rakentuvan 

fraseologisten virheiden jatkumoni kattavan keskeisimmät ICLFIn virheannotoidussa 

osakorpuksessa esiintyvät fraseologisiksi miellettävät virhetapaukset. Erilaisia 

virhetyyppikeskittymiä sisältyy malliini nähdäkseni riittävästi esimerkiksi siksi, että 

sadan ensimmäisen virhetapauksen analysoinnin jälkeen uusia virhetyyppikeskittymiä ei 

lopuista analysoitavista tapauksista enää muodostunut. Toisin sanoen mallini koosta-

miseen riitti alle puolet virheaineistoni tapauksista, jolloin loput virheaineistoni tapaukset 

lähinnä todistivat ryhmittelyni tarkoituksenmukaisuuden. 

 

Kuvaukseni suomenoppijoiden tekemistä fraseologisista virheistä perustuu jokseenkin 

laajaan autenttiseen tekstiaineistoon, ja kuvaus auttaa toivottavasti omalta osaltaan 

hahmottamaan sitä, millaisia ominaispiirteitä oppijansuomen fraseologiaan liittyy. 

Tarkalleen ottaen kuvauksessa tulee kielenmuotona esiin sellainen oppijansuomi, joka on 

ominaista ulkomaisissa yliopistoissa opiskeleville lähinnä A2–B1-tason18 nuorille 

oppijoille. Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää, miten oppijansuomen fraseologia 

muuttuu taitavan kielenkäyttäjän kielitaidon tasolle C siirryttäessä, sillä tutkimusten (mm. 

                                                           
18 Eurooppalainen viitekehys 2003. 
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Nesselhauf 2005) mukaan fraseologiset virheet ovat tavallisia myös edistyneiden 

kielenoppijoiden tuotoksessa. Lisäksi osin myös ICLFIä tutkimusaineistonaan käyttänyt 

Varrio (2014: 82) toteaa pro gradu -työnsä tuloksena, että ”kielen osaamisen taso ja teksti-

laji vaikuttavat kielen fraseologiseen käyttöön”. 

 

Taitotasojen välisen vertailun ohella olisi edelleen kiinnostavaa ottaa selville, kuinka 

samantasoisten suomea toisena kielenä opiskelevien tuottamat fraseologiset virheet 

mahdollisesti poikkeaisivat tutkimusaineistossani esiintyvistä virheistä. Tähän mennessä 

esimerkiksi Jaana Isohätälä (2014) on tutkinut oppimisympäristön vaikutusta oppijan-

suomen sanastoon ja todennut, että sanaston käytössä on havaittavissa joitakin olennaisia 

eroavaisuuksia suomea vieraana ja toisena kielenä opiskelevien välillä. Oppimis-

ympäristön vaikutusta selvittävää kattavaa tutkimusta ei fraseologisten virheiden osalta 

ole tietääkseni kuitenkaan vielä tehty. 

 

Vaikka fraseologian opetuksen merkitys kielenopetuksessa aletaan jo ymmärtää aiempaa 

laajemmalti, fraseologia herättää opetettavana osa-alueena silti kysymyksiä opetuksen 

sisällön ja käytänteiden osalta. Vastauksia didaktisiin mitä ja miten -kysymyksiin on 

tarjolla edelleen vähän, eikä mikään ratkaisuista ole toistaiseksi osoittautunut muita 

olennaisesti toimivammaksi. (Brunni & Jantunen 2015: 391; Kennedy 2008: 36–38.) 

Lisäksi tutkimustulokset siitä, että kieltä tulisi opettaa yksittäisiä sanoja laajempina 

konstruktioina, eivät välttämättä siirry kovinkaan helposti osaksi arjen opetuskäytänteitä. 

Myöskään se, että opetuksessa olisi syytä kiinnittää huomiota pelkkien idiomien ja 

kollokaattien ohella muihinkin monisanaisiin yksiköihin, ei ole kaikille opettajille selvää. 

(Brunni & Jantunen 2015: 392; Granger & Meunier 2008: 247–248.) 

 

Sen lisäksi, että fraseologia näyttäisi mielletyn opetuksen käytäntöjen kannalta monin 

tavoin ongelmalliseksi aiheeksi niin suomen kielen opetuksessa kuin kielten opetuksessa 

ylipäänsä, myös tutkimustietoa suomen kielen eri varianttien fraseologiasta ja fraseo-

logisten ilmiöiden opettamisesta tarvitaan selvästi lisää (ks. Jantunen 2009: 373–374; 

Jantunen & Brunni 2012: 79). Suomi toisena ja erityisesti suomi vieraana kielenä 

opetuksessa kuvaukseni ICLFIssä esiintyvistä fraseologisista virheistä auttaa kenties 

omalta osaltaan suunnittelemaan ja kohdentamaan suomen kielen fraseologian opetusta 

sisällöllisesti entistä tarkemmin. Pedagogiseen käyttöön kuvaukseni sopinee erityisesti 

siksi, että kuvauksessa korostuvat aineiston kaikkein tyypillisimmät ja useimmin esiinty-
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vät virhetapaukset. Lisäksi kuvaus perustuu autenttiseen tekstiaineistoon ja siinä huomi-

oidaan eri virhetyyppien muoto ja merkitys samanaikaisesti. 

 

Pelkkä virheiden tarkastelu ei tietysti vielä koko fraseologian opetuksen sisällöksi riitä. 

Tästä huolimatta tietämys tavallisimmista virhetyypeistä kannustanee ainakin opettajaa 

pysähtymään oppimisen kannalta olennaisen fraseologisen kielenaineksen äärelle (ks. 

Brunni & Jantunen 2015: 384). Opetuksen sisällön aiempaa tarkemman suunnittelun 

kannalla on myös Kennedy (2008: 37–39), joka esittää, että implisiittisen eli tiedosta-

mattoman fraseologian oppimisen rinnalle on entistä vahvemmin nostettava ekspli-

siittinen eli tiedostava fraseologian oppimisen ja opettamisen tapa. Tällöin hänen 

mukaansa on riittävän implisiittisen syötöksen lisäksi olennaista painottaa tietoisesti sitä, 

mikä kielessä on yleistä ja hyödyllistä. Eksplisiittisessä fraseologian oppimisessa ja 

opettamisessa myös Kennedy (mt.) näkee samalla tarpeelliseksi huomioida merkitysten 

lisäksi myös konstruktioiden muodon siitäkin huolimatta, että nykyään laajaa kannatusta 

saavassa funktionaalisessa kielenopetuksessa ilmaisun merkitys yleensä korostuu 

muodon sijaan. (Ks. myös Nesselhauf 2005: 252–254.) 

 

Fraseologian opettamisen tueksi Granger ja Meunier (2008: 248) suosittelevat erilaisia 

sähköisiä korpuslingvistisiä työkaluja, joilla erilaisten fraseologisten yksiköiden 

etsiminen käy nopeasti ja joiden ansiosta tarpeellinen tieto on niin opettajien kuin 

oppilaidenkin saatavilla. Ensisijaisesti tutkimuskäyttöön tarkoitetut tekstikorpukset eivät 

välttämättä silti sellaisenaan sovellu opetukseen (ks. Kennedy 2008: 38), mutta 

esimerkiksi erilaiset korpuslingvistiseen tutkimustietoon perustuvat elektroniset kielen-

oppijoille suunnatut sanakirjat tarjoavat jo runsaasti mahdollisuuksia monisanaistenkin 

fraseologisten yksiköiden käsittelyyn (ks. Wible 2008). Samaan tapaan muun muassa 

ICLFI ei nykyisessä muodossaan taivu vaivattomasti tavallisen riviopettajan, saati 

suomenoppijan käyttöön (ks. Jantunen 2009: 374), mutta esimerkiksi korpuspohjainen 

suomenoppijoille suunnattu ConLexis-verkkosanakirja (ks. Jantunen, Kumpulainen, 

Tammimies & Tokola 2013) on toistaiseksi melko niukasta sana-artikkelimäärästään 

huolimatta jo varsin käyttökelpoinen fraseologian opetuksen työväline. 

 

Parhaimmillaan tehokas fraseologian opetus kehittää oppijan luetun- ja kuullun-

ymmärtämisen taitoja sekä lisää oppijan oman tuotoksen tarkkuutta ja sujuvuutta 

(Granger & Meunier 2008: 251). Yksinkertaisimmillaan eksplisiittinen ja oppijan omaa 
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aktiivista tutkimusotetta painottava fraseologian opetus voi olla vaikkapa sitä, että kun 

opettaja tiedostaa oppijoille ongelmalliset fraseologiset ilmaisut ensin itse, hän pystyy 

ohjaamaan myös oppijoita tutkimaan vastaavia natiivien kielenpuhujien käyttämiä 

ilmaisutapoja niiden todellisissa käyttöympäristöissä. Tavallaan kyseessä on tällöin paluu 

kielenopetuksen tutkimuksen alkuvaiheessa suositun ja myöhemmin kritisoidun 

virheanalyysin pariin – ei kuitenkaan sellaisenaan vaan nykyaikaisilla korpuslingvistisillä 

tutkimustuloksilla ja oppijalähtöisillä opetusmenetelmillä päivitettynä. 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassani kartoitan sitä, millaisia fraseologisia virheitä suomi 

vieraana kielenä -oppijat kirjallisissa tuotoksissaan kaiken kaikkiaan tekevät. Tutkimus-

aineistona käytän Oulun yliopiston Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen (ICLFI) 

virheannotoitujen tekstien osakorpusta eli tekstejä, joihin on jälkeenpäin koodattu tiedot 

kaikista teksteissä esiintyvistä virheistä. Näitä tekstejä aineistooni sisältyy kaikkiaan 586, 

ja niiden kirjoittajat ovat äidinkieleltään viron-, ruotsin-, tšekin- ja hollanninkielisiä 

yliopisto-opiskelijoita, jotka opiskelevat suomea vieraana kielenä ulkomaisissa yli-

opistoissa. Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) mukaisesti luokiteltuna tekstit sijoittuvat 

pääosin taitotasoille A2–C1. 

 

Tutkimukseni tekstiaineiston pohjalta koostettu fraseologisten virheiden aineisto 

muodostaa tutkimukseni niin sanotun ydinaineiston. Se koostuu 210 virhetapauksesta, 

jotka on ICLFIn virheannotoinnissa koodattu fraseologisiksi virheiksi. Tämän ydin-

aineiston lisäksi sisällytän tutkimukseni virheaineistoon laajan valikoiman sellaisia 

tekstiaineistossani esiintyviä virhetapauksia, jotka eivät ole ICLFIn virheannotoinnissa 

saaneet fraseologisen virheen koodia mutta jotka itse määrittelen tästä huolimatta 

fraseologisiksi virheiksi. 

 

Näkemykseni erityyppisten virheiden fraseologisuudesta pohjautuvat siis suurelta osin 

ICLFIssä käytössä olevaan virheluokitukseen (liite 1.), josta kuitenkin myös poikkean 

tarpeen mukaan. Teoriataustaltaan tutkimus nojaa lähinnä kognitiiviseen lingvistiikkaan, 

kontekstuaaliseen semantiikkaan, kieltenväliseen vertailuun, virheanalyysiin sekä 

oppijankielen korpustutkimukseen, joista viimeksi mainitun voi tosin nähdä teoreettisen 

suuntauksen ohella myös metodologisena lähestymistapana. Lisäksi käsittelen työni 

teoreettisessa osassa oppijankielen sekä siinä esiintyvien fraseologisten virheiden 

tutkimusta. 

 

Tutkimuksia suomen kielen fraseologiasta on toistaiseksi tarjolla varsin niukalti ja 

fraseologisen tutkimuksen kenttä on ylipäänsä hyvin pirstaleinen. Lisäksi suomen kielen 

oppijansuomivariantin fraseologiaan liittyviä ja erityisesti fraseologisia kielenpiirteitä 

kokoavia tutkimustuloksia on saatavilla sitäkin vähemmän. Samaan tapaan myös oppijan-

suomessa esiintyvien fraseologisten virheiden aineistolähtöinen tarkastelu on ollut 
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toistaiseksi erittäin vähäistä, eikä esimerkiksi kattavaa luokitusta oppijansuomessa 

esiintyvistä fraseologisista virheistä ole tietääkseni ainakaan vielä olemassa. Toisaalta 

nykynäkemysten mukaan valmiiden luokitusten käyttämisen sijaan fraseologisia ilmiöitä 

tulisi lähestyä juuri kulloisestakin tutkimusaineistosta käsin, jolloin myös virhe-

luokitukset muotoutuvat jokaisessa oppijankielen korpuksessa omanlaisikseen. 

 

Tässä kvalitatiivisessa ja korpuslähtöisessä pro gradu -työssäni kuvaan tekstiaineistossani 

esiintyviä fraseologisia virheitä kehittelemäni jatkumomallin avulla. Kyseisessä mallissa 

sijoitan fraseologiset virheet leksikaalisuus–morfosyntaktisuus-jatkumolle sen mukaan, 

kuinka laajassa tekstijaksossa katson fraseologisen virheen ilmenevän. Yksittäiset virheet 

esitän jatkumollani tarkkarajaisten luokkien sijaan prototyyppisinä virhetyyppi-

keskittyminä, jotka jakaantuvat aluksi sananvalintavirheisiin, ilmaisun rakenteen 

virheisiin ja syntaktisiin virheisiin. Nämä pääryhmittymät olen puolestaan jakanut 

yhteensä kuuteen eri virhetyyppikeskittymään siten, että ensiksikin sananvalinta-

virheisiksi määrittelen virheet lähimerkityksisten sanojen valinnassa, kollokaattivirheet 

sekä oppijoiden itsensä keksimät niin sanotut uudismuodosteet. Ilmaisun rakenteen 

virheitä ovat taas lausekevirheet ja yksittäiset ilmaisukeskittymät. Syntaktisiin virheisiin 

kuuluu puolestaan erilaisia yksittäisiä syntaktisten rakenteiden keskittymiä, kuten 

lausetyypin valinnan virheet ja muodollisen subjektin käyttö. 

 

Tekstiaineistossani esiintyvien fraseologisten virheiden jatkumomalli prototyyppisinen 

virhetyyppikeskittymineen on nähdäkseni toimiva tämän kaltaisen aineiston kuvaustapa 

muun muassa siksi, että kuvauksen muodostamiseen riitti noin puolet ydinaineistoni 

tapauksista ja loput ydinaineiston tapaukset vain vahvistivat kuvausmalliini sisältyvää 

ryhmittelyratkaisua. Niinpä arvioisin, että parhaimmillaan pro gradu -tutkielmani toimii 

näin ehkä jonkinlaisena kokoavana aineistolähtöisenä yleisesityksenä suomea vieraana 

kielenä opiskelevien tekemistä fraseologisista virheistä ja lisää siten tietämystä oppijan-

suomesta suomen kielen varianttina. 

 

Kantava teemana pro gradu -työssäni kulkee myös se, että erityisesti fraseologisten 

virheiden tapauksessa on usein kuvaavampaa nähdä nämä virheet kuitenkin ensisijaisesti 

oppijankielen ominaispiirteinä. Työni edetessä havaitsin vielä, että useimmat 

virhetyyppikeskittymät näyttäisivät tavalla tai toisella liittyvän Jantusen (2008) esitte-

lemiin oppijankielen universaaleihin eli oppijankielelle yleisesti tyypillisiin ominais-
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piirteisiin. Samoin virhetapausten luonteeseen vaikuttivat usein kielenoppimisen proses-

simaisuus sekä oppijoiden äidinkielille tyypilliset tavat käsitteistää asioita ja ilmiöitä. 

 

Vaikka virhe käsitteenä osoittautui tutkimuksessani osin ongelmalliseksi ja vaikka 

fraseologisten virheiden luokitteleminen tarkkarajaisiin luokkiin ei aineistolähtöisessä 

lähestymistavassa ole järin mielekästä, pedagogisesta näkökulmasta katsottuna sekä 

virheelle käsitteenä että fraseologisten virheiden ryhmittelylle on silti paikkansa.  

Fraseologian opetusta ei nykynäkemysten mukaan tule jättää pelkän implisiittisen oppijan 

omatoimisen omaksumisen varaan. Siksi eksplisiittisen ja systemaattisen opetuksen 

tueksi tarvitaan runsaasti uusia fraseologian monimuotoista kenttää selkeyttäviä työ-

välineitä, jotka ovat avuksi niin kielenopetuksen suunnittelussa kuin toteutuksessa.  
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Liite 1: ICLFIn virheannotointimanuaalin (ei julkaistu) virheannotointiluokitus ja 

tunnistemerkinnät (2.1.2015) 

 

 

1 ORTOGRAFISET 

 

1A>muod>ortografiset>oikeinkirjoitus   <err=F’_’_ORT_SPEL>   

1B>muod>ortografiset>välimerkit   <err=F’_’_ORT_PUNCT>   

1C>ortografiset>yhdistäminen   <err=F’_’_ORT_COM>  

 

2 FONOLOGISET   

 

2A>muod>fonologiset>kvantiteettivirhe   <err=F’_’_PHON_QV>  

2B>muod >fonologiset>diftongivirheet     <err=F’_’_PHON_DIPH>  

 

3 MORFOFONOLOGISET  

 

3A>muod>morfofonologiset>astevaihtelu  <err=F’_’_MF_GR>  

3B>muod>morfofonologiset>vokaalisointu  <err=F’_’_MF_VH>   

 

4 MORFOLOGISET  

 

4A>muod>morfologiset>nominintaivutus  <err=F’_’_MORF_N_INFL>  

4B>muod>morfologiset>verbin taivutus   <err=F’_’_MORF_V_INFL>  

4C>muod>morfologiset>vaillinaisesti taipuvat  <err=F’_’_MORF_INDECL>  

 

5 MORFOSYNTAKTISET  

 

5A>käyt>morfosyntaktiset>viittaussuhde>px  <err=U’_’_MSYN_REF_POSS_P>  

5B>käyt>morfosyntaktiset>verbi    <err=U’_’_MSYN_VERB> \ <err=U’_’_MSYN_VERB_CON>   

5C>käyt>morfosyntaktiset>subj>sija, luku  <err=U’_’_MSYN_SUBJ_>  

5D>käyt>morfosyntaktiset>obj>sija, luku  <err=U’_’_MSYN_OBJ_>  

5E>käyt>morfosyntaktiset>predvi>sija, luku  <err=U’_’_MSYN_COMPL_>  

5F>käyt>morfosyntaktiset>advl>sija, luku   <err=U’_’_MSYN_ADVLI_>  

5G>käyt>morfosyntaktiset>rektio   <err=U’_’_MSYN_RECT>  

5H>käyt>morfosyntaktiset>määrite   <err=U’_’_MSYN_MOD> \ <err=U’_’_MSYN_MOD_CON>  

 

6 SYNTAKTISET  

 

6A>käyt>syntaktiset>sanajärjestys   <err=U’_’_SYN_ORDER>  

6B>käyt>syntaktiset>lauseenvastikkeet   <err=U’_’_SYN_NONFIN>  

6C>käyt>syntaktiset>lauseke   <err=U’_’_SYN_PHR>  

6D>käyt>syntaktiset>lausetyyppi   <err=U’_’_SYN_ST>  

6E>käyt>syntaktiset>ylimääräinen sana    <err=U’_’_SYN_EXTRA>  

 

7 LEKSIKAALISET   

 

7A>muod>leksikaaliset>nominin muodostus  <err=F’_’_LEX_N>   

7B>muod>leksikaaliset>verbin muodostus  <err=F’_’_LEX_V>     

7C>käyt>leksikaaliset> sananvalinta   <err=U’_’_LEX_WORD>   

7D>käyt>leksikaaliset>uudismuodoste   <err=F’_’_LEX_COI>   

7E>käyt>leksikaaliset>tyyli ja rekisteri   <err=U’_’_LEX_REG>  

7F>käyt>leksikaaliset>vierassana   <err=U’_’_LEX_HEUR>    

7G>käyt>sana puuttuu   <err=U’_’_LEX_MISS>  

 

8 FRASEOLOGIA  

 

8A>käyt>fraseologia   <err=U’_’_PHRASEO>  

 

9 UNEXPLAINABLE  

 

9A>käyt>selittämätön    <err=U’_’_UNEX>  

 


