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1. JOHDANTO 

1.1. Aihe ja tavoite 

Modaaliverbit esiintyvät kielessä taajaan, mutta niiden käyttö on vaikea oppia. Var-

sinkin monimerkityksiset ja osittain synonyymiset modaaliverbit ovat vaikeita edisty-

neillekin kielenoppijoille (ks. esim. Haltia 2015, Ivaska 2014b). Frekventit ilmaukset 

ovat kuitenkin hyödyllisiä kielenoppijoille, koska oppija paitsi kohtaa niitä usein myös 

todennäköisesti tarvitsee niitä omassa ilmaisussaan (ks. esim. Natio & Waring 2005: 6–

10; Biber, Conrad & Reppen 1994: 171; Jantunen 2009: 373). 

 

Tutkin pros gradu -työssäni suomen kielessä yleisten välttämättömyyttä ja pakkoa il-

maisevien TÄYTYÄ-verbien esiintymisympäristöjä lehtikielessä ja internetin keskustelu-

palstoilla. Nämä verbit ovat PITÄÄ, JOUTUA, TULLA, TÄYTYÄ, TARVITA ja KANNATTAA. 

Tutkin natiivisuomea, mutta tavoitteeni on hyödyttää suomi toisena ja vieraana kielenä 

-opetusta. Suomen kielen opettajat ja oppijat tarvitsevat tietoa sanojen käytöstä todel-

lisessa kielenkäytössä, joten pyrin luomaan kunkin verbin yleisistä käyttötavoista ja -

ympäristöistä kielenopetuksen kannalta hyödyllisen ja tiiviin kuvauksen. 

 

Tarkoitukseni ei ole tutkia välttämättömyyttä ilmaisevien modaaliverbien käyttömah-

dollisuuksia vaan niiden todellista käyttöä ja yleisimpiä käyttötapoja. Tutkin, millaisissa 

konteksteissa tutkimani verbit esiintyvät, millaisia sanoja niiden ympärillä esiintyy ja 

miten nämä lähimmät tekstiympäristöt eli kotekstit (engl. co-text) eroavat toisistaan 

(Sinclair 1991: 172). Analysoin verbien leksikaalisia myötäesiintymiä eli kollokaatioita 

laajasta tekstikokoelmasta eli korpuksesta (Stubbs 1996: 35, 2001: 25). Kollokaatit ja 

muu koteksti paljastaa lähisynonyymisten sanojen merkityseroja. Tutkin siis täytymistä 

ilmaisevien verbien merkitysten eroja kontekstin näkökulmasta. 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani välttämättömyyttä ilmaisevien verbien yleisyyttä 

suomenkielisissä lehtiteksteissä ja internetin keskustelupalstoilla. Ovatko verbien käyt-

töfrekvenssit muuttuneet merkittävästi viimeisen 80 vuoden aikana? Mitä välttämät-

tömyyttä ilmaisevia modaaliverbejä käytetään yleisimmin suomen kielessä nykyisin? 

Käyttöfrekvenssien lisäksi perehdyn verbien käyttöympäristöön. Etsin vastauksia 
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seuraaviin kysymyksiin: Millaisiin kielenyksiköihin välttämättömyyttä ilmaisevat mo-

daaliverbit usein yhdistetään? Miten näistä yksiköistä muodostuvat käyttöympäristöt 

eroavat toisistaan? 

 

Tutkielmani teoreettinen lähtökohta on kontekstuaalinen semantiikka. Sen ja korpuk-

siin perustuvan tutkimusmetodini juuret ovat brittiläisessä koulukunnassa, erityisesti J. 

R. Firthin teorian kehittelyssä sekä hänen seuraajaansa John Sinclairin kehittämässä 

korpuslingvistiikan suuntauksessa. (Stubbs 2001: 25.) Tutkimukseni perustuu suuren ai-

neiston määrälliseen analyysiin, mutta kyseessä ei ole puhdasoppinen tilastollisiin me-

netelmiin perustuva korpustutkimus. Kvantitatiivisen erittelyn jälkeen analysoin kvali-

tatiivisesti frekvenssinsä takia aineistosta esiin nousevia ilmiöitä. 

 

Samalla kokeilen tekstikorpusten analysoimiseen luodun Korp-alustan käyttöä koteks-

tien ja erityisesti kollokaattien tutkimuksessa. Korp on Kielipankin konkordanssihaku-

ohjelma, joka toimii myös monenlaisten tekstiaineistojen alustana. Selvitän, miten 

alusta sopii monisanaisten yksiköiden analysoimiseen ja millaista tietoa Korp-alustan 

tilastollisten toimintojen avulla on mahdollista saada.   

 

1.2. Tutkimusaineisto 

Tutkielmani aineisto on FIN-CLARIN:n Kielipankissa olevasta Kansalliskirjaston lehtiko-

koelman suomenkieliset lehdet -korpuksesta. Käytän tässä aineistosta lyhennettä KLK. 

FIN-CLARIN on suomalaisten yliopistojen, Kotimaisten kielten keskuksen ja Tieteen tie-

totekniikkakeskuksen CSC:n yhteenliittymä (Lennes 2012a). Korpus muodostuu sano-

ma- ja aikakausilehdistä vuodesta 1820 vuoteen 2000, ja se sisältää yhteensä 5 246 

miljoonaa sanetta (Bartis 2013).  

 

Tässä tutkielmassa en käytä koko KLK-korpusta. Olen rajannut aineiston vuosiin 1940–

2000, koska oppijan kannalta on tärkeää nimenomaan kieli, jota käytetään nyt. Halusin 

kuitenkin myös nähdä, onko tutkimieni verbien käyttö muuttunut useamman vuosi-

kymmenen aikana. Käyttämässäni KLK-korpuksen aineistossa on yhteensä noin 584 

miljoonaa sanetta. Eri vuosikymmenten ja vuosien aineistojen koot vaihtelevat 1980-
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luvun vajaasta 6 miljoonasta saneesta 1940-luvun noin 246 miljoonaan saneeseen 

(TAULUKKO 1). Myös aineistojen sisällöt vaihtelevat vuosikymmenittäin. Eri vuosikym-

menten aineistoissa suurin osa teksteistä on Länsi-Savo-sanomalehdestä, lukuun otta-

matta 1980-lukua. Vuoden 2000 aineistossa ei muita lehtiä ole lainkaan, kun taas 1940-

luvun aineistossa on yli 100 eri julkaisua. Suurin osa 1980-luvun tekstiaineistosta on 

Lakimies-lehdestä. 

 

TAULUKKO 1. Tutkielmassa käytetyt KLK:n korpuksen aineistot. 

Aineisto Saneiden 
määrä 

Aineiston sisältämät lehdet sanemäärän mukaisessa suu-
ruusjärjestyksissä 

vuosi 2000 18 554 915 Länsi-Savo 

1990-luku 130 827 346 Länsi-Savo, Lakimies, Historiallinen Aikakauskirja, Itä-
Suomen Sanomat 

1980-luku 5 928 289 Lakimies, Historiallinen Aikakauskirja, Vartija-aikakauslehti 

1970-luku 54 007 126 Länsi-Savo, Lakimies, Historiallinen Aikakauskirja, Etelä-
Suomen Sanomat, Kirjallinen kuukauslehti 

1960-luku 69 848 554 Länsi-Savo, Lakimies, Historiallinen Aikakauskirja, Posti-
merkki 

1950-luku 59 455 470 Länsi-Savo, Lakimies, Historiallinen Aikakauskirja, Lehti-
kauppias, Opettajain lehti, Isku 

1940-luku 245 788 219 Yli sata lehteä, joista 20 suurinta järjestyksessä:  
Länsi-Savo, Seura, Viikonloppu, Apu, Lukemista kaikille, 
Opettajain lehti, Jännityslukemisto, Suomen Kuvalehti, Pel-
lervo, Seikkailujen maailma, Talouselämä, Lakimies, Kotiliesi, 
Poliisimies, Suomen poliisilehti, Viikkosanomat, Nuori kansa, 
Karjatalous, Huoltaja, Ristin voitto 

Yhteensä 584 409 919  

 

KLK-aineiston tuoreimpienkin tekstien ilmestymisestä on 15 vuotta, joten halusin ver-

rata aineistoa myös 2000- ja 2010-luvuilla kirjoitettuun kieleen. Saatavilla ei ollut tuo-

retta lehtitekstiaineistoa, joten käytin Kielipankissa olevaa Internet-keskusteluaineistoa 

(tässä tutkielmassa myöhemmin IKA). Siihen kuuluu 123 319 920 sanetta vuosilta 

2001–2015 Suomi24-keskustelupalstalta (Suomi24-korpus) sekä 26 869 417 sanetta 

vuosilta 2012–2014 Ylilauta-keskustelupalstalta (Ylilauta-korpus). Samalla voin verrata 

eri tekstilajeja: lehtikieltä (joka kattaa monia tekstilajeja kolumneista uutisiin ja Laki-

mies-lehden oikeustieteellisiin artikkeleihin) ja vapaamuotoista toimittamatonta kes-

kustelua anonyymeillä internetsivustoilla. 
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Molemmat aineistot ovat vapaasti saatavilla internetselaimen kautta osoitteessa 

korp.csc.fi toimivalla suomenkielisellä Korp-alustalla. Korp on vuonna 2012 julkaistu 

Kielipankin konkordanssihakuohjelma, jonka Lars Borin, Markus Forsberg ja Johan 

Roxendahl ovat kehittäneet alun perin Ruotsin kielipankkiin (Korp – the corpus inf-

rastructure of Språkbanken). Korpissa voi rajata haun tiettyyn aineistoon tai käyttää 

monia alustalla olevia aineistoja. Aineiston valinnan jälkeen kirjoitetaan hakusana tai -

lauseke, jonka perusteella Korp etsii halutut sanat aineistosta ja näyttää ne konkor-

danssitaulukossa. Konkordanssi tarkoittaa riviä, jolla näkyy haluttu sananmuoto teks-

tiympäristöineen, yleensä niin, että haetut saneet ovat keskellä (Sinclair 1991: 32). Oh-

jelma laskee myös tilastoja käyttäen perusteena esimerkiksi sanan eri sananmuotoja, 

määriä eri julkaisuissa, sanaluokkaa, morfologista analyysiä tai dependenssisuhdetta. 

 

Korpuslingvistiikan parissa sanan perusmuotoa, joka sisältää kaikki taivutusmuodot, 

kutsutaan lemmaksi (Sinclair 1991: 41). Lemma kirjoitetaan kapiteelikirjaimilla. Sanan 

taivutusmuodot on kirjoitettu tässä tutkielmassa kursiivilla. Esimerkiksi TULLA tarkoit-

taa tässä tutkimuksessa tulla-nesessiiviverbiä kaikkine taivutusmuotoineen. Kursiivilla 

kirjoitettu tulla taas tarkoittaa aineistossa sellaisenaan ilmenevää tulla-verbin A-

infinitiiviä, tullaan verbin passiivin preesensiä jne. 

 

1.3. Kielitaito ja leksikaalinen kompetenssi  

Sanastollista tietoa ja oppikirjoja tutkineen Puron (1999: 3) mukaan kielen opettamisen 

kielioppipainotteisuus jätti pitkään sanaston opettamisen ja oppimisen vähälle huomi-

olle tutkimuksissa. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana opetuksen metodit ja 

teoriat ovat muuttaneet suhtautumista enemmän funktionaalisuutta painottavaksi. 

Sen takia kieliopin rooli opetuksessa ei ole enää niin korostunut kuin aikaisemmin. Sa-

maan aikaan sanastoakin on alettua tutkia kielen oppimisen ja opettamisen näkökul-

masta aiempaa huomattavasti enemmän (ks. esim. Aalto 1994, Masonen 2003, Grön-

holm 2007 ja Jantunen 2009). 

 

Kielitaidon eri puolia on usein kuvattu tarkkuuden (engl. accuracy), sujuvuuden (fluen-

cy) ja kompleksisuuden (complexity) käsitteiden avulla. Tarkkuus tarkoittaa kyseisen 
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kielen kieliopin ja konventioiden mukaista kielenkäyttöä ja virheettömyyttä. Komplek-

sisuus liittyy tuotetun kielen rakenteiden monipuolisuuteen, sidosteisuuteen ja tilan-

teen mukaiseen tyylin variaatioon. Sujuvuus pohjautuu tarkkuuden ja kompleksisuu-

den hallintaan ja kertoo kielenkäyttäjän tarvitsemasta ajasta eli siitä, kuinka nopeasti ja 

vaivattomasti kieltä tuotetaan. Nämä eri puolet eivät ole toisistaan erillisiä, vaan ne 

tarkastelevat kielenkäyttöä eri näkökulmista. Sananvalintaan liittyvää kielitaitoa voi siis 

tarkastella kieliopillisuuden ja konventioiden, kielen tuottamisen nopeuden ja toisaalta 

tilanteen mukaisen tyylin näkökulmasta. (Nissilä, Martin, Vaarala & Kuukka 2006: 66, 

86, 120; Housen & Kuiken 2009: 2–3; Ellis & Barkhuizen 2005: 139–140.) 

 

Leksikaaliseen kompetenssiin kuuluu sanan perusmerkityksen, taivutusmuotojen, joh-

tamisen ja syntaktisen käyttäytymisen hallitseminen. Lisäksi siihen sisältyy sanan esiin-

tyminen yhdessä muiden sanojen ja eri rakenteiden kanssa, sanan sopivuus ja yleisyys 

eri konteksteissa sekä sanaan liittyvien assosiaatioiden ymmärtäminen. Sanasto muut-

tuu ja natiivitkin kielenpuhujat omaksuvat uutta tietoa koko ajan, joten kenenkään lek-

sikaalinen kompetenssi ole täydellinen. Kuitenkin erityisesti edistyneiden kielenoppi-

joiden tulisi hallita kaikkia leksikaalisen kompetenssin puolia sujuvan, kompleksisen ja 

tarkan kielitaidon saavuttaakseen. (Puro 1999: 7, Karlsson 1994: 188–189.) 

 

Natiiveilla kielenkäyttäjillä on hyvin vähän intuitiivista tietoa sanojen ja rakenteiden 

myötäesiintymisistä tai eri tilanteiden vaikutuksesta valintojen tyypillisyyteen (Biber, 

Conrad & Reppen 1998: 25; Ivaska 2014a: 85). Sanojen käyttökontekstiin liittyvät rajoi-

tukset ovat äidinkielisille niin itsestään selviä, että niitä on hankala tiedostaa (Martin 

2009: 321–322, 326; Tsui 2005: 336). Kielenopettajakaan ei siis voi luottaa pelkästään 

intuitioonsa fraseologisia yksiköitä opettaessaan. Laajoihin natiivikielisiin aineistoihin 

perustuvat analyysit sen sijaan tuottavat näistä yksiköistä tietoa, johon ei intuition 

kautta pääse käsiksi (Granger, Paquot & Rayson 2006: 203). Pyrin siis tässä tutkielmas-

sa löytämään niitä käyttökontekstiin liittyviä tendenssejä, joista esimerkiksi kieltä opet-

tavan olisi hyvä olla tietoinen.  

 

Sanojen konventionaalisten käyttöyhteyksien omaksuminen on edistyneillekin kie-

lenoppijoille yleensä vaikeaa. Esimerkiksi modaaliverbien käyttö on oppijoilla harvoin 
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varsinaisesti virheellistä, mutta käyttö voi olla totunnaisten tapojen vastaista puhekie-

lisen, kömpelön tai liian jyrkän vaikutelman takia (Haltia 2015: 94; Ivaska 2014a: 187). 

Tekstin uskottavuus voi siis kärsiä epätyypillisestä käytöstä. Modaaliverbien ja niiden 

käyttökonventioiden hallitseminen ovat oppijan kannalta kuitenkin tärkeitä, koska mo-

daaliverbit esiintyvät puheessa taajaan ja vaikuttavat merkittävästi sekä verbiin, jota 

ne modifioivat, että ympäröivään tekstiin (Arppe 2002: 23). 

 

Käyttääkseen kieltä riittävän sujuvasti ja kompleksisesti arkielämässä selviytymisen 

kannalta kielenoppijalle riittää melko rajallinen sanavarasto. Onkin tutkittu, että eng-

lannin kielessä 1 000 yleisintä sanaa kattaa 72 % prosenttia Brownin korpuksesta, joka 

sisältää lehtitekstiä, kaunokirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita. Kielenoppija paitsi 

törmää kielen frekventteihin sanoihin jatkuvasti tavallisissa kielenkäyttötilanteissa 

myös todennäköisesti tarvitsee näitä sanoja omassa kielenkäytössään. Keskittyminen 

yleisiin ja paljon käytettyihin sanoihin voi siis auttaa kielenoppijaa saavuttamaan nope-

ammin arkielämän sujuvan kielitaidon. (Natio & Waring 2005: 6–10; Jantunen 2009: 

373; Biber ym. 1998: 171.) Modaaliverbit ovat suomen kielessä hyvin frekventtejä. 

Esimerkiksi eri kirjallisuuden lajeja edustavista teksteistä kootussa HKV-korpuksessa ne 

ovat yleisin modaalisuuden ilmaisukeino (Hakulinen, Karlsson & Vilkuna 1980: 119).  
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2. KIELEN FRASEOLOGISUUS JA MERKITYKSEN KONTEKSTUAALISUUS 

2.1. Brittiläinen traditio ja kontekstuaalinen semantiikka 

Korpuksiin perustuvan fraseologisen tutkimuksen taustalla on brittiläisen koulukunnan 

parissa syntynyt kontekstuaalinen semantiikka. Se pohjautuu J. R. Firthin ajatukseen 

merkityksen kontekstuaalisuudesta. Firthiläisen kontekstuaalisen teorian mukaan mer-

kitys ulottuu yksittäistä sanaa laajemmalle ja riippuu sekä kontekstista (esimerkiksi 

tekstilajista ja sosiaalisesta tilanteesta) että lähimmästä tekstiyhteydestään eli koteks-

tistä. (Granger & Paquot 2008: 31; Sinclair 1991: 171–172; Stubbs 1996: 22–26; Togni-

ni-Bonelli 2001: 87.)  

 

Firthiläistä teoriaa on kritisoitu siitä, että se ei anna tarpeeksi systemaattista tai selke-

ää kuvaa merkityksen tutkimisesta. Teorian ydinajatus on kuitenkin selvä: sanan merki-

tys on aina kontekstuaalinen. (Stubbs 1996: 30.) Merkitykseen vaikuttaa paitsi sitä ym-

päröivä teksti myös laajempi konteksti eli koko sanan käyttöä ympäröivä sosiaalinen 

todellisuus (Jantunen 2004: 7). Kontekstuaalisuuteen nojautuvassa kielitieteessä kieltä 

tutkitaan luonnollisesta ja aidosta aineistosta, joka muodostuu kokonaisesta tekstistä 

ja verrattain suuresta aineistosta (Stubbs 1996: 23). Tässä on suuri ero esimerkiksi 

formaalin kielentutkimuksen perinteeseen, jossa yleensä analysoidaan tutkijan intuiti-

on pohjalta keksittyjä yksittäisiä lauseita (Stubbs 1996: 24–30).  

 

Stubbsin (1996: 44) mukaan kontekstuaalisen semantiikan parissa tehty tutkimus 

osoittaa, että Ferdinand de Saussuren dualismeja eli langue–parole ja syntagmaatti-

nen–paradigmaattinen -jakoja täytyy arvioida uudelleen (vrt. Harris–Taylor 1997: 208, 

209). Kielellisten yksiköiden merkitykset syntyvät käyttöyhteyksissään, joten muoto ja 

merkitys, samoin kuin sanasto ja rakenteet, nähdään toisistaan riippuvina ja siten erot-

tamattomina. Kontekstuaalinen semantiikka keskittyy kielellisten yksiköiden esiinty-

misympäristöjen eroihin ja samankaltaisuuksiin eli syntagmaattisen ja paradigmaatti-

sen ulottuvuuden kohtauspisteeseen (Jantunen 2004: 8).  

 

Suuntauksen parissa etsitään siis vastauksia kahteen kysymykseen, jotka ovat myös 

tämän tutkielman tutkimuskysymyksiä: Millaisiin kielenyksiköihin tutkittava yksikkö on 



8 
 

yhdistettävissä? Miten näistä muodostuva käyttöyhteys eroaa sellaisten yksiköiden 

käyttöyhteydestä, joihin tämä yksikkö muuten olisi ehkä vaihdettavissa? Esimerkiksi 

tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, millaisten infinitiivien kanssa täytymistä ilmaiseva 

verbi esiintyy, ja toisaalta sitä, miten nämä infinitiivit eroavat muiden täytymistä ilmai-

sevien verbien infinitiiveistä. 

 

2.2. Fraseologia 

John Sinclair on yksi firthiläisen koulukunnan keskeisimmistä tutkijoista (Stubbs 1996: 

22). Ennen Sinclairia fraseologisessa tutkimuksessa oli yleensä luokiteltu idiomeja ling-

vistisin perustein. Sinclairin edustamassa korpuslähtöisessä fraseologian tutkimuksessa 

paneudutaan siihen, miten sanat esiintyvät tietyssä aineistossa. (Granger & Paquot 

2008: 28–29.) 

 

Sinclairin mukaan sanojen yhdistyminen voidaan nähdä jatkumona, jonka toisessa 

päässä on täysin vapaa valinta (engl. principle of open choice) ja toisessa päässä sano-

jen kivettyneet idiomaattiset yhdistelmät. Vapaa valinta tarkoittaa sitä, että sanojen 

yhdistymistä rajoittaa vain ilmaisun kieliopillisuus. Sananvalintaan vaikuttaa siis välitet-

tävän sanoman lisäksi vain kielen kieliopilliset konventiot. Sinclairin vapaa valinta on 

kuitenkin teoreettinen: käytännössä kontekstuaalisuus on niin vahvaa, että käyttöyh-

teys vaikuttaa aina sananvalintaan. Sinclair kutsuu tätä idiomiperiaatteeksi (principle of 

idiom). (Sinclair 1991: 173–175.) 

 

Idiomiperiaatteen taustalla on ajatus fraseologisista yksiköistä kielenkäytön perustana. 

Kielenkäyttäjällä on päässään enemmän tai vähemmän kivettyneitä valmiita monisa-

naisia yksiköitä, idiomaattisia ilmaisuja tai fraseologisia yksiköitä. Ne voidaan analysoi-

da ja jakaa osiin, mutta kielenkäytössä ne toimivat yksikköinä. Näihin yksiköihin kuulu-

viksi käsitetään monisanaisten ilmaisujen lisäksi sanan ja rakenteen eriasteisesti vakiin-

tuneet yhdistelmät. (Granger & Paquot 2008: 29; Gries 2008: 17; Sinclair 1991: 110.) 

 

Idiomiperiaatteen mukaisesti sananvalintaan vaikuttaa siis välitettävän viestin ja kie-

liopillisuuden lisäksi aina myös se, millaisissa fraseologisissa yksiköissä kyseisiä sanoja 
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tavanomaisesti käytetään. Idiomaattisten ilmaisujen käyttöä ohjaa käyttökokemus: Se, 

millaisia kielellisiä ilmauksia puhuja on kokenut ja miten yleisesti, ohjaa sitä, mitä ja mi-

ten hän itse käyttää. (Ellis 1985: 266; Sinclair 1991: 109–115). 

 

Fraseologiset yksiköt ovat ilmauksia, joissa sana esiintyy tiettyjen muiden sanojen tai 

rakenteiden kanssa. Näitä fraseologisia yksiköitä eivät ole vain kivettyneet idiomit tai 

fraasit, vaan Sinclairin periaatteiden mukaisesti niiden rakenne voi olla vapaampi ja 

vaihtelevampi. Fraseologisuus siis kuvaa kielellisten elementtien esiintymistä toistuvas-

ti yhdessä enemmän tai vähemmän kiteytyneissä rakenteissa. (Jantunen 2009: 357, 

368.) 

 

Korpuslingvistiikan parissa tutkitaan usein leksikaalisia myötäesiintymiä (Gries 2008: 

20). Kielen fraseologisuus on siis yksi korpuslinvistiikan päätutkimuskohteista. Korpus-

lingvistiikan ja uuden fraseologisen tutkimuksen kehitykset nivoutuvat yhteen. Korpus-

lingvistiikka on nostanut kielen fraseologisuuden kielentutkimuksen keskiöön (Granger 

& Paquot 2008: 27–28, Granger ym. 2006: 203). Aitoon kielenkäyttöön perustuvan tut-

kimusten myötä monien aikaisemmin merkityksettöminä tai ainakin perifeerisinä pi-

dettyjen kielen piirteiden, kuten kivettymättömien monisanaisten ilmausten, on huo-

mattu olevan hyvin yleisiä (Granger & Paquot 2008: 28). 

 

Kielen käyttöfrekvenssejä korostavat fraseologisen tutkimuksen edustajat perustavat 

tutkimuksensa käyttöpohjaiseen (engl. usage-based) malliin (ks. esim. Gries 2008; 

Granger & Paquot 2008). Käyttöpohjaisuuteen perustuvien suuntausten parissa ajatel-

laan, että kieli on sosiaalinen ilmiö ja rakentuu analogialle. Kielen rakenteelliset yksiköt 

syntyvät todellisessa kielenkäytössä. Ne ovat kielellisiä tapoja, joista osa on tyypilli-

sempiä tietyissä tilanteissa kuin toiset. Kun kieltä käytetään, syntyy erilaisia tapoja, ja 

tavat vakiintuvat. Vakiintumisen skaala vaihtelee tendenssimäisistä ja lyhytikäisistä 

piirteistä hyvin pitkälle vakiintuneisiin piirteisiin, kuten verbien rektioihin.  Rakenteet 

eivät kuitenkaan vakiintuneimmillaankaan ole ehdottoman muuttumattomia. (Bybee 

2006: 711; Cadierno & Ellis 2009: 111–112; käyttöpohjaisesta mallista myös Tomasello 

2000.) 
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2.3. Fraseologiset yksiköt ja kielenoppiminen 

Puhuttaessa tai kirjoitettaessa jokaisen sanan muodostamiseen liittyy paljon prosessoi-

tavaa tietoa. Käyttökonteksti vaikuttaa sananmuotoihin ja sananmuodot ympäröivään 

kontekstiin. Teoriassa kielenkäyttäjän pitäisi prosessoida jokaisen yksittäisen sanan-

muodon kohdalla erikseen ainakin sanan asema lauseessa, sanaluokka ja siihen liittyvä 

morfologia sekä sanan kanssa esiintyvät muut sanat ja niiden aiheuttamat muutokset. 

(Puro 1999: 2; Jantunen 2009: 356–357.) 

 

Useat kielitieteen eri suuntauksia edustavat tutkijat ovat huomanneet, että yhtä sanaa 

laajempien rakenteiden oppiminen tekee kielenkäytöstä sujuvampaa, koska silloin ei 

tarvitse keskittyä erikseen jokaisen yksittäisen sananmuodon muodostamiseen tai 

ymmärtämiseen. Esimerkiksi Nattingerin ja DeCarricon (1992: 1, 24–30) tutkimusten 

perusteella näyttää siltä, että erilaisten kielellisten yksiköiden yhdistelmien rooli kielen 

omaksumisessa ja käytössä on erittäin suuri sekä lapsen äidinkielenkehityksessä että 

myöhemmin elämässä muita kieliä opittaessa. Samanlaisiin tuloksiin tutkimuksissaan 

ovat päätyneet myös esimerkiksi Nesselhauf (2005: 2), Kjellmer (1991: 124–125) ja 

Tomasello (2000: 77). 

 

Kielenoppijan leksikaalisen kompetenssin ja muistin suhdetta tutkineet psykolingvistit 

ja kognitiotieteilijät olettavat tutkimustensa perusteella, että sanaston oppiminen ta-

pahtuu nimenomaan monisanaisten rakenteiden tallentuessa muistiin. Esimerkiksi Nick 

C. Ellis (2003) ja Peter Robinson (2003) ovat huomanneet, että opetuksessa huomion 

kiinnittäminen monisanaisiin rakenteisiin yksittäisen sanojen sijaan hyödyttää kie-

lenoppijaa. 

 

Ellisin (2003: 68–69) mukaan sanan- ja rakenteenvalinnat, kirjoitettuna tai puhuttuna, 

ovat usein ennustettavissa kontekstista, koska kielenkäyttäjät pyrkivät ekonomisuu-

teen hyödyntämällä idiomaattisia ilmauksia. Kielenoppimisprosessi alkaa siitä, kun op-

pija omaksuu useamman yksikön muodostaman vakiintuneen idiomaattisen raken-

teen, jonka Reiman (2011: 143) on nimennyt köntäksi (engl. chunk). Ellisin mukaan tii-

viin monisanaisen rakenteen eli köntän omaksumisen vie oppijan huomiota yhtä pal-
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jon, kuin sen yksittäisen osan (Ellis 2003: 78–79) . On siis yhtä vaivatonta opetella fraasi 

hyvää päivää kuin pelkästään hyvää. 

 

Oppija tekee havaintoja ilmauksen tyypillisestä käyttötilanteesta ja kontekstista. Sen 

pohjalta hän huomaa eri ilmausten yhtäläisyyksiä ja eroja. Näistä piirteistä syntyy yleis-

tyksiä, rakenteellisia sääntöjä, joiden varaan omaksuttava kieli rakentuu. Aiempien ko-

kemusten ja omaksuttujen könttien perusteella syntyy analogioita ja niistä rakentuu 

taas uusia kielenkäytön keinoja. Kielenomaksuminen on siis assosiatiivista. (Bybee 

2006: 713; Ellis 2003: 74–75; Ivaska 2010: 85; Kotilainen 2007: 48. Analogiasta kie-

lenoppimisessa ks. esim. Itkonen 2005: 63, 125.) 

 

Oppija siis havainnoi hyvää päivää -fraasin käyttöä eri tilanteissa. Tarpeeksi usein kuul-

tuaan sen, hän sekä muistaa sen, että osaa käyttää sitä oikeissa tilanteissa, vaikka ei 

olisikaan saanut eksplisiittistä ohjausta tervehdyksen käyttöön tai selostusta sen mer-

kityksestä ja muoto-opillisista yksityiskohdista. Hän on oppinut assosioimaan sen ai-

kaan ja paikkaan tai ihmisiin. Hän myös ehkä oppii, että fraasista voi käyttää lyhempää 

muotoa päivää ja jopa, että siihen voi vastata toistolla: päivää, päivää. Kun oppija tun-

tee hyvää päivää-fraasin, hänen on helppo oppia hyvää iltaa jne. Samalla hän oppii 

paitsi tervehdyksissä käytetyn partitiivirakenteen, myös adjektiivin ja eri vuorokau-

denaikojen nimet, joita voi käyttää muita fraseologisia yksiköitä omaksuessaan. 

 

Natiivi kielenkäyttäjä oppii lähimerkityksisten ilmausten pienet erot vuosien saatossa 

kieltään omaksuessaan. Usein lähimerkityksisten ilmaisujen erot löytyvät vain käyt-

töyhteydestä ja sananvalintaan liittyvät säännöt ovat hyvin hienovaraisia. Ne eivät 

useinkaan perustu kielenulkoiseen todellisuuteen, joten ne eivät ole kielenoppijan pää-

teltävissä. Saavuttaakseen tarkan ja kompleksisen kielitaidon kielenoppija tarvitsee 

myös eksplisiittistä tietoa sanojen käyttöyhteyksien eroista. Korpusten perusteella 

saadaan luotettavaa tietoa siitä, miten ja millaisissa yhteyksissä sanoja oikeasti käyte-

tään. (Biber ym. 1998: 100; Jantunen 2009: 356–357, 361.) 
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2.4. Korpukset ja sanaston tutkimus 

Korpusaineistoihin perustuvalle tutkimukselle on ominaista aitojen kielenpiirteiden 

analyysi autenttisessa kontekstissa, laajaan luonnolliseen kielenkäyttöön perustuvan 

aineiston pohjalta tietokoneita ja sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä 

hyödyntäen (Biber ym. 1998: 4). Korpuslingvistiikka noudattaa kontekstuaalisen se-

mantiikan periaatetta luonnolliseen kielenkäyttöön perustuvasta tutkimuksesta. Kie-

lenkäyttöä ei siis nähdä kielijärjestelmän ilmentymänä vaan ensisijaisena tutkimuskoh-

teena, josta järjestelmää ei voi erottaa (Harris & Taylor 1997: 208, 209, 211).  

 

Korpuksien hyödyntäminen nimenomaan leksikografisessa tutkimuksessa on ollut 

yleistä. Usein tutkimuksissa etsitään sanojen välisiä systemaattisia yhteyksiä. Koska 

kontekstuaaliseen semantiikkaan nojautuen ajatellaan, että merkitys muodostuu ni-

menomaan käyttöyhteydessä, merkityksiä voidaan tutkia vain perehtymällä sanojen 

esiintymisympäristöön. Monet korpuslingvistiset sanastotutkimuksen ovat keskittyneet 

sanojen synonymian tutkimiseen ja erityisesti synonyymisten sanojen erilaisten käyt-

töyhteyksien selvittämiseen. (Biber ym. 1998: 21–23.) 

 

Usean muun kielitieteen suuntauksen tavoin kontekstuaalinen semantiikka kyseen-

alaistaa täydellisen synonymian olemassaolon. Hyvin lähimerkityksisiäkin sanoja erot-

taa niiden käyttöyhteys. Tutkittavan sanan lähiympäristössä esiintyvät sanat ja raken-

teet kertovat synonyymisten sanojen käytön eroista. (Biber ym. 1998: 25, Jantunen 

2004: 87–89; 2009: 358, 371; vrt. kuitenkin Päiviö 2007.) 

 

Korpuslingvistiikassa usein käytetyt termit kollokaatio ja kolligaatio ovat Firthin perin-

töä. Griesin (2008: 16) mukaan Firth käytti kolligaatio-termiä kuvatessaan kieliopillisten 

rakenteiden yhteisesiintymistä, mutta nykyisin termiä käytetään yleensä leksikaalisen 

yksikön (tai useamman) ja kieliopillisen rakenteen (esim. sijanvalinta tai lauseasema) 

toistuvasta myötäesiintymistä (ks. myös Jantunen 2009: 359 ja Firth 1968: 182). For-

maalissa kielitieteessä leksikkoa ja kielioppia erottavaa rajaa on usein korostettu, mut-

ta esimerkiksi korpuslingvistiset tutkimukset ylittävät rajaa jatkuvasti (Gries 2008:16; 

ks. myös Sinclair 2004: 176). Muutenkin brittiläisen tradition, kuten koko käyttöpohjai-
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sen lingvistiikan, piirissä on korostettu sanaston ja kieliopin erottamattomuutta ja kes-

kinäistä riippuvuussuhdetta (Stubbs 1996: 36). 

 

Kollokaatio-termiä käytetään nykyisin monenlaisissa merkityksissä, mutta eri määri-

telmille on yhteistä Firthin (1964: 194–196) ajatus siitä, että sanojen merkitys muodos-

tuu sen esiintyessä toisten sanojen kanssa. Kollokaatio siis kertoo leksikaalisen valin-

nan kontekstuaalisuudesta. Korpuslingvistiikassa kollokaatio yleensä tarkoittaa le-

kesikaalista myötäesiintymää eli sanojen tilastollisesti merkittävää toistuvaa esiinty-

mistä yhdessä. (Stubbs 1996: 35, 172–181; Gries 2008: 10; Jantunen 2009: 358.) Tässä 

tutkielmassa tutkin modaaliverbien infinitiivikollokaatteja. 

 

Jantusen (2004: 24, 361) mukaan korpuslingvistiikan parissa on keskitytty leksikaalisiin 

yhteisesiintymisiin ja jätetty huomiotta abstraktimmat rakenteet. Kontekstuaalisen 

semantiikan tutkimuksen kannalta on kuitenkin tärkeä huomioida yksittäisiä sanoja 

laajemmat piirteet. Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi semanttisen prosodia ja prefe-

renssi.  

 

Semanttinen prosodia tarkoittaa merkitysauraa, joka yhdistää merkittävää osuutta sa-

nan kollokaateista. Sen täytyy esiintyä aineistossa riittävän frekventisti ollakseen sään-

nönmukaista. (Louw 1993: 157.) Kollokaattien kielteiset merkityssisällöt tuottavat ne-

gatiivisen prosodian ja myönteiset merkityssisällöt positiivisen prosodian. Englannin 

kielessä esimerkiksi cause-verbin (’aiheuttaa’) kollokaatit ovat lähinnä epämiellyttäviä 

ja epätoivottavia, joten sen prosodia on negatiivinen. Provide-verbin (’tarjota’) se-

manttinen prosodia taas on positiivinen, koska sen kollokaateilla on yleensä toivottava 

ja myönteinen merkityssisältö. Semanttinen prosodia siis heijastaa kielenkäyttäjän 

asennetta, ja sen tehtävä on ohjata ilmauksen tulkintaa. (Stubbs 2001: 65.) 

 

Semanttisen prosodian kanssa hieman päällekkäinen mutta yleensä tarkempi käsite on 

semanttinen preferenssi. Se kuvaa lemman tai sananmuodon ja semanttisesti toisiinsa 

liittyvän kollokaattijoukon suhdetta (Stubbs 2001: 65). Stubbs (2001: 64) antaa se-

manttisesta preferenssistä esimerkiksi englannin kielen verbin commit (’tehdä, sitou-

tua, syyllistyä’). Sen kollokaateista suuri osa kuvaa rikollista tai vaarallista toimintaa. 
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Kollokaattien joukossa on esimerkiksi crime, murder, cuicide. Commit- verbillä toki on 

myös negatiivinen semanttinen prosodia, mutta prosodian aiheuttamat kollokaatit 

myös kuuluvat tarkempaan preferenssikategoriaan. 

 

Sanan kollokaatit voivat olla hyvin erilaisia, ja sillä voi olla useita semanttisia prosodioi-

ta ja preferenssejä. Kyse ei siis yleensä ole joko–tai-valinnasta, vaan vahvasta tendens-

sistä. (Jantunen 2009: 15.) Sanan semanttisen prosodian tai preferenssin ei tarvitse 

muodostua samassa asemassa tai edes samaan sanaluokkaan kuuluvista kollokaateista 

(Jantunen 2009: 24).  

 

Tässä tutkielmassa tarkastelen kuitenkin välttämättömyyttä ilmaisevien modaaliver-

bien semanttista prosodiaa ja preferenssiä lähinnä niiden infinitiivikollokaattien kautta. 

Suoraan aineistosta laskettavia kollokaatteja abstraktimpaa tasoa tutkittaessa tutkijan 

intuition merkitys kasvaa (Jantunen 2009: 24). Tutkimukseni perustuu korpusaineiston 

kvantitatiiviseen analyysiin, mutta semanttisia preferenssejä ja prosodioita eriteltäessä 

tulkintaa ei voi välttää. 
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3. MODAALIVERBIT 

3.1. Modaaliverbien määritelmiä 

Modaaliset kielenainekset kertovat muun muassa puhuttavan asiaintilan varmuudesta, 

mahdollisuudesta, välttämättömyydestä ja toivottavuudesta. Suomen kielessä esimer-

kiksi todennäköisyyttä voidaan ilmaista esimerkiksi adjektiivien (esim. mahdollinen), 

adverbien (varmaankin), partikkeleiden (ehkä) ja verbien avulla. Verbeillä voidaan il-

maista samanlaista modaalisuutta esimerkiksi modusten (potentiaali) ja modaaliver-

bien avulla (esim. saattaa). (Kangasniemi 1992: 9, VISK § 1551.) 

 

Suomessa modaaliverbikategoria ei ole muoto-opillisesti yhtä selkeästi rajattu kuin 

esimerkiksi englannissa, joten kategorian sisältö ja perusteet vaihtelevat eri tutkijoilla 

(Kangasniemi 1992: 6, 291). Ennen 1970-lukua tutkijat painottivat morfosyntaktisia 

ominaisuuksia, ja pääkriteerinä oli usein infinitiivitäydennys (ks. esim. Siro 1964: 89). 

Esimerkiksi Aarni Penttilän (1963: § 443) mukaan modaaliverbit esiintyvät saneliitoissa 

A- tai MA-infinitiivin kanssa. Modaaliverbin subjekti on Penttilän mukaan nominatiivi, 

joskus partitiivi (esim. eksistentiaalilauseessa) ja joskus lausesubjekti. Lause voi olla 

myös subjektiton. Hän ei kuitenkaan lukenut modaaliverbeihin genetiivisubjektin saa-

via verbejä. Sen sijaan A-infinitiivitäydennyksen saavat verbit, kuten alkaa, kuuluvat 

hänen modaaliverbijoukkoonsa. 

 

Genetiivisubjektittomuuden vaatimus jätti välttämättömyyttä ilmaisevat nesessiiviver-

bit (esim. Minun pitää syödä) modaaliverbikategorian ulkopuolelle, mutta myöhem-

missä kielenkuvauksissa ne on laskettu mukaan. Auli Hakulisen ja Fredrik Karlssonin 

alun perin vuonna 1979 ilmestyneessä Nykysuomen lauseopissa modaaliverbit määri-

tellään morfosyntaktisesti osaksi verbiketjua. Verbiketjussa kullakin verbillä on oma 

leksikaalinen merkityksensä. Nykysuomen lauseopin mukaan modaaliverbit vaativat 

kumppanikseen infinitiivin. Modaaliseksi verbiketjun tekee kuitenkin se, että tämä 

modaaliverbin ja infinitiivin muodostama verbiketju ilmaisee mahdollisuutta, kykyä, 

välttämättömyyttä, pakkoa tai luvallisuutta. (Hakulinen & Karlsson 1995: 232–233.)  

Määritelmä on siis paitsi morfosyntaktinen myös semanttinen. 
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Heikki Kangasniemi (1992: 2) nojautuu modaaliverbien määritelmässään pelkästään 

semantiikkaan ja modaalilogiikan traditioon. Kangasniemen mukaan modaalisuus on 

ennen kaikkea semanttinen ilmiö, joten on loogista määritellä myös modaaliverbien 

kategoria semanttisesti. Modaaliverbit ovat verbejä, jotka indikoivat väitteen tai tapah-

tuman totuudenmukaisuutta, fyysistä mahdollisuutta tai pakkoa ja normien mukaista 

lupaa tai kieltoa. Heikki Kangasniemen modaalikäsityksen mukaan suomen kielessä on 

14 enemmän tai vähemmän modaaliverbiksi laskettavaa verbiä: VOIDA, SAADA, SAAT-

TAA, SOPIA, TAITAA, MAHTAA, PYSTYÄ, KYETÄ, PÄÄSTÄ, JOUTUA sekä nesessiiviset PI-

TÄÄ, TÄYTYÄ, TULLA ja TARVITA. (Kangasniemi 1992: 6, 291.) 

 

Ison suomen kieliopin modaaliverbimääritelmä perustuu Nykysuomen lauseopin tavoin 

merkitykseen sekä verbien muoto-oppiin ja lauseasemaan. Nykysuomen lauseoppiin 

verrattuna määritelmä on tarkempi. Modaaliverbi on verbiketjun finiittiverbi ja muo-

dostaa A-infinitiivin perusmuodon tai MA-infinitiivin illatiivin kanssa kaksi- tai moniver-

bisen predikaatin. Modaaliverbeiksi lasketaan Kangasniemen listaamien lisäksi esimer-

kiksi OSATA ja KANNATTAA. Keskeisimmiksi välttämättömyyttä ilmaiseviksi modaali-

verbeiksi Isossa suomen kieliopissa nimetään TÄYTYÄ, PITÄÄ, TARVITA ja JOUTUA, sekä 

mahdollisuutta ilmaisevat VOIDA, SAATTAA, TAITAA ja MAHTAA. (VISK § 496, 542, 

1562–1565.) 

 

Nykysuomen lauseoppi nostaa modaaliverbien joukosta kolme tyyppiverbiä, jotka 

edustavat ryhmäänsä. VOIDA-verbit ilmaisevat mahdollisuutta ja kykyä (esim. OSATA ja 

PYSTYÄ), SAADA-verbit lupaa (esim. SALLIA ja SUODA) ja TÄYTYÄ-verbit välttämättömyyttä 

ja pakkoa (esim. JOUTUA ja PITÄÄ). (Hakulinen & Karlsson 1995: 232.) Nämä edustaja-

verbit eivät välttämättä ole frekventeimpiä modaaliverbejä, mutta ne ovat tyyliltään 

neutraaleja, niiden merkitys ei ole liian erikoistunut mutta toisaalta ne eivät myöskään 

ole liian monimerkityksisiä (kuten esim. PITÄÄ). Tässä tutkielmassa keskityn TÄYTYÄ-

verbeihin. Rajaukseni perustuu paitsi verbien merkitykseen myös niiden frekvenssiin: 

tutkin frekventtejä erityyppistä välttämättömyyttä, velvollisuutta ja suositeltavuutta 

ilmaisevia verbejä. 
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3.2. Nesessiiviverbit 

JOUTUA-verbiä lukuun ottamatta TÄYTYÄ-verbit esiintyvät nesessiivirakenteessa. Se on 

välttämättömyyttä ilmaiseva verbiketju, jossa predikaatti muodostuu yksikön kolman-

nessa persoonassa olevasta finiittisestä verbistä ja A-infinitiivin perusmuodosta, kuten 

alla esimerkissä 1. Nesessiivirakenteessa predikaatti voi olla myös OLLA-verbin ja VA-

partisiipin muodostama verbiliitto (esim. 2) tai nominaalinen on pakko tai on määrä -

rakenne. Rakenteen subjekti on tunnusmerkillisesti genetiivissä, mutta myös partitiivi- 

ja nominatiivisubjekti ovat mahdollisia lähinnä eksistentiaalilauseessa (esim. 3). Raken-

teessa nesessiivipredikaatti kuvaa kokijan ja velvollisuudeksi asetetun teon suhdetta 

(VISK § 505, 1580; Vilkuna 2000: 282–283). 

 

(1) Pienten lasten pitää olla kilttejä --. KLK 2000. 

(2) Kuntien on saatava riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen --. KLK 2000. 

(3) -- vähänkin laajemmilla perunaviljelmillä pitäisi nyt olla ruton torjuntasuojaus 

päällä --. KLK 2000. 

 

Nesessiiviverbeille sekä muille välttämättömyyttä ja mahdollisuutta ilmaiseville mo-

daaliverbeille on tyypillistä esiintyminen nollasubjektilauseissa. Tällainen subjektiton 

rakenne tulkitaan Ison suomen kieliopin mukaan ihmistarkoitteiseksi, ja 0-subjektia 

käytetään useimmiten silloin, kun puhuja puhuu itsestään. Ison suomen kieliopin ai-

neistona käytetyssä Parole-korpuksessa KANNATTAA esiintyy nollasubjektillisena 80 

prosentissa tapauksista. Myös PITÄÄ ja TÄYTYÄ esiintyvät aineistossa useammin ilman 

subjektia kuin ilmisubjektin kanssa. (VISK § 1354.) 

 

Jos TÄYTYÄ-verbejä tarkastellaan merkityksen kannalta ilman muotorakenteen rajoituk-

sia, JOUTUA-modaaliverbi kuuluu nesessiiviverbien joukkoon. Lisäksi puhekielessä käy-

tetään usein verbiketjussa JOUTUA-verbin kanssa A-infinitiiviä, vaikka kirjoitetussa 

yleiskielessä verbiketjun lopussa on MA-infinitiivin illatiivi. (VISK § 470.)  
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3.3. Modaalisuuden lajit ja TÄYTYÄ-verbit 

Modaaliset ilmaukset, erityisesti modaaliverbit, on kielenkuvauksissa ja tutkimuksissa 

jaettu usein ryhmitelty sen mukaan, ilmaisevatko ne dynaamista, deonttista vai epis-

teemistä mahdollisuutta tai välttämättömyyttä (ks. esim. VISK § 1562; Hakulinen & 

Karlsson 1995: 262). PITÄÄ, TÄYTYÄ ja TARVITA voivat ilmaista kaikkia kolmea modaali-

suuden lajia (Kangasniemi 1992: 341, 345, 353). Tulkitaanko verbi episteemistä, 

deonttista vai dynaamista välttämättömyyttä ilmaisevaksi, riippuu kontekstista ja ky-

seisen modaaliverbin taivutusmuodosta. 

 

Episteeminen modaalisuus kuvaa väitteen tai asian mahdollisuutta tai välttämättö-

myyttä olla totta (Palmer 2001). Nykysuomen lauseopin mukaan luonnollisessa kieles-

sä suurin osa modaalisuuden ilmauksista on ”Sen täytyy olla niin” -lauseen tapaista 

episteemistä modaalisuutta (Hakulinen & Karlsson 1995: 263). Episteeminen arvio asi-

antilasta voi olla varma, kuten edellä, tai epävarma kuten Heikki Kangasniemen (1992: 

177) esimerkissä: ” -- rauhoittavien lääkkeiden -- pitäisi lievittää vaivat.” 

 

Sekä TÄYTYÄ että PITÄÄ voivat ilmaista episteemistä modaalisuutta eli sitä, että jokin 

on ilmeistä tai luonnollista. Verbi voidaan tulkita episteemiseksi, jos se on konditionaa-

lin preesensissä tai perfektissä. Silloin ilmaus jättää tilaa epävarmuudelle: asia voi olla 

myös toisin kuin ilmaisu esittää. Myös indikatiivin imperfekti voidaan tulkita episteemi-

sesti. Silloin ilmaus implikoi, että jotakin, jonka olisi pitänyt olla varmaa, ei tapahtunut-

kaan. TÄYTYÄ- ja PITÄÄ-verbien episteemistä käyttöä erottaa varmuus. Kangasniemen 

(1992: 345) mukaan TÄYTYÄ ilmaisee suurempaa varmuutta kuin PITÄÄ. (Kangasniemi 

1992: 345.)  

 

Heikki Kangasniemen (1992: 342) mukaan PITÄÄ-verbiä käytetään useimmin deontti-

sena. Deonttisiksi tulkittavat TÄYTYÄ-verbit ilmaisevat puhujan tai ympäröivän yhteisön 

normien mukaista velvollisuutta, jonka kohde on tiedostava olio. (VISK § 1554–1556, 

1562.) Tällainen olio voi inhimillisen toimijan lisäksi olla taho, joka metonymian kautta 

saa inhimillisiä ominaisuuksia, kuten lauseessa ”-- Etelä-Afrikalle ja Portugalille pitää 

asettaa taloudellisia ja diplomaattisia pakotteita.” TÄYTYÄ-verbin deonttinen voima on 
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korkeampi kuin PITÄÄ-verbin (Kangasniemi 1992: 99, 111). Lisäksi Ison suomen kie-

liopin (1561–1562) mukaan TÄYTYÄ-verbi eroaa modaalisesta PITÄÄ-verbistä sen suh-

teen, millainen implikaatio siihen liittyy. TÄYTYÄ-verbi implikoi, että modaalisuuden la-

jista riippumatta sen infinitiivitäydennyksen ilmaisema propositio tapahtuu ja on tosi. 

 

Nesessiivirakenteessa TULLA ilmaisee jonkin tekemisen tai asiantilan deonttista pak-

koa, välttämättömyyttä tai velvollisuutta, sekä sitä, että on syytä, tarpeen tai sopivaa 

tehdä jotakin. Usein se vetoaa velvoittavuudessaan vahvasti normiin, mutta sen vel-

voittavuus on hieman heikompi kuin TÄYTYÄ-verbin, kuten Kangasniemen esimerkissä: 

”Pelastusrengas on tehokas ja sen tulee sijaita niin, että se on helposti veteen heitettä-

vissä”. (Kielitoimiston sanakirja s.v. tulla; VISK § 1564; Kangasniemi 1992: 111, 347–

348.) 

 

Dynaaminen välttämättömyys tarkoittaa fyysistä pakkoa toimia. Pakko perustuu ha-

vaintoon ulkoisista olosuhteista tai toimijan sisäisistä ominaisuuksista (VISK § 1554–

1556, 1562). Esimerkiksi lauseessa Monessa perheessä joutuu eurooppalainen rouva 

pesemään wc:n vaikka ei mitään muuta tekisikään (Kangasniemi 1992: 53) rouvan on 

todennäköisesti ulkoisten olosuhteiden takia pakko toimia: vaikka joku muu siivoaisi 

muut paikat, wc:tä kukaan muu ei pese, joten rouvan on välttämätöntä tehdä se itse. 

Verbit TÄYTYÄ tai JOUTUA ilmaisevat dynaamista välttämättömyyttä, joka yleensä 

myös johtaa tulokseen (Palmer 1979: 91–107; Laitinen 1992: 185–199). Verbiketjun il-

maisema toiminta siis yleensä toteutuu, pitää paikkansa tai on jo toteutunut. 

 

Kielitoimiston sanakirjassa modaalinen KANNATTAA tarkoittaa, että jotakin on sopivaa, 

paikallaan, hyödyllistä, edullista, tuottavaa tai mahdollista tehdä, sekä jonkin asian sie-

tämistä (KS s.v. kannattaa). KANNATTAA ilmaisee yleensä praktista deonttista välttä-

mättömyyttä: Jotakin on hyvä tehdä, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Esi-

merkiksi TÄYTYÄ ja PITÄÄ ilmaisevat useimmiten kausaalista pakkoa, mutta KANNAT-

TAA-verbin merkityssisältö liittyy kausaalisuutta enemmän tarkoituksenmukaisuuteen: 

KANNATTAA-ketjun infinitiivin ilmaisema toiminto on tavalla tai toisella kohteelle hyö-

dyllinen. (VISK § 1555.)   
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Sama modaalinen ilmaus voi eri konteksteissa ilmaista erilaista mahdollisuutta tai vält-

tämättömyyttä. Lajijako ei ole tiukkarajainen, ja joskus modaalisuuden laji ei ole selvä 

edes kontekstissa. (VISK § 1566.) Jakoa on myös kritisoitu sen häilyvyyden ja monimut-

kaisuuden takia (ks. Sarmola 2001). 

 

3.4. Modaaliverbit oppijankielentutkimuksessa 

Oppijansuomen modaaliverbeistä on tehty tietääkseni yksi pro gradu -tutkielma (Heidi 

Haltia 2015). Muita asioita käsitelleissä tutkimuksissa on huomattu haasteet, joita 

suomen modaaliverbien oppimisessa on (ks. esim. Paavola 2008, Ivaska 2014, Niiranen 

2008). Näissä tutkimuksissa on huomattu, että kielenoppijat käyttävät JOUTUA- ja TUL-

LA-modaaliverbejä huomattavasti vähemmän kuin natiivit kielenkäyttäjät (Haltia 2015; 

Ivaska 2014). Toisaalta taas TÄYTYÄ-verbi esiintyy oppijankielisissä teksteissä natiivikie-

lisiä selvästi tiheämmin (Haltia 2015; Kallioranta 2009).  

 

Suomea Suomessa oppivat omaksuvat yleensä ensin nesessiiviverbin PITÄÄ, vieraana 

kielenä oppivat taas TÄYTYÄ-verbin (Paavola 2008, Puro 2000). Lisäksi Suomessa oppi-

vat näyttävät käyttävän modaaliverbejä enemmän kuin vieraana kielenä oppivat (Paa-

vola 2008: 50, 56; Haltia 2015: 98). Myös Niirasen (2008: 300–302) havaintojen mu-

kaan kaksikielisessä ympäristössä suomea oppineet opiskelijat käyttävät modaaliverbin 

ja A-infinitiivin yhdistelmää selvästi enemmän kuin luokkahuoneympäristössä opiskel-

leet. 

 

Heidi Haltia on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Modaaliverbien käyttö oppijan-

suomessa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla A2–C2 (2015) modaaliverbien 

esiintymistä suomea vieraana kielenä opiskelevien kirjoituksissa. Hänen mukaansa 

suomenoppijat eivät hyödynnä suomen kielen koko modaaliverbivalikoimaa (Haltia 

2015: 94). Tutkielmasta käy myös ilmi, että PITÄÄ ja JOUTUA-modaaliverbit aliedustu-

vat kielenoppijoiden teksteissä. Haltia kuitenkin varovaisesti kyseenalaistaa PITÄÄ- ja 

etenkin JOUTUA -verbin yleisyyden nykysuomessa, koska hänen tutkielmansa modaali-

verbien natiivikielen frekvenssit perustuvat Kangasniemen (1992: 292) ja Ikolan ym. 

(1989: 283) vanhaan aineistoon. (Haltia 2015: 56, 68.) Kangasniemen pääasiallisena ai-
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neistona on ollut Oulun korpus, joka on 1960-luvun yleiskielen tutkimusmateriaali, ja 

vuosina 1951–1961 ilmestynyt Nykysuomen sanakirja.  

 

Ivaska (2014: 179–180) on verrannut akateemisia S1-tekstejä ja edistyneitä S2-tekstejä. 

S1-aineistossa esiintyy merkittävästi S2-aineistoa enemmän A-infinitiivin perusmuotoa 

ja yksikön kolmannen persoonan preesensiä. Molemmissa tapauksissa frekvenssieron 

syynä ovat erot modaalisuuden ilmaisemisessa. A-infinitiivi esiintyy S1-aineistossa 

useimmin (90 %) nimenomaan modaalisen verbiketjun osana. S2-aineistossa modaali-

sia verbiketjuja on huomattavasti vähemmän. Mahdollisuutta ilmaisevasta SAATTAA-

finiittiverbistä tai välttämättömyyttä ilmaisevasta TULLA-finiittiverbistä sekä A-

infinitiivistä koostuvat verbiketjut ovat yleisiä S1-aineistossa, mutta eivät S2-

aineistossa. 

 

Myös yksikön kolmannen persoonan konditionaalin preesens on S1-aineistossa S2-

aineistoa merkittävästi frekventimpi. Sitä seuraa yleensä A-infinitiivi ja konditionaalia 

edeltää genetiivinen subjekti, eli verbimuoto esiintyy tyypillisesti modaalisissa ilmauk-

sissa. Erityisesti TULLA-verbin yksikön kolmannen persoonan konditionaalin preesens 

on yleisempi S1-aineistossa. Frekvenssiero kiteytyy X:n tulisi A-infinitiivi  

-konstruktioon. Ivaskan tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että modaalikonstruktiot 

kaiken kaikkiaan ovat S1-aineistossa yleisempiä kuin S2-aineistossa. (Ivaska 2014: 179–

181.) 

 

TÄYTYÄ on korostunut kielen opetuksessa muiden välttämättömyyttä ilmaisevien ver-

bien kustannuksella. Tämä näkyy erityisesti kielialueen ulkopuolella opiskelleiden kie-

lenkäytössä, kuten Haltian (2015) tutkimus osoittaa. Kielenopetus ja suomen oppikirjat 

ovat siis nostaneet TÄYTYÄ-verbin merkittävimmän välttämättömyyttä ilmaisevan ver-

bin asemaan. 

 

Esimerkiksi Leila Whiten alkeisoppikirjassa From Start To Finnish – a Short Course in 

Finnish (2013: 172–175) pakollisuutta ilmaisevista verbeistä esitellään ensin TÄYTYÄ ja 

negatiivinen vastine EI TARVITSE. Hieman myöhemmin esitellään myös PITÄÄ. Lisäksi 

lopuksi kuvataan lyhyesti on pakko -rakenne ja puhekielen täytyy-muodon vastineena 
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tarttee ja negatiivinen ei tartte. TÄYTYÄ esiintyy dialogissa ja tehtävien mallilauseissa 9 

kertaa, PITÄÄ 4. 

 

Funktionaalisuutta ja kommunikaatiotaitoja korostavassa Oma suomi -kirjassa (Kupari-

nen & Tapaninen 2015: 3, 137) esitellään TÄYTYY ja sen negatiivisena vastineena ei 

tarvitse. Muita pakollisuutta ilmaisevia verbejä ei esitellä, mutta myöhemmin kirjan 

teksteissä tosin esiintyvät nesessiiviset PITÄÄ ja KANNATTAA. Tekijöiden mukaan TÄY-

TYÄ valittiin, koska se ilmaisee monenlaista nesessiivisyyttä. PITÄÄ koettiin liian vaike-

aksi sen monimerkityksisyyden vuoksi ja on pakko -rakenne liian voimakasta pakkoa 

ilmaisevaksi. JOUTUA ja TULLA-verbien esittelyä tekijät eivät harkinneet missään vai-

heessa. Sen sijaan KANNATTAA-verbistä tekijät keskustelivat suunnitteluvaiheessa, 

mutta päättivät jättää eksplisiittisen kielitieto-osuuteen vain TÄYTYÄ-verbin. (Terhi Ta-

panisen sähköposti 11.10.2015.) 
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4. AINEISTON KÄSITTELY JA HAKULAUSEKKEET 

 

Tutkimukseni eteni seuraavasti: Hain Korp-ohjelmasta hakulausekkeilla TÄYTYÄ-verbien 

esiintymät aineistoissa, laskin esiintymisfrekvenssit ja frekventeimmät infinitiivikollo-

kaatit sekä analysoin eri verbien kollokaattien eroja. Tarkastelin Korp-ohjelman avulla 

myös eri verbien morfosyntaktisen käytön eroja sekä vertailin tekstilajeja, joissa ne 

esiintyvät. Lisäksi annotoin manuaalisesti otoksen 2000-vuoden aineistosta ja tutkin 

otoksesta PITÄÄ-ketjujen subjekteja ja muita kotekstin piirteitä.  

 

Hain aineistosta haluamani sananmuodot kirjoittamalla hakuehdon CQP-

hakulausekkeena Korp-alustalla edistyneen haun välilehdessä. CQP (Corpus Query Pro-

tocol) on kyselykieli, jolla voi Korpissa määritellä haettaville saneille erilaisia ominai-

suuksia. Konkordanssihakuja voi myös tehdä kirjoittamalla halutun sananmuodon yk-

sinkertaisen haun välilehteen tai tekemällä monisanahaun laajennetun haun välileh-

dessä. Kokeilin erilaisia lausekkeita ja tarkistin satunnaisotannalla haun toimivuutta. 

 

Kansalliskirjaston lehtikokoelma ja keskustelupalsta-aineisto, kuten suuri osa Korpissa 

saatavilla olevista korpuksista, on annotoitu automaattisesti Turku Dependency 

Treebank (TDT) -jäsentimellä (Lennes 2012b; ks. tarkemmin TDT:stä Haverinen, Nyb-

lom, Viljanen, Laippala, Kohonen, Missilä, Ojala, Salakoski & Ginter 2013). Annotointi 

tarkoittaa sitä, että aineiston saneet on jäsennetty ja saneisiin liittyvä kieliopillinen me-

tatieto on merkitty aineistoon. Siten aineistosta voidaan leksikaalisen pintatason lisäksi 

tehdä hakuja esimerkiksi sanaluokan perusteella. TDT-jäsennin mahdollistaa myös syn-

taktisten funktioiden käyttämisen haussa, joten saneen voi rajata esimerkiksi apuver-

biksi (aux). Korpin KLK:n aineisto on annotoitu myös morfologisen analyysin perusteel-

la, mutta valitettavasti hakukoodisto ei ollut vielä käytettävissä tätä tutkimusta tehdes-

sä. (Ks. tarkemmin Korpin korpusannotaatiosta ja hakusanoista Niemi 2014.) 

 

Hakulausekkeen [lemma=”pitää” & deprel=”aux”] ensimmäinen osa tarkoittaa PITÄÄ-

verbin kaikkia taivutusmuotoja. Jälkimmäinen osa rajaa hakutulokset lauseisiin, joissa 

verbi esiintyy nimenomaan apuverbin asemassa. Tarkastellessani aineistoa huomasin 

kuitenkin, että tutkimani modaaliverbit on jäsennetty yleensä apuverbeiksi, mutta 
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usein myös lauseen pääsanoiksi (ROOT), kuten esimerkissä 4, tai sivulauseessa muun 

muassa lausekomponentiksi (ccomp) (esim. 5). 

 

(4) Sen mukaan piti tärkeitä saksalaisten tavaroita kuljettaa naamioituina 

Rovaniemeltä Kemiin käyttämättä saksalaista henkilökuntaa. KLK 1979.  

(5) Se tarkoittaa sitä, että Ahon pitää saada ääniä kaikilta. KLK 2000. 

 

Infinitiivit taas voisi löytää aineistosta infinitiivimääre-hakusanalla (infmod), mutta suu-

rin osa verbiketjun infinitiiveistä on dependenssijäsennetty pääsanoiksi (ROOT). Infini-

tiivi voi olla myös lausekomplementti (ccomp), adverbiaalinen lauseenmääre (advcl), 

parataksi (parataxis), kopula (cop), rinnastus (conj) tai relatiivilausemääre (rcmod). 

 

Dependenssijäsennyksen käyttäminen modaalisten verbiketjujen etsimiseen tarkoittai-

si siis usean eri haun tekemistä ja yhdistämistä. Lisäksi hakulausekkeita täytyisi toden-

näköisesti täydentää muilla määritteillä, koska joukkoon tulisi liikaa ei-modaalisia ket-

juja. Dependenssijäsentimet eivät siis sovi tämän tutkimuksen tarkoituksiin, ja morfo-

logisen analyysin koodisto ei ole käytettävissä, joten hakulausekkeeni perustuvat auki-

kirjoitettuihin sananmuotoihin ja sanaluokkakoodaukseen.  

 

Testihakujen jälkeen nesessiiviverbien PITÄÄ, TULLA, TÄYTYÄ, KANNATTAA, TARVITA ja 

KUULUA hakulausekkeeksi muodostui seuraava (esimerkkinä PITÄÄ): 

[word="pi(t(ä(ä|isi|nyt|nee)|i)|dä)"][pos!="V"&word!=","]{0,3}[pos="V"&word=lemm

a&word=".+[aä]"]. Lausekkeen ensimmäisten hakasulkeiden sisältö kattaa nesessiivi-

verbin yksikön kolmannen persoonan kaikki muodot: pitää, pidä, pitäisi, pitänee, piti, 

pitänyt (tai vastaavasti esimerkiksi TULLA-verbin kohdalla tulee, tule, tulisi, tullee, tuli ja 

tullut).  

 

Viimeinen osa hakulausekkeesta tarkoittaa nesessiivirakenteeseen kuuluvaa infinitiiviä. 

Haetun sanan pitää siis olla verbi (pos=”V”) ja esiintyvän sananmuodon tulee olla sama 

kuin perusmuoto eli lemma (word=lemma). Koska annotointi sisältää jonkin verran vir-

heitä myös sanaluokan ja perusmuodon merkitsemisessä, olen lisännyt loppuun vielä 
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rajauksen, jonka mukaan kyseisen saneen täytyy päättyä a- tai ä-kirjaimeen. Lausek-

keella on siis pyritty rajaamaan haku a-infinitiivin perusmuotoon. 

 

Myös lauseenjäsennys- ja sanaluokka-annotointi sisältävät jonkin verran virheitä. 

Muun muassa osa A-infinitiivien perusmuodoista on jäsennetty nominien partitiiveiksi. 

Esimerkissä 6 A-infinitiivi kärsiä on jäsennetty lauseen objektiksi ja kärsä-substantiivin 

monikon partitiiviksi. Tällaisia virheitä on laajassa aineistossa kuitenkin vain murto-osa, 

joten olen merkinnyt infinitiiviä tarkoittavaan hakusanaan verbi-sanaluokkamerkinnän. 

  

(6) Ajattele, mitä tyttöjen täytyy kärsiä! KLK 1940. 

 

Väliin jäävä osa kertoo, että nesessiivirakenteen verbien väliin sopii nollasta kolmeen 

sanetta, joista yksikään ei ole verbi (V) tai pilkku. Näiden rajausten tarkoitus on sulkea 

ulkopuolelle verbin muu käyttö. Samalla myös modaalista käyttöä voi rajautua pois, 

mutta testihakujeni perusteella pois rajautuvien lausekkeiden joukosta vain 5–10 pro-

senttia on modaaliverbilausekkeita. PITÄÄ-verbin kohdalla hakutuloksissa korostui vie-

lä pitää jonakin ja pitää kiinni -fraasit. Jälkimmäisen poistin word!="kiinni"-

lausekkeella. word!=”.+n[aä]” taas jättää hakutuloksesta pois esimerkin 7 kaltaiset 

virkkeet. PITÄÄ-verbin lauseke on siis seuraava: [word="pi(t(ä(ä|isi|nyt|nee)|i)|dä)"] 

[pos!="V"&word!="kiinni"&word!=","&word!=".+n[aä]"]{0,3} [pos= "V"&word=lemma 

&word=".+[aä]"]. 

 

(7) Kötzin teosta voi pitää tarkastelun lähtökohtana tai hyödyntää rinnakkaisteok-

sena. KLK 1990. 

 

JOUTUA-verbin hakulauseke poikkeaa nesessiiviverbien hakulausekkeesta, koska sillä 

on täysi persoonataivutusparadigma: [lemma="joutua"&word!=".+kin"&word!=".+han 

"&word!=".+pa"][pos!="V"&word!=","]{0,3}[pos="V"&word=".+m[aä][aä]n"]. Hakuun 

kuuluvat kaikki JOUTUA-verbin persoonamuodot, modukset ja aikamuodot. Olen ra-

jannut hakutuloksista pois liitepartikkelin -kin, -pA tai -hAn sisältävät verbinmuodot, 

koska nesessiiviverbien haku ei niitä sisällä. Tällä rajauksella olen pyrkinyt pitämään 

hakutulokset keskenään vertailukelpoisina. 
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Keskustelupalstojen kielessä yhdistyy kirjoitetun ja puhutun kielen piirteitä. Puhekie-

lessä JOUTUA-verbi esiintyy MA-infinitiivin lisäksi joskus myös A-infinitiivin kanssa, jo-

ten teen haun myös hakulausekkeella, jonka lopussa määritellään A-infinitiivi MA-

infinitiivin sijaan: [lemma="joutua"&word!=".+kin"&word!=".+han"&word!=".+pa"][po 

s!="V"&word!=","]{0,3}[pos="V"&word=”lemma"&word=”.+[aä]"]. Lisäksi teen yksittäi-

siä hakuja puhekielisistä varianteista siten, että ensimmäinen hakusana on 

[word=”verbinmuoto”]. Esimerkiksi TARVITA verbin puhekielisen muodon tarvi haku-

lauseke olisi [word="tarvi"][pos!="V"&word!=","]{0,3}[pos="V"&word=lemma&word-

=".+[aä]"]. 

 

Hakulausekkeeseen jää vielä joitain ongelmia. Se sisältää edelleen joitain idiomaattisia 

rakenteita, joiden predikaatti on jossain muussa käytössä kuin modaaliverbinä, kuten 

esimerkissä 8. Lisäksi erityisesti Internet-keskusteluaineistossa lauseita ei aina ole ero-

tettu välimerkillä, joten hakutuloksesta löytyvät myös esimerkin 9 kaltaiset virkkeet 

joissa verbit eivät muodosta verbiketjua.  

 

(8) Ainoa ero käytännössä on että halpaa kelloa ei tule vietyä kellosepälle, kun 

halvemmaksi tulee ostaa uusi. IKA 2001–2015. 

(9) Luxus tulee siitä kun tietää että sieltäkin saattaa päästä jonakin päivänä hyvällä 

tuurilla takaisin kotiin. IKA 2001–2015. 
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5. TÄYTYÄ-VERBIT AINEISTOSSA 

5.1. TÄYTYÄ-verbien frekvenssit nykysuomen lehtiteksteissä 

Suomen merkittävimpinä välttämättömyyttä ilmaisevina verbeinä pidetään opetusma-

teriaalin perusteella PITÄÄ- ja TÄYTYÄ-verbejä (ks. esim. Kuparinen & Tapaninen 2015; 

White 2013). Myös esimerkiksi Kielikellon (Autio 2012) nesessiivilauseen subjektin sijaa 

koskevassa artikkelissa todetaan: ”Suomen kielen tyypillisimpiä välttämättömyyden il-

maisukeinoja ovat ns. nesessiiviverbit, joista yleisimmät ovat pitää ja täytyä. Nesessii-

viverbejä ovat lisäksi ainakin tulla, tarvita, kuulua ja kannattaa.” 

 

Aiemmassa modaaliverbien tutkimuksessa on usein viitattu Oulun korpukseen ja siihen 

perustuvaan Suomen sanomalehtikielen taajuussanastoon (SST 2004; ks. esim. Kan-

gasniemi 1992, Haltia 2015). Taajuussanastoon on koottu 9 996 yleisintä lemmaa. Se 

on koottu 1960-luvun kieltä sisältävästä Oulun korpuksen lehtitekstiaineistosta vuonna 

2004. Taajuussanaston listauksessa ei kuitenkaan ole huomioitu lemmojen eri merki-

tyksiä. Esimerkiksi TULLA-lemmaan on laskettu niin liikkumista kuin pakollisuuttakin 

ilmaisevat (KS 2014 s.v. tulla) ja KUULUA-lemmaan sekä velvoitetta että äänen korviin 

kantautumista ja omistussuhdettakin ilmaisevat verbit (KS 2014 s.v. tulla). Heikki Kan-

gasniemi on koonnut Oulun korpuksesta frekvenssilistan tutkimistaan modaaliverbeis-

tä. PITÄÄ esiintyy Oulun korpuksessa A-infinitiivin kanssa 294 kertaa, TULLA 182, TÄY-

TYÄ 152 ja TARVITA 94 kertaa. Lisäksi JOUTUA esiintyy MA-infinitiivin kanssa 213 ker-

taa. (Kangasniemi 1992: 322.) 

 

Kokosin KLK:n vuosien 1940–2000 lehtiaineistosta verbiketjujen finiittiverbeinä esiinty-

vien välttämättömyyttä ilmaisevien modaaliverbien frekvenssit Korp-työkalun avulla 

kuvioon 1. Verbien järjestys on sama kuin Kangasniemen listassa molemmissa listauk-

sissa esiintyvien verbien osalta. Myös frekvenssien keskinäiset suhteet ovat samat. PI-

TÄÄ-nesessiiviverbi esiintyy vuosien 1940–2000 aineistossa yhteensä 186 128 kertaa ja 

on aineistossani selvästi frekventein välttämättömyyttä ilmaiseva modaaliverbi. Toise-

na on JOUTUA. TULLA on kolmantena, TÄYTYÄ neljäntenä, sitten TARVITA, KANNAT-

TAA, TÄYTYÄ, on pakko ja viimeisenä KUULUA. Pienifrekventtisimmät on pakko ja KUU-

LUA olen jättänyt pois tarkemmista analyyseistä. 
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KUVIO 1. Täytyä-verbien absoluuttiset frekvenssit (KLK 1940–2000). 

KUVIO 2. TÄYTYÄ-verbien frekvenssit 100 000:ta sanetta kohden (KLK 1940–2000). 

 

Kuviossa 2 näkyy verbien frekvenssien muutos vuodesta 1940 vuoteen 2000. Koska eri 

vuosikymmenten aineistot ovat hyvin eri suuruiset, määrät on normalisoitu laskemalla 

kunkin verbin esiintymien määrä 100 000:ta sanetta kohden. Näin 1940-luvun valtava 

aineisto ei saa suurempaa painoarvoa kuin myöhempi suppeampi aineisto.  
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1980-luvun aineisto koostuu muista aineistoista poiketen lähes pelkästään Lakimies-

lehdestä. Lehti on Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen aikakauslehti, ja siinä julkaistaan 

oikeustieteellisiä artikkeleita, oikeustapauskommentteja ja alan kirja-arvosteluja (Laki-

miesyhdistyksen internetsivut). Artikkelit sisältävät paljon suosituksia, raportteja sekä 

suoria lakipykälälainauksia. TÄYTYÄ- sekä erityisesti TULLA-verbi korostuu 1980-luvun 

aineistossa muita vuosikymmeniä enemmän tekstilajin takia. 

 

Korp-alustan tilastotoiminnolla voi laskettaa hakuosumien määrän julkaisuittain. 

Laskenta ei kuitenkaan aivan toimi monisanaisten hakulauseiden kanssa, joten 

julkaisukohtaisten lukujen selvittäminen vaatii lukujen tulkintaa, koostamista ja 

laskemista. Vähensin tilastoista Lakimies-lehden lukemat ja vertasin esiintymien 

määrää. Näyttää siltä, että TÄYTYÄ-verbien suhteelliset frekvenssit ovat pysyneet eri 

vuosikymmeninä melko samankokoisina. Vanhimman ja uusimman aineiston vertailu 

kuviossa 3 kuitenkin paljastaa, että jos mukaan ei lasketa myöskään KANNATTAA-

verbiä, TÄYTYÄ-verbien yhteenlaskettu frekvenssi 100 000:ta sanetta kohden on 

pienentynyt hieman.  

 

 

KUVIO 3. TÄYTYÄ-verbien yhteenlaskettu suhteellinen frekvenssi eri vuosikymmeninä. 
 

Muutos on hienovarainen ja voi johtua esimerkiksi aineiston heterogeenisyydestä. 

Muutoksen syiden tutkiminen tarkoittaisi tekstianalyysiä laajemmasta kontekstista, 

jolloin ongelmaksi tulee KLK-aineiston rajoitukset: Osa lehtitekstiaineistoista ei salli 

virkettä laajempaa tarkastelua ja laajimmillaankin kontekstista saa esiin vain 
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muutaman virkkeen kokonaisuuden. On kuitenkin mahdollista, että ainakin osa 

muutoksen syistä liittyy TÄYTYÄ-verbien merkityksiin. 

 

KANNATTAA-verbiä on käytetty selkeästi enemmän 1950-luvulla ja sen jälkeen kuin 

1940-luvulla. PITÄÄ, TÄYTYÄ, TULLA, JOUTUA, on pakko ja KUULUA ilmaisevat 

velvollisuutta ja muuta pakkoa toimia infinitiivikollokaatin kuvaamalla tavalla. 

KANNATTAA sen sijaan kuvaa praktisempaa välttämättömyyttä: infinitiivin kuvaama 

toiminta ei niinkään ole pakollista vaan tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä. Siinä missä 

muut TÄYTYÄ-verbit kuvaavat kausaalista pakkoa, KANNATTAA esittää suosituksen 

toimintamallista, joka johtaa tavoitteeseen. (VISK § 1555, 1573, 1577). On siis mahdol-

lista, että TÄYTYÄ-verbien frekvenssien muutos heijastaa yleisempää lehtitekstien 

muutosta, jonka myötä teksteissä on vähemmän suoraviivaista ohjailua kuin aiemmin. 

 

Ajatusta tukee toisenlaisen tekstilajin, alkoholivalistustekstin, muutos. Minna 

Sääskilahden (2006: 239) mukaan vuosien 1933–1968 alkoholivalistusteksteille on 

ominaista käyttää lukijoiden ohjailuun nesessiivirakenteita, kun taas vuosien 1990–

2001 aineistossa ohjailu tapahtuu imperatiivin ja suositusten avulla. Myös 

auktoriteetteihin vetoaminen on vähäisempää myöhemmässä aineistossa. Vaikka 

alkoholivalistukset poikkeavat lehtikirjoitusten tekstilajista, muutokset vaikuttavat 

samansuuntaisilta. Sääskilahti  (2006: 239) toteaa myös, että kun valistustekstien 

ohjailu muuttui käskemisestä suosittelemiseksi, myös KANNATTAA-verbiä on alettu 

käyttää yleisemmin.  

 

5.2. TÄYTYÄ-verbien frekvenssit keskustelupalstoilla 

Internetin keskustelupalstat ovat hyvin erilainen kielellinen ympäristö kuin toimitetut 

sanoma- ja aikakauslehdet. Internetin keskustelupalstojen kieli varioi kirjoittajan, kes-

kustelusivuston ja viestin funktion mukaan. Siinä on normitetun kirjakielen piirteitä 

mutta usein myös puhekielen piirteitä. (Crystal 2002: 28, Arpo 2005: 18.) Piirteiden 

määrä riippuu esimerkiksi viestin suunnitteluun käytetystä ajasta ja keskustelun tem-

mosta, mutta myös siitä, kuinka puheenomaista ilmaisua viestin kirjoittaja tavoittelee. 

Puheenomaisuutta tavoitellaan esimerkiksi silloin, kun halutaan osoittaa humoristi-
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suutta tai pehmentää viestiä kiihkeäsävyisissä keskusteluissa. (Heimala-Lindqvist 2010: 

15–20, 95.) 

 

Kuviosta 4 näkyy, että kaikkia tutkimiani välttämättömyyttä ilmaisevia modaaliverbejä 

käytetään keskustelupalstoilla suhteessa enemmän kuin KLK:n lehtiaineistossa. 

Internet-keskusteluaineistossa sama teksti voi joskus esiintyä konkordanssissa kaksi 

kertaa, mikä vaikuttaa frekvenssiin. Sadan esiintymän satunnaisotannan perusteella 

dublikaatteja on kuitenkin vain noin 8 % esiintymistä. 

  

 

KUVIO 4. Täytyä-verbien esiintymät 100 000:ta sanetta kohden. 
 

TÄYTYÄ-verbien yhteenlaskettu frekvenssi on lehtitekstiaineistossa korkeimmillaan 

1980-luvun osassa, jossa ne esiintyvät yhteensä 147,8 kertaa 100 000:ta sanetta 

kohden. Keskustelupalsta-aineistossa TÄYTYÄ-verbien frekvenssi 100 000:ta sanetta 

kohden on yhteensä 366,37. Internetin keskusteluketjut koostuvat usein esitetystä 

mielipiteestä ja kyseiseen mielipiteeseen reagoivista viesteistä (Crystal 2006: 168). On-

kin odotuksenmukaista, että mielipiteitä ilmaistessaan kirjoittajat käyttävät runsaasti 
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esimerkiksi asiaintilan suotavuutta ja välttämättömyyttä ilmaisevia modaaliverbejä 

(esimerkki 10). 

 

(10) Tietysti turhaa liikennettä pitäisi verottaa. IKA 2001–2015. 

 
Internetkeskustelulla on taipumus olla monologista. Anonymiteetin ja sosiaalisen etäi-

syyden turvin se on usein myös aggressiivisempaa ja kärjekkäämpää kuin verkon ulko-

puolella (esimerkki 11). Epävarmuus vastaanottajasta tuottaa keskusteluun esimerkiksi 

provosoivan sävyn: toisia provosoidaan vastaamaan ja toisaalta provokaatioon myös 

reagoidaan (esimerkki 12 ja 13). (Arpo 2005: 294–295; Matikainen 2012: 145, 150. Vrt. 

kuitenkin esim. Heimala-Lindqvist 2010: 97.) Pakollisuutta ja välttämättömyyttä ilmai-

sevilla verbit sopivat kärjekkääseen ja provosoivaan ilmaisuun.  

 

(11) Pitäisi hirttaa tuommonen roskasakki. IKA 2001–2015. 

(12) Mutta kyllä äitille pitää soittaa, tämä on ainoa asia mistä olen kanssasi samaa 

mieltä. IKA 2001–2015. 

(13) Toihan on VANHENTUNUTTA tietoa miksi sellaista pitää esittää. IKA 2001–2015. 

 

Keskustelupalsta-aineiston TÄYTYÄ-verbien frekvenssit on koottu kuvioon 5. Olen 

hakenut aineistosta erikseen taajaan esiintyvät puhekieliset vastineet ja lisännyt ne 

yleiskielisten hakutulosten lukuihin. Tällainen puhekielinen muoto on esimerkiksi JOU-

TUA-verbin esiintyminen puhekielessä MA-infinitiivin lisäksi A-infinitiivin kanssa (VISK § 

470). Mukana ovat myös TARVITA-verbin tarvi-, tarvii-, tartte ja tarttee-muodot. Muut 

puhekieliset muodot eivät esiinnyt aineistossa merkittävästi. 

 

PITÄÄ on keskustelupalsta-aineistossakin frekventein TÄYTYÄ-verbi, mutta ero muihin 

verbeihin on kasvanut moninkertaiseksi. Toinen suuri ero lehtitekstiaineistoon on 

KANNATTAA- ja TARVITA-verbien käytössä suhteessa muihin välttämättömyyttä 

ilmaiseviin verbeihin. Internet-keskusteluaineistossa KANNATTAA on toiseksi ja 

TARVITA kolmanneksi frekventein TÄYTYÄ-verbi. 



33 
 

 

KUVIO 5. Täytyä-verbien absoluuttiset frekvenssit Internet-keskusteluaineistossa (IKA 
2001–2015). 
 
 

5.3. PITÄÄ-verbi lehtiteksteissä ja keskustelupalstoilla 

5.3.1. PITÄÄ-verbin esiintymät aineistossa 

PITÄÄ-verbin suhteellinen frekvenssi on koko KLK-aineistossa yhteensä n. 31,4 esiinty-

mää 100 000:ta sanetta kohden. 1940-luvun aineistossa PITÄÄ esiintyy 100 000:ta 

sanetta kohden vain 28,9 kertaa, mutta vuoden 2000 aineistossa 49,7 kertaa. Internet-

keskusteluaineistossa PITÄÄ-verbin suhteellinen frekvenssi on jo 154,6 kertaa. Kehitys 

on ollut tasaista lukuun ottamatta 1980-lukua, jolloin TULLA-verbin osuus oli suuri. 

Suhteutettuna TÄYTYÄ-verbien yhteenlaskettuun määrään PITÄÄ-verbin frekvenssiero 

lehtitekstien ja keskustelupalsta-aineiston välillä näyttää maltillisemmalta (KUVIO 6). 
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KUVIO 6. PITÄÄ-verbin osuus kaikista TÄYTYÄ-verbeistä eri aineistoissa. 
 

Korp-alustan morfologisen analyysin perusteella KLK:n vuosien 1940–2000 aineistossa 

PITÄÄ ilmenee useimmin konditionaalissa (TAULUKKO 2). Se kattaa 36 % PITÄÄ-verbin 

esiintymistä aineistossa. Tulos on melko yhtenevä Kangasniemen tutkimuksen (1992: 

344) kanssa: hänen aineistossaan kaikkiaan puolet PITÄÄ-verbin esiintymistä on kondi-

tionaalissa. Toiseksi yleisin muoto tässä aineistossa on indikatiivin preesens. Indikatii-

vin imperfektin myönteisiä muotoja on 12 % kaikista esiintymistä ja lisäksi n. 2 % nega-

tiivisia muotoja. Taulukossa kielteiset indikatiivin imperfektimuodot sisältyvät partisiip-

pimuotoihin, joita on yhteensä 8 %. 

 

TAULUKKO 2. PITÄÄ-verbin eri muotojen osuudet KLK 1940–2000 -aineistossa. 

Muoto PITÄÄ-verbin esiintymistä 

Konditionaalin preesens 36 % 

Indikatiivin preesens (myönteinen) 17 % 

Indikatiivin imperfekti (myönteinen) 12 % 

Partisiippi 8 % 

Indikatiivin preesens (kielteinen) 5 % 

 

Morfologisessa analyysissä on jonkin verran virheitä. Esimerkiksi osa lauseista, jotka si-

sältävät PITÄÄ-verbin indikatiivin preesensmuodon, on laskettu tilastossa erikseen, 

koska infinitiivikollokaatti on annotoitu A-infinitiivin sijaan passiivimuodoksi. Kaikkien 
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Taulukon 2 ulkopuolelle jääneiden frekvenssi on kuitenkin vähemmän kuin kaksi 

100 000:ta sanetta kohden, joten eivät ole tilastollisesti merkittäviä. 

 

Uudempaa aineistoa tarkasteltaessa PITÄÄ-verbin eri esiintymismuotojen tilanne on 

toinen. Vuoden 2000 lehtitekstiaineistossa indikatiivin osuus on noussut selvästi. Se 

esiintyy aineistossa 147 kertaa 100 000:ta sanetta kohden eli lähes yhtä taajasti kuin 

konditionaali (153 kertaa). Keskustelupalsta-aineistossa indikatiivi on selvästi käytetyin, 

kuten taulukosta 3 näkee. Konditionaali on kuitenkin säilynyt melko yleisenä, ja kaikki 

aikamuodot ja modukset ovat käytössä. Taulukon ulkopuolelle jääneiden muotojen 

frekvenssit tosin eivät ole tilastollisesti merkittäviä. 

 

TAULUKKO 3. PITÄÄ-verbin eri muotojen osuudet IKA 2001–2015 -aineistossa. 

Muoto PITÄÄ-verbin esiintymistä 

Indikatiivin preesens (myönteinen) 39 % 

Konditionaalin preesens 33 % 

Indikatiivin imperfekti (myönteinen) 6 % 

Partisiippi 4 % 

Indikatiivin preesens (kielteinen) 3 % 

 

5.3.2. PITÄÄ-verbin subjektit 

Korp-alustan tilastointiosio ei sisällä toimintoja, joiden avulla selviäisi muita kotekstin 

piirteitä. Esimerkiksi automaattinen annotointi suosii nominatiivia lauseen subjektina 

niin vahvasti, että se ei yleensä tunnista genetiivisubjektia tai 0-subjektilausetta. Siksi 

kokosin Korp-alustalla satunnaisotannalla vuoden 2000 aineistosta 1000 PITÄÄ-

verbiketjun sisältävää lausetta ja annotoin aineiston käsin.  

 

Otannan perusteella PITÄÄ-verbin sisältävistä lauseista 28 %:ssa on verbiketjun etinen 

genetiivisubjekti ja 8,3 %:ssa eksistentiaalilauseen subjekti. Genetiivisubjekteista lähes 

puolet on ihmistarkoitteisiin viittaavia pronomineja tai nomineja. Lähes neljännes on 

johonkin instituutioon, kuten valtioon, kirkkoon tai yritykseen, viittaavia genetiivisub-

jekteja. Instituutioista puhuttaessa käytetään usein ihmismetonymiaa. Instituutioihin 
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liitetään usein inhimillisiä ominaisuuksia, ja ne esiintyvät yleisesti subjekteina saman-

laisissa ilmaisuissa kuin inhimilliset toimijat (Cornelissen 2008: 80–82; Onikki 1992: 48). 

 

Toinen neljännes genetiivisubjekteista viittaa abstrakteihin asioihin ja ilmiöihin kuten 

rahoitukseen, keskusteluun tai tehoon. Lisäksi pieni osa viittaa konkreettisiin esineisiin, 

kuten taloihin. E-subjekteista yli 60 prosenttia viittaa abstrakteihin asioihin, esimerkiksi 

oikeuteen, haluun ja näkemykseen. Verbiketjun etisiä nominatiivisubjekteja on 0,4 % ja 

partitiivisubjekteja 0,2 %. 0-subjektilauseita on siis lähes 60 prosenttia otannan lauseis-

ta. Myös Parole-korpuksessa PITÄÄ esiintyy useammin ilman subjektia kuin ilmisubjek-

tin kanssa (VISK § 1354). 

 

5.3.3. PITÄÄ-verbin infinitiivikollokaatit 

Kokosin Korp-ohjelman tilastotoiminnon avulla aineistossa listan pitää-modaaliverbin 

kanssa verbiketjun yleisimmin muodostavista infinitiiveistä. Valitsin Korpin tilastolas-

kennan perusteeksi sananominaisuuksista perusmuodon ja tarkastelin 50:tä yleisintä 

PITÄÄ-nesessiiviverbin sisältävää verbiketjua ja vertasin niitä muiden TÄYTYÄ-verbien 

yleisiin infinitiivikollokaatteihin (Liite 1). Vertailemalla kunkin verbin kanssa usein ilme-

neviä infinitiivejä pyrin selvittämään verbien käytön eroja. 

 

TAULUKKO 4. Verbien 10 yleisintä infinitiivikollokaattia (KLK 1940–2000). 
  PITÄÄ JOUTUA TÄYTYÄ TULLA TARVITA KANNATTAA 

yht. 314 253 180 221 99 68 

1 olla 52 maksaa 7,7 olla 23 olla 44 olla 10  ottaa 2,0 
2 saada 11 tehdä 6,5 saada 4,9 ottaa 3,7 pelätä 3,0  tehdä 1,8 
3 tehdä 8,8 olla 5,2 tehdä 2,7 saada 3,6 tehdä 2,7  pitää 1,3 
4 tulla 4,9 kärsiä 4,6 pitää 2,7 tehdä 3,0 maksaa 1,5  olla 1,3 
5 ottaa 4,2 suorittaa 4,6 sanoa 2,6 antaa 2,5 ottaa 1,4  tutustua 1,2 
6 antaa 3,2 ottaa 3,8 ottaa 2,4 tapahtua 2,5 käyttää 1,2  mainita 1,2 
7 mennä 3,1 käyttää 3,2 tulla 2,0 tietää 2,4 merkitä 1,2  käyttää 1,2 
8 lähteä 2,5 antaa 3,0 myöntää 1,8 käyttää 1,8 mennä 1,2  hankkia 1,0 
9 päästä 2,4 jättää 2,9 jättää 1,8 pitää 1,5 lähteä 1,1  lähteä 0,9 

10 käyttää 2,2 kokea 2,7 lähteä 1,7 pyrkiä 1,4 suorittaa 0,9  yrittää 0,9 

 

Taulukossa 4 on kunkin TÄYTYÄ-verbin kymmenen frekventeintä infinitiivikollokaattia 

sekä verbiketjun esiintymisfrekvenssi miljoonaa sanetta kohden. Enemmistö PITÄÄ-

verbin yleisistä infinitiivikollokaateista on Taajuussanalistankin mukaan hyvin frekvent-
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tejä verbejä (SST 2004). Ei siis ole ihme, että ne ovat hyvin edustettuina KLK-aineistossa 

myös muiden TÄYTYÄ-verbien listoilla. Esimerkiksi PITÄÄ-verbin kanssa esiintyy useim-

min Taajuussanalistan yleisin sane eli olla-verbi, joka on yleinen myös muiden TÄYTYÄ-

verbien kumppanina. Myös esimerkiksi tehdä, ottaa, antaa ja lähteä ovat frekventtejä 

kaikilla verbeillä. Olla-, tehdä- ja ottaa-infinitiivien edellä PITÄÄ on useimmiten pree-

senssin konditionaalissa (ks. Esimerkit 14–17), mutta myös preesenssin indikatiivi on 

erittäin yleinen. Lähteä-infinitiivin kanssa PITÄÄ on useimmin imperfektissä. 

 

(14) Vasta-argumenttien tukena pitäisi olla jonkunmoista faktatietoa, eikä 

pelkästään omia mielipiteitä ja huutelua --. IKA 2001–2015. 

(15) Mitäs tälle sitten pitäisi tehdä? IKA 2001–2015. 

(16) Ei pitäisi ottaa alkoholia, koska sen tietää mihin se kohdallani johtaa. IKA 

(17) Se oli kaverin häissä ja kiltisti istui vaimon kanssa kunnes vaimon piti lähteä 

 töihin ja sitten rupesi dokaamaan. IKA 2001–2015. 

 

PITÄÄ-verbin infinitiivikollokaatiolista Internet-keskusteluaineistosta ei juurikaan eroa 

KLK:n aineiston listasta. Suurin poikkeus on laittaa-infinitiivin nouseminen frekventtien 

infinitiivikollokaattien listalle. Laittaa on keskustelupalstoilla PITÄÄ-ketjun 10. frekven-

tein infinitiivi. Se on ’panna’-merkityksessään vanhastaan ollut yleinen vain joidenkin 

murrealueiden puhekielessä, mutta sen yleistyminen muuhunkin puhekieleen huomat-

tiin jo 1930-luvulla (Räikkälä 1992). Nykyisin se on tässä merkityksessä neutraali stan-

dardikielessäkin (KS s.v. laittaa). Anneli Räikkälän (1992) mukaan nykyisin PANNA-

verbiä vältellään ja se usein korvataan kielenkäytössä muilla verbeillä sen ’olla suku-

puoliyhteydessä’ -merkityksen takia. LAITTAA-verbin yleistyminen aineistossa johtuu-

kin suureksi osaksi PANNA-verbin välttelystä. KLK:n 1940–2000 aineistossa panna on 

PITÄÄ-verbin 33. frekventein infinitiivikollokaatti, mutta keskustelupalsta-aineistossa 

vasta 116. frekventein. 

 

Vertailen eri TÄYTYÄ-verbien infinitiivikollokaatteja tutkiakseni lähisynonyymisten ver-

bien käytön eroja. Poistan ensin vertailusta infinitiivit, jotka ovat frekventtejä koko ai-

neistossa ja kaikilla TÄYTYÄ-verbeillä. PITÄÄ on hyvin monikäyttöinen ja väljämerkityksi-

nen (VISK § 1575), joten odotuksenmukaisesti sen kollokaatti-infinitiivit ovat verbejä, 
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jotka esiintyvät myös muiden TÄYTYÄ-verbien kanssa. Infinitiivikollokaatteja vertailtaes-

sa PITÄÄ-verbin listalta erottuu ainoastaan unohtaa, joka on PITÄÄ-verbin 18. yleisin 

infinitiivikollokaatti. Se on TULLA-verbin infinitiivitäydennyslistalla 75:nneksi yleisin in-

finitiivikollokaatti, mutta muiden verbien kanssa se ei ole frekventti. Unohtaa ilmenee 

lähes ainoastaan PITÄÄ-verbin preesenssin kanssa negatiivisissa lauseissa (esim. 18–

20). Usein verbiketjun keskellä on myöskään-adverbi (esim. 21). 

 

(18) Ja tietysti jos avioliittoon mennään niin avioehtoa ei pidä unohtaa. IKA 2001–

2015. 

(19) -- koska milloinkaan ei pidä unohtaa ihmisen omaa osuutta uhkien aiheutta-

jana. IKA 2001–2015. 

(20) Eikä pidä unohtaa sitä, että suorituskyvyn kannalta E85 on useimmissa tapauk-

sissa kaikkia bensoja parempi vaihtoehto. IKA 2001–2015. 

(21) Ei pidä myöskään unohtaa sellaisia ei-germaanisia kieliä kuten mandariinikiina 

ja espanja. IKA 2001–2015. 

 

Internet-keskusteluaineistossa unohtaa ei esiinny yhtä taajaan. 100 frekventeimmän 

infinitiivikollokaatin listalla se on 82. Toisaalta muistaa-infinitiivi esiintyy pitää-muodon 

perässä nettiaineistossa lehtitekstiaineistoa yleisemmin. 

 

5.3.4. PITÄÄ-verbin semanttinen preferenssi ja prosodia 

Jos verrataan PITÄÄ-verbin kaikkia infinitiivitäydennyksiä muiden TÄYTYÄ-verbien infini-

tiiveihin, kotekstistä erottuu laajempia ja abstraktimpia tendenssejä, jotka erottavat 

PITÄÄ-nesessiivin muista TÄYTYÄ-verbeistä. Esimerkiksi modaaliset ja abstraktit verbit, 

alkaa, antaa, pystyä, päästä, ryhtyä, saada, voida, korostuvat ryhmänä PITÄÄ-verbin 

infinitiivitäydennysten listalla (esimerkit 22–25). Yksittäin ne esiintyvät melko frekven-

tisti muidenkin TÄYTYÄ-verbien täydennyksinä, mutta ryhmänä ne korostuvat vain PI-

TÄÄ-verbin kotekstissä. 

  

(22) EU ei nyt kerää koko summaa, mutta maksut nousevat, kun pitää alkaa rahoit-

taa uusien jäsenmaiden kehitystä. KLK 1999. 
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(23) Palveluammatissa pitäisi pystyä vetämään edes tekohymy naamalle. KLK 2000. 

(24) Meidän pitäisi vain ryhtyä puhumaan risteilyteollisuudesta. KLK 2000.  

(25) -- pitäisikö korvausta ehkä saada vain keskimääräistä suuremmista lääkekuluis-

ta--.  KLK 2000. 

 

Toinen PITÄÄ-verbin kotekstiä hallitseva piirre on liikeverbit. PITÄÄ-verbin kanssa kym-

menestä frekventeimmin ilmenevästä infinitiivistä neljä on liikeverbejä: tulla (4), men-

nä (7), lähteä (8) ja päästä (9). Niiden frekventtiys ei ole yllätys, koska ne ovat Taajuus-

sanalistallakin korkealla (SST 2004) ja ne esiintyvät melkein yhtä tiheästi myös TÄYTYÄ-

verbin infinitiivinä (tulla 7., lähteä 10., mennä 12. ja päästä 16.). Sadan esiintymän sa-

tunnaisotannan perusteella noin 70 % liikeverbien esiintymistä kuvaa abstraktia liikettä 

(esimerkit 26–28) ja 30 % konkreettista liikettä (esimerkit 29–30). 

 

(26) Minusta pitää tulla vielä parempi heittäjä ja syöttelijä, päätti Rannikko listansa. 

KLK 2000.  

(27) Ongelman ratkaisu pitäisi lähteä oppilaasta itsestään. KLK 2000. 

(28) Internetin ja verkkokaupan ympärillä leijuvasta outoudesta ja mystiikasta pitää 

päästä eroon. KLK 2000. 

(29) Itse asiassa autokauppaan ei pitäisi ikinä mennä yksin, mukaan kannattaa ot-

taa ystävä, joka näkee myyntipuheiden läpi realistisemmin, Gunell sanoo. KLK 

2000. 

(30) Maastoon ei pitäisi koskaan lähteä yksin, vaan aina kaverin kanssa. KLK 2000. 

  

Liikeverbien esiintyminen siis yhdistää PITÄÄ ja TÄYTYÄ-verbejä, mutta samalla se erot-

taa näiden verbien kotekstejä muiden TÄYTYÄ-verbien koteksteistä. TULLA- ja JOUTUA-

modaaliverbin kanssa liikeverbit ovat huomattavasti harvinaisempia: Päästä on 

50:nneksi frekventein TULLA-verbin infinitiivi ja lähteä 64:nneksi. Näistä neljästä frek-

ventistä liikeverbistä JOUTUA-verbin kanssa 100 yleisimmän infinitiivin joukossa esiin-

tyy vain lähteä (14.). 
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Lähimmän kotekstin perusteella PITÄÄ on semanttiselta prosodialtaan hyvin neutraali 

tai aavistuksen positiivinen. Verbiketjun frekventtien infinitiivikollokaattien tai objek-

tien joukossa ei ole negatiiviseen merkitykseen viittaavia sanoja. 

 

5.4. JOUTUA lehtiteksteissä ja keskustelupalstoilla 

5.4.1. JOUTUA-verbin frekvenssi ja morfologia 

JOUTUA on lehtikielessä erittäin yleinen välttämättömyyttä ilmaiseva modaaliverbi. 

Erityisesti 1950-luvulta lähtien se on ollut toiseksi yleisin tai yleisin pakkoa ilmaiseva 

modaaliverbi (KUVIO 7). Kuitenkin Ylilaudan ja Suomi24-internetsivustojen keskuste-

luissa JOUTUA-verbin nesessiivinen käyttö on huomattavasti vähäisempää, vaikka mu-

kaan on laskettu myös JOUTUA-modaaliverbin ja A-infinitiivin muodostamat ketjut. 

1990-luvun aineistossa JOUTUA kattaa vielä noin 21 % TÄYTYÄ-verbien käytöstä, mutta 

keskustelupalstoilla vain 10 %. 

 

 

KUVIO 7. JOUTUA-verbin osuus kaikista TÄYTYÄ-verbeistä eri aineistoissa. 
 
 

JOUTUA esiintyy aineistossa yleisimmin indikatiivin preesenssissä (41 %) ja melko use-

asti imperfektissä (24 %) (TAULUKKO 5). Nämä sisältävät vain verbin myönteiset muo-

dot. Kolmanneksi eniten on partisiippimuotoja (joutunut, joutuneet, jouduttu). Partisii-

peista vain pieni osa, n. 6 %, on negatiivisia imperfektejä tai muita kielteisiä muotoja. 
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Koska indikatiivin preesenssinkin kieltomuotoja on hyvin vähän (0,7 % kaikista PITÄÄ-

verbin esiintymistä), voidaan todeta, että JOUTUA lähes yhtä vahvasti myöntöhakuinen 

kuin TÄYTYÄ. 

 

TAULUKKO 5. JOUTUA-verbin muotojen osuudet KLK 1940–2000 -aineistossa. 

Muoto JOUTUA-verbin esiintymistä 

Indikatiivin preesens (myönteinen) 41 % 

Indikatiivin imperfekti (myönteinen) 24 % 

Partisiippi 12 % 

Konditionaalin preesens 4 % 

 

Persoonamuodoista korostuu kolmannen persoonan muodot sekä passiivi. Indikatiivin 

preesenseistä 37 % on yksikön ja 31 % monikon kolmannen persoonan muotoja. Pas-

siivimuotoja on 21 %. Imperfekteistä yksikön kolmannen persoonan muotoja on 57 %, 

passiivimuotoja 21 % ja monikon kolmannen persoonan muotoja 15 %. Yksikön kol-

mannen persoonan muodoista on satunnaisotannan perusteella n. 40 % 0-subjektilau-

seita. 

 

Keskustelupalsta-aineistossa JOUTUA-verbin morfologinen jakauma on yhtenevä lehti-

aineiston jakauman kanssa. Ainoastaan imperfektimuotojen osuus on laskenut 3 pro-

senttiyksikköä ja preesenssin vastaavasti noussut. Imperfekti on kuitenkin edelleen 

toiseksi frekventein muoto. Molemmissa aineistoissa JOUTUA-verbin kanssa käytetään 

hyvin vähän konditionaalia.  

 

5.4.2. JOUTUA-verbin infinitiivikollokaatit 

TÄYTYÄ-verbien infinitiivitäydennyksiä vertailtaessa JOUTUA-verbin täydennyksistä ko-

rostuvat kärsimään- ja kokemaan-muodot. KÄRSIÄ on JOUTUA-verbin neljänneksi frek-

ventein infinitiivitäydennys ja KOKEA kymmenenneksi (esimerkki 31). Nämä verbit ei-

vät esiinny muiden tutkimieni verbien kanssa sadan frekventeimmän yhdistelmän jou-

kossa. JOUTUA-verbin kollokaattilistalla ei kuitenkaan ole muita tällaisia tunteiden tai 

tilanteiden läpikäymiseen liittyviä infinitiivejä. 
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(31) Hän on myös itse joutunut kokemaan, mitä ulkomaalaisviha ja suvaitsematto-

muus merkitsevät. KLK 2000. 

 

KLK:n aineistossa korostuu myös SUORITTAA-verbin MA-infinitiivi. Se on sävyltään vir-

kakielinen, joten ei ole ihme, että suorittamaan ei ole JOUTUA-verbin frekventti kollo-

kaatti keskustelupalsta-aineistossa. Se esiintyy keskustelupalstateksteissä rangaistuk-

siin, opintoihin ja asevelvollisuuteen liittyvissä lauseissa (esimerkki 32), mutta KLK:n 

lehtitekstiaineistossa sitä käytetään myös muissa yhteyksissä (esim. 33 ja 34). (SUO-

RITTAA-verbin käytöstä ks. esim. Sivonen 2007). Suorittaa-infinitiivin suuri frekvenssi 

JOUTUA-verbin kotekstissä kertoo myös sen negatiivisesta sävystä: suorittaminen ei 

ole iloista tai kepeää toimintaa, vaan siihen liittyy aina velvollisuus, pakko tai ajan ja 

energian käyttäminen kohteena olevan asian saavuttamiseksi. 

 

(32) Käsittääkseni hakija voi joutua suorittamaan myös täydentäviä opintoja 

(riippuu koulusta ja taustasta). IKA 2001–2015. 

(33) -- tilanteet, joissa syytetty esiintyy ilman oikeudellista avustajaa ja joutuu 

suorittamaan kuulustelun itse maallikkona, olisivat ilmiselvästi ongelmallisia. 

KLK 1999.  

(34) Niinistö jokin aika sitten puhui, että leikkauksia joudutaan suorittamaan vielä 

siltä osin, mitä on päätetty. KLK 1997. 

 

5.4.3. JOUTUA-verbin semanttinen preferenssi ja prosodia 

JOUTUA-verbin infinitiivikollokaattien joukossa on monia lopettamiseen liittyviä verbe-

jä. Itse LOPETTAA-verbin lisäksi frekventtejä kollokaatteja ovat esimerkiksi KESKEYT-

TÄÄ, LUOVUTTAA ja PERUUTTAA, jotka puuttuvat muiden täytyä-verbien koteksteistä 

(esimerkit 35–37). Sen sijaan JOUTUA-verbin infinitiivikollokaatteihin ei kuulu lainkaan 

aloittamiseen liittyviä verbejä. Esimerkiksi PITÄÄ-verbin kollokaattien joukossa taas on 

neljä aloittamisinfinitiiviä, alkaa, ruveta, ryhtyä, aloittaa. Muiden TÄYTYÄ-verbien ko-

teksteissä esiintyy frekventisti vähintään yksi aloittamisverbi. JOUTUA-verbin semant-

tinen preferenssi on siis lopettaminen. 
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(35) Putin menetti kasvonsa ja joutui nopeasti keskeyttämään lomansa. KLK 2000. 

(36) Pauli Welling joutui luovuttamaan pelinsä 31. siirrossa. KLK 2000. 

(37) Soittajien sairastumisten takia esitys kuitenkin jouduttiin peruuttamaan. KLK 

2000. 

 

Joutua-verbillä on tutkimistani verbeistä negatiisin prosodia. Kielitoimiston sanakirjan-

kin mukaan se yleensä kertoo epäedullisesta muutoksesta (Kielitoimiston sanakirja s.v. 

joutua). Joutua siis kertoo jonkun asian välttämättömyydestä, vaikka kokija vastustaisi-

kin. Esimerkiksi KÄRSIÄ-verbin MA-infinitiivi on KLK:n aineistossa neljänneksi yleisin in-

finitiivikollokaatti (esimerkki 38). Sitä frekventimpiä ovat vain MAKSAA, TEHDÄ ja OLLA, 

jotka ovat paitsi yleisiä kaikilla modaaliverbeillä myös taajuussanalistan mukaan yli-

päänsä frekventtejä verbejä suomen kielessä (SST 2004). Myös lopettamisverbeihin liit-

tyy negatiivinen sävy, erityisesti KESKEYTTÄÄ ja LUOVUTTAA-verbeihin. Näiden lisäksi 

JOUTUA-verbin infinitiivikollokaattilistalta erottuvat UHRATA (esimerkki 39), LUOPUA 

ja TYYTYÄ (esimerkki 40), joista kaksi jälkimmäistä esiintyvät taajasti myös TÄYTYÄ-

verbin kanssa. 

 

(38) Sähköttömyydestä joutuivat kärsimään pisimpään, noin puolitoista tuntia 

Tuppuralan asukkaat. KLK 2000. 

(39) Tässä kisassa uskoin kuitenkin loppuun asti olympiarajan ylitykseen, vaikka 

jouduin uhraamaan muutaman heiton tekniikan hiomiseen. KLK 2000. 

(40) He joutuvat tyytymään epäviralliseen materiaaliin kuten KGB:n arkistoihin. KLK 

2000. 

  

5.5. TULLA lehtiteksteissä ja keskustelupalstoilla 

5.5.1. TULLA-verbin frekvenssi ja morfologia 

TULLA-verbin frekvenssiä tarkasteltaessa KLK:n 1980-luvun aineisto korostuu selvästi 

(KUVIO 8). 1980-luvun aineisto koostuu muista aineistoista poiketen lähes täysin 

Lakimies-lehden oikeustieteellisiä artikkeleita, oikeustapauskommentteja ja alan kirja-
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arvosteluja. KLK:n vuoden 2000 aineistossa sitä käytetään vähemmän kuin aiemmin ja 

Internet-keskusteluaineistossa se on vain hieman frekventimpi kuin TÄYTYÄ. 

 

 

KUVIO 8. TULLA-nesessiiviverbin osuus kaikista TÄYTYÄ-verbeistä eri aineistoissa. 
 

KLK:n aineiston TULLA-nesessiiviverbin esiintymistä 42 % on indikatiivin preesenssissä 

(TAULUKKO 6). Konditionaalin preesenssissä on 27 % esiintymistä, ja niistä n. 5 % on 

negatiivisia. Koska negatiivisia indikatiivin preesens muotoja on vain 2 % esiintymistä ja 

partisiippiesiintymiä kaikkinensa vain 1 %, voidaan sanoa, että TULLA esiintyy hyvin 

harvoin kieltoverbin kanssa. Kuten TÄYTYÄ, se on myöntöhakuinen. 

 

TAULUKKO 6. TULLA-verbin muotojen osuudet KLK 1940–2000 -aineistossa. 

Muoto TULLA-verbin esiintymistä 

Indikatiivin preesens (myönteinen) 42 % 

Konditionaalin preesens 27 % 

Indikatiivin imperfekti (myönteinen) 4 % 

Indikatiivin preesens (kielteinen) 2 % 

Partisiippi  1 % 

 

TULLA-nesessiivin eri muotojen esiintymisfrekvenssit ovat keskustelupalsta-aineistossa 

hyvin samanlaiset kuin KLK:n aineistossa. Konditionaalin osuus tosin on laskenut kaksi 

prosenttia ja kieltomuotoja esiintyy hieman enemmän, noin 4 % kaikista esiintymistä.  
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Ison suomen kieliopin mukaan TULLA on yleensä konditionaalissa, jos kyseessä ei ole 

säädösteksti (VISK § 1564). Aineistojeni perusteella näyttää kuitenkin siltä, että tämä ei 

täysin pidä paikkaansa. Lehtitekstissä tulee-verbinmuoto esiintyy usein säädösmäisissä 

ohjeissa (esimerkki 41), mutta enimmäkseen se esiintyy uutisteksteissä, joissa puhu-

taan jonkin tahon hallinnon toimista tai instituutioiden strategioista (esimerkki 42). 

Myös esimerkin 43 tapaisissa hieman juhlavissa yhteyksissä käytetään TULLA verbin 

indikatiivin preesensiä. TULLA-verbin onkin ajateltu sopivan paremmin lakikieleen ja 

juhlaviin ilmaisuihin kuin arkikieleen (Ikola yms. 1989: 248). 

 

(41) Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Savon ympäristökeskuksen kirjaamoon. KLK 

2000.  

(42) Partasen mielestä Mikkelin teknillisen oppilaitoksen tulee löytää oma 

erikoistumisalue. KLK 1990. 

(43) Nyt meidän tulee kirmata onnenpyörien ääreltä metsään ihailemaan Suomen 

luontoa. KLK 2000. 

 

Keskustelupalstalla lainataan säädöstekstejä, kun keskustelun teemana ovat esimerkik-

si sosiaalietuudet tai eläkkeet. Tällaisissa yhteyksissä tulee-muodon käyttö on yleistä 

(esimerkki 44). Selvä enemmistö keskustelupalstan tulee-muodon esiintymistä on kui-

tenkin muunlaisissa yhteyksissä, kuten esimerkin 45 kasvatusohjeessa. Heikki Kangas-

niemen (1992: 348) mukaan TULLA-verbin juhlava status on todennäköisesti laskemas-

sa. Keskustelupalsta-aineisto tukee Kangasniemen huomiota. Kuten esimerkeissä 46 ja 

47 TULLA-nesessiiviä käytetään usein myös konteksteissa, jotka eivät ole säädöstekste-

jä tai juhlapuheita. 

 

(44) -- jos asumistuen saajan tulot nousevat 300 e/kk niin asumistuki tulee 

tarkastuttaa. IKA 2001–2015. 

(45) Kyllä niihin vapauksiin tulee kasvaa pikku hiljaa, askel askeleelta ja tollanen 

juhliminenkin kavereiden kanssa välillä, on aika vaaratonta, jos itsellä kuitenkin 

normaalisti järki päässä leikkaa. IKA 2001–2015.  

(46) Ja loppujen lopuksi, jokaisen tulee pärjätä niillä eväillä mitä on saanut ja mihin 

saakka haluaa kehittyä. IKA 2001–2015. 
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(47) Yhtiön vastuuhenkilöiden tulee ajoissa pinkaista karkuun ja valituttaa tilalleen 

selaliset bulvaanit, että ei ole väliä, tuleeko sieltä poliisi vai pappi perään 

kyselemään. IKA 2001–2015. 

 

5.5.2. TULLA-verbin infinitiivikollokaatit 

A-infinitiiveistä TULLA-verbin kotekstissä korostuu erityisesti toimittaa. JOUTUA-verbin 

kumppanina se on sijalla 91., mutta muiden verbien kanssa se ei esiinny 100 

ensimmäisen joukossa. Toinen TULLA-verbin infinitiivikollokaatti on kehittää (esimerkki 

48), jonka yhteydessä TULLA esiintyy lähes aina konditionaalissa. Lisäksi Internet-

keskusteluaineistossa korostuvat myös kunnioittaa ja hyväksyä (esimerkit 49 ja 50). 

Näistä ensimmäinen esiintyy lähes ainoastaan myönteisissä ja jälkimmäinen kielteisissä 

lauseissa. 

 

(48) Hautalan näkemyksen mukaan Euroopan unionia tulisi kehittää kriisinhallinnan 

toimijaksi. KLK 2000. 

(49) Aikuiset ovat kuitenkin valintansa tehneet ja heidän valintaa tulee kunnioittaa. 

IKA 2001–2015. 

(50) esimiehellä voi olla myös omia mielipiteitä, eikä hänen tule hyväksyä ihan mitä 

tahansa hullutuksia. IKA 2001–2015. 

 

5.5.3. TULLA-verbin semanttinen preferenssi ja prosodia 

TULLA on semanttiselta prosodialtaan neutraali, mutta sen infinitiivikollokaateissa on 

havaittavissa preferenssejä. KLK:n aineistossa sen seurana esiintyy virallisessa 

asioimistekstissä käytetty sanasto. Aiemmin mainittujen lisäksi frekventtejä infinitiivejä 

ovat myös pyrkiä, seurata, liittää, suorittaa, kiinnittää, noudattaa ja sisältää (esimerkit 

51–53). TULLA on pyrkiä-infinitiivin edellä yli puolessa tapauksista konditionaalissa ja 

seurata-infinitiivin indikatiivin preesensissä. TULLA-nesessiivin ja liittää-infinitiivin 

muodostaman verbiketjun edellä on yleensä HAKEMUS-substantiivin illatiivi. 
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(51) Eikö meidän täällä asuvien tulisi pyrkiä edistämään kaikkia niitä hankkeita joilla 

meille tärkeiden tavaroiden, raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksiin saataisiin 

edullisempia vaihtoehtoja? KLK 2000. 

(52) Hänen mukaansa tällaisia asioita tulee aina seurata tarkasti. KLK 2000. 

(53) Tiedotteessa neuvottiin, että hakemukseen tulee liittää maanvuokraussopimus 

alkuperäisenä. KLK 2000. 

 

Keskustelupalsta-aineistossa säädöskielen sanasto ei korostu yhtä paljon. Sen sijaan 

infinitiivit, jotka kuuvaavat asennoitumista johonkin asiaan tai ihmiseen, esiintyvät 

taajasti TULLA-verbin kanssa verbiketjuissa. Tällaisissa keskusteluissa vaikuttaa olevan 

usein teemana erilaiset kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvät aiheet. Näistä 

infinitiiveistä frekventein on ymmärtää (esim. 54). Muita TULLA-verbin asennoitumista 

ilmaisevia infinitiivikollokaatteja ovat kunnioittaa, hyväksyä, suhtautua, kohdella ja 

huomioida (esim. 55 ja 56). Kunnioittaa ja hyväksyä ovat frekventtejä myös KLK:n 

lehtitekstiaineistossa. 

 

(54) Hänen tulisi ymmärtää, ettei hänen tarvitse olla mikään superisä. IKA 2001–

2015. 

(55) Olen miettinyt, että miten näihin kiusaajiin tulisi suhtautua? IKA 2001–2015. 

(56) Vastuuntuntoinen vanhempi opettaa myös lapsilleen, kuinka eläimiä tulee 

kohdella oikein. IKA 2001–2015. 

 

5.6. TÄYTYÄ lehtiteksteissä ja keskustelupalstoilla 

5.6.1. TÄYTYÄ-verbin frekvenssi ja morfologinen analyysi 

TÄYTYÄ-verbi on 1940-luvun lehtitekstiaineistossa käytetyin välttämättömyyttä 

ilmaiseva modaaliverbi. Sen osuus kattaa 1940-luvun aineistosta 25 % kaikista 

tutkimistani välttämättömyyttä ilmaisevista verbeistä, kun PITÄÄ-verbin osuus on 23 

%. TÄYTYÄ-nesessiivin frekvenssi on kuitenkin pienentynyt viime vuosikymmeninä. 

Kuten kuvio 9 osoittaa, suurin muutos frekvenssissä on tapahtunut 1950- ja 1960-

lukujen aikana. 1940-luvun lehtitekstien käytetyin pakkoa ilmaiseva modaaliverbi on jo 



48 
 

1950-luvulla frekvenssilistalla vasta neljäntenä ja 2000-luvulle tultaessa kuudentena. 

TÄYTYÄ-verbin käyttötaajuus pysyy pienenä myös keskustelupalsta-aineistossa. 

 

 

KUVIO 9. TÄYTYÄ-verbin osuus kaikista välttämättömyyttä ilmaisevista verbeistä eri ai-
neistoissa. 
 

Yli puolet KLK:n 1940–2000 aineiston TÄYTYÄ-verbin esiintymistä on indikatiivin pree-

sensejä (TAULUKKO 7). Myös imperfektejä on huomattava määrä esiintymistä. Partisii-

pin sisältäviä muotoja on 8 % ja konditionaalin sisältäviä 3 % esiintymistä. Negatiivisia 

täydy-muotoja on sekä KLK- että IKA-aineistossa vähemmän kuin 0,5 %. 

  

TAULUKKO 7. TÄYTYÄ-verbin muotojen osuudet KLK 1940–2000 -aineistossa. 

Muoto TÄYTYÄ-verbin esiintymistä 

Indikatiivin preesens (myönteinen) 53 % 

Indikatiivin imperfekti (myönteinen) 13 % 

Partisiippi  8 % 

Konditionaalin preesens 3 % 

Potentiaalin preesens (myönteinen) 1 % 

 

Uudemmassa aineistossa indikatiivin preesenssin osuus on kasvanut vielä suuremmak-

si. Vuoden 2000 aineistossa indikatiivin preesenssiä on 75 % TÄYTYÄ-verbin esiintymis-

tä. Konditionaalin preesenssissä on 5 % ja indikatiivin imperfektejä vain 3 % eli saman-

verran kuin partisiippeja. Internet-keskustelupalsta-aineistossa (TAULUKKO 8) ero on 
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kasvanut lisää. Indikatiivin preesenssien osuus keskustelupalsta-aineiston esiintymistä 

on 78 % ja imperfektin enää 2 %. Tähän ei ole laskettu mukaan puhekielisiä täyty- ja 

täytyny-muotoja, mutta niiden osuus esiintymistä on yhteensä vain n. 0,35 %, joten ne 

eivät ole merkittäviä. 

  

TAULUKKO 8. TÄYTYÄ-verbin eri muotojen osuudet IKA 2001–2015 -aineistossa. 

Muoto TÄYTYÄ-verbin esiintymistä 

Indikatiivin preesens (myönteinen) 78 % 

Konditionaalin preesens 5 % 

Partisiippi  2 % 

Indikatiivin imperfekti (myönteinen) 1,9 % 

Potentiaaline preesens (myönteinen) 0,7 % 

 

1940-luvun aineistosta poimittujen esimerkkien 57–59 tapaissa asemissa olisi siis 

vuonna 2000 ja keskustelupalstoilla käytetty useammin jotain muuta sananmuotoa 

kuin TÄYTYÄ-verbin indikatiivin imperfektiä. 

 

(57) Leipäteollisuus Oy:n leipätehdas täytyi tiistaina panna toistaiseksi seisomaan, 

koska henkilökunnasta 40 % on sairaana. KLK 1949. 

(58) -- työnjohtaja Kydön täytyi jäädä edelleen sairaalaan. KLK 1949. 

(59) Mies on hiukan huonossa kunnossa, sillä hän yritti pakoa, ja minun täytyi 

mukiloida häntä aika tavalla. KLK 1949. 

 

5.6.2. TÄYTYÄ-verbin infinitiivikollokaatit 

TÄYTYÄ-verbin taajaan esiintyvät infinitiivikollokaatit ovat pitkälti samoja kuin PITÄÄ-

verbillä. TÄYTYÄ-verbin kollokaateista erottuu kuitenkin selkeästi sen kahdeksanneksi 

frekventein infinitiivikollokaatti myöntää, joka ei esiinny muiden tutkimieni modaali-

verbien kollokaattilistoilla (esimerkki 60). Täytyy myöntää -verbiketjun läheisyydessä 

esiintyy usein kuitenkin-adverbi tai konjunktio mutta tai vaikka (esimerkki 61). 

 

(60) Vaikken ampumahiihdosta paljoa välitäkään, täytyy myöntää sen olevan hyvä 

tv-laji. KLK 2000. 

(61) Mutta täytyy myöntää, että Norjan tilanne on huolestuttava. KLK 2000. 
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Lehtitekstiaineistoa ja keskustelupalsta-aineistoa erottaa vain lehtiteksteissä frekventit 

infinitiivit turvautua ja ryhtyä sekä laittaa-infinitiivi, joka korostuu vain keskustelupals-

ta-aineistossa. Laittaa-verbistä tarkemmin on PITÄÄ-verbin infinitiivikollokaattien yh-

teydessä. Keskustelupalsta-aineistossa ryhtyä on vasta 144:nneksi frekventein infinitii-

vikollokaatti, kun taas lehtitekstiaineistossa se on sijalla 20. Sen sijaan aloittaa- ja eri-

tyisesti alkaa-verbit ovat yleisempiä keskustelupalstojen teksteissä kuin lehtitekstissä. 

Aloittaa on IKA-aineistossa 97:nneksi ja KLK-aineistossa 107:nneksi frekventein verbi. 

Alkaa-verbin kohdalla ero on merkittävämpi. Internet-keskusteluaineistossa se on sijal-

la 24 ja lehtitekstiaineistossa sijalla 71.  

 

On siis todennäköistä, että alkaa on korvannut ryhtyä-verbin monissa käyttöyhteyksis-

sä. 1990-luvun aineistossa ryhtyä esiintyy TÄYTYÄ-verbin kanssa verbiketjussa hieman 

useammin kuin alkaa, mutta vuoden 2000 aineistossa täytyy alkaa -ketju esiintyy seit-

semän kertaa ja täytyy ryhtyä -ketju vain yhden kerran (esimerkit 62 ja 63). Samaan ai-

kaan kun alkaa on korvannut kielenkäytössä ryhtyä-verbin, alkaa-verbiketjun infinitii-

vin muoto on muuttunut. 1990-luvun aineistossa täytyy alkaa -ketjua seuraava infini-

tiivi on yli 80 prosentissa tapauksista A-infinitiivi (esimerkki 64), mutta vuoden 2000 ai-

neistossa A-infinitiivin paikalla on MA-infinitiivi neljässä tapauksessa (esimerkki 65). 

Keskustelupalsta-aineistossa täytyä alkaa -ketjua seuraavista infinitiiveistä 60 % on 

MA-infinitiivejä tai sen puhekielisiä muotoja (esimerkki 66). Suomen kielen lautakun-

nan suosituksen mukaan rakenne alkaa tekemään on alkaa tehdä -rakenteen rinnalla 

nykyisin hyväksyttävä muoto myös yleiskielessä (Maamies 2014), joten uudemmassa 

lehtitekstissä MA-infinitiivin käyttötaajuus on todennäköisesti suurempi kuin vuonna 

2000. 

 

(62) Jos Bush voittaa, täytyy taas alkaa lukea iltarukouksia. KLK 2000. 

(63) Puisto ei liene saaneensa asiaansa perille, kun hänen on täytynyt ryhtyä 

tekemään Lipposelle kiperiä kysymyksiä lehtien palstoilla. KLK 2000. 

(64) Eletään niitä aikoja vuodesta, kun täytyy alkaa kuumeisesti miettiä, mitä 

mukavaa keksitään tänä juhannuksena. KLK 1993. 
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(65) – Nyt täytyisi alkaa miettimään keinoja, miten resursseja saadaan lisää. KLK 

2000. 

(66) Täytyy taas huomenna alkaa soitteleen lastin perään. IKA 2001–2015. 

 

5.6.3. TÄYTYÄ-verbin semanttinen preferenssi ja prosodia 

Tarkasteltaessa TÄYTYÄ-nesessiiviverbin kanssa käytettyjä infinitiivejä yksittäistä verbiä 

laajempina merkitysryhminä huomaa myös, että infinitiivien joukosta erottuvat myön-

tää-infinitiivin lisäksi monet muut sanomiseen liittyvät verbit, esimerkiksi tunnustaa, 

todeta, vastata sekä PITÄÄ-verbinkin ketjuissa melko yleiset sanoa, puhua ja kertoa 

(esimerkit 67–70). Tosin vastata-infinitiivi esiintyy myös muissa kuin kommunikointiin 

liittyvissä merkityksissä. Täytyy vastata- voi muun muassa ilmaista rinnasteisuutta tai 

jonkin asian mukaisuutta, kuten esimerkissä 71. Muiden TÄYTYÄ-verbien kanssa näitä in-

finitiivejä ei käytetä merkittävästi. TÄYTYÄ-nesessiivin semanttiseen preferenssiin kuu-

luu siis se, että se esiintyy sanomista tarkoittavien verbien kanssa. 

 

(67) Kierroksen jälkeen Ranta tekee tunnustuksen: "Mun täytyy kyllä tunnustaa, että 

mä en edes ihan varmasti muista, että Suomessa olisi ollut sen nimistä 

presidenttiä kuin Meri." KLK 1995. 

(68) Täytyy tosin todeta, että näin surkea tilanne ei ole joka puolella maalaiskuntaa. 

KLK 1995. 

(69) KKO:n aikaisemman ratkaisukäytännön perusteella kysymykseen täytynee 

vastata myöntävästi. KLK 1997. 

(70) Mikäli tiedoston voi käynnistää suoraan, täytyy sille ainoastaan kertoa mihin 

hakemistoon peli on alunperin asennettu. KLK 2000. 

(71) Kokoluokan ja kantavuuden täytyy vastata veneessä olijan kokoa ja painoa. KLK 

1997.  

 

Erityisesti PITÄÄ-verbiin, mutta myös TULLA- ja KANNATTAA-verbeihin verrattuna TÄY-

TYÄ-verbin taajojen infinitiivikollokaattien joukossa on runsaasti infinitiivejä, joiden 

merkitys on jollakin tavalla epämiellyttävä tai ikävä. Kollokaattien joukossa korostuvat 



52 
 

esimerkiksi sellaiset infinitiivit kuin tyytyä, kestää, luopua, keskeyttää ja kuolla (esi-

merkit 72–75). TÄYTYÄ-verbin semanttinen prosodia on siis negatiivinen.  

 

(72) Ainakin silloin kirkastuu, onko varaa ostaa jauhelihaa, vai täytyykö tyytyä hal-

vimpaan lenkkimakkaraan ja hernekeittoon. KLK 1996. 

(73) Työntekijän täytyy myös kestää aikamoista löyhkää. KLK 1994. 

(74) Jossain vaiheessa on pakko myöntyä ajatukseen, että täytyy luopua joistain 

haaveista, tavaroista ja ystävistä. KLK 2000. 

(75) Näin käy myös iltapäivän elokuvan päähenkilölle, menestyvälle liikemiehelle, 

jonka täytyy ensin kuolla ja muuttua haamuksi huomatakseen, mikä elämässä 

on tärkeintä. KLK 1996. 

 

5.7. TARVITA lehtiteksteissä ja keskustelupalstoilla 

5.7.1. TARVITA-verbin frekvenssi ja morfologia 

TARVITA on tutkimistani modaaliverbeistä koko KLK-aineistossa viidenneksi yleisin. Ku-

ten kuviosta 10 näkee, se esiintyy eri vuosikymmenten aineistoissa melko tasaisesti, to-

sin Internet-keskusteluaineistossa se on lehtitekstiaineistoa yleisempi. Keskustelupals-

toilla TARVITA on PITÄÄ- ja KANNATTAA-verbien jälkeen kolmanneksi frekventein TÄY-

TYÄ-verbi. 
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KUVIO 10. TARVITA-verbin osuus kaikista TÄYTYÄ-verbeistä eri aineistoissa. 
 

Ison suomen kieliopin mukaan yleiskielessä ei tarvitse on PITÄÄ- ja TÄYTYÄ-verbien ne-

gaatio, ja myönteinen tarvitsee-muoto on harvinainen. Puhutussa kielessä taas tarvit-

see-verbimuodon variantit tarvii ja tarttee ovat yleisiä myös myönteisissä väitelauseis-

sa. (VISK § 1613.) KLK 1940–2000 -aineiston perusteella TARVITA onkin hyvin kieltoha-

kuinen eli esiintyy pääasiassa negatiivisissa lauseissa (TAULUKKO 9). TARVITA-verbin 

esiintymistä 4 % on kuitenkin positiivisia indikatiivin preesensmuotoja. Lisäksi muita 

esiintymiä ilman negaatiota on n. 1,5 %.  

 

TAULUKKO 9. TARVITA-verbin muotojen osuudet KLK 1940–2000 -aineistossa. 

Muoto TARVITA-verbin esiintymistä 

Indikatiivin preesens (kielteinen)  67 % 

Partisiippi  18 % 

Konditionaalin preesens 9 % 

Indikatiivin preesens (myönteinen) 4 % 

 

Odotuksenmukaisesti paikoin puhekielisessä keskustelupalsta-aineistossa positiivisia 

indikatiivin preesensmuotoja on hieman enemmän, noin 7 %, ja muita positiivisia 

muotoja n. 2 % (TAULUKKO 10). Negatiiviseen indikatiivin preesensiin sisältyy myös 

kieltoverbin kanssa käytetyt puhekielinen tarvi-muoto (12 % kaikista esiintymistä) ja 

tarvii-muoto (4 % esiintymistä). Partisiippiin kuuluu myös pieni määrä puhekielistä tar-

vinnu-muotoa (1 %) ja konditionaaliin pienet määrät puhekielisiä muotoja tarvitsis ja 
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tarvis (yhteensä 1,1 %). Positiiviseen indikatiivin preesensiin sisältyy ilman negaatiota 

käytetyt tarvii-muodot (3 %). 

 

TAULUKKO 10. TARVITA-verbin muotojen osuudet IKA 2001–2015 -aineistossa. 

Muoto TARVITA-verbin esiintymistä 

Indikatiivin preesens (kielteinen)  79 % 

Partisiippi  8 % 

Konditionaalin preesens 7 % 

Indikatiivin preesens (myönteinen) 7 % 

 

Voidaan siis olettaa, että TARVITA-verbi on Internet-keskusteluaineistossa paikoin ase-

massa, jossa lehtitekstissä olisi TÄYTYÄ tai PITÄÄ. Ero positiivisten muotojen käyttötaa-

juudessa lehtiteksteissä ja internetin keskustelupalstoilla on kuitenkin niin pieni, että 

se ei selitä kokonaan TARVITA-verbin yleisyyttä keskustelupalsta-aineistossa. 

 

5.7.2. TARVITA-verbin infinitiivikollokaatit 

TARVITA-verbin infinitiivikollokaattien joukossa on paljon samoja kuin TÄYTYÄ-verbillä, 

esimerkiksi turvautua. TARVITA-verbin yhteydessä se esiintyy kielteisissä lauseissa ja 

TÄYTYÄ-verbin kanssa myönteisissä (esimerkit 76 ja 77). Kollokaattien ja esiintymis-

muotojen perusteella TARVITA on siis nimenomaan TÄYTYÄ-verbin negatiivinen vasti-

ne. 

 

(76) Joka penni menee vuokrarästien maksuun, mutta onneksi ei kuitenkaan tarvitse 

turvautua pankkilainoihin. KLK 1998. 

(77)  Jos emme siinä kuitenkaan onnistu, meidän täytyy turvautua oikeustoimiin ja 

viedä kiista Haagin tuomioistuimeen --. KLK 1991. 

 

Pelkästään TARVITA-verbin kollokaatteina korostuvat hävetä (esimerkki 78) sekä pelä-

tä (esimerkki 79), joka on TARVITA-verbin toiseksi frekventein kollokaatti. KLK-ai-

neistossa myös vanhahtava peljätä on yleinen. IKA-aineistossa peljätä ei esiinny TAR-

VITA-verbin kollokaattina. 
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(78) Tänne on mukava tulla laulamaan muiden mukana, niin ei tarvitse hävetä omaa 

ääntään, Anna-Mari selittää. KLK 2000. 

(79) Ne ovat tottuneet siihen, ettei ihmisiä tarvitse pelätä, ja käyvät siksi yhä 

röyhkeimmiksi. KLK 2000. 

 

5.7.3. TARVITA-verbin semanttinen preferenssi ja prosodia 

Semanttiselta prosodialtaan TARVITA on negatiivinen samalla tavalla kuin TÄYTYÄ-

verbi. Myös sen semanttinen preferenssi vastaa TÄYTYÄ-verbin preferenssiä: infinitiivi-

kollokaattien joukossa on paljon sanomiseen ja puhumiseen liittyviä verbejä. Jälleen 

samat kollokaatit (sanoa, puhua, vastata, kertoa) esiintyvät TÄYTYÄ-verbin kanssa 

myönteisissä lauseissa ja TARVITA-verbin yhteydessä kieltoverbin kanssa. TARVITA-

verbin kotekstissä frekventtejä ovat myös mm. ilmoittaa, mainita ja kysyä (esimerkit 

80 ja 81). Teemaan liittyy väljästi myös TARVITA-verbin kollokaatti ihmetellä (esimerkki 

82). 

 

(80) Mutta Ahon ei tarvitse ilmoittaa Harvard-vuoden tukijoitaan. KLK 2000. 

(81) Tarvinneeko erikseen mainita, että Suomen kyky pitää kalliilla rahalla 

kouluttamansa kansalaiset omassa maassa näyttää tämän tutkimuksen 

perusteella hyvin kyseenalaiselta. KLK 1997. 

(82) Enää ei tarvitse ihmetellä, mikä synnyttää ja ylläpitää savolaista kateutta. KLK 

1998. 

 

5.8. KANNATTAA 

5.8.1. KANNATTAA-verbin frekvenssi ja morfologia 

KANNATTAA-verbi esiintyy KLK:n 1940–2000 aineistossa n. 6,8 kertaa 100 000:ta sa-

netta kohden. 1940-luvun aineistossa KANNATTAA esiintyy 100 000:ta sanetta kohden 

vain 4,7 kertaa, mutta keskustelupalsta-aineistossa suhteellinen frekvenssi on jo 60,1. 

KANNATTAA verbin osuus kaikista TÄYTYÄ-verbeistä on kasvanut lehtiteksteissä 1940-

luvun 4 %:sta tasaisesti koko ajan lukuun ottamatta 1980-lukua, jolloin TULLA-verbin 
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osuus kaikista tutkimistani verbeistä oli suuri (KUVIO 11). Vuonna 2000 KANNATTAA 

verbin osuus oli jo 10 %. Internet-keskusteluaineistossa KANNATTAA-verbin osuus TÄY-

TYÄ-verbien esiintymistä on PITÄÄ-verbin jälkeen toiseksi suurin, 17 %. 

 

 

KUVIO 11. KANNATTAA-verbin osuus kaikista TÄYTYÄ-verbeistä eri aineistoissa. 
 

KLK-aineistossa KANNATTAA esiintyy pääasiassa indikatiivin preesensissä, joka kattaa 

71 % kaikista esiintymistä (ks. TAULUKKO 11). KANNATTAA-modaaliverbiä käytetään 

melko yleisesti indikatiivin preesensin kieltomuodossa, mutta sen osuus on vain 22 % 

kaikista esiintymistä. Kieltomuotoa on myös pieni osuus konditionaalista ja partisiipeis-

ta, mutta ne kattavat kaikista esiintymistä vain noin 1,3 %. Kieltohakuisuudesta ei siis 

tämän aineiston kohdalla voida puhua, vaikka Isossa suomen kieliopissa (VISK § 1637) 

KANNATTAA sisältyykin kieltohakuisten verbien luetteloon (vrt. myös Kiuru 1977: 251). 

Internet-keskusteluaineistossa KANNATTAA-verbin eri muotojen esiintymistaajuudet 

ovat lähes identtiset lehtitekstiaineiston frekvenssien kanssa. 

 

TAULUKKO 11. KANNATTAA-verbin muotojen osuudet KLK 1940–2000 -aineistossa. 

Muoto KANNATTAA-verbin esiintymistä 

Indikatiivin preesens (myönteinen) 49 % 

Indikatiivin preesens (kielteinen) 22 % 

Konditionaalin preesens 7 % 

Partisiippi 3 % 
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KANNATTAA-verbin muodon morfologinen annotointi on Korp-alustalla hieman horju-

vaa. Satunnaisesti yksikön kolmannen persoonan muoto kannattaa on annotoinnissa 

merkitty A-infinitiiviksi, jolloin lauseessa olisi kaksi infinitiiviä peräkkäin (esimerkki 83). 

Joskus taas kannata-muoto on annotoitu yksikön toisen persoonan imperatiiviksi sen 

yhteydessä esiintyvästä kieltoverbistä huolimatta (esimerkki 84). A-infinitiiveiksi an-

notoidut olen laskenut indikatiivin preesenssin myönteisiin muotoihin ja imperatiiveiksi 

annotoidut vastaaviin kielteisiin muotoihin. 

 

(83) Elämättömien klubiin kannattaa tutustua ja jos toteat itsesi elämättömäksi, ota 

yhteystiedot talteen ja käväise liittymässä kaltaistesi joukkoon. KLK 2000. 

(84) Matkustaminen on niin harvinaista, ettei sitä aikaa kannata tuhlata hotelleissa. 

IKA 2001–2015. 

 

5.8.2. KANNATTAA-verbin infinitiivikollokaatit 

KANNATTAA-verbin kotekstissä korostuu erityisesti tutustua, joka on sen viidenneksi 

frekventein infinitiivikollokaatti (esimerkki 85). Tutustuminen on harvoin pakonalaista 

toimintaa, joten se sopii käytettäväksi nimenomaan suositusta ilmaisevan verbin kans-

sa. Erityisesti Internet-keskusteluaineistossa korostuu tutustua-infinitiivin ohella kokeil-

la, joka on myös lehtitekstissä melko frekventti (esimerkki 86). Kumpikaan infinitiiveis-

tä ei esiinny muiden TÄYTYÄ-verbien sadan frekventeimmän infinitiivikollokaatin joukos-

sa. 

 

(85) Opiskelemaan olen sinne tulossa, miten kannattaa tutustua paikallisiin? IKA 

2001–2015. 

(86) Molemmissa on omat puolensa joten kannattaa kokeilla molempia jonkin aikaa 

ja katsoa kumpi sopii itselle paremmin. IKA 2001–2015. 

 

5.8.3. KANNATTAA-verbin semanttinen preferenssi ja prosodia 

Monet KANNATTAA-verbin infinitiivikollokaateista liittyvät mentaalisiin prosesseihin. 

KANNATTAA-modaaliverbin kanssa verbiketjussa esiintyy frekventisti esimerkiksi aja-



58 
 

tella ja sen lähisynonyymi miettiä sekä infinitiivit harkita, muistaa ja tutkia (esimerkit 

87 ja 88). Kiinnittää on KANNATTAA verbin 13. frekventein kollokaatti. KANNATTAA 

kiinnittää -ketjua seuraa lähes 90 %:ssa esiintymistä HUOMIO-substantiivi, joten se 

kuuluu samaan KANNATTAA-verbin preferenssiin (esimerkki 89). 

 

(87) Ennenkuin menet lääkärin puheille, kannattaa miettiä niitä syitä mitkä sitä 

stressiä ja ahdistusta aiheuttaa. IKA 2001–2015. 

(88) Sekarotuisen Mustin tai maatiais-Mirrin erikseen vakuuttamista kannattaa 

tarkkaan harkita - kaikki yhtiöt eivät edes huoli niitä. KLK 2000. 

(89) Heidän kannattaa kiinnittää erityistä huomiota suojautumiseen. KLK 2000. 

 

KANNATTAA tutustua -verbiketju esiintyy aineistoissa ihmisiin tutustumisen konteks-

tissa (esimerkki 83 edellä), mutta useammin tutustua tarkoittaa asioihin perehtymistä 

(esimerkit 90 ja 91). 

 

(90) Pelin oma tutorial ei oikein kerro tarpeeksi, joten johonkin oppaaseen 

kannattaa kyllä tutustua. IKA 2001–2015. 

(91) Ehkäpä kannattaisi ensin tutustua asioihin ja vasta tämän jälkeen kirjoittella 

niistä. IKA 2001–2015. 

 

Toinen KANNATTAA-verbiin liittyvä semanttinen preferenssi on jonkin asian aloittami-

nen. KANNATTAA-verbin yhteydessä esiintyy frekventisti ryhtyä, ruveta, aloittaa, pyr-

kiä, muttei lainkaan lopettamiseen liittyviä verbejä. Ryhtyä ilmenee lähes pelkästään 

KANNATTAA-verbin kielteisen indikatiivin preesenssin kanssa (esimerkki 92). Aloittaa ja 

pyrkiä esiintyvät myönteisissä lauseissa (esimerkit 93 ja 94). 

 

(92) Suhteeseen ei kannata ryhtyä, jos kamalasti pelkää eroa/"hylätyksi tulemista". 

IKA 2001–2015. 

(93) Koposen mukaan myös sinkin syönti kannattaa aloittaa syksyllä. KLK 2000. 

(94) Tavoite on kuitenkin sen arvoinen, että siihen kyllä kannattaa pyrkiä 

pääsemään. KLK 2000. 
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KANNATTAA-verbin semanttinen prosodia on infinitiivikollokaattien perusteella hyvin 

neutraali. Kielitoimiston sanakirjassakin KANNATTAA tarkoittaa, että jotakin on hyödyl-

listä tai edullista tehdä (Kielitoimiston sanakirja s.v. kannattaa), joten on odotuksen-

mukaista, että KANNATTAA ilmenee konteksteissa, joissa annetaan ohjeita ja neuvoja. 

Osa ohjeista liittyy epämiellyttävissä tilanteissa toimimiseen tai niiden välttämiseen 

sekä huonoiksi koettujen seikkojen parantamiseen (esimerkit 95–96). Tällöin konteks-

tissa korostuu negatiivinen aura. Välillä ohjeet ovat neutraalimpia tai esimerkiksi hy-

vään elämään tähtääviä, jolloin KANNATTAA-verbin kanssa esiintyvillä sanoilla on neut-

raalimpi tai positiiviseksi koettu merkityssisältö (esimerkki 97). 

 

(95) Marjastuskauden alkaessa metsissä liikkujan kannattaa muistaa itseään 

suurempien metsäneläinten olemassaolo. KLK 2000. 

(96) Tapahtuneesta kannattaa tehdä rikosilmoitus, jolloin voit hakea 

vahingonkorvauksia sekä korvauksia ansionmenetyksistä tekijältä. IKA 2001–

2015. 

(97) Tässä tilanteessa nuoren kannattaa opiskella ahkerasti ja saatuaan hyvän 

ammatin ja työpaikan säästää muutama vuosi ja sen jälkeen ostaa oma asunto. 

IKA 2001–2015. 
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6. TULOSTEN KOONTI 

6.1. TÄYTYÄ-verbien frekvenssi 

TÄYTYÄ-verbien yhteenlaskettu esiintymisfrekvenssi on tekstin sanemäärään suhteutet-

tuna suurimmillaan Internet-keskusteluaineistossa. Internet-keskustelupalstoilla täy-

tyä-verbien osuus on kaksinkertainen KLK:n lehtiaineistoon verrattuna. Lehtitekstiai-

neistosta on havaittavissa, että pakkoa ilmaisevien modaaliverbien määrä on hieman 

vähentynyt 1940-luvulta 2000-luvulle tultaessa. 

 

PITÄÄ-verbin osuus tutkimieni verbien yhteisfrekvenssistä on kasvanut 1940-luvulta 

vuoteen 2000. Keskustelupalsta-aineistossa osuus on vielä suurempi. Se on selvästi 

käytetyin välttämättömyyttä ilmaiseva modaaliverbi lehtiteksteissä ja internetin kes-

kustelupalstoilla. Samantapainen on myös KANNATTAA-verbin esiintymistaajuuden 

kehitys. 1940-luvun lehtiteksteissä sitä käytetään melko vähän, mutta Internet-keskus-

teluaineistossa sen frekvenssi on toiseksi suurin. TÄYTYÄ-verbin frekvenssi taas on pie-

nentynyt 1950-luvulta saakka ja on pienimmillään keskustelupalsta-aineistossa.  

 

JOUTUA-verbi on yleinen lehtitekstiaineistossa myös vuonna 2000, mutta keskustelu-

palstoilla se on harvinaisempi kuin PITÄÄ, KANNATTAA ja TARVITA. TARVITA esiintyy 

tasaisesti läpi koko aineiston. Internet-keskusteluaineistossa se on hieman frekventim-

pi kuin lehtiteksteissä. Tämä johtuu ainakin osaksi sen käyttämisestä myös myönteisis-

sä lauseissa. TULLA on yleinen säädöstekstissä, mutta erityisesti keskustelupalstoilla 

vähän käytetty. TULLA on kuitenkin keskustelupalstoillakin hieman frekventimpi kuin 

TÄYTYÄ-verbi. 

 

6.2. Täytyä-verbien esiintymismuodot 

Kaikkia TÄYTYÄ-verbejä käytetään eniten indikatiivin preesenssissä. 1990-lukua edeltä-

vässä lehtiaineistossa PITÄÄ-verbi tosin esiintyy useammin konditionaalissa, mutta uu-

demmassa lehtitekstiaineistossa sekä keskustelupalsta-aineistossa sekin on selvästi 

useammin indikatiivissa. PITÄÄ-verbin indikatiivin käyttö näyttää siis olevan yleistyvää 

ja konditionaalin väistyvää. TULLA-verbi konditionaalia esiintyy tasaisesti molemmissa 
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aineistoissa. Sillä on vakiintunut käyttökonteksti muualla kuin säädösteksteissä. Toi-

saalta indikatiivia käytetään myös säädöskielen ulkopuolella. 

 

Imperfektiä, perfektiä ja pluskvamperfektiä käytetään lähinnä JOUTUA-verbin kanssa. 

Myös PITÄÄ ja TARVITA esiintyvät jonkin verran menneissä aikamuodoissa. TÄYTYÄ-

verbin imperfekti on frekventti vanhemmassa lehtitekstissä, muttei uudemmassa eikä 

keskustelupalsta-aineistossa. Myös PITÄÄ-verbin imperfektikäyttö on keskustelupals-

toilla vähäistä, mutta lehtiteksteissä sitä on käytetty melko paljon. KANNATTAA-verbiä 

ei käytetä lehti- eikä keskustelupalstateksteissä juuri lainkaan menneisyydestä puhut-

taessa. 

 

Välttämättömyyttä ilmaisevista modaaliverbeistä selvästi kieltohakuisin on TARVITA. 

KANNATTAA on muihin TÄYTYÄ-verbeihin verrattuna kieltohakuinen, mutta senkin 

myönteiset muodot ovat kielteisiä huomattavasti frekventimpiä. JOUTUA ja TÄYTYÄ 

ovat myöntöhakuisia. Niiden kanssa kieltomuotoja ei esiinny juuri lainkaan. 

 

6.3. Täytyä-verbien kollokaatit ja semanttiset valinnat 

Kollokaattien perusteella PITÄÄ on monikäyttöihin ja väljämerkityksinen. Sen kanssa 

verbiketjun muodostavat infinitiiivit ovat verbejä, jotka esiintyvät yleisesti muutenkin 

ja eivät siis kerro PITÄÄ-verbin erityisestä merkityksestä. Ainoastaan unohtaa korostuu 

sen infinitiivikollokaattien listalta. Unohtaa ilmenee lähinnä ei pidä (myöskään) unoh-

taa -fraasissa. 

 

JOUTUA-verbin muista täytyä-verbeistä erottavat infinitiivikollokaatit ovat kärsimään, 

kokemaan ja suorittamaan sekä erilaiset lopettamista kuvaavat verbit, kuten keskeyt-

tämään ja luovuttamaan. KANNATTAA-nesessiiviverbi taas esiintyy usein alkamiseen 

liittyvien verbien kanssa. Esimerkiksi ei kannata -muotoa seuraa usein ryhtyä-infinitiivi 

ja myönteistä muotoa aloittaa ja pyrkiä. KANNATTAA-verbin kollokaatteina yleisiä ovat 

myös mentaalisiin prosesseihin liittyvät infinitiivit kuten ajatella, miettiä, harkita ja 

tutkia. 
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TULLA-nesessiiviverbin kotekstille tyypillistä on säädöstekstien sanasto. Esimerkiksi A-

infinitiivit toimittaa, kehittää, suorittaa ja noudattaa ovat frekventtejä TULLA-

verbiketjuissa lehtiteksteissä. Liittää-infinitiivin sisältävä fraseologinen yksikkö hake-

mukseen tulee liittää on frekventti molemmissa aineistoissa. TULLA esiintyy usein myös 

suhtautumista kuvaavien infinitiivien kanssa. Esimerkiksi suhtautua, kunnioittaa ja hy-

väksyä ovat TULLA-verbin kollokaatteja erityisesti keskustelupalstojen teksteissä. 

 

Verbiketjussa TÄYTYÄ-nesessiivin kanssa esiintyy usein sanomiseen liittyviä verbejä, 

kuten puhua ja vastata. Erityisesti mutta täytyy myöntää -fraasi on yleinen. Myös tur-

vautua on yleinen kollokaatti lehtitekstiaineistossa. Suurin osa TARVITA-verbin kollo-

kaateista on samoja kuin TÄYTYÄ-verbillä. Odotuksen mukaisesti TARVITA-verbin kans-

sa ne esiintyvät kielteisissä lauseissa ja TÄYTYÄ-verbin kanssa myönteisissä. Lisäksi 

TARVITA-verbin kanssa esiintyy frekventisti infinitiivit hävetä ja pelätä. 

 

Tutkimistani välttämättömyysverbeistä semanttiselta prosodialtaan negatiivisin on 

JOUTUA. Myös TÄYTYÄ-verbillä ja sen kielteisellä vastineella TARVITA on negatiivinen 

prosodia. TULLA-, KANNATTAA- ja PITÄÄ-verbien infinitiivikollokaatit eivät ole erityisen 

epämiellyttäviä tai miellyttäviä. Niiden semanttinen prosodia on siis neutraali. 
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7. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tarkastellut pro gradu -tutkielmassani välttämättömyyttä ilmaisevien modaaliver-

bien esiintymistä lehtiteksteissä ja internetin keskustelupalstoilla. Tavoitteeni oli selvit-

tää, miten PITÄÄ-, JOUTUA-, TULLA-, TÄYTYÄ-, TARVITA- ja KANNATTAA-verbien käyttö 

eroaa toisistaan. Tutkin verbien käyttötaajuutta, -muotoa ja lähintä käyttöympäristöä 

eri aikakausien lehtiteksteissä ja keskustelupalstateksteissä. Analysoin TÄYTYÄ-verbien 

infinitiivikollokaatteja, eli niiden kanssa verbiketjussa frekventisti esiintyviä infinitiivejä. 

Infinitiivikollokaattien avulla tutkin eri verbien käyttöympäristöjen eroja. Selvitin myös, 

missä aikamuodoissa ja moduksissa verbit esiintyvät. 

 

Tutkimusaineistona käytin Kansalliskirjaston suomenkieliset lehdet -korpuksen vuosien 

1940–2000 aineistoja sekä Internet-keskusteluaineistoa, joka sisältää Suomi24-korpuk-

sen ja Ylilauta-korpuksen. Korpustekstien analysoimiseen käytin Korp-konkordanssioh-

jelmaa, jonka avulla pystyin selvittämään tutkimieni verbien ja niiden eri muotojen 

käyttöfrekvenssejä sekä niiden kanssa verbiketjussa esiintyvien infinitiivien eroja. 

 

Aineistojeni perusteella välttämättömyyttä ilmaisevien modaaliverbien käytössä on 

enemmän eroja 1940-luvun ja vuoden 2000 lehtitekstien kuin vuoden 2000 lehtiteks-

tien ja vuosien 2001–2015 kirjoitettujen keskustelupalstatekstien välillä. Ne muutos-

tendenssit, jotka ilmenevät vuosien 1940 ja 2000 välillä lehtitekstiaineistossa, jatkuvat 

myös keskustelupalsta-aineistoissa. Tarkastelemani aineisto paljasti esimerkiksi ver-

bien käyttöfrekvenssin muutoksen. 1940-luvun käytetyin nesessiivi TÄYTYÄ on vuoden 

2000 lehtiteksteissä ja Internet-keskusteluaineistossa yksi harvimmin käytetyistä TÄY-

TYÄ-verbeistä. Samaan aikaan PITÄÄ-verbin frekvenssi on kasvanut, ja se on selvästi 

eniten käytetty välttämättömyysverbi uudessa lehtiaineistossa ja keskustelupalstoilla. 

Myös KANNATTAA-verbin frekvenssi on kasvanut vuosikymmenten aikana. Erityisen 

käytetty se on keskustelupalsta-aineistossa. 

 

Pro gradu -tutkielmani tavoite oli hyödyttää suomi toisena ja vieraana kielenä opetus-

ta. Edistyneet oppijat tarvitsevat tietoa modaaliverbien todellisista käyttötavoista ja -

ympäristöistä. Tutkimieni täytymisverbien kollokaatit eroavat selkeästi toisistaan ja 
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kertovat verbien merkityseroista. Verbien ja niiden infinitiivikollokaattien analyysini 

perusteella olen luonut tiiviit kuvaukset eri TÄYTYÄ-verbien käytöstä ja käyttötapojen 

eroista: 

 

PITÄÄ on frekvenssinsä puolesta tärkein välttämättömyyttä ilmaiseva modaaliverbi. Se 

on monikäyttöinen ja väljämerkityksinen, joten sillä ei ole selkeää semanttista prefe-

renssiä tai prosodiaa. TÄYTYÄ on PITÄÄ-verbin lähin synonyymi. Niiden infinitiivikollo-

kaatit ovat suurimmaksi osaksi samat, mutta niitä erottavat TÄYTYÄ-verbin semanttiset 

valinnat: Sen semanttinen prosodia on selkeästi PITÄÄ-verbiä negatiivisempi. Lisäksi 

TÄYTYÄ-verbillä on PITÄÄ-verbistä poikkeava puhumisen preferenssi. Nämä semantti-

set valinnat kiteytyvät täytyy myöntää -fraasiin.  

 

TARVITA-verbin koteksti preferensseineen ja prosodioineen on melko identtinen TÄY-

TYÄ-verbin kanssa. TARVITA-verbi esiintyy TÄYTYÄ-verbin tavoin usein puhumisverbien 

kanssa ja jollakin tavalla epämieluisissa yhteyksissä. Sillä on lisäksi kaksi omaa kollo-

kaattia, pelätä- ja hävetä-infinitiivit, joiden kanssa se muodostaa verbiketjun usein. 

Verbejä erottaa ennen kaikkea kieltohakuisuus: TÄYTYÄ esiintyy myönteisissä lauseissa 

ja TARVITA kielteisissä.  

 

TULLA-verbin kanssa verbiketjun muodostavat infinitiivit ovat usein virallisista yhteyk-

sistä tuttuja verbejä. Esimerkiksi tulisi kehittää on tyypillinen TULLA-verbiketju. Toisaal-

ta sen kanssa esiintyy usein myös infinitiivi, joka kuvaa asioihin tai ihmisiin suhtautu-

mista, kuten tulee kohdella. Virallisiin yhteyksiin sopien TULLA-verbin semanttinen pro-

sodia on neutraali. Se esiintyy lähinnä myönteisissä lauseissa, mutta myös kieltomuoto 

on mahdollinen. 

 

JOUTUA esiintyy indikatiivin preesensissä ja imperfektissä, muttei juuri koskaan kieltei-

sissä muodoissa. Sen semanttinen preferenssi on lopettaminen ja prosodia hyvin nega-

tiivinen, kuten joutuu keskeyttämään -fraasissa. KANNATTAA-verbillä taas on aloitta-

misen semanttinen preferenssi, sekä sitä vahvempi ajattelemisen ja aiheeseen pereh-

tymisen preferenssi, joka kiteytyy kannattaa tutustua -ketjuun. KANNATTAA esiintyy 

lähinnä indikatiivin preesensissä.  
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Korp-konkordanssihakuohjelma on hyvä väline suurten korpusten analysoimiseen, 

mutta morfologisesti monipolvisen suomen kielen kanssa se ei aina toimi täysin suju-

vasti. Erilaiset suffiksit ja niiden aiheuttamat vartalomuutokset ovat haastavia auto-

maattisen annotoinnin kannalta. Korp-alustan morfologinen analyysi tunnistaa esimer-

kiksi erikseen myönteisen ja kielteisen indikatiivin preesensin, mutta ei myönteistä ja 

kielteistä konditionaalin preesensiä tai eri muotoja, jotka sisältävät partisiipin. Korpin 

automaattinen lauseenjäsennys toimii paikoitellen huonosti sellaisten lauseiden koh-

dalla, joissa ei ole selkeää verbinetistä nominatiivisubjektia. 

 

Monet Korp-ohjelman toiminnot sopivat hyvin lekseemitason hakuihin, jos hakusanoja 

on vain yksi. Yksisanainen haku onnistuu parhaiten, jos haettava sana tai sane ei ole 

monimerkityksinen. Osa tilastotoiminnoista ei toimi tai toimii vain osittain, jos haku-

kohde on monisanainen fraasi, kuten modaaliverbin ja infinitiivin muodostama ketju. 

Raaka frekvenssien laskeminen toimii kuitenkin hyvin Korp-alustan toimintojen avulla, 

mutta muut tiedot vaativat alustan tämän hetkisessä versiossa paljon eri tietojen yh-

distelyä, päättelyä ja laskemista. Pelkästään viimeisen puolen vuoden aikana Korp-

alustaa on kuitenkin päivitetty useaan otteeseen. On siis todennäköistä, että alustan 

käytettävyys parantuu vielä. 

 

Pro gradu -tutkielmassani olen perehtynyt vain välttämättömyyttä ilmaisevien verbien 

muotoon ja infinitiiivikollokaatteihin. Verbien kotekstissä on muitakin sananmuotoja ja 

rakenteita, jotka vaikuttavat myös niiden merkitykseen. Esimerkiksi kotekstin adjektii-

vit, adverbit puhumattakaan laajemmasta kontekstia vaikuttavat sanan prosodiaan. 

Modaaliverbin preferenssi voi ilmentyä muissakin sanoissa kuin verbiketjun infinitiivis-

sä. Myös tekstilajilla voi olla merkitystä TÄYTYÄ-verbin valinnan kannalta. Olisi mielen-

kiintoista tutkia modaalisuuden lajia Korp-ohjelman avulla laajasta kontekstista. 

  

Voisi olla hyödyllistä tutkia modaaliverbien kotekstejä esimerkiksi akateemisessa kie-

lessä, jossa niitä käytetään paljon. Myös Internet-keskusteluaineisto on mielenkiintoi-

nen ja monipuolinen tutkimuskohde, josta voisi tutkia laajemmin välttämättömyyden 

ilmaisujen eri teemoja käsittelevissä keskusteluissa tai niiden käyttöä esimerkiksi pro-
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vosointiin vastaamisessa ja argumentaatiorakenteissa. Keskustelupalsta-aineisto myös 

toimii Korp-alustalla hieman paremmin kuin KLK:n lehtiaineisto. 
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LIITE 1. 

  PITÄÄ   JOUTUA   TÄYTYÄ   TULLA   TARVITA   KANNATTAA   

  KAIKKI 313,83 KAIKKI 252,74 KAIKKI 179,73 KAIKKI 220,53 KAIKKI 99,01 KAIKKI 67,76 

1 pitää olla 52,326 joutua maksaa 7,736 täytyä olla 22,731 tulla olla 44,364 tarvita olla 10,097 kannattaa ottaa 2,035 

2 pitää saada 11,365 joutua tehdä 6,501 täytyä saada 4,890 tulla ottaa 3,660 tarvita pelätä 2,957 kannattaa tehdä 1,783 

3 pitää tehdä 8,811 joutua olla 5,174 täytyä tehdä 2,688 tulla saada 3,599 tarvita tehdä 2,738 kannattaa pitää 1,321 

4 pitää tulla 4,904 joutua kärsiä 4,606 täytyä pitää 2,685 tulla tehdä 2,977 tarvita maksaa 1,478 kannattaa olla 1,251 

5 pitää ottaa 4,233 joutua suorittaa 4,594 täytyä sanoa 2,637 tulla antaa 2,467 tarvita ottaa 1,381 kannattaa tutustua 1,213 

6 pitää antaa 3,237 joutua ottaa 3,794 täytyä ottaa 2,428 tulla tapahtua 2,452 tarvita käyttää 1,186 kannattaa mainita 1,206 

7 pitää mennä 3,053 joutua käyttää 3,212 täytyä tulla 2,011 tulla tietää 2,378 tarvita merkitä 1,181 kannattaa käyttää 1,165 

8 pitää lähteä 2,450 joutua antaa 3,003 täytyä myöntää 1,781 tulla käyttää 1,817 tarvita mennä 1,172 kannattaa hankkia 0,986 

9 pitää päästä 2,423 joutua jättää 2,914 täytyä jättää 1,752 tulla pitää 1,485 tarvita lähteä 1,073 kannattaa lähteä 0,950 

10 pitää käyttää 2,190 joutua kokea 2,728 täytyä lähteä 1,680 tulla pyrkiä 1,427 tarvita suorittaa 0,927 kannattaa yrittää 0,917 

11 pitää tapahtua 2,062 joutua turvautua 2,592 täytyä tapahtua 1,603 tulla muistaa 1,427 tarvita odottaa 0,809 kannattaa käydä 0,895 

12 pitää pystyä 1,990 joutua keskeyttää 2,346 täytyä mennä 1,593 tulla seurata 1,295 tarvita hävetä 0,791 kannattaa ostaa 0,871 

13 pitää jättää 1,875 joutua todeta 2,276 täytyä tunnustaa 1,413 tulla voida 1,294 tarvita jäädä 0,779 kannattaa kiinnittää 0,861 

14 pitää voida 1,655 joutua lähteä 2,004 täytyä antaa 1,391 tulla toimittaa 1,290 tarvita turvautua 0,770 kannattaa tulla 0,842 

15 pitää alkaa 1,598 joutua odottaa 1,952 täytyä käyttää 1,069 tulla liittää 1,268 tarvita ryhtyä 0,708 kannattaa puhua 0,787 

16 pitää käydä 1,475 joutua tyytyä 1,904 täytyä päästä 0,948 tulla suorittaa 1,134 tarvita pitää 0,655 kannattaa valita 0,768 

17 pitää tietää 1,473 joutua käydä 1,848 täytyä käydä 0,826 tulla kiinnittää 1,131 tarvita ilmoittaa 0,601 kannattaa ryhtyä 0,667 

18 pitää unohtaa 1,372 joutua toimia 1,833 täytyä tyytyä 0,809 tulla jättää 1,056 tarvita huolehtia 0,575 kannattaa harkita 0,649 

19 pitää ilmetä 1,338 joutua luopua 1,790 täytyä turvautua 0,780 tulla lähettää 0,986 tarvita hakea 0,565 kannattaa maksaa 0,602 

20 pitää maksaa 1,176 joutua vastata 1,694 täytyä ryhtyä 0,768 tulla kuulua 0,948 tarvita antaa 0,563 kannattaa jättää 0,549 

21 pitää ryhtyä 1,148 joutua luovuttaa 1,477 täytyä katsoa 0,758 tulla huolehtia 0,905 tarvita sanoa 0,560 kannattaa muistaa 0,546 

22 pitää sanoa 1,140 joutua hoitaa 1,425 täytyä suorittaa 0,751 tulla toimia 0,898 tarvita tulla 0,534 kannattaa uhrata 0,534 

23 pitää pyrkiä 1,134 joutua jäädä 1,412 täytyä luopua 0,727 tulla käydä 0,833 tarvita etsiä 0,524 kannattaa mennä 0,455 

24 pitää muistaa 1,040 joutua muuttaa 1,398 täytyä jäädä 0,712 tulla noudattaa 0,828 tarvita käydä 0,512 kannattaa panna 0,418 

25 pitää puhua 1,037 joutua työskennellä 1,389 täytyä voida 0,710 tulla sisältää 0,809 tarvita peljätä 0,483 kannattaa odottaa 0,414 

26 pitää rakentaa 1,027 joutua siirtää 1,352 täytyä todeta 0,679 tulla järjestää 0,792 tarvita ajatella 0,443 kannattaa rakentaa 0,397 

27 pitää järjestää 0,986 joutua viettää 1,287 täytyä muistaa 0,669 tulla esittää 0,785 tarvita nähdä 0,443 kannattaa kokeilla 0,388 

28 pitää suorittaa 0,965 joutua pitää 1,280 täytyä tuntea 0,621 tulla ilmoittaa 0,784 tarvita tietää 0,433 kannattaa antaa 0,385 

29 pitää hoitaa 0,943 joutua pelata 1,169 täytyy olla 0,613 tulla perustua 0,724 tarvita tuntea 0,399 kannattaa miettiä 0,368 



 
 
30 pitää valmistua 0,922 joutua käsitellä 1,164 täytyä tietää 0,611 tulla kehittää 0,717 tarvita välittää 0,394 kannattaa kysyä 0,351 

31 pitää osata 0,909 joutua lopettaa 1,126 täytyä oppia 0,542 tulla ilmetä 0,715 tarvita lähettää 0,371 kannattaa ajatella 0,349 

32 pitää aloittaa 0,907 joutua kulkea 1,054 täytyä uskoa 0,532 tulla säilyttää 0,681 tarvita kärsiä 0,361 kannattaa jatkaa 0,330 

33 pitää panna 0,823 joutua taistella 1,035 täytyä yrittää 0,503 tulla osoittaa 0,666 tarvita epäillä 0,347 kannattaa ruveta 0,325 

34 pitää jäädä 0,821 joutua kuljettaa 1,013 täytyä elää 0,501 tulla täyttää 0,660 tarvita miettiä 0,342 kannattaa tutkia 0,286 

35 pitää löytää 0,820 joutua nähdä 1,011 täytyä odottaa 0,498 tulla asettaa 0,657 tarvita muuttaa 0,332 kannattaa lukea 0,281 

36 pitää yrittää 0,809 joutua siirtyä 0,934 täytyä löytää 0,491 tulla selvittää 0,647 tarvita puhua 0,330 kannattaa elää 0,281 

37 pitää löytyä 0,791 joutua ajaa 0,929 täytyä hankkia 0,489 tulla hoitaa 0,592 tarvita ostaa 0,318 kannattaa sijoittaa 0,274 

38 pitää riittää 0,784 joutua etsiä 0,926 täytyä lopettaa 0,477 tulla vastata 0,590 tarvita mainita 0,306 kannattaa katsoa 0,258 

39 pitää viedä 0,780 joutua ratkaista 0,921 täytyä nähdä 0,460 tulla ryhtyä 0,573 tarvita hankkia 0,298 kannattaa seurata 0,252 

40 pitää nähdä 0,773 joutua kysyä 0,905 täytyä kestää 0,460 tulla oikeus valvoa 0,565 tarvita esittää 0,289 kannattaa tarkistaa 0,246 

41 pitää kuulua 0,720 joutua seurata 0,888 täytyä kulkea 0,459 tulla välttää 0,551 tarvita jättää 0,279 kannattaa kuunnella 0,243 

42 pitää ajatella 0,720 joutua hakea 0,878 täytyä kuolla 0,441 tulla lisätä 0,525 tarvita lisätä 0,277 kannattaa ilmoittaa 0,233 

43 pitää pitää 0,707 joutua hankkia 0,876 täytyä osata 0,440 tulla suhtautua 0,525 tarvita kiinnittää 0,275 kannattaa pyrkiä 0,226 

44 pitää hankkia 0,696 joutua peruuttaa 0,869 täytyä koettaa 0,438 tulla valvoa 0,515 tarvita puuttua 0,253 kannattaa hakea 0,224 

45 pitää kirjoittaa 0,696 joutua miettiä 0,852 täytyä maksaa 0,436 tulla aina olla 0,506 tarvita rakentaa 0,253 kannattaa varata 0,224 

46 pitää valita 0,695 joutua sulkea 0,799 täytyä ajatella 0,402 tulla rakentaa 0,491 tarvita luopua 0,238 kannattaa laittaa 0,212 

47 pitää lähettää 0,693 joutua pohtia 0,791 täytyä ymmärtää 0,399 tulla tutkia 0,488 tarvita tapahtua 0,233 kannattaa aloittaa 0,207 

48 pitää muuttaa 0,691 joutua rakentaa 0,763 täytyä etsiä 0,394 tulla tuntea 0,484 tarvita ihmetellä 0,231 kannattaa järjestää 0,197 

49 pitää toimia 0,679 joutua korvata 0,751 täytyä pystyä 0,392 tulla laatia 0,479 tarvita vastata 0,224 kannattaa vaihtaa 0,193 

50 pitää kertoa 0,676 joutua kantaa 0,744 täytyä ihmetellä 0,392 tulla päästä 0,477 tarvita toimittaa 0,221 kannattaa nähdä 0,190 

 


