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1. JOHDANTO 

 

Jo pitkään on tiedetty, että musiikin käytöllä on myönteisiä vaikutuksia 

kielenoppimistuloksiin. Tutkimuksen keinoin aihetta on silti ollut hankala lähestyä. 

Parin viime vuosikymmenen aikana siihen on kuitenkin löydetty tarkoituksenmukaisia 

tutkimusasetelmia ja -menetelmiä ja myös aihetta koskeva tietomäärä on lisääntynyt 

runsaasti. Uutta tietoa on saatu muun muassa aivotutkimuksen ja musiikkiterapian 

alueella sekä erilaisten kielenopetuskokeilujen kautta. Eräs perinteisimmistä tavoista 

yhdistää musiikki ja kielenoppiminen on laulujen käyttö opetuksessa. Laulettujen 

sanojen mieleen palauttaminen on tutkitusti helpompaa kuin puhuttujen sanojen (ks. 

esim. Ludke ym. 2013). Lauluja opettelemalla kielenoppija voi esimerkiksi luoda 

itselleen fraasivaraston, joka on helposti palautettavissa mieleen. Koska laulunsanat 

jäävät hyvin muistiin, on kielenopettajien syytä valita oppitunneilleen lauluja, joiden 

sanasto ja fraasit ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia. Se, mikä kulloinkin on 

tarkoituksenmukaista sisältöä, riippuu tilanteesta, ryhmästä, oppijoiden kielitaitotasosta, 

käytettävissä olevan opetusajan määrästä, opetussuunnitelmasta ja opetuksen 

tavoitteista. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin ajatella, että kielenopetuksessa 

käytettävän laulun olisi hyvä sisältää sanastoa ja fraaseja, jotka ovat kielen kannalta 

keskeisiä eli taajaan käytettyjä. Näin on erityisesti kielenoppimisen alkuvaiheessa. Jos 

lähtökohta on se, että kielenoppijan on pystyttävä mahdollisimman pian selviytymään 

jollakin tavalla vieraalla kielellä, täytyy opettaa juuri sitä, mitä tämä 

kielenkäyttötilanteissa kipeimmin tarvitsee, muun muassa keskeisintä sanastoa. (Kieli ja 

sen kieliopit 1996: 28.) Koska toisto toimii pedagogisena keinona, olisi myös suotavaa, 

että opetettavaksi tarkoitettu ilmaus esiintyy laulussa useita kertoja. 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen suomi toisena kielenä -opetuksessa 

käytettäviä lauluja kahdesta näkökulmasta. Tutkin laulujen sanaston ominaisuuksia sekä 

opetettavien kielellisten ilmausten esiintymistiheyttä. Laulujen sanaston ominaisuuksia 

tarkastelen kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen, sanastontutkimuksen avulla. 

Opetettavien kielellisten ilmausten esiintymistiheyksiä ja ominaisuuksia tutkin pääosin 

kvalitatiivisesti. Tutkimusaineistoni on kaksiosainen. Toinen osa käsittää kokoelman 

lauluja, jotka esiintyvät Facebookissa S2-opetusmusiikkia-nimisellä sivulla. Aineiston 

toinen osa koostuu suomi toisena kielenä -oppikirjasarja Aamun lauluista. Ne on 

sanoittanut Ulla Lappalainen ja säveltänyt Mikko Perkoila. Aamu-oppikirjasarjan laulut
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on tehty varta vasten pedagogisiin tarkoituksiin havainnollistamaan jotain tiettyä kielen 

ilmiötä. Käytän opetuskäyttöä varten sävelletyistä lauluista tässä tutkimuksessa 

nimitystä ”opetuslaulut”. Opetuslauluissa havainnollistuksen kohteena voi olla 

esimerkiksi jokin rakenne tai sanaston osa-alue. Opetuslauluja on käytetty 

vuosikymmenten ajan vieraan kielen oppikirjoissa, mutta suomi toisena kielenä -

opetusmateriaaleissa niitä on tuskin lainkaan. Aamu-oppikirjasarja muodostaa tästä 

poikkeuksen. 

 

S2-merkintä viittaa suomi toisena kielenä -opetus- ja tutkimusalaan. S2-opettaja opettaa 

suomen kieltä oppijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja jotka tavallisesti 

opiskelevat kieltä kohdekielisessä ympäristössä. Usein kyseessä ovat Suomessa 

pysyvästi asuvat maahanmuuttajat. 

 

Tämän tutkimuksen jälkipuoliskossa, joka käsittelee kieliopillisten kategorioiden 

esiintyvyyttä lauluissa, on käytetty Ison suomen kieliopin määritelmiä ja luokitteluja. 

Ainoa poikkeus on se, että käsittelen lauseenvastikkeita omana ryhmänään. Iso suomen 

kielioppi suosittelee lauseenvastike-nimeä käytettäväksi pelkästään pedagogisena 

terminä. Tämä tutkimus liittyy vahvasti pedagogiaan, joten ratkaisu on perusteltavissa. 

Ensimmäisessä, sanastoa koskevassa osassa tutkimusta, on käytetty pääosin Suomen 

sanomalehtikielen taajuussanaston (2004) sanaluokkajaottelua ja hakusanoitusta. 

 

 

1.1. Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

  

Tavoitteenani on selvittää, millaista sanastoa S2-opetuskäytössä hyödynnettävissä 

lauluissa on. Toisena tavoitteena on selvittää, paljonko kussakin laulussa on niitä 

kielellisiä ilmauksia ja kielen rakenteita, joita sen avulla on tarkoitus opettaa. Kuhunkin 

Aamu-oppikirjasarjan lauluun tekijä on merkinnyt käyttötarkoituksen tai jonkin 

kieliopillisen kategorian, jota laulussa esiintyy, esimerkiksi preesensin. Samoin S2-

opetusmusiikkia-sivulla jokaisen laulun yhteydessä lukee jokin kategoria, esimerkiksi 

omistuslause.  Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millä tavalla määrätyt kieliopilliset kategoriat ilmenevät lauluissa? 
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 Montako kertaa kussakin laulussa esiintyy määrätty kieliopillisen kategorian 

ilmaus? Montako passiivin preesensmuotoa esimerkiksi on niissä lauluissa, jotka 

on luokiteltu edustamaan passiivin preesensiä? 

 Millaisia ovat ne laulut, joissa on eniten määrättyjä kieliopillisen kategorian 

ilmauksia? 

 Millaisia erilaisia esimerkkejä laulut antavat mainituista ilmauksista? 

Minkätyyppisiä objekteja esimerkiksi on lauluissa, jotka on luokiteltu 

edustamaan objektia? 

2. Vastaako laulujen sanasto piirteiltään yleiskielen sanastoa? 

 Vastaavatko yleisimmät lekseemit yleiskielen sanastoa? 

o Mitkä ovat laulujen 30 yleisintä sanaa? 

 Vastaavatko lekseemien frekvenssit yleiskielen sanastoa? 

o Mitkä ovat 30 yleisimmän sanan frekvenssit ja suhteelliset frekvenssit? 

Mikä on laulujen koko sanastoa koskeva kumulatiivinen frekvenssi? 

Kuinka monta lekseemiä riittää kattamaan esimerkiksi 80 prosenttia 

kaikista saneista? Paljonko on yhden sanan esiintymiä? 

 Vastaako sanaluokkajakauma yleiskielen sanaluokkajakaumaa? 

o Mikä on laulujen sanaston sanaluokkajakauma? Montako minkäkin 

sanaluokan edustajaa on sadan yleisimmän sanan joukossa? 

3. Kuinka relevantteja laulujen sanasto, määrätyt kieliopilliset kategoriat ja niiden 

ilmentymät ovat S2-oppijalle? 

 

Vertaan saamiani sanastontutkimuksen tuloksia Suomen sanomalehtikielen 

taajuussanastoon (2004), Suomen kielen taajuussanastoon (1979) ja Suomen murteiden 

taajuussanastoon (1992). 

  

 

1.2. Tutkimushypoteesit 

  

Tutkimushypoteesini pohjautuvat aikaisempiin havaintoihin, joita olen tehnyt suomi 

toisena kielenä -opetuksessa käytettävistä lauluista. Oletan, että sanastossa on mukana 

paljon epäfrekventtejä sanoja. Lauluissa nimittäin esiintyy usein runollista, vanhahtavaa 

ainesta tai uudismuotoja sisältävää kielellä leikittelyä. Lauluntekijän sananvalintaa 

myös ohjaavat kielellisten ja taiteellisten seikkojen ohella sävelkulku, rytmi tai 
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säepituus. Toisinaan nämä tuottavat odotuksenvastaisia ilmauksia. Oletan, että kukin 

kieliopin kategoria, jota on tarkoitus opettaa, esiintyy lauluissa vain harvoin. Saatavasta 

tutkimustuloksesta on kuitenkin tältä osin vaikea tehdä johtopäätöksiä – tarvittaisiin 

vastaavaa oppimateriaalitutkimusta, jonka tuloksiin verrata lukumääriä. Suomi toisena 

kielenä -oppimateriaalitutkimuksen piiristä ei kuitenkaan löydy sopivaa vertailukohtaa.   
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2. FUNKTIONAALINEN S2-OPETUS JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN 

 

Pro gradu -tutkimukseni teoreettinen tausta nojaa kielenoppimisen tutkimuksiin. 

Tarkastelen funktionaalista oppimiskäsitystä ja opetuksen eheyttämistä. Toisaalta taas 

tarkastelen käytännön opetusmetodeja eli tutkimuksia, jotka liittyvät S2-

oppimateriaaleihin tai musiikin ja kielenopetuksen suhteeseen. 

  

 

2.1. Eurooppalainen viitekehys 

 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikko määrittää kriteerit oppijoiden 

kielitaidon arviointiin. Kielitaitotasolla A1 oppija ei kykene keskustelussa vielä 

vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaavamaiset ilmaisut voivat 

olla melko virheettömiä. Perussanasto on hyvin suppea, ja jotkin opetellut 

vakioilmaukset ovat hallinnassa. (EVK 2003: 53.) Opetukseen sisällytetyt laulut voivat 

auttaa oppijaa painamaan mieleen juuri tällaisia opeteltuja vakioilmauksia ja fraaseja. 

Toisen kielen opetuksen alkuvaiheissa laulut voivat olla erityisen hyödyllisiä, sillä 

lauletut fraasit on helpompi palauttaa ainakin lyhytaikaiseen muistiin kuin puhutut 

fraasit. (Ludke ym. 2013:1.) 

 

 
2.2. Opetussuunnitelman perusteet 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) todetaan, että suomi on suomea 

toisena kielenään opiskeleville sekä oppimisen väline että kohde. Suomea opitaan joka 

oppiaineessa, ja suomi toisena kielenä -opetus edellyttää yhteissuunnittelua ja 

yhteistyötä eri opettajien kesken. (POPS 2004.) Niinpä esimerkiksi musiikin ja suomen 

kielen opetusta voisi yhdistää. Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan, että S2-

opetuksessa otetaan huomioon myös muiden oppiaineiden sisältöjä, peruskäsitteitä ja 

sanastoa. Opetuksessa painotetaan niin ikään viestinnällisyyttä. Sanaston kasvattaminen 

ja kielen rakenteiden harjoitteleminen yhdistyvät muiden kielitaidon osa-alueiden 

kehittämiseen ja oppijan kulttuuritietouden lisäämiseen. (POPS 2004.) Oppijoiden tulee 

perusopetuksen kuluessa muun muassa oppia tunnistamaan ja tuottamaan äänteitä, 

rytmiä, painotusta ja intonaatiota. (POPS 2004.) Tähän musiikki soveltuu hyvin 
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apuvälineeksi. Lauluissa rytmi, painotus ja sävelkulku ovat ennalta määrättyjä, ja jos ne 

noudattavat puheen luonnollista kulkua, oppija saa laulusta mallin, jota voi soveltaa 

myös puheen prosodiassa. 

 

 

2.3. S2-oppikirjatutkimus 

  

Suomi toisena kielenä -opetuksessa käytettävistä lauluista ei ole tehty aiempaa 

tutkimusta, mutta muuta S2-oppimateriaalia on tutkittu jonkin verran. Miia Ehrukainen 

(2008) on tutkinut pro gradu -työssään verbityyppien käsittelyä seitsemäsluokkalaisten 

S2-oppikirjoissa. Opetusministeriö asetti vuonna 1993 työryhmän määrittelemään 

kieliopin opettamisen tavoitteita eri kouluasteilla. Työryhmä suositti mietinnössään 

suomi toisena kielenä -opetukseen avointa asennetta kielioppiin nähden ja kehotti 

ajattelemaan kielen rakennetta uudesta näkökulmasta. (Opetusministeriö 1996: 228.)  

 

Oili Jäppinen (2011) tutkii tekstitaitojen opetusta aikuisille maahanmuuttajille 

suunnatuissa oppikirjoissa. Tiina Miikkulainen (2006) puolestaan yhdistää luovia 

opetusmetodeja S2-opetukseen. Draaman keinot suggestopedisessa S2-opetuksessa on 

hänen opetuskokeiluunsa pohjautuva pro gradu -tutkielma. Suggestopediaa hyödyntää 

pro gradu -tutkielmassaan myös Regina Blom (2008), joka tutkii eleitä kieliopin 

oppimisen ja opettamisen apuna suggestopedisessa S2-aikuisopetuksessa.  Johanna 

Tanner on kirjoittanut väitöskirjan S2-oppikirjojen pyynnöistä verrattuna autenttisiin 

pyyntöihin. Tanner tarkastelee väitöskirjassaan S2-oppikirjojen dialogeja. Hän toteaa 

kirjojen päämäärän olevan peruskielitaidon opettaminen. On kuitenkin eroja siinä, mitä 

kielitaidolla ja kielenoppimisella tarkkaan ottaen tarkoitetaan kussakin oppikirjassa ja 

miten asioita painotetaan. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kielen rakenteiden, sanaston tai 

luontevan vuorovaikutuksen korostaminen. Tannerin mukaan vanhoissa oppikirjoissa 

nousevat esille kielitiedolliset tavoitteet ja rakenteen johdonmukainen esittely, kun taas 

uudemmissa materiaaleissa on havaittavissa funktionaalisempi kielinäkemys. (Tanner 

2012: 24.) Peltomäki (2013) muistuttaa pro gradu -tutkielmassaan oppimateriaalin 

suuresta painoarvosta kielenoppijalle: opiskelija saattaa kyseenalaistaa opettajan 

esittelemät mallit kielen käytöstä, jos käytössä oleva oppikirja ei anna samanlaisia 

malleja (Peltomäki 2013: 56). 
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Siitä, että autenttiset materiaalit ovat hyödyllisiä kieltenopetuksessa, ollaan yksimielisiä. 

Näin kirjoittavat Guariento ja Morley (2001). Ei ole kyse siitä, käytetäänkö autenttisia 

materiaaleja vai ei, vaan siitä, miten ja milloin niitä tulisi käyttää. (Guariento & Morley 

2001: 347–348.) Myös Carter ja Cook ovat esittäneet asiasta näkemyksensä. Carterin 

mukaan oppimateriaalidialogit ja autenttiset keskustelut antavat kielenoppijalle melko 

erilaisen kuvan kielestä. Oppimateriaalien riisuttua, ei-autenttista tekstiä on helpompi 

ymmärtää ja hyödyntää opetuksessa kuin autenttista tekstimateriaalia. Carter esittää, että 

oppilaan tulisi saada mahdollisuus vertailla oppikirjatekstiä ja autenttista kielimuotoa. 

Carter ei yhdy näkemykseen, jonka mukaan kielenoppijat tarvitsisivat toisen kielen 

taitoa lähinnä välttämättömien asioitten hoitamiseen, kohdekieliseen asiointiin ja ettei 

niissä tilanteissa olisi tarvetta autenttisen kielen hallinnalle. Carter pitää esimerkiksi 

näytelmätekstejä hyvinä esimerkkeinä kohdekielisestä keskustelusta. (Carter 1998: 44–

52.)  

  

Cook (1998) esittää kritiikkiä Carterin näkemyksiä kohtaan. Hänen mukaansa 

autenttisesta oppimateriaalista puhuttaessa jätetään huomiotta monia tärkeitä asioita, 

kuten oppilaan ja opettajan asenteet ja odotukset sekä erilaiset opiskeluperinteet, joiden 

piiristä kielenoppijat tulevat. Cookin mielestä autenttista kieltä sisältävään korpukseen 

tulee suhtautua kuvauksena kielen käytöstä, ei ainoana validina lähteenä, josta 

ammentaa kieltä koskevia faktoja. (Cook 1998: 57–64.) 

 

Guariento ja Morley kysyvät niin ikään, voiko autenttista oppimateriaalia 

yksinkertaistaa ilman, että se menettää ominaislaatunsa. Heidän mukaansa usein käy 

niin, että oppikirjatekstiä tuotettaessa autenttisesta materiaalista karsitaan pois oppijalle 

tärkeitä kielenpiirteitä. (Guariento & Morley 2001: 348.) On esitetty myös näkemyksiä, 

joiden mukaan opettajat voisivat itse muokata autenttisesta materiaalista pedagogisiin 

tarkoituksiin soveltuvaa tekstiä. Carter ja McCarthy (2004) huomauttavat, että teksteihin 

saa jäädä myös haasteellista ainesta – sisältäväthän kirjallisuuden opetuksessa 

käytettävät kaunokirjalliset tekstitkin sitä. (Carter & McCarthy 2004: 82–83). 

 

Kristiansenin mukaan viestinnällisten taitojen oppiminen edellyttää jatkuvaa 

tavoitteeseen tähtäävää aktiivista ja systemaattista ajattelua (Kristiansen 1999: 35). 

Kristiansenin mukaan opiskelijan tulisi jo harjoitteluvaiheessa liittää uusi asia 

mahdollisimman monipuolisesti aikaisempiin tietoihin, kokemuksiin ja tapahtumiin. 
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Tämä johtaa myös siihen, että asia on palautettavissa monia eri teitä. Vieraan kielen 

opiskelussa tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että oppijan on tuotettava opittava sana tai 

rakenne mahdollisimman monessa omassa viestinnällisessä lauseessa ja erilaisissa 

laajemmissa asiayhteyksissä. Näin uusi asia integroituu oppijan aikaisempiin 

semanttisiin verkkoihin. Kristiansen huomauttaa, että yhdessä kontekstissa opittua tietoa 

ei automaattisesti pystytä käyttämään toisessa kontekstissa. (Kristiansen 1999: 34.) 

 

Sanavarastolla on yhteys koulumenestykseen. Oppilaan tulisi ymmärtää tekstin 

sanastosta 75 % saadakseen pääpiirteittäisen käsityksen tekstin sisällöstä. Kaikkien 

pääasioiden ymmärtämiseksi täytyy osata jo 90 % tekstin sanastosta. Yksityiskohtien 

ymmärtäminen edellyttää tekstin sanaston 95-prosenttista ymmärtämistä. Oppilaan 

sanavaraston täytyy siis olla noin 5 000 sanaa, jotta tämä pystyy ymmärtämään 

kaunokirjallista tekstiä. (Takala 1989: 7.) Kuten Martin (1996) toteaa, sanaston alueella 

S2-oppijoiden yksilölliset erot ovat suuria, ja heidän sanavaransa kehittyvät eri suuntiin 

oppimisen myötä. Kielenoppijat omaksuvat ne sanat, jotka liittyvät heidän 

elämäntilanteisiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa. (Martin 1996: 26.) Autenttisten 

tekstien on tarkoitus innostaa ja haastaa oppijaa käyttämään ympäristön kieliainesta ja 

tekstejä. Autenttiset tekstit on valittava, porrastettava ja muokattava opiskelijaryhmän 

tason mukaan. Tekstit on valittava opiskelijaryhmän kiinnostuksen mukaan. Ne auttavat 

parhaimmillaan maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen ja suomalaiseen 

elämänmenoon sekä oppimaan suomen kieltä. Autenttisiin teksteihin tutustuminen 

auttaa oppijaa lähestymään ja lukemaan erilaisia tekstejä. Tekstit ovat erityyppisiä ja 

pakottavat oppijat käyttämään useita tekstinlukemisstrategioita. (Pihlaja 2010: 100.) 

Kielenoppijat lukevat tekstejä sen kulttuuriperinnön mukaan, johon he ovat tottuneet 

(Pihlaja 2010: 88). 

 

 

2.4. Funktionaalinen opetus 

 

Funktionaalinen oppimiskäsitys lähtee vuorovaikutuksesta. Eija Aallon (2009) mukaan 

kieli on funktionalismissa kommunikaation väline ja sitä opiskellaan nimenomaan 

viestintätilanteita varten. Aalto pitää tavoiteltavana sitä, että opetustilanteet tarjoaisivat 

mahdollisuuksia sosiaalistua kieliyhteisöön sen sijaan, että opetus koostuisi valmiiden 

mallien ulkoa opettelusta. (Aalto 2009: 404.) Aalto toteaa funktionaalisesta 
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oppimisnäkemyksestä, että opetusjärjestyksen tulisi nojata kielen käyttöön ja siinä 

taajaan esiintyviin kielen käytön malleihin, kaavoihin (Aalto 2009: 407). Tässä mielessä 

opetuslaulutkin soveltuvat funktionaaliseen opetukseen. Varta vasten tehtyihin lauluihin 

voidaan valikoida nimenomaan taajaan esiintyvät ilmaukset. Aalto ja Tukia (2007) 

huomauttavat, että on tärkeää opettaa sitä, mikä on kielenkäytössä tyypillistä ja taajaan 

esiintyvää, monikäyttöistä ja laajasti sovellettavaa. On otettava huomioon, mikä on 

oppijan kielenkäyttötarpeiden kannalta relevanttia. Sen sijaan poikkeuksiin 

keskittyminen tai jäännöksetön kuvailu on hyvä jättää vähemmälle. Rakennepiirteiden 

yleisyys on hyvä lähtökohta. (Aalto & Tukia 2007: 24.) Myös Martin (1995) kannattaa 

muunlaista kuin pääasiassa sääntökuvauksiin perustuvaa kielenopetusmetodia. 

Sääntökuvausten ongelmana on usein se, että poikkeuksia on niin paljon, että oppijan 

sääntöjen soveltamiskyky ylittyy. Säännöt voivat olla myös hierarkkisia, mutta 

oppimateriaalista tämä ei aina selviä, sillä esimerkiksi vartalonmuodostusta ja 

päätteiden valintaa koskevat säännöt esitetään usein kahdessa eri paikassa. Säännöt ovat 

yksisuuntaisia, ja oppijat tarvitsevat tietoa myös siitä, miten heidän kuulemastaan 

taivutusmuodosta johdetaan perusmuoto. Martin ehdottaa niin ikään, että S2-opettajat 

käyttäisivät tunneilla esimerkiksi tarinoita ja riimejä, jotka sisältävät useita kulloinkin 

opeteltavan asian esiintymiä, vaikkapa monikon partitiiveja. Suurimmalle osalle 

opiskelijoista monikon partitiivi on parasta esitellä muuta reittiä kuin sääntöjen kautta. 

Ne, joita säännöt kiinnostavat, voivat lukea opettajan ehdottamista kirjoista niitä itse. 

(Martin 1995: 269, 215.) Tutkiessaan S2-oppijoiden taivutusstrategioita Martin totesi 

koehenkilöiden luottamuksen opittuihin sääntöihin ja toisaalta omaan ”kielikorvaansa” 

vaihtelevan. Taivutusstrategiat ja kyky kuvata niitä ovatkin oppijakohtaisia muuttujia. 

(Martin 1995: 267.) 

 

Oppimisen tulisi Aallon (2009) mukaan tapahtua vuorovaikutuksen kautta eikä yksilön 

pään sisällä. Oppimistilanne on hyvä, kun se myötäilee myös oikeassa ympäristössä 

tarvittavia kielenkäytön ja päättelyn prosesseja. Parhaimmillaan oppimistilanteet 

rakentuvat autenttiselle, oppijalle merkitykselliselle tekemiselle, jolloin ne tarjoavat 

välineitä kommunikoida ja sosiaalistua kieliyhteisöön. (Aalto 2009: 411.) Yhteislaulu 

on sosiaalista toimintaa, joka tarjoaa musisoijille merkityksellistä tekemistä. Koska 

laulut peilaavat myös ympäröivää yhteiskuntaa, niiden avulla voi kokea osallisuutta 

kieliyhteisön kulttuuriin.  
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2.5. Opetuksen eheyttäminen 

 

Packalen (2009) on vertaillut eri maiden perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoja. 

Koonnissaan Packalen kirjoittaa, että oppiainerajat ylittävä eheyttävä lähestymistapa ei 

ole vain suomalainen ilmiö. Brittiläinen INCA (International Review of Curriculum and 

Assessment Frameworks Internet Archive) on tehnyt vertailua eri maiden 

opetussuunnitelmista. Usein opetussuunnitelmissa jaotellaan sisältö joko oppiaine- tai 

oppimisaluekohtaisesti. Jako ei kuitenkaan ole jyrkkä. Viime aikoina kehitys on 

kulkenut laajempien oppimisalueiden suuntaan. Kompetenssipohjainen ajattelu on 

vahvistunut ja yleistynyt opetussuunnitelmissa. Kompetenssit tai avaintaidot ovat 

tavoitteita, joita opetussuunnitelman eri osien tulee tukea. Ne ovat siis myös 

eheyttämisen keinoja. (Packalen 2009: 2–3.) 

 

Paljon kiivastakin keskustelua on herättänyt se, onko eheyttäminen 

opetussuunnitelmatason asia vai kuuluuko se pikemminkin opetusmenetelmiin. Atjosen 

(1992) mukaan integrointia ja ainejakoisuutta ei tulisi nähdä vastakohtina. Integroivan 

opetuksen sijasta voitaisiin puhua kontekstioppimisesta eli siitä, että asiat opitaan niiden 

mahdollisimman aidossa esiintymisyhteydessä. (Atjonen 1992: 83.) Laukkasen (1990) 

mukaan oppiainelähestymistavan etuihin kuuluu asian perusteellinen hahmottaminen 

yhden tieteenalan näkökulmasta. Tämä kuitenkin myös kapeuttaa näkökulmaa ja 

rajoittaa monimutkaisten ongelmien tarkastelua sekä kaikkien aistien käyttöä ja intuition 

mahdollisuutta. (Laukkanen 1990: 58.) Kohonen (1990) tuo esiin sen, että 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppija on aktiivinen toimija ja vaikuttaja. 

Hän rakentaa itse tietämystään omien tulkintaprosessiensa kautta. Opetuksen tehtävänä 

on luoda suotuisa ympäristö ja ilmapiiri, jotka mahdollistavat aktiivisen omakohtaisen 

osallistumisen. (Kohonen 1990: 91.) Kulttuuri- ja opetusministeriön (2010) asettaman 

työryhmän selvityksessä Perusopetus 2020 yleiset tavoitteet ja tuntijako puhutaan siitä, 

että osaamistaso olisi säilytettävä korkeana ja että oppiaineiden integraatio on tärkeää. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010.) 

  
Breslerin (1995) mukaan taideaineita voi integroida muiden aineiden opetukseen 

neljällä eri tavalla. Näitä ovat alistuva, affektiivinen, sosiaalinen sekä tasaveroinen ja 

kognitiivinen tyyli. Alistuvassa tyylissä taideaineiden tehtävä on elävöittää opetettavaa 

aihetta, kun taas affektiivisessa tyylissä taideaineiden avulla pyritään vaikuttamaan 



11 
 

 

oppilaiden tunnetilaan. Sosiaalinen integraatiotyyli viittaa koulun juhlien ja tapahtumien 

ohjelmatarpeisiin vastaavaan toimintaan. Tasaveroisessa, kognitiivisessa tyylissä 

taideaineet ovat tasa-arvoisessa asemassa kulloinkin opetettavan aineen kanssa. (Bresler 

1995: 5–8.) Uudessa tulossa olevassa perusopetuksen opetussuunnitelmaluonnoksessa 

painotetaan eheyttämisen merkitystä. Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana 

oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Oppimiskokonaisuudet koostuvat useista eri 

aineista. (POPS-luonnos: 7.) 

  

Leena Nurmenniemi (2004) tutkii kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassaan musiikin ja 

äidinkielen eheytettyä opettamista ja toteaa, että innovatiivisiin ja aisteja aktivoiviin 

opetusmenetelmiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota monikulttuurisissa 

opetusryhmissä (Nurmenniemi 2004: 75). Niin ikään Eeva-Maija Lappalainen (2006) 

toivoo lisää luovien opetusmenetelmien käyttöä maahanmuuttajien opetuksessa. Kun 

oppilaita tulee eri kielellisistä ja kulttuurisista taustoista ja kun yhteinen apukieli 

puuttuu, on pyrittävä löytämään uusia keinoja opetukseen. Kukin opettaja joutuu 

miettimään, mikä on itselle ominta ja ominaista tietoa, taitoa ja osaamista, jonka avulla 

pystytään rakentamaan siltaa kulttuurien kohtaamiseen. Lappalaisen mukaan 

kokonaisvaltainen vuorovaikutus ja kokemuksellisuus toteutuvat hyvin esimerkiksi 

käsitöiden tekemisen yhteydessä. (Lappalainen 2006: 250.) Luovien menetelmien ja 

taiteiden soveltuvuudesta monikulttuuriseen opetusympäristöön puhuu myös Inka 

Ritvanen (2009). Hän pitää musiikkia – kuten muitakin taideaineita – loistavina 

oppiaineina sen käsittelyyn, miten eri maiden kulttuurit vaikuttavat toisiinsa ja 

rikastavat toisiaan. (Ritvanen 2009: 128.) 

  

Ludke, Ferreira ja Overy (2013) toteavat laulamisen nopeuttavan vieraan kielen fraasien 

ulkoa oppimista. Kolme ryhmää sai unkarin kielen opetusta kukin eri tavalla: puheena, 

rytmitettynä puheena tai lauluna. Laulaen opiskelleet pärjäsivät paremmin tehtävissä. 

Ero oli tilastollisesti merkittävä. Tässä tapauksessa opetuslaulut olivat hyvin 

pelkistettyjä: arkipäivän fraaseihin oli lisätty melodia ja rytmitys, jotka korostivat 

puheen luontaista intonaatiota ja rytmiä. (Ludke, Ferreira & Overy 2013:1–12.) Ulla-

Maija Pasanen (1992) pitää musiikkia ja draamaa hyvinä vieraan kielen opetuksen 

välineinä. Hän puoltaa lähinnä autenttisten kohdekielisten laulujen opetuskäyttöä, mutta 

mainitsee myös varta vasten opetusta silmällä pitäen sävelletyt laulut. Kieliopin 

sääntöjen opettaminen on hänen mukaansa synnyttänyt kokonaisen laulukirjallisuuden 
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lajin. Näissä sepitelmissä erilaiset rakenteet ovat korostetusti esillä. Pasanen pitää 

autenttisten laulujen, erityisesti pop-musiikkia edustavien laulujen käyttöä paljon 

suositeltavampana kuin niin sanottujen opetuslaulujen käyttöä. Hän arvelee kuitenkin 

niillä olevan harkitun säästeliäästi tarjottuina käyttöä ainakin alakoulussa. (Pasanen 

1992: 102.) 

 

Hokkasen (2015) mukaan laulunsanat kiinnostavat S2-opiskelijoita, joskin lyriikat ovat 

hankalampia ymmärtää kuin esimerkiksi uutisteksti (Hokkanen 2015: 73). Berardo 

(2006) toteaa opiskelijoiden usein tulevan pyytämään opettajalta apua sellaisten 

laulunsanojen kääntämisessä, joista he ovat itse yrittäneet saada selkoa sanakirjan avulla 

(Berardo 2006: 65). 

 

Spicher ja Sweeney (2007) osoittavat tutkimuksessaan kansanlaulujen käytön hyödyn 

kielenopetuksessa. Kansanlaulut auttavat heidän mukaansa nimenomaan prosodian 

oppimisessa, sillä ne heijastavat kunkin kielen ominaisia prosodisia kuvioita. (Spicher 

& Sweeney 2007: 46.) Kansanlaulujen hyödyntämiselle S2-opetuksessa on jo luotu 

puitteita: Internet-sivusto Suomea sävelin tarjoaa kansanlaulujen sanoituksia, äänitteitä 

ja harjoitustehtäviä S2-opetuskäyttöön. Sivuston mukaan laulut tuovat tietoa Suomen 

maantieteestä, historiasta ja traditioista. Laulujen kuunteleminen ja laulaminen tuovat 

vaihtelua oppitunneille, ja ne edustavat luokkahuoneen ulkopuolista todellisuutta. Sen 

mukaan laulaminen edistää ääntämistä ja lauserakenteiden hallintaa ja opettaa korvaa 

erottamaan eri äänteiden vivahteita ja parantaa artikulaatiokykyä. Kansanlaulujen 

puhekielisten ja alueellisten varianttien kerrotaan auttavan kuullun ymmärtämisessä. 

Sivustolle on toivottu lisämateriaalia, jos löytyy jatkorahoitus. (Suomea sävelin -

sivusto). Kansanmusiikkia on hyödynnetty kielenopetustarkoituksiin myös Euroopan 

laajuisesti. Vuosina 2010–2013 toteutettiin Folk DC -nimisen EU:n rahoittaman 

koulutusprojektin hanke Lasten digitaaliset kansanlaulut varhaisen kielen- ja 

kulttuurioppimisen väylänä. Hankkeen tarkoituksena oli motivoida lapsia vieraiden 

kielten oppimiseen kansanlaulujen ja niihin liittyvien tehtävien avulla sekä lisätä heidän 

yleistä kieli- ja kulttuurituntemustaan. Hankkeeseen kuului kolmen vuoden 

opetusprojekti ja konsertti, joka pidettiin yhtä aikaa viidessä eri maassa. Projektin 

puitteissa eri koulujen kuorot Euroopan maista opettelivat lauluja kymmenellä eri 

kielellä: tšekiksi, ruotsiksi, englanniksi, suomeksi, romanikielellä, portugaliksi, 

romaniaksi, espanjaksi ja turkiksi. (Folk DC -hankkeen kotisivut.) 
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Philip Taggin (1982) mukaan musiikin merkitystä voidaan tarkastella siitä 

näkökulmasta, miksi ja miten erilaiset musiikkikappaleet vaikuttavat ihmisiin. Hän 

nimeää populaarimusiikin affektiivisen merkityksen välittämiskeinoiksi muun muassa 

sykkeen, tempon, tahtilajin, rytmisen tekstuurin, sävelkorkeuden, sävelalan, rytmiset 

motiivit sekä melodisen hahmon. Tietty musiikillinen piirre ei kuitenkaan aina kaikissa 

konteksteissa kanna samanlaista merkitystä: vaikka duuri on 1800-luvun 

eurooppalaisessa taidemusiikissa vakiintunut viittaamaan iloiseen ja molli surulliseen 

tunnetilaan, tämä ei aina päde. (Tagg 1982: 147, 155, 157.)   

 

Ingmar Bengtssonin (1982) toteaa semioottisen lähestymistavan tarjoavan monipuolisen 

kuvan vuorovaikutuksesta. Musiikista voidaan tässä yhteydessä puhua kielenä, joka 

käyttää jossain määrin samanlaisia keinoja kuin puhe. Puheen semanttista sisältöä 

täydentävät äänen sointi, puheen melodia, tempo ja painotukset. Nämä auttavat kuulijaa 

ymmärtämään paitsi itse viestin sisällön myös sen merkitysyhteyksiä ja keinoja. 

Bengtsson huomauttaa ihmisten pitävän näitä monitahoista ymmärtämistä vaativia 

prosesseja täysin luonnollisina. Nämä toimivat ymmärtämistä helpottavina 

johtolankoina siihen, mitä puhuja tarkoittaa ja miten. Merkityksellistämme siis 

viestiämme äänensävyillä, -korkeuksilla ja tempoilla. Bengtssonin mukaan on 

tyypillistä, että koemme nämä keinot luonnollisiksi. (Bengtsson 1982: 31, 32, 42.) Myös 

Pekkilä (1982) nostaa esiin musiikin ja puheen rakenteellisen yhtäläisyyden. 

Molemmista on havaintotasolla mahdollista erotta neljä ulottuvuutta: äänen laatu, 

sävelkorkeus, kesto ja voimakkuus. (Pekkilä 1982: 131.) 

 

Eero Moilanen (1994) punnitsee väitöskirjassaan laulumelodian ja sanojen välistä 

yhteyttä. 1600- ja 1700-luvuilla vallalla oli ihanne, jonka mukaan musiikin tehtävä oli 

jäljittely. Jäljittelyn kohteena olivat niin ulkoinen luonto kuin myös inhimilliset affektit, 

kuten suru ja ilo. Musiikin kykyyn välittää ulkomusiikillisia sanomia on uskottu jo 

tuolloin. (Moilanen 1994:15, 65.) Laulaminen stimuloi oksitosiinin erittymistä (Grape 

2003: 65). Romppasen (2001) mukaan laulu on laajempi kuin vain tekstin ja 

musiikillisen kokonaisuuden yhdistelmä. Laulu on samalla henkilökohtainen ja 

yhteisöllinen kulttuurisidonnainen kokonaisuus. (Romppanen 2001:85.) 
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Ingo (1990) käyttää tekstien laadun mukaisessa jaottelussa seuraavia neljää kategoriaa: 

1) irralliset sanat, lausekkeet ja lauseet, 2) viihdekirjallisuus ja yleisluonteinen 

asiateksti, 3) erikoisalojen tekstit ja 4) taidekirjallisuus ja runokieli. Laulutekstit 

kuuluvat taidekirjallisuuden ja runokielen tekstilajiin samoin kuin sananlaskut, 

aforismit, iskulauseet, lastenlorut ja mainoslauseet. Näiden yhteinen piirre on, että kieli 

on täynnä vivahteita ja huoliteltuja muotoja, jotka kuuluvat erottamattomasti 

lukunautintoon. Kieli on niissä sinänsä esteettinen arvo, ja siinä on runsaasti erilaisia 

assosiaatioita. Tällaisen tekstin muoto on ainakin yhtä tärkeä kuin sen sisältö (Ingo 

1990: 34–56.) Ingon mukaan laulutekstit rakentuvat muodoltaan paljolti runomitan, 

alku- ja loppusoinnun, poljennon, onomatopoeettisuuden ja äännemaalailun varaan 

(Ingo 1990: 45). 

 

Kielenopetuksessa on yhä enemmän alettu kiinnittää huomiota puheen prosodisiin 

piirteisiin. Prosodian ensisijaisena tehtävänä on jäsentää puhetta, jotta kuulijan olisi 

helppo pilkkoa sitä tunnistettavissa oleviksi kokonaisuuksiksi. Kielenoppijan 

ensimmäisin vaikeisiin tehtäviin kuuluukin oppia löytämään puhevirrasta 

merkityssisältöiset kokonaisuudet, kuten sanat ja rytmijaksot. Suomen kielessä pitkän ja 

lyhyen äänteen rooli on erittäin keskeinen asia, intonaatiotakin tärkeämpi. Puheen ja 

ääntämisen opettamisessa lähestymistapana on toisaalta havaitsemisen ja toisaalta 

varsinaisen tuottamisen harjoittelu. Kuuntelemista tulisi harjoitella aktiivisesti. 

(Richardson 1993: 40–42.) 
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3. OPETUSLAULUAINEISTON ESITTELY JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

3.1. Tutkimusaineisto 

  

Tutkimukseni on aineistopohjainen. Aineiston muodostavat kaksi laulukokoelmaa, 

joista ensimmäiseen kuuluvat S2-opetusmusiikkia-yhteisön Facebook-sivulle vuoden 

2013 loppuun mennessä lisätyt laulut. Lauluja ovat sivulle lisänneet yhteisön jäsenet, 

joista suuri osa opettaa työkseen suomea toisena kielenä. Sivulla on valmiita otsikoita, 

joissa lukee jonkin kieliopillisen kategorian tai muun ilmauksen nimi, esimerkiksi 

objekti. Näiden otsikoiden alle jäsenet linkittävät aiheeseen liittyviä lauluja. Lauluja oli 

tutkimuksen tässä osa-aineistossa alun perin yhteensä 165, mutta niistä 10 rajatui 

kokonaan pois. Syynä oli se, että osa kieliopillisista kategorioista, kuten ääntäminen ja 

sanasto, jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Rajaus johtui tutkimuksellisista syistä: 

koska tarkoitus oli laskea opetettavien ilmausten määriä aineistosta, tuli ilmausten olla 

selkeästi määriteltävissä. Kategorioihin kuuluivat sijamuodot, aikamuodot, tapaluokat, 

pääluokat, lausetyypit, lauseenvastikkeet ja ääntäminen. Lisäksi mukana olivat sanasto, 

kellonajat, sanatyypit ja t-monikko, objekti, omistusliitteet, vertailuasteet, toisen 

infinitiivin instruktiivi, kahden verbin yhdistelmät ja rektiot. 

 

Toisen osan aineistosta muodostavat Ulla Lappalaisen ja Elina Vesterinen-Sumun 

Aamu-oppikirjasarjaan kuuluvat laulut. Äänitteet on julkaistu nimillä Aamun laulut ja 

Virtahepo punttisalilla. Ensiksi mainitun albumin sanoitukset on ensin julkaistu runoina 

teoksessa Aamu – Suomen kielen kuvasanakirja (1996), viimeksi mainitun äänitteen 

runot ovat teoksessa Aamu – Suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi (1999). Tekijä 

on merkinnyt kuhunkin lauluun, mitä asioita sen avulla on tarkoitus opettaa. Näihin 

kuuluvat muun muassa eri sijamuodot, verbintaivutus, tapaluokat, ääntäminen, sanasto, 

ajanilmaukset ja luvut, sanaluokat, lauseenjäsenet, verbilajit, päälause ja sivulause sekä 

tarinallisuus. Verbilajeilla viitataan tässä muun muassa aisti- ja tunneverbeihin. Lauluja 

on yhteensä 42, ja niistä tutkimukseen päätyi 27. Rajaukset tehtiin tässäkin tapauksessa 

siten, että tutkimuksen ulkopuolelle jäivät laulut, joihin merkityt kategoriat eivät olleet 

yksiselitteisiä. Poisjätettyihin luokkiin kuuluivat tarinallisuus, rahan käsite ja pieni 

tarina yhteistä keskustelua varten sekä kaikki sanastoaiheiset luokat. 
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Laulujen sanat ovat aineistossa siinä muodossa, jossa ne esiintyvät äänitetyssä 

versiossa. Kertaukset ovat mukana, samoin esimerkiksi huudahdukset. Mikäli laulusta 

on tehty useita äänityksiä, käytän yleisesti tunnetuinta versiota. Moni lauluista esiintyy 

aineistossa kahteen tai useampaan kertaan. Esimerkiksi Juice Leskisen Nenästä verta, 

sielusta kultaa on luokiteltu sekä vertailuaste- että instruktiivikategoriaan. Siinä osassa 

tutkimustani, jossa lasken sanaluokkajakaumaa ja muodostan kärkisanaston, käytän 

kuitenkin sellaista aineistoversiota, jossa yksi laulu esiintyy vain yhden kerran. S2-

opetusmusiikkia-yhteisö on perustettu Facebookiin alkuvuodesta 2012, ja tällä hetkellä 

sivustoa seuraa 757 ihmistä. Sen esittelytekstissä rohkaistaan lukijoita jakamaan ideoita 

sopivista S2-opetuslauluista.   

 

Aamu-oppikirjasarja on Opetushallituksen tuottama. Sarja soveltuu kaikenikäisten 

maahanmuuttajien opetukseen, joskin sarjan viimeisin jäsen on suunnattu aikuisille. 

Aamu-kuvasanakirjan esittelytekstissä runojen ja laulujen käyttöä perustellaan sillä, että 

sanaston opiskelu melodian tukemana helpottaa oppimista ja tekee siitä luontevaa. 

(Aamu-oppikirjasarjan verkkosivut). Aineistot ovat monella tapaa erilaiset keskenään. 

Aamu-oppikirjasarja on Opetushallituksen tuottama oppimateriaali, kun taas 

Facebookista kerätty aineisto on avoin kokoelma S2-opetusmusiikkia-yhteisön jäsenten 

ehdottamia keskenään hyvin erilaisia lauluja. 

  
 

3.2. Tutkimusmenetelmä 

  

Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastelen aineistoni lauluja kahdesta näkökulmasta. 

Ensinnäkin selvitän sanastontutkimuksen keinoin aineiston sanaluokkajakauman sekä 

yleisimmät sanat frekvensseineen. Tarkastelen sanaston kattavuutta kumulatiivisen 

frekvenssin avulla ja lisäksi eri frekvenssiluokkien kokoja. Vertaan tuloksia Suomen 

sanomalehtikielen taajuussanastoon (2004) ja Suomen kielen taajuussanastoon (1979), 

koska haluan selvittää, missä määrin tutkimusaineiston sanasto vastaa yleiskielen 

sanastoa. Kuten Aalto ja Tukia (2007) toteavat, on S2-opetuksessa tärkeää keskittyä 

siihen, mikä on tyypillistä ja taajaan esiintyvää (Aalto & Tukia 2007: 24). Suomen 

kielen taajuussanasto ei kaikilta osin enää kuvaa suomen kielen nykytilaa, mutta 

sanaluokkajakaumaa ja taajimmin käytettyjä sanoja pidän edelleen käypinä 

vertailukohteina. Vertaan tuloksia myös Suomen murteiden taajuussanastoon (1992), 
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koska sen aineisto koostuu kokonaisuudessaan haastattelupuheesta. Näin tarkasteluun 

saadaan mukaan myös puhutun kielen näkökulma. 

 

Toiseksi tutkin lauluissa ilmenevien kieliopillisten kategorioiden esiintymiä: niiden 

lukumääriä sekä eri muotoja ja käyttöyhteyksiä. Lisäksi tarkastelen laulujen 

rakennepiirteitä. Ensin selvitän, kuinka paljon lauluissa esiintyy niitä kieliopin 

kategorioiden ilmauksia, joita niissä väitetään olevan. Tarkastelun kohteena 

jälkimmäisessä ovat saneet, eivät lekseemit. Toisto toimii lauluissa pedagogisena 

keinona, joten on perusteltua sisällyttää esimerkiksi kertosäkeiden sanat aineistoon niin 

monta kertaa kuin ne äänitysversioissa toistuvat. Tutkimukseni on luonteeltaan 

kvalitatiivinen, mutta siinä on myös kvantitatiivisia piirteitä. 
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4. LAULUJEN SANASTO 

 

4.1. Aineiston lemmaus 

 

Lekseemi on tietyn sanan kaikki taivutusmuodot käsittävä abstraktio (Niemikorpi 1991: 

21–22). Lekseemiä edustaa tekstissä jokin sananmuoto (Karlsson 1994: 171). Sane on 

aineistossa esiintyvä itsenäinen tekstiyksikkö (Niemikorpi 1991: 21–22). Lekseemistä 

kaunis voi olla tekstissä vaikkapa seuraavat kolme sananmuotoa: kauniin, kaunista ja 

kauniille. Saneiksi puolestaan lasketaan kaikki sanaesiintymät. 

 

Hakusanoituksessa eli lemmauksessa kullekin saneelle määritetään lekseemi, siis 

haetaan perusmuoto. Myös sanaluokka määritetään. Hakusanoituksen periaatteet 

määräytyvät tutkimustavoitteen mukaan, eikä yhtä oikeaa ratkaisua ole. Tärkeintä 

hakusanoituksessa on johdonmukaisuus. Tämän tutkimuksen taajuussanaston 

hakusanoituksessa on noudatettu pitkälti Suomen sanomalehtikielen taajuussanaston 

käytäntöä. Osittain hyödynnän myös Suomen kielen taajuussanaston (1979) ja Suomen 

murteiden taajuussanaston (1992) periaatteita, joita puolestaan ohjasivat pitkälti 

Nykysuomen sanakirjan hakusanoitus- ja oikeinkirjoitusratkaisut. Suomen 

sanomalehtikielen taajuussanasto koottiin vuonna 2004. Se on vapaasti saatavilla 

Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) verkkosivuilla. Sanastoon kuuluu 

sanomalehtikielen 9 996 yleisintä lemmaa, ja lähdeaineistossa on ollut 43 999 826 

sanetta. Suomen kielen taajuussanaston aineistoon kuuluu 43 670 lemmaa ja 408 301 eri 

sanetta. Aineisto on kerätty 1960-luvulla, ja se sisältää sekä kaunokirjallisuutta, 

tietokirjallisuutta, sanomalehtitekstejä että radion puheohjelmia. Suomen murteiden 

taajuussanastoon kuuluu 11 129 lemmaa, ja lähdeaineistossa on ollut 207 636 sanetta. 

Aineisto on kerätty haastattelemalla 16 eri pitäjän syntyperäisiä paikkakuntalaisia.    

 

Lemmausvaiheessa saneilla on useissa tapauksissa monta eri lekseemivaihtoehtoa. 

Esimerkiksi sane mut voi olla puhekielinen muoto konjunktiosta mutta tai minä-

pronominin akkusatiivimuoto. Sanaluokan määrittelyssäkin on toisinaan useita eri 

mahdollisuuksia. Tällaisia epäselviä tapauksia en voinut lemmata lopullisesti 

ensimmäisessä vaiheessa. Seuraavaksi kävin aineiston läpi uudelleen tutkimalla sen 

alkuperäistä muotoa, en aakkosjärjestyksessä olevaa muotoa. Tällöin oli tekstiyhteyden 

perusteella mahdollista päätellä epäselvien saneiden lekseemi ja sanaluokka. Merkitsin 
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kysymysmerkillä ilmaukset, jotka eivät kuuluneet yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn 

luokkaan. Näitä olivat muun muassa vakiintumattomat huudahdukset, lallattelut, 

eläinten ääntelyä osoittavat ilmaukset ja vieraskieliset saneet. Vieraskielisiä saneita oli 

aineistossa esimerkiksi kommenttien ja huudahduksien yhteydessä. Kysymysmerkillisiä 

epäselviä saneita oli yhteensä noin 265 eli 1,1 prosenttia koko aineistosta. 

 

Partisiippimuodot määrittelin verbeiksi, kuten Suomen sanomalehtikielen 

taajuussanastossakin on tehty. Slangisanat kuten hottis lemmasin sellaisinaan omiksi 

lekseemeikseen. Persoonapronominit mä ja sä muutin yleiskielisiksi pronomineiksi 

minä ja sinä. Suomen sanomalehtikielen taajuussanaston mallin mukaisesti olen 

lemmannut yhteen mitä- ja mitään -sananmuodot. Olen tehnyt joitakin ratkaisuja, jotka 

poikkeavat Suomen sanomalehtikielen taajuussanaston hakusanoituksesta. Sellaiset 

sanat, joista taajuussanastossa on näkyvissä sekä kielteinen että myönteinen 

liitepartikkelimuoto, olen lemmannut yhden hakusanan alle. Esimerkiksi kumpikin ja 

kumpikaan olen lemmannut lekseemiksi kumpikin. Suomen sanomalehtikielen 

taajuussanastossa kaksisanaisia konjunktioita ja adverbeja on käsitelty yhtenä 

kokonaisuutena, ei erillisinä sanoina. Tässä tutkimuksessa on tehty toisin eli esimerkiksi 

samoin kuin esiintyy aineistossani kahtena eri lemmana. Teen myös Suomen 

sanomalehtikielen taajuussanastosta poikkeuksen siinä, että luokittelen yhteen 

omistusliitteettömät ja omistusliitteelliset muodot, esimerkiksi kerralla ja kerrallaan. 

 

 

4.2. Sanaluokkajakauma 

 

Aineistoni käsittää 182 laulua, joissa on yhteensä 24 115 sanetta. Lekseemejä on 6 499. 

Substantiiveja pidetään suomen kielen yleisimpänä sanaluokkana. Suomen kielen 

taajuussanastossa (1979) niihin kuuluu saneista 35,8 prosenttia. Toiseksi suurin ryhmä 

ovat verbit. Suomen kielen taajuussanaston mukaan noin neljännes sanoista (24,3%) on 

verbejä. Taulukosta 1 nähdään, että tässä aineistossa verbejä on kuitenkin jopa 31,41 

prosenttia, kun taas substantiiveja on vain 26,59 prosenttia. Yhtenä syynä tähän voidaan 

pitää sitä, että partisiippimuodot on tässä tutkimuksessa luokiteltu verbeiksi. Kuten 

taulukosta 1 nähdään, myös murteissa verbit ovat suurin sanaluokka ja substantiivit 

vasta toiseksi suurin. Suomen kielen taajuussanaston toteaa taiteellisessa tyylissä olevan 

vähemmän substantiiveja kuin asiatyylissä mutta sitä vastoin enemmän pronomineja, 
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verbejä ja adverbeja kuin muissa tekstilajeissa (Saukkonen ym. 1979:16–17). Tämä 

pitää paikkansa tutkimusaineiston kohdalla: Pronomineja on 12,75 prosenttia, kun niitä 

yleiskielessä on Saukkosen ym. (1979) mukaan 8,42 prosenttia. Adverbeja on 11,21 

prosenttia mutta yleiskielessä vain 7,94 prosenttia, konjunktioita 8,88 prosenttia ja 

yleiskielessä 6,86 prosenttia. Suomen murteiden taajuussanastossa tosin on korkeammat 

lukemat jokaisessa näistä sanaluokista. Suuritaajuiset lekseemit ovat Malinin (2012) 

referoiman Vehmaskosken (1976) mukaan usein merkitykseltään yleisiä ja toimivat 

kieliopillisissa tehtävissä eivätkä osallistu sisällön eteenpäin viemiseen paljoltikaan 

(Malin 2012: 40). Adjektiiveja on aineistossa 5,64 prosenttia, mikä on vähemmän kuin 

yleiskielessä mutta enemmän kuin murteissa. Pre- ja postpositioita on 1,07 prosenttia. 

Interjektioita aineistossa on 0,50 prosenttia ja lukusanoja 0,84 prosenttia eli vähemmän 

kuin vertailuaineistoissa. Lyhenteitä on 0,01 prosenttia. 256 saneen sanaluokka jätettiin 

määrittelemättä lemmausvaiheessa.  Tähän ryhmään kuuluu muun muassa 

lallattelusanoja. 

 

TAULUKKO 1. Saneiden jakautuminen sanaluokittain tutkimusaineistossa, Suomen 

kielen taajuussanastossa ja Suomen murteiden taajuussanastossa. 

 Tutkimusaineisto 

F               % 

STS 

F               % 

MTS 

F               % 

Verbit 7575 31.41 99371 24.33 49850 24.01 

Substantiivit 6413 26.59 146335 35.83 36569 17.6 

Pronominit 3075 12.75 34419 8.42 34119 16.43 

Adverbit 2703 11.21 40082 9.82 46267 22.3 

Konjunktiot 2141 8.88 28015 6.86 24351 11.73 

Adjektiivit 1360 5.64 40264 9.86 10086 4.86 

Pre- ja postpositiot 259 1.07 1283 0.31 118 0.06 

Lukusanat 202 0.84 5244 1.28 4013 1.93 

Interjektiot 120 0.5 585 0.14 2542 1.22 

Lyhenteet 2 0.01  - - - - 

Määrittelemättömät 265 1.1 5533 1.35 39 0.02 

Muut STS:n 

sanaluokkayhdelmät 
- - 7170 1.84 - - 

Kaikki saneet 24115 100 408301 100 207636 100 
 

 

4.2.1. Verbit 

 

Verbit ovat suomen kielen frekventtiä ja tärkeää ainesta (Saukkonen ym. 1979: 9–11). 

Frekventit verbit ovat oppijalle tärkeitä kommunikaatiovälineitä. Tavallisimmilla 
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verbeillä, jotka usein ovat monimerkityksisiä, voi viestiä paljon suhteellisen vähällä 

sanastollisella ja rakenteellisella oppimisella. (Martin 1996: 26.) Yleisimmät verbit 

erilaisissa tekstilajeissa ovat olla ja ei-kieltoverbi. Lisäksi erittäin tavallisia verbejä ovat 

tulla, tehdä, pitää, jäädä, sanoa sekä modaaliverbit voida ja saada. (ISK 2004 § 444.) 

Olla-verbin yleisyyteen vaikuttaa Saukkosen ym. (1979) mukaan muun muassa sen 

käyttö aikamuotojen apuverbinä (Saukkonen ym. 1979: 9). Malinin (2012) mukaan 

Mäkinen (1997) luonnehtii kärkisanoja monimerkityksiksi, yleisiksi lekseemeiksi, jotka 

pysyvät usein samoina aineistosta toiseen (Malin 2012: 43). Tutkimusaineiston sadan 

kärkisanan joukossa on 30 verbiä. Niistä kaksitoista kuuluu myös Suomen kielen 

taajuussanaston, Suomen murteiden taajuussanaston ja Suomen sanomalehtikielen 

taajuussanaston sadan yleisimmän lemman joukkoon. Nämä ovat olla, ei, saada, mennä, 

tulla, sanoa, antaa, tehdä, pitää, tietää, jäädä ja käydä. Aallon (2000) mukaan 

kielenoppijat käyttävät syntyperäisiä enemmän verbejä olla, tulla, voida ja mennä 

(Aalto 2000: 94). Näistä kaikki, mukaan lukien voida, kuuluvat myös tutkimusaineiston 

yleisiin verbeihin. Määttä (2013) toteaa, että verbien mennä ja tulla konkreettinen 

käyttö ilmaisemassa paikkaa hallitaan hyvin. Mitä abstraktimpi merkitys verbillä on, 

sitä vaikeampaa on sen käyttö. (Määttä 2013: 139.) Aallon mukaan syntyperäiset 

käyttävät kielenoppijoita enemmän verbejä saada, pitää, tehdä, antaa ja nähdä. Saada-

verbin kohdalla ero on merkittävä. Äidinkieliset käyttävät verbiä oppijoita enemmän ja 

monipuolisemmin eri merkityksissä. (Aalto 2000: 100.) Luetelluista verbeistä kaikki 

kuuluvat myös tutkimusaineiston frekventtiin sanastoon, jossa nähdä on 

yleisyysjärjestyksessä yhdeksännellä sijalla.  

 

Kommunikaatioverbit ovat osa keskeistä ja frekventtiä suomen kielen verbistöä, ja 

oppikirjoissa ja opetuksessa ne tulevat suomenoppijan sanavarastoon aikaisessa 

vaiheessa. Määttä (2014) on tutkinut kommunikaatioverbejä ruotsinkielisten 

suomenoppijoiden teksteissä. Taajimmin käytetään verbejä puhua, huutaa, jutella, 

sanoa, kertoa, kysyä ja vastata. (Määttä 2014: 144–145.) Puron (2002) tutkimuksessa 

aikuiset S2-oppijat käyttivät keskustelussa eniten verbejä olla, ei, pitää, harrastaa, 

mennä, opiskella, tietää, ymmärtää, asua, puhua, tulla, haluta, tarvita, tehdä, sataa ja 

matkustaa (Puro 2002: 170). Minkään vertailussa käytetyn taajuussanaston sadan 

lemman kärkiverbien joukkoon eivät kuulu tutkimusaineistossa esiintyvät tahtoa, 

ajatella, rakastaa, osata, nukkua, soida, kulkea, tuntea, lentää ja tarvita. Yhden kerran 
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käytettyjä verbejä on aineistossa 431. Se tarkoittaa 26:ta prosenttia kaikista kerran 

käytetyistä lemmoista. 

 

4.2.2. Substantiivit 

 

Tutkimusaineiston sadan kärkisanan joukossa on kaksikymmentä substantiivia. Niistä 

vain neljä sisältyy myös kaikkien taajuussanastojen sadan lemman kärkisanastoon. 

Nämä ovat päivä, vuosi, aika ja mies.  Yhteisiä kärkisubstantiiveja tutkimusaineiston ja 

yhden tai useamman taajuussanaston kanssa ovat maa, poika, vesi, mieli ja työ. 

Laululyriikalle tyypilliset sanastopiirteet tulevat näkyviin erityisesti niissä 

substantiiveissa, jotka eivät esiinny vertailuaineistojen kärkisanastossa. Niihin kuuluvat 

yö, sydän, elämä, tyttö, silmä, rakkaus, aamu, maailma, taivas, hetki ja puutarha. 

Tunneaiheista sanastoa edustavat sydän ja rakkaus, ajanilmauksia yö, aamu ja hetki. 

Maailma, puutarha ja taivas hahmottuvat kärkisanaston perusteella laululyriikoiden 

keskeisiksi paikoiksi, tyttö puolestaan keskeiseksi henkilöksi. Merkille pantavaa on se, 

että neljä aineiston taajimmin käytettyä substantiivia ovat yleisyysjärjestyksessä yö, 

sydän, elämä ja tyttö. Myös taajuussanastoissa juuri substantiivit ovat se ryhmä, jonka 

kärkijoukossa on omaleimaisinta sanastoa. Hevonen, talo, kerta ja lehmä edustavat 

Suomen murteiden taajuussanaston sitä kärkisubstantiivien joukkoa, joka eroaa 

vertailuaineistoista. Suomen sanomalehtikielen taajuussanastossa vastaavaan ryhmään 

kuuluvat Suomi, markka, prosentti, kaupunki, alue, hallitus, kunta, nainen ja viikko. 

Suomen kielen taajuussanaston listaan kuuluvat tapa, Jumala ja kysymys. Yhden kerran 

esiintyviä substantiiveja on aineistossa 936 eli 56,5 prosenttia kaikista yhden kerran 

esiintyvistä sanoista. 

 

 

4.2.3. Pronominit 

 

Tutkimusaineiston sadan kärkisanan joukossa on yksitoista pronominia. Niistä yhdeksän 

on yhteisiä taajuussanastojen kärkipronominien kanssa: se, joka, me, mikä, hän, kaikki, 

tämä, ne ja muu. Kaksi muuta pronominiakin, minä ja sinä, kuuluvat ainakin yhden 

taajuussanaston sadan lemman kärkijoukkoon. Yhden kerran esiintyviä pronomineja on 

aineistossa kaksi eli 0,12 prosenttia kaikista yhden kerran esiintyvistä sanoista. 
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4.2.4. Adverbit 

 

Adverbeista suosituimpia ovat tutkimusaineistossa ja taajuussanastoissa niin, vain, nyt, 

vielä, paljon ja jo. Nämä esiintyvät kaikkien sadan yleisimmän lemman joukossa. 

Yhteisiä adverbeja tutkimusaineiston ja yhden tai useamman taajuussanaston kanssa 

ovat aina, kyllä, pois, taas, silloin, enää ja missä. Pelkästään tutkimusaineiston 

kärkiadverbien joukossa esiintyvät näin, koskaan, kerran ja kuinka. Yhden kerran 

käytettyjä adverbeja on aineistossa 96 eli 5,8 prosenttia kaikista yhden kerran 

esiintyvistä sanoista. 

 

 

4.2.5. Adjektiivit 

 

Sadan yleisimmän sanan joukkoon mahtuu tutkimusaineistossa vain kolme adjektiivia: 

kaunis, pieni ja hyvä. Hyvä kuuluu kaikkien taajuussanastojen kärkisanastoon, pieni 

kuuluu Suomen sanomalehtikielen ja Suomen kielen taajuussanastoihin. Kaunis sitä 

vastoin sisältyy vain tutkimusaineiston kärkiadjektiiveihin. Tätä lemmaa käsitellään 

tarkemmin tutkielman luvussa 4.4. Yhden kerran esiintyviä adjektiiveja on aineistossa 

159 eli 9,6 prosenttia kaikista yhden kerran esiintyvistä sanoista. 

 

  

4.2.6. Konjunktiot 

 

Tutkimusaineiston ja taajuussanastojen yleisimmät konjunktiot ovat pitkälti yhtenevät. 

Ja, kun, jos, että ja mutta esiintyvät kaikkien sadan yleisimmän lemman joukossa. Kuin, 

vaan, vaikka, sillä ja tai sisältyvät tutkimusaineiston ja yhden tai useamman 

taajuussanaston kärkikonjunktioihin. Tutkimusaineistossa on ainoastaan yksi vain 

kerran esiintyvä konjunktio, paitsi. Se vastaa 0,06:ta prosenttia kaikista yhden sanan 

esiintymistä. 

 

 

4.2.7. Numeraalit 
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Tutkimusaineiston sadan yleisimmän lemman joukossa esiintyy kaksi numeraalia: 

toinen ja yksi. Nämä sisältyvät myös kaikkien taajuussanastojen eniten käytettyihin 

numeraaleihin. Yhden kerran käytettyjä numeraaleja on aineistossa 17 eli 1,03 

prosenttia kaikista yhden sanan esiintymistä. 

 

 

4.2.8. Interjektiot 

 

Hei on ainut interjektio, joka kuuluu tutkimusaineiston sadan yleisimmän sanan 

joukkoon. Taajuussanastoissa interjektioita ei vastaavassa otoksessa esiinny lainkaan 

lukuun ottamatta Suomen murteiden taajuussanaston interjektiota no. Yhden kerran 

tutkimusaineistossa esiintyviä interjektioita on viisi: okei, jep, ouh, oujee ja phuuh. 

Nämä muodostavat 3,0 prosenttia kaikista yhden sanan esiintymistä. 

 

 

4.2.9. Adpositiot 

 

Adpositioita on sadan yleisimmän lemman joukossa vain yksi: kanssa. Se kuuluu myös 

kaikkien kolmen taajuussanaston käytetyimpiin adpositioihin. Yhden kerran aineistossa 

esiintyviä adpositioita on seitsemäntoista kappaletta. Se merkitsee 1,03:a prosenttia 

kaikista yhden sanan esiintymistä. 

 

 

4.3. Kerran esiintyvät sanat 

 

Aineistossa on kerran esiintyviä sanoja 1 632. Ne muodostavat kaikista sanoista 47,3 

prosenttia, kuten taulukosta 2 käy ilmi. On odotuksenvastaista, että tutkimusaineistossa 

on lähes puolet kerran esiintyviä sanoja. Laulunsanoissa on nimittäin tyypillisesti paljon 

toistoa, ja tässä aineistossa on esimerkiksi kertosäkeet otettu mukaan niin monta kertaa 

kuin ne lauluissa esiintyvät. Suomen murteiden taajuussanastossa on yhden kerran 

esiintyviä sanoja jonkin verran enemmän kuin tutkimusaineistossa eli 49,4 prosenttia. 

Ero Suomen kielen taajuussanaston 58,4 prosentin lukemaan on kuitenkin melko suuri. 
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Kaksi kertaa esiintyviä sanoja on aineistossa 575 eli 16,7 prosenttia koko aineistosta. 

Suomen murteiden taajuussanastossa kaksi kertaa esiintyviä sanoja on 15,1 prosenttia 

koko aineistosta.  Yleiskielen sanastossa kaksi kertaa esiintyviä sanoja on 14,7 

prosenttia. Kaksi kertaa esiintyviä sanoja on siis tutkimusaineistossa enemmän kuin 

vertailuaineistoissa. Tämä on odotuksenmukaista, sillä tutkimuskohteena ovat 

laulunsanat. 

 

TAULUKKO 2. Sanojen jakautuminen frekvenssiluokkiin tutkimusaineistossa ja 

vertailuaineistoissa. 

Frekvenssi 

 

Eri sanoja 

Tutkimusaineisto 

F                % 

STS 

F               % 

MTS 

F               % 

1 1632 47.3 25518 58.4 5497 49.4 

2 575 16.7 6401 14.7 1683 15.1 

Yli 2 4292 66 11751 27 3949 35.5 

Yhteensä 6499 100 43670 100 11129 100 

 

 

4.4. Kärkisanasto 

 

Suomen kielen taajuussanaston (1979) mukaan lekseemin yleisyys on suoraan 

verrannollinen sen tärkeyteen viestinnässä ja ihmismielessä. Sanaston yleisimpien 

käsitteiden on nähty hallitsevan kielenkäyttäjän ajattelua (Saukkonen ym. 1979: 8). 

Taulukossa 2 esitän aineiston kärkisanaston ja kärkilekseemien esiintymisfrekvenssit ja 

vertailen niitä taajuussanastoihin. Aineistojen kokoerojen vuoksi esitän 

esiintymisfrekvenssit vain tutkimusaineistosta. Aineistot eivät ole kaikilta osin 

vertailukelpoisia, koska hakusanoituksessa on tehty joitain erilaisia ratkaisuja. 

 

Taulukosta 3 käy ilmi, että lemmat aina, jos, kaunis, lähteä, nähdä, sinä, vain ja yö 

esiintyvät tutkimusaineistossa huomattavasti useammin kuin taajuussanastoissa. Sinä on 

tutkimusaineiston yleisyysjärjestyksen mukaisella sijalla 5, kun se Suomen kielen 

taajuussanastossa on sijalla 63, Suomen murteiden taajuussanastossa sijalla 108 ja 
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Suomen sanomalehtikielen taajuussanastossa jopa sijalla 1 389. Sinä-pronominilla 

viitataan puhetilanteen toiseen välttämättömään osapuoleen, puhuteltavaan. Sen tarkoite 

riippuu tilanteesta, sillä puhujan ja puhuteltavan roolit vaihtuvat vuoron vaihtuessa. 

(VISK § 716.) Tutkimusaineistossa on suuri määrä ihmissuhdeaiheisia lauluja, joissa 

laulun minä osoittaa sanansa suhteen toiselle osapuolelle käyttäen yksikön toista 

persoonaa. Esimerkki 1 Dingon Autiotalosta havainnollistaa tilannetta. 

 

(1) Ja käsi kädessä kuljemme taloon autioon, ja se minua niin ravistaa. (Dingo: 

Autiotalo). 

 

Osassa lauluista yksikön toista persoonaa käytetään myös puhuttelemaan kuulijaa, kuten 

esimerkissä 2, joka on katkelma Pave Maijasen laulusta Pidä huolta. 

 

(2)  Pidä huolta itsestäs ja niistä, jotka kärsii. Anna almu sille, joka elääkseen sen 

tarvii. (Pave Maijanen: Pidä huolta). 

 

Suomen murteiden taajuussanaston aineisto on kerätty haastattelemalla, ja koska 

haastateltava harvoin puhuttelee haastattelijaa, ei sinä-pronominikaan esiinny kovin 

tiheään. Sanomalehtikielessä puolestaan ihmisiin viitataan pääasiassa kolmannessa 

persoonassa. Sinä esiintyykin lähinnä silloin, kun haastateltava repliikissään referoi 

jotakin keskustelua, tai silloin, kun kirjoittaja puhuttelee lukijaa. 
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TAULUKKO 3. Tutkimusaineiston ja vertailuaineistojen kärkisanasto. 

Järj. 

n:o 
Sana Sanaluokka F ‰ Järj.nro 

CSC 
Järj.nro MTS Järj.nro 

STS 

1 olla V 1203 4,99 1 2 1 

2 ja K 925 3,84 2 3 2 

3 minä P 861 3,57 118 9 27 

4 ei V 746 3,09 3 8 4 

5 sinä P 561 2,33 1389 108 63 

6 se P 494 2,05 4 1 3 

7 kun K 305 1,26 17 6 15 

8 saada V 225 1,11 10 22 10 

9 niin ADV/K 221 0,93 36 4 12 

10 jos K 218 0,92 42 46 40 

11 mennä V 197 0,82 88 16 68 

12 joka P 184 0,76 6 35 5 

13 me P 167 0,69 60 24 21 

14 mikä P 149 0,62 39 32 24 

15 tulla V 144 0,60 14 14 16 

16 vain ADV 131 0,54 32 100 33 

17 voida V 122 0,51 13 246 9 

18 kaikki P 119 0,49 26 37 19 

19 aina ADV 117 0,49 132 34 97 

20 kuin K 117 0,49 22 250 13 

21 että K 98 0,41 5 10 6 

22 mutta K 97 0,40 11 13 11 

23 yö S 97 0,40 543 131 462 

24 vaan ADV/K 92 0,38 124 23 79 

25 sanoa V 92 0,38 25 17 36 

26 nyt ADV 91 0,38 28 18 34 

27 lähteä V 90 0,37 102 43 106 

28 kaunis A 89 0,37 890 521 299 

29 tämä P 87 0,36 12 48 7 

30 nähdä V 86 0,36 112 86 69 
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Kaunis ja yö ovat esimerkkejä sanoista, jotka ovat erityisesti laululyriikalle tyypillisiä. 

Ne esiintyvät tutkimusaineistossa huomattavasti useammin kuin vertailuaineistoissa. 

Kaunis on Suomen sanomalehtikielen taajuussanastossa sijalla 890, Suomen murteiden 

taajuussanastossa sijalla 521 ja Suomen kielen taajuussanastossa sijalla 299, kuten 

taulukko 3 osoittaa. Tutkimusaineistossa kuvaillaan kauniiksi niin ihmisiä kuin 

luontokohteitakin. Esimerkki 3 on J. Karjalaisen laulusta Laura Häkkisen silmät ja 

esimerkki 4 laulusta Kari Rydmanin laulusta Niin kaunis on maa. 

 

(3) Hän oli kaunis, kaunis niin. Mun silmät peittyy kyyneliin aina, kun mä häntä 

aattelen. (J. Karjalainen: Laura Häkkisen silmät). 

(4) Niin kaunis on maa, niin korkea taivas. (Kari Rydman: Niin kaunis on maa). 

 

Aineistossa on paljon lauluja, joissa lemma kaunis ei esiinny lainkaan. Toisaalla se 

toistuu hyvin usein: Zen Cafén Todella kaunis sisältää kahdeksan ja P. Mustapään 

sanoittama, Petri Laaksosen säveltämä Laulu kaksitoista esiintymää. Yö esiintyy 

Suomen sanomalehtikielen sanastossa sijalla 543, Suomen murteiden taajuussanastossa 

sijalla 131 ja Suomen kielen taajuussanastossa sijalla 462. Tämä nähdään taulukosta 3. 

Lemman esiintymiä on eniten Irwin Goodmanin laulussa Makea elämä, makeat vuodet 

– ilmaus ihanat yöt toistuu siinä seitsemän kertaa. Muualla aineistossa yöllä valvotaan, 

vaelletaan tai kuljetaan rapussa.  Yötä käytetään värin tummuusasteen määritteenä: 

musta kuin yö. Yötä myös katsellaan. Toisaalta yö yhdistyy painajaisten näkemiseen, 

toisaalta huolettomaan elämäntapaan: Muumitaloa ei lukita yöksi.   

 

Jos on tutkimusaineiston yleisyysjärjestyksessä sijalla 10, mutta missään  

vertailuaineistoista se ei mahdu edes 40 yleisimmän sanan joukkoon. Konjunktiona jos 

on konditionaalinen ja ilmaisee ehtoa (VISK § 809). Tässä merkityksessä sitä käytetään 

esimerkissä 5, joka sisältyy Pave Maijasen lauluun Jos tahdot: 

 

(5)  Jos tahdot, sä osaat lentää. Jos uskot, sä osaat lentää. (Pave Maijanen: Jos 

tahdot). 

 

Lausumapartikkelina jos ilmaisee myös mahdollisuutta (VISK § 809). Tätä 

havainnollistaa esimerkki 6, joka on Aamu-oppikirjasarjan laulusta Lintsillä. 
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(6)  Pidä auki veräjäs ja hakas, jos tullaan joskus takas! 

 

Jos esiintyy aineistossa useimmiten konditionaalimuotoisen verbin yhteydessä. Näissä 

tapauksissa kyse on toiminnan suunnittelusta. Esimerkki 7 on Neljä ruusua -yhtyeen 

laulusta Luotsivene. 

 

(7)  Kulkisitko kanssani, jos tuntisit mun heikkouteni? (Neljä ruusua: Luotsivene). 
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KUVIO 1. Tutkimusaineiston ja taajuussanastojen 30 yleisintä sanaa. 
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Kuviossa 1 esiintyvät tutkimusaineiston, Suomen kielen taajuussanaston, Suomen 

murteiden taajuussanaston ja Suomen sanomalehtikielen taajuussanaston 30 yleisintä 

lemmaa. Suuri osa niistä on yhteisiä joko kaikkien tai joidenkin aineistojen kesken. 

Yhteisiä lemmoja on yhdeksän: ei, että, ja, kun, mutta, olla, saada, se, tulla. Joukossa 

on neljä verbiä, neljä konjunktiota ja yksi pronomini. 

 

Suurin osa Suomen sanomalehtikielen taajuussanaston 30 yleisimmästä sanasta on 

yhteisiä joko tutkimusaineiston tai vertailuaineistojen kanssa. Suurimmat eroavuudet 

selittyvät sanomalehtikielen erityispiirteillä. Joukossa on seitsemän lemmaa, joita ei ole 

muiden aineistojen kärkisanastossa. Ne ovat hyvä, kertoa, markka, mukaan, pitää, 

Suomi ja uusi. On luonnollista, että valtion valuutan nimi esiintyy sanomalehtikielessä 

taajaan. Tutkimusaineistossa markka puolestaan on vasta sijalla 2 516. 

Tutkimusaineiston lauluista suuri osa on sävelletty vuoden 2002 jälkeen, jolloin vanha 

valuutta oli jo poissa käytöstä. Mukaan on myös sanomalehtikielelle tyypillinen ilmaus, 

sillä se kuuluu keskeiseen referointisanastoon. Suomen sisältyminen yleisimpien 

sanojen joukkoon ei yllätä – on luonnollista, että sanomalehtikielessä, jossa käsitellään 

valtakunnallisia asioita, esiintyy usein sen valtion nimi, jonka aluetta uutiset lähinnä 

koskevat.  Tutkimusaineistossa Suomi on vasta sijalla 1 120. 

 

Suomen murteiden taajuussanaston 30 kärkisanan joukossa on yhdeksän lemmaa, jotka 

eivät sijoitu vertailuaineistoissa yleisimpien joukkoon: jotta, käydä, no, semmoinen, 

siellä, siinä, sitten, tuota ja vaan. Näistä monet ovat selkeästi nimenomaan puhutulle 

kielelle tyypillisiä. Interjektio no ja adverbi tuota, Ison suomen kieliopin mukaan 

dialogipartikkeli ja suunnittelupartikkeli, ovat keskustelussa käytettyjä vuoropuhelun 

ohjailun tai lausuman suunnittelun välineitä (VISK § 797, 861). Adverbit siellä, siinä ja 

sitten toistuvat puheessa usein, mutta kirjoitetussa kielessä pyritään näissä kohdin 

pääasiassa vaihteleviin rakenteisiin. Adjektiivi semmoinen, Ison suomen kieliopin 

mukaan proadjektiivi, on substantiivin tarkenteena käytettynä yksi indefiniittisyyden 

osoituskeino (VISK § 725). 

 

Erityisesti Suomen kielen taajuussanastolle tyypillisiä taajaan käytettyjä lemmoja ovat 

kaavion 1 mukaan aika, antaa, muu ja tai. Loput 26 kärkisanaa ovat yhteisiä 

vertailuaineistoista jonkin kanssa. Ei ole yllättävää, että nimenomaan Suomen kielen 

taajuussanaston kärkisanastossa on eniten yhteisiä lemmoja muiden aineistojen kanssa. 
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Kyseinen taajuussanasto nimittäin koostuu neljän eri tekstilajin teksteistä: edustettuina 

ovat kaunokirjallisuus, radion puheohjelmat, sanoma- ja aikakauslehdet ja 

tietokirjallisuus. Sen kosketuspinta eri tyylilajeihin on siis laaja.      

 

Isohätälä (2014) on tutkinut suomenoppijoiden tekstien sanastoa ja kärkisanastoa. 

Informantteina on sekä suomea toisena että suomea vieraana kielenä opiskelevia. 

Lemmat olla, ja, minä, se, ei, että, voida, joka, mutta, kun, jos, kaikki, me ja aina 

kuuluvat sekä Isohätälän että tämän tutkimuksen 30 yleisimmän lemman joukkoon. 

Loput 16 lemmaa sen sijaan eivät ole yhteisiä. Ne ovat yleisyysjärjestyksessä tärkeä, 

asia, ihminen, hyvä, paljon, elämä, myös, he, pitää, hän, koska, perhe, haluta, lapsi, 

ystävä ja tai. (Isohätälä 2014: 34.) 

 

Tutkimusaineiston sisällä olisi myös mahdollista tehdä kärkisanastoon liittyvää 

vertailua. Facebook-aineisto ja Aamu-sarjan aineisto ovat kuitenkin niin erikokoiset, 

että vertailu ei kannata. Aamu-sarjan aineiston 30 taajimmin käytetyn lemman joukossa 

ovat muun muassa kissa, jonka frekvenssi on 13, pallo, jonka frekvenssi on 12 ja kana, 

jonka frekvenssi on 9. Lemmamäärä on vertailuun liian pieni.   

 

 

4.5. Kumulatiivinen frekvenssi 

 

Kuten taulukosta 4 nähdään, tutkimusaineistossa reilut sata yleisintä lemmaa kattaa 

puolet tekstistä. Murteissa tähän kattavuuteen yltää jo 25 taajimmin esiintyvää lemmaa, 

mutta yleiskielessä vastaava lukumäärä on 350. Tutkimusaineistossa tarvitaan runsaat 

700 lemmaa kattamaan 80 % tekstistä, kun taas murteissa tähän riittää 400 yleisintä 

lemmaa. Yleiskielessä lukumäärä nousee jopa 3000:een. Suomen sanomalehtikielen 

taajuussanastosta ei ole saatavilla tietoa kumulatiivisesta frekvenssistä. Lukemia 

voidaan suuntaa-antavasti tulkita siten, että mitä pienempiä kattavuusluvut ovat, sitä 

rikkaampaa tekstin sanasto on. (Jussila ym. 1992: 18). Sanastollisen rikkauden 

määrittämiseen on kehitetty tarkempiakin mittareita, jotka ottavat huomioon otoksen 

koon ja pyrkivät hyödyntämään saneiden ja lekseemien välistä suhdetta. Tässä 

tutkimuksessa tyydyn kuitenkin luonnehtimaan aineiston sanaston rikkautta vain 
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pääpiirteittäin: se sijoittuu murteiden ja yleiskielen, puhutun ja kirjoitetun kielen 

välimaastoon. 

 

TAULUKKO 4. Sanaston taajuuden mukainen kattavuus tutkimusaineistossa, 

yleiskielessä ja murteessa. 

 

N yleisintä sanaa 
Kattavuus 

Tutkimusaineisto 

% 

STS 

% 

MTS 

% 

10 23.9 17.5 38.8 

50 39.9 28.8 58.4 

100 49.2 35.1 66.6 

150 55.3 39.4 71 

200 59.8 42.9 73.8 

250 63.3 45.6 75.8 

300 66.2 48 77.5 

400 70.7 51.7 80.1 

500 74.3 54.9 82.1 

600 77.2 57.4 83.5 

700 79.6 59.6 84.7 

800 81.6 61.5 85.7 

900 83.3 63.1 86.6 

1000 84.7 64.8 87.4 

1500 89.8 70.2 90.2 

2000 93 74 92 

3000 97.1 78.6 94.2 
 

 

4.6. Koonti laulujen sanastopiirteistä 

 

Yhteenvetona laulujen sanastosta voi todeta, että se muistuttaa melko pitkälti vertailussa 

käytettyjä taajuussanastoja niin sanaluokkajakauman kuin kärkisanastonsakin 

perusteella. Tältä osin voi siis sanoa, että laulut tarjoavat edustavan kuvan suomen 

kielestä. Merkille pantavaa sanaluokkajakaumassa on verbien suuri määrä. 

Omaleimaisinta sanastoa edustavat substantiivit, joista neljä yleisintä ovat yö, sydän, 

elämä ja tyttö. Kerran esiintyviä sanoja on aineistosta lähes puolet eli vain hieman 

vähemmän kuin Suomen murteen taajuussanastossa. Tämä on odotuksenvastaista, sillä 

lauluissa on paljon toistoa esimerkiksi kertosäkeissä. Kattavuuslukujen perusteella voi 

tehdä varovaisen arvion siitä, että tutkimusaineisto on sanaston rikkaudessa lähempänä 

murteita kuin yleiskieltä – tai kenties pikemminkin lähempänä puhuttua kuin kirjoitettua 

kieltä.   
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5. KIELIOPIN KATEGORIOIDEN ESIINTYMÄT LAULUISSA 

 

Aineistoni lauluihin on merkitty, minkä kieliopillisen ilmauksen käyttöä kunkin niistä 

avulla on tarkoitus opettaa. Kun lasketaan näiden kieliopillisten ilmausten määrät ja 

esiintymisprosentit, voidaan selvittää, kuinka hyvin laulut tältä osin vastaavat 

tarkoitustaan. Tämä ei tietenkään ole ainoa eikä kaikissa tapauksissa 

tarkoituksenmukainenkaan tapa mitata laulujen opetuskäyttökelpoisuutta. Laulu on 

onnistunut, jos se edistää oppilaiden kielenoppimista. Tutkimusten mukaan fraasit ja 

lauseet jäävät laulettuina paremmin mieleen kuin puhuttuina (ks. esim. Ludke 2013). 

 

 

5.1. Kategorioiden yleistä tarkastelua 

 

Aineistossa on lauluja yhteensä 182. Näistä 27 on Facebook-aineistosta ja 155 Aamu-

oppikirjasarjan aineistosta. Kukin laulu on merkitty kuuluvaksi ainakin yhteen 

kieliopilliseen kategoriaan. Kategoriat eivät muodosta aukotonta kokonaisuutta vaan osa 

niistä on keskenään päällekkäisiä. Esimerkiksi E-infinitiivin instruktiivimuotojen 

kategoriassa on täysin vastaavanlaisia ilmauksia kuin referatiivisten lauseenvastikkeiden 

kategoriassa. Olen säilyttänyt kategoriat tässä sellaisina kuin ne aineistossa esiintyvät, 

sillä se on tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Seuraavissa taulukoissa merkintä 

FB kertoo kyseessä olevan Facebook-aineistossa esiintyvän kategorian, kun taas 

merkintä A viittaa Aamu-oppikirjasarjaan. 

 

Facebook-aineiston ja Aamu-oppikirjasarjan aineiston laulut ovat keskenään hyvin 

erilaisia. Facebook-aineistossa on rock- ja pop-musiikkia, iskelmiä, balladeja, 

lastenlauluja ja muuta musiikkia eri vuosikymmeniltä. Aamu-oppikirjasarjan laulut on 

sävelletty opetuskäyttöön, ja ne ovat keskimäärin lyhyempiä kuin Facebook-aineiston 

laulut. Tekijä Tuntemattoman ja Tommy Tabermannin Pieni laulu antamisen ihmeestä 

on esimerkki laulusta, jonka avulla on tarkoitus opettaa objektin käyttöä. 

 

(8) Annoin sinulle höyhenen ja sinä sanoit sitä siiveksi  

Annoin sinulle murusen ja sinä sanoit sitä leiväksi  

Annoin sinulle tilkkasen ja sinä sanoit sitä mereksi  
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Niin paljon sinä minulle annoit: meren, siivet, leivän  

Mitähän olisin saanut, mitähän olisin saanut, jos olisin uskaltanut antaa vähän 

enemmän? 

Mitähän olisin saanut, mitähän olisin saanut, jos olisin uskaltanut antaa vähän 

enemmän? (Tekijä Tuntematon ja Tommy Tabermann: Pieni laulu antamisen 

ihmeestä).  

 

Kaikki laulun objektit ovat NP-muotoisia. Joukossa on sekä totaali- että 

partitiiviobjekteja. Totaaliobjekteja ovat höyhenen, murusen, tilkkasen, meren, siivet ja 

leivän. Partitiiviobjekteja ovat sitä ja mitähän. Ulla Lappalaisen ja Mikko Perkoilan 

Kymmenen kanan tragedia on toinen esimerkki objektin opettamiseen tarkoitetusta 

laulusta. 

 

(9) Mummolla oli kymmenen kanaa. Ensimmäinen niistä kuoli. Toisen vei ketun 

ketale ja kolmannen surmasi nuoli. Neljäs kana jäi auton alle ja viides lähti 

maailmalle. Kuudes menetti järjen valon ja seitsemäs teki oman talon. 

Kahdeksas matkusti Amerikkaan ja yhdeksäs kana tukehtui hikkaan. Kymmenes 

kana sai sulkasadon ja vahingossa nielaisi myrkkymadon. Nyt on mummon 

munavakka tyhjää täynnä ja pimmeetä puolillaan! (Lappalainen ja Perkoila: 

Kymmenen kanan tragedia). 

 

Myös tämän laulun kaikki objektit ovat NP-muotoisia. Totaaliobjekteja ovat toisen, 

kolmannen, järjen valon, oman talon, sulkasadon ja myrkkymadon. Tässä laulussa 

partitiiviobjekteja on vain yksi: kanaa. 

 

Näiden kahden esimerkkilaulun avulla voidaan tarkastella joitakin aineiston 

ominaispiirteitä. Aamu-oppikirjasarjan laulut on tehty opetuskäyttöön, ja yhdellä 

laululla pyritään havainnollistamaan yleensä montaa eri kielen ilmiötä. Laulua 

Kymmenen kanan tragedia ei ole suunniteltu pelkästään objektin vaan myös 

järjestyslukujen ja indikatiivin imperfektin yksikön kolmannen persoonan opettamiseen. 

Järjestyslukuja on laulussa kymmenen ja indikatiivin imperfektin yksikön kolmannen 

persoonan muotoja kaksitoista: oli, kuoli, vei, surmasi, jäi, lähti, menetti, teki, matkusti, 

tukehtui, sai ja nielaisi.  
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Lyhyen laulun säkeisiin on sisällytetty paljon opeteltavaa asiaa. Tämä näkyy laulun 

rakenteessa: ilmaisu on hyvin tiivistä. 

 

Pieni laulu antamisen ihmeestä edustaa toisenlaista ilmaisutapaa. Toistoa on paljon. 

Olla-apuverbin lisäksi verbejä on vain neljä: antaa, sanoa, saada ja uskaltaa. Laulun 

viimeiset säkeet toistuvat täysin samanlaisina. Ilmaisu ei ole lainkaan yhtä tiivistä kuin 

Kymmenen kanan tragediassa. Runsaalla toistolla luodaan yhtenäisyyttä. Kärjistettynä 

voidaan sanoa, että Aamu-oppikirjasarjan lauluille on tyypillistä tiivis ilmaisu ja 

Facebook-aineiston lauluille runsas toisto.  

 

5.2. Sanaluokat 

 

Tutkimusaineistossa on jonkin verran lauluja, joiden on määritelty sopivan eri 

sanaluokkien opettamiseen. Kaikki sanaluokat eivät ole edustettuina. Pronominiaiheisia 

lauluja on aineistossa vain yksi. Laulun yhteyteen on merkitty otsake pronominiryhmät, 

ja olen itse jaotellut laulun pronominit viiteen eri ryhmään, jotka näkyvät taulukossa 5. 

Vähiten eli 7,4 prosenttia on kysyviä pronomineja. Eniten eli 36,8 prosenttia on muita 

pronomineja. Ne esiintyvät Aamu-oppimateriaalisarjan laulussa Pronominit, ja niihin 

lukeutuvat joku, jokin, jompikumpi, kumpikin, kukaan, mikään, kumpikaan, kukin, 

mikin, eräs, toinen, sama, joka, muutama, kaikki, moni, molemmat, muu, usea ja itse. 

 

TAULUKKO 5. Pronominit. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen 

osuus 
Persoonapronominit (A) 1 14 136 10,3 % 
Demonstratiivipronominit 

(A) 
1 12 136 8,8 % 

Relatiivipronominit (A) 1 12 136 8,8 % 
Kysyvät pronominit (A) 1 10 136 7,4 % 
Muut pronominit (A) 1 50 136 36,8 % 
Yhteensä 5 98 680 14,4 % 
 

 

Persoonapronomineilla viitataan puhetilanteen osapuoliin ja puheenalaisiin henkilöihin. 

Ensimmäisen ja toisen persoonan pronomineja kutsutaan myös puheaktipronomineiksi. 

Ne ovat deiktisiä: niiden tarkoite riippuu tilanteesta, sillä puhujan ja puhuteltavan roolit 

vaihtuvat vuoron vaihtuessa. Kolmannen persoonan pronominit hän ja he ovat anaforis-
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deiktisiä. Ne viittaavat kolmanteen osapuoleen, joka ei ole puhuja eikä puhuteltava. 

(VISK § 716.) 

 

Demonstratiivipronomineja käytetään sekä itsenäisinä NP:inä että substantiivia 

määrittävinä tarkenteina. Niillä viitataan puhetilanteessa havaittaviin ja puhetilanteessa 

tai tekstissä mainittuihin tarkoitteisiin. (VISK § 720.) Relatiivipronomineja ovat joka, 

kuka ja mikä. Ne toimivat relatiivilauseen tuntomerkkeinä ja sijoittuvat sen alkuun. 

Relatiivilause voi määrittää joko substantiivia, kokonaista lausetta tai lauseen osaa. 

Itsenäisessä relatiivilauseessa pronominilla ei ole korrelaattia. (VISK § 735.) 

Interrogatiivipronomini on yhden kysymyslauseen tyypin, hakukysymyksen 

tuntomerkki. Pronomini sijoittuu tavallisesti kysymyslauseen alkuun ja toimii joko 

itsenäisenä tai tarkenteena. (VISK § 734.) Taulukosta 5 voidaan huomata, että 

pronomineihin liittyviä lauluja aineistossa on yhteensä viisi. Niiden sanoista yhteensä 

14,4 % kuuluu vaaditun kaltaisiin pronomineihin. 

 

Antilan (2012) mukaan yläkoululaiset S2-oppijat hallitsevat persoonapronominit hyvin 

ja demonstratiivipronominit hieman huonommin. Puhekielen ja kirjakielen erot eivät ole 

kaikille selviä, mikä näkyy esimerkiksi se- ja ne-pronominien käytössä hän- ja he-

pronominien sijaan. (Antila 2012: 83.) 

 

TAULUKKO 6. Muut sanaluokat. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Verbit (verbimuodot) 

(A) 
6 174 629 27,7 % 

Substantiivit (A) 1 35 54 64,8 % 
Missä–mihin- 

adverbit (A) 
1 16 77 20,8 % 

Alistus- ja 

rinnastuskonjunktiot 

(A) 

1 72 155 46,5 % 

Yhteensä 9 297 915 32.50 % 
 
 

Muihin sanaluokkiin kuin pronomineihin liittyviä lauluja on aineistossa 9. Niiden 

sanoista 32,5 % edustaa vaadittua sanaluokkaa. Tämä selviää taulukosta 6. Suurin 
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prosentuaalinen osuus vaadittuja muotoja esiintyy laulussa Housukauppias 

Varpaisjärven torilla. Sen sanoista 64,8 prosenttia on substantiiveja. Substantiivit ovat 

suomen yleisin sanaluokka. Suomen kielen taajuussanaston (1979) mukaan niihin 

kuuluu yleiskielen sanoista 35,8 prosenttia. (Saukkonen ym. 1979: 16–17.) Tässä 

laulussa substantiiveja on siis huomattavasti suurempi osuus kuin yleiskielessä 

ylipäätään. 

 

Interrogatiivisilla adverbeilla aloitetaan paikkaa, tapaa, astetta tai syytä koskeva 

hakukysymys. (VISK § 669) Tutkimusaineiston kategoria nimeltä missä–mihin-adverbit 

sisältää yhden laulun nimeltä Konjunktiojenkka. Tämän laulun sanoista 20,8 prosenttia 

kuuluu mainittuihin adverbeihin. Sanoitusta havainnollistaa esimerkki 10. 

 

(10)  Että, jotta, kunnes, koska, kuin, kun kouluun unisena raahaudun. 

 

Alistus- ja rinnastuskonjunktioihin liittyviä lauluja on aineistossa yksi. Sen sanoista 

peräti 46,5 prosenttia on edellä mainittuja konjunktioita. Iso suomen kielioppi ei käytä 

termiä alistuskonjunktio. Sen jaotteluun kuuluvat rinnastus- ja adverbiaalikonjunktiot, 

yleiskonjunktio että ja vertailukonjunktio kuin. Syntaktinen jako ei kuitenkaan ole 

ehdoton, vaan sama konjunktio saattaa esiintyä kytkemässä syntaktisesti eri tavoin 

toisiinsa liittyneitä lauseita tai lausekkeita. (VISK § 812.) 

 

5.3. Nominintaivutus 

 

5.3.1. Monikko 

 

Irwin Goodmanin laulu Makea elämä, makeat vuodet on määritelty soveltuvaksi t-

monikon opettamiseen. Muoto esiintyy laulussa 69 kertaa, mikä on 41,8 prosenttia koko 

sanamäärästä, kuten taulukosta 7 ilmenee. Suureen prosenttilukemaan vaikuttaa se, että 

laulun kertosäe, jossa on paljon t-monikkomuotoja, toistuu monta kertaa. Esimerkki 11 

sisältää kertosäkeen kokonaisuudessaan. 
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(11)  Makea elämä, makeat vuodet, suloiset naiset, ihanat yöt. Makea elämä, makeat 

vuodet, paisteiset päivät, hupi ja työt. (Irwin Goodman: Makea elämä, makeat 

vuodet).  

 

TAULUKKO 7. T-monikko. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

T-monikko (ja 

sanatyypit) (FB) 
1 69 165 41,8 % 

 

 

5.3.2. Paikallissijat 

 

Paikallissijoihin luokitellaan perinteisesti inessiivi, elatiivi, illatiivi, adessiivi, ablatiivi 

ja allatiivi. Iso suomen kielioppi lisää joukkoon myös abstraktit paikallissijat essiivin ja 

translatiivin. Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin perinteistä kuuden muodon 

paikallissijajaottelua. Inessiivi ja adessiivi ovat olosijoja, ja niiden avulla ilmaistaan 

jonkun tai jonkin olevan jossakin paikassa, tilassa tai jonkun hallussa. Elatiivi ja 

ablatiivi ovat erosijoja, ja ne ilmaisevat tyypillisesti jonkun tai jonkin siirtyvän pois 

jostakin paikasta, tilasta tai jonkun hallusta. Illatiivi ja allatiivi ovat tulosijoja: ne 

ilmaisevat useimmiten jonkun tai jonkin siirtyvän johonkin paikkaan tai tilaan tai 

jonkun haltuun. Vaikka olo- ja suuntasijoja kutsutaan paikallissijoiksi, niitä käytetään 

muissakin yhteyksissä kuin merkitsemään paikkaa, tilaa tai omistusta. Sanan 

merkityksestä riippuen paikallissijaista sananmuotoa käytetään ilmaisemaan esimerkiksi 

aikaa tai välinettä. (VISK § 1235.) 

 

Taulukosta 8 nähdään, että paikallissijojen kategoriaan kuuluu yhteensä 14 laulua. 

Kutakin kategoriaa vastaavat ilmaukset muodostavat 16 % prosenttia 

kokonaissanamäärästä. Suunnanilmauksen ja illatiivin yhdistelmä on tutkimusaineiston 

eräs kategoria. Tässä kategoriassa on vain yksi laulu, Minne sinä menet?, ja sen sanoista 

33 prosenttia eli joka kolmannes kuuluu mainitun ilmauksen piiriin. Esimerkki 12 

havainnollistaa tapauksia. 
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(12)  Maanantaina Maijalle Mikkeliin, tiistaina Tuomolle Turkuun. (Lappalainen ja 

Perkoila: Minne sinä menet?) 

 

TAULUKKO 8. Paikallissijat. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Kaikki paikallissijat 

yksikössä ja 

monikossa (FB) 

2 21 238 9 % 

Monikon 

paikallissijat (FB) 
3 79 313 25 % 

Yksikön 

paikallissijat (FB) 
4 66 601 11 % 

Sisäpaikallissijat (A) 2 21 110 19 % 
Ulkopaikallissijat 

(A) 
1 7 58 12 % 

Allatiivi (A) 1 14 42 33 % 
Suunta + illatiivi (A) 1 14 42 33 % 
Yhteensä 14 222 1404 16 % 
 

Kuiperin (2011) mukaan sijamuodoista ensin opitaan olosijat, sitten tulosijat ja sitten 

kieliopilliset sijat. Sisäpaikallissijat omaksutaan nopeammin kuin ulkopaikallissijat. 

(Kuiper 2011: 65.) Grönholmin (2009) tutkimuksessa illatiivi ja adessiivi olivat 

tavallisimmat paikallissijat, joita suomenkielisen kielikylvyn oppilaat ja kontrolliryhmä 

käyttivät koko ala-asteen ajan. Alimmilla luokilla kielikylpyoppilaat käyttivät inessiiviä 

suhteellisen vähän, vaikka se on suomen yleiskielessä erittäin yleinen. Neljännen 

vuosikurssin jälkeen oppilaiden inessiivin käyttö tuplaantui, ja siitä tuli yleisempi kuin 

elatiivista ja allatiivista. (Grönholm 2009: 201, 203.) Oppilaat käyttivät paikallissijoja 

usein konkreettisissa ja semanttisesti läpinäkyvissä merkityksissä, mutta jonkin verran 

niitä esiintyi myös abstrakteissa funktioissa.  Omistamistarkoitteiset muodot olivat 

tavallisia, samoin ilmaukset sanoa jollekin tai kertoa jostakin. (Grönholm 2009: 206.) 

 

 

5.3.3. Muut sijamuodot 

 

Muihin sijamuotoihin liittyviä lauluja on aineistossa 32, kuten taulukko 9 osoittaa. 

Vaadittujen ilmausten esiintymisfrekvenssi on 10,1 %. Partitiiviin kuuluu yleensä 

rajaamattomuuden merkitys. Rajaamattomuus tarkoittaa tässä indefiniittistä määrää, 
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joukkoa tai ainetta tai sitä, että tilanne esitetään päätepisteettömänä. Objektin sijana 

partitiivi on ehdottomasti yleisin. Subjektin sijana partitiivi on suhteellisen harvinainen. 

(VISK § 1234.) Tutkimusaineistossa partitiiviaiheisia kategorioita on neljä: partitiivi, 

yksikön partitiivi, yksikön ja monikon partitiivi sekä pelkkä monikon partitiivi. Näistä 

kolme ensimmäistä on Aamu-sarjan aineistosta ja viimeinen Facebook-aineistosta. 

Prosenttimäärissä on huimia eroja: Aamu-sarjan partitiivilaulujen sanoista yli puolet on 

vaaditunlaisessa partitiivimuodossa, kun taas Facebook-aineiston lauluissa 

prosenttiosuus on vain 12,1.   

 

TAULUKKO 9. Muut sijamuodot. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Monikon partitiivi 

(FB) 
6 105 867 12,1 % 

Yks. ja mon. 

partitiivi (A) 
1 57 100 57,0 % 

Yksikön partitiivi 

(A) 
1 30 49 61,2 % 

Partitiivit (A) 1 28 54 51,9 % 
Monikon genetiivi 

(FB) 
7 70 1000 7 % 

Harvinaiset sijat * 

(FB) 
15 166 2943 5,6 % 

Yhteensä 32 525 5178 10,1 % 
 
*Harvinaisiksi sijoiksi on Facebook-aineistossa määritelty essiivi, translatiivi, komitatiivi, 

instruktiivi, abessiivi ja prolatiivi. 
 

Partitiivi on yksi suomen monimuotoisimmista, frekventeimmistä ja mutkikkaimmista 

sijoista (Punta 2001: 38). S2-opettajat pitävät partitiivin monikkoa vaikeimpana 

opetettavana nominintaivutuksen asiana. Samoja vaikeuksia on genetiivin monikossa, 

mutta ongelmat tulevat usein pintaan partitiivin monikossa, sillä se on frekventti ja 

opetetaan perustana muille monikkomuodoille. (Martin 1995: 215.) Monikon 

partitiivilla on useita päätevariantteja. Martinin (1995) mukaan S2-opiskelijat valitsevat 

usein epävarmassa tilanteessa iA-päätteen (Martin 1995: 267.) Koskelan ja Sunin (2000) 

mukaan nominien opettamisjärjestys S2-oppikirjoissa noudattelee niiden 

omaksumisjärjestyksen suuntaa. Erona kuitenkin on, että yksikön ja monikon partitiivi 

opetetaan myöhemmin kuin omaksumisjärjestys edellyttäisi. (Koskela ym. 2000: 154.) 
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Koskelan ja Sunin tutkimuksen jälkeen on julkaistu huomattava määrä uutta S2-

oppimateriaalia, eikä ole tiedossa, päteekö tutkimustulos myös siihen.     

 

Facebook-aineistossa monikon partitiivimuotoja on lukumäärällisesti eniten Anssi 

Kelan laulussa 1972. Sanoista 30 on vaaditussa muodossa. Esimerkissä 13 on katkelma 

laulun kertosäkeestä. 

 

(13) Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita. (Anssi Kela: 1972). 

 

Prosentuaalisesti eniten Facebook-aineistossa on monikon partitiivimuotoja Pekka 

Strengin laulussa Puutarhassa. Sen sanoista 31,7 prosenttia esiintyy tässä muodossa. 

Esimerkki 14 havainnollistaa tätä. 

 

(14)  Saniaispuita ja sammakoita, peikkoja, keijuja, päivänkakkaroita. (Pekka 

Streng: Puutarhassa). 

 

Aamu-sarjan aineistossa partitiivimuotojen lukumäärät ovat huomattavasti korkeammat 

kuin Facebook-aineistossa. Kukin Aamu-sarjan kolmesta partitiiviaiheisesta laulusta 

sisältää luetteloja. Suhteellisesti eniten eli 61,2 prosenttia partitiivimuotoisia sanoja on 

laulussa Kalansaalis, josta on katkelma esimerkissä 15. 

 

(15)  Kuoretta, silakkaa, salakkaa, siikaa. Kaloja nousee aivan liikaa! 

(Lappalainen ja Perkoila: Kalansaalis). 

 

Genetiivillä on predikatiivin ja joskus myös substantiivin etumääritteen sijana 

possessiivinen merkitys. Muissa tehtävissä sillä ei ole yhtä selvärajaista sisältöä. (VISK 

§ 1232.) Lammion (2006) tutkimuksessa virolaiset S2-opiskelijat kokivat sekä monikon 

genetiivin että illatiivin hankaliksi taivuttaa. Sekä sanavartaloissa että sijapäätteissä oli 

virheitä. Illatiivi oli kuitenkin näistä kahdesta haastavampi. (Lammio 2006: 77–82.) 

Tutkimusaineiston ainut genetiiviaiheinen kategoria käsittää pelkästään monikon 
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genetiivin. Kategorian seitsemän laulun sanoista vain seitsemän prosenttia on monikon 

genetiivimuodossa. Noitalinna Huraan Puujalkaiset sisältää 28 monikon 

genetiivimuotoa, eniten koko ryhmästä. Esiintymät ovat kaikki kertosäkeessä, joka 

toistuu kaksi kertaa. Kuten esimerkistä 16 nähdään, substantiivin yhteydessä esiintyy 

usein adjektiivimäärite. 

 

(16) Tämä maailma helliväisten poikaparkojen ja rappusia lakaisevien 

 mummojen. (Noitalinna Huraa: Puujalkaiset).  

 

Facebook-aineistossa on harvinaisten sijojen kategoriaan määritelty kuuluvan essiivi, 

translatiivi, komitatiivi, instruktiivi, abessiivi ja prolatiivi. Kunkin laulun kohdalle on 

merkitty jokin edellä mainituista sijamuotojen nimistä. Yhdestä laulusta merkintä 

kuitenkin puuttuu, ja niin ollen olen hakenut siitä kaikkia yllä mainittuja 

sijamuotoesiintymiä. Kyseinen laulu on Kim Lönnholmin Minä olen muistanut. Se 

sisältää instruktiivi- ja essiivimuotoja, kuten esimerkki 17 osoittaa. 

 

(17) Kaipuuta polttavaa olen tuntenut kylmin illoin│Minä olen muistanut sinut 

.........kipuna kiivaana, suruna sielussain. (Kim Lönnholm: Minä olen 

.........muistanut). 

 

Essiivi ja translatiivi ilmaisevat paikkaa adverbikiteymissä kuten kotona, kaukana, 

reunempana-, rannemmaksi-tyyppisissä komparaatioilmauksissa. Essiivi on tyypillisesti 

olosijainen temporaalisen adverbiaalin sija. Tilan ilmauksissa essiivi on 

predikatiiviadverbiaalin sija. (VISK § 1258.) Essiivin opetukseen soveltuvien laulujen 

kategoriaan kuuluu kolme laulua: Scandinavian Music Groupin Mustana, maidolla, 

kylmänä, kuumana, PMMP:n Pikkuveli ja Stidien Pienenä tyttönä.  Näistä viimeksi 

mainitussa on jopa 70 essiivimuotoa. Myös esimerkissä 18 esiintyvä ilmaus pienenä 

tyttönä toistuu laulussa 35 kertaa. 

 

(18)  Pienenä tyttönä paimenessa söin minä karviaismarjoja. (Stidit: Pienenä 

tyttönä).  
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Translatiivi on suuntasija, joka esiintyy tilanmuutos- ja resultatiivimuoteissa sekä 

tulosrakenteessa. Intransitiivisen lauseen predikatiiviadverbiaalissa se ilmaisee, miksi 

tai millaiseksi joku tai jokin tulee tai muuttuu ja transitiivisessa lauseessa, miksi tai 

millaiseksi joku tai jokin nimetään, tulkitaan tai tarkoitetaan. (VISK § 1259.) 

Translatiivikategoriaan kuuluvista lauluista sisältää CMX:n Pedot eniten vaadittua 

sijamuotoa. Toisen säkeistön sanat ovat lähes kaikki translatiivissa, kuten esimerkki 19 

näyttää. 

 

(19) Tule meille johtajaksi, valtiaaksi, keisariksi, kuninkaaksi, sulttaaniksi, 

faaraoksi, kalifiksi, päälliköksi, satraapiksi, herraksi ja shaahiksi, isännäksi, 

mestariksi, ruhtinaaksi, tsaariksi. Tule epäjumalaksi, puhemieheksi, paaviksi. 

(CMX: Pedot).  

 

Komitatiivi on kaikista sijoista harvakäyttöisin. Se on vain substantiivin ja adjektiivin 

sija, ei infinitiivin. Se esiintyy myös monikollisen demonstratiivipronomini sijana 

substantiivin määritteessä. Komitatiivisijainen lauseke kuvaa habitiivisia tai 

kuuluvuussuhteita. Se ilmaisee subjektin tai objektin tarkoittaman kokonaisuuden osaa, 

seurassa olijaa tai sosiaalista suhdetta merkityksessä ’kenen tai minkä kanssa’ ja 

hallussa olevaa konkreettista tai abstraktia entiteettiä. (VISK § 1264.) Komitatiivin 

harvakäyttöisyys näkyy myös tutkimusaineistossa. Kussakin kategorian laulussa on vain 

muutama komitatiiviesiintymä. Juice Leskisen Viidestoista yö sisältää yhden 

komitatiivimuodon, joka on näkyvillä esimerkissä 20. 

 

(20)  Viidestoista yö taas saapuu painajaisineen. (Juice Leskinen: Viidestoista 

yö).  

 

Instruktiivisijainen lauseke on yleensä tapaa tai välinettä ilmaiseva adverbiaali. 

Instruktiivisijaisella substantiivilla on tavallisesti määrite. (VISK § 1263.)  Instruktiivia 

käsitellään tässä työssä tarkemmin E-infinitiivilausekkeen yhteydessä. Lauluista kaksi 

eli Juice Leskisen Nenästä verta ja Mikko Kuustosen Onnentyttö on määritelty 
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instruktiivisijan opettamiseen. Viimeksi mainitussa esiintymiä on kymmenen. Jokaisella 

näistä substantiiveista on adjektiivimäärite, kuten esimerkistä 21 käy ilmi. 

 

(21)  Onnentyttö tanssii aamuisin, joka päivä uusin askelin (Mikko Kuustonen: 

Onnentyttö). . 

 

Abessiivisijainen lauseke ilmaisee, mitä ilman jokin on tai tapahtuu. Abessiivisijaisen 

substantiivin sisältävä lause ilmaisee tilanteen toteutumista ilman kyseistä entiteettiä tai 

entiteetin puuttumisesta huolimatta. Abessiivi on vajaakäyttöisyytensä ja 

kiteytymisherkkyytensä takia epätyypillinen sijapääte. (VISK § 1262.) Abessiivin 

opettamiseen soveltuvia lauluja ei ole harvinaisten sijojen kategoriaan nimetty yhtäkään. 

 

 

5.3.4. Possessiivisuffiksit 

 

Iso suomen kielioppi tekee selkeän eron termien omistusliite ja possessiivisuffiksi 

välille ja suosittaa jälkimmäisen käyttöä. Possessiivisuffiksit katsotaan tämän mallin 

mukaan taivutuspäätteiksi. Ne nimittäin – toisin kuin liitepartikkelit – liittyvät 

nominatiivissa sanan taivutusvartaloon eivätkä itse sananmuotoon. Possessiivisuffiksien 

käyttöä säätelevät tietyt sanaluokkarajoitukset, jotka eivät liitepartikkeleita koske. 

(VISK § 128.) Tutkimusaineiston possessiivisuffikseihin liittyviä lauluja on kaksi: 

Kanssasi on niin hyvä olla ja Pave Maijasen Jos tahdot. Taulukosta 10 nähdään, että 

niiden sanoista 8,5 prosentissa on possessiivisuffiksi. Prosenttiosuus on verrattaen pieni. 

Lauluissa esiintyy vain yksikön possessiivisuffikseja, kuten myös esimerkissä 22.   

 

(22)  Vain sinut tahdon viereeni, vain sinut mukaani. (Kanssasi on niin hyvä 

olla). 

 

TAULUKKO 10. Possessiivisuffiksit. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Omistusliitteet (FB) 2 29 340 8,5 % 
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5.4. Nominijohdokset 

 

5.4.1. Komparaatiojohdokset 

 

Iso suomen kielioppi käyttää vertailuasteista nimitystä komparaatiojohdos. Näihin 

kuuluvat komparatiivijohdokset ja superlatiivijohdokset. Ne ovat adjektiiveja ja 

adverbeja, joita käytetään vertailun ilmaisemiseen. Komparaation semanttisena 

edellytyksenä on adjektiivin kuvaaman ominaisuuden suhteellisuus. (VISK § 300). 

Tutkimusaineistossa on viisi laulua, jotka on luokiteltu vertailuasteisiin liittyvien 

laulujen kategoriaan. Kuten taulukko 11 osoittaa, näiden sanoista vain 8,1 prosenttia 

sisältää vaaditun muodon. 

 

TAULUKKO 11. Komparaatiojohdokset. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Vertailuasteet (FB) 5 72 862 8,4 % 
 

Komparatiivijohdoksia esiintyy kolmessa laulussa ja superlatiivijohdoksia kahdessa. 

Suurimmassa osassa lauluista komparaatiojohdoksina on adjektiiveja, yhdessä laulussa 

myös adverbeja, kuten esimerkki 23 osoittaa. 

 

(23)  Jos ajattelisin muista lempeämmin. (SMG: Ylpeä sydän). 

 

 

5.5. Verbintaivutus 

 

Verbintaivutuksen osalta tarkastelussa ovat mukana passiivi, tempukset, modukset sekä 

partisiipit ja infinitiivit. Verbintaivutukseen liittyviä lauluja on aineistossa runsaasti. 
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5.5.1. Passiivi 

 

Salmen (2010) mukaan suomea äidinkielenään puhuvat käyttävät paljon enemmän 

passiivia ja nollapersonaa kuin edistyneet suomenoppijat (Salmi 2010: 102). Passiivin 

preesensiin liittyviä lauluja on aineistossa seitsemän. Kuten taulukko 12 osoittaa, 

passiiviesiintymiä on lauluissa yhteensä 130, mikä tarkoittaa 10,9:ä prosenttia kaikista 

sanoista. Aknestikin laulussa Kesällä ei mennä nukkumaan on passiivin preesensiä 

kaikkein eniten, 38 sanaesiintymän verran. Varsinaisesti kyse on puhekielisestä 

monikon ensimmäisen persoonan muodosta – alkuperäisessä merkityksessään passiivi 

ei esiinny tässä laulussa. Esimerkki 24 havainnollistaa tilannetta. 

 

(24)  Me mennään, me mennään, me mennään rantaan uudestaan. (Aknestik: Kesällä 

ei mennä nukkumaan).   

 

TAULUKKO 12. Passiivin preesens. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Passiivin preesens 

(FB) 
7 130 1191 10,9 % 

 

Koskelan ja Sunin (2000) mukaan S2-oppikirjat esittelevät aikamuodot ja modukset 

tavalla, joka noudattelee luontaista omaksumisjärjestystä. Persoonataivutuksen kohdalla 

tilanne on eri: kieltä opettelevat lapset omaksuvat pikku hiljaa yksikön persoonat, mutta 

oppikirjoissa opetetaan kaikki persoonamuodot kerralla. (Koskela ym. 2000: 154.) 

 

5.5.2. Tempukset 

 

Preesensmuoto ilmaisee menemätöntä aikaa. Ellei konteksti muuta osoita, niin lauseen 

kuvaama tilanne ajoittuu puhehetkeen. Erilaisilla ajan adverbiaaleilla tai muilla 

ilmauksilla lause voidaan kuitenkin merkitä viittaamaan myös tulevaan tai menneeseen 

aikaan. Preesensmuodon sisältävä lause voi lisäksi olla myös geneerinen, joko 

lainomainen yleispätevänä esitetty lause tai habituaalinen ilmaus. (VISK § 1527) 
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Kuiperin mukaan on todennäköistä, että S2-oppijat omaksuvat yleensä preesensin 

yksikön ja monikon kolmannen persoonan yhtä aikaa. Hän pitää tärkeänä, että tässäkin 

kohtaa opetusjärjestys noudattaisi omaksumisjärjestystä mahdollisimman paljon. 

(Kuiper 2011: 65.) Taulukko 13 osoittaa, että preesensiin liittyviä lauluja on aineistossa 

24. Kunkin kategorian mukaisia preesensesiintymiä on aineistossa keskimäärin 22,5 %. 

Kaikista preesensmuodoista suurin osa on joko yksikön ensimmäisessä tai kolmannessa 

persoonassa. 

 

Finlandersin En sisältää ainoastaan yksikön ensimmäisen persoonan negatiivisia 

preesensmuotoja. Esimerkki 25 havainnollistaa tätä. 

 

(25)  En pysty enkä kykene, en kuule enkä nää. En tiedä enkä siedä ilman sua 

elämää. (Finlanders: En).  

 

TAULUKKO 13. Preesens. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Persoonataivutus 

preesensissä (A) 
2  50 140 35,7 % 

Yksikön 1. persoona 

(A) 
3 66 195 33,8 % 

Yksikön 3. persoona 

(A) 
3 51 328 15,5 % 

Yksikön 3. persoona, 

olla-verbi (A) 
1 22 70 31,4 % 

Negatiivinen 

preesens (FB) 
4 115 689 16,7 % 

Preesens (FB) 11 396 1696 23,3 % 
Yhteensä 24 700 3118 22.50 % 
 
 

Mennyttä aikaa voidaan suomen kielessä ilmaista kolmella eri aikamuodolla: 

imperfektillä, perfektillä ja pluskvamperfektillä. Tutkimusaineiston lauluissa esiintyy 

kaikkia näitä, mutta vain imperfekti ja perfekti ovat mukana opetettavien 

kielenpiirteiden joukossa. Imperfektiin liittyvistä lauluista osa on luokiteltu tarkemmin: 

kategorioihin kuuluvat negatiivinen imperfekti ja yksikön kolmannen persoonan 

imperfektimuodot. Menneisiin aikamuotoihin liittyviä lauluja on 29, mikä ilmenee 

taulukosta 14.  Keskimäärin 13 prosenttia laulujen sanoista on mennyttä aikaa kuvaavia 
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verbimuotoja. Eniten (15,9 %) näitä verbiesiintymiä on Facebook-aineiston 

imperfektikategoriassa, vähiten (7,6 %) kieltomuotoisen imperfektin kategoriassa. 

 

Imperfekti ilmaisee puhehetken kannalta mennyttä aikaa. Imperfekti viittaa 

nimenomaan tiettyyn ajankohtaan menneisyydessä eli on tässä mielessä definiittinen. Se 

implikoi tilanteen päättyneen puhehetkeen mennessä. Kieltoverbillä on ainoastaan 

preesenstaivutus. Kielteinen imperfekti ilmaistaan liittomuodolla, joka koostuu 

kieltoverbin preesensistä ja pääverbin NUT- tai TU-aineksen sisältävästä partisiipista. 

(VISK 1530.) Hirvonen (2008) on tutkinut S2-oppijoiden myöntömuotoisia 

imperfektejä. Yleisimmät myöntömuotoiset imperfektimuodot Ykin kielitutkintojen 

kirjoitelmissa olivat olin, menin, tapasin, kävin, sain, tulin ja ostin. (Hirvonen 2008: 

35.) Käytetyimmät verbit puolestaan muodostivat 77 prosenttia kaikista imperfekteistä 

(Hirvonen 2008: 56). Juice Leskisen Valssaaja konepajalla sisältää kaikkein eniten 

myöntömuotoisia imperfektejä. Esimerkissä 26 nähdään yksikön ensimmäisen 

persoonan muotoja, joita laulu eniten sisältääkin. Laulun loppupuolella on myös 

muutama yksikön kolmannen persoonan imperfektimuoto. Laulun verbisanasto on 

monipuolista. Joukossa on sekä taajaan käytettyjä verbejä, kuten tehdä ja sanoa, että 

harvinaisia verbejä, kuten smirgelöidä ja kiilailla. 

 

(26)  Minä hitsailin, vitsailin, sorvailin, lorvailin, juotin ja tuotin ja huonosti söin. 

(Juice Leskinen: Valssaaja konepajalla).  

 

TAULUKKO 14. Menneet aikamuodot 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Imperfekti (FB) 11 300 1881 15,9 % 
Imperfekti (A) 3 36 336 10,7 % 
Imperfekti, yksikön 

3. persoona (A) 
2 31 199 15,6 % 

Negatiivinen 

imperfekti (FB) 
2 16 210 7,6 % 

Perfekti (FB) 11 178 1689 10,5 % 
Yhteensä 29 561 4315 13,0 % 
 

Perfekti on osittain menneen ja osittain menemättömän ajan tempus. Perfektissä 

keskeistä on suhde puheena olevan tilanteen tapahtuma-ajan ja viittaushetken välillä: 
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tilannetta tarkastellaan tapahtuma-aikaa myöhemmästä hetkestä käsin. Perfektiä 

käytetään toisaalta kuvaamaan päättynyttä tilannetta ja toisaalta ilmaisemaan aiemmin 

alkanutta mutta käynnissä olevaan tilannetta. Perfekti muodostetaan olla-apuverbin 

preesensistä ja aiemmuutta ilmaisevasta NUT- tai TU-partisiipin liitoksesta. (VISK § 

1534.) Perfektin käytön monimuotoisuus aiheuttaa usein ongelmia niin kielen kuvaajille 

kuin sen oppijoillekin. S2-oppijat korvaavat perfektin välillä imperfektillä, välillä 

preesensillä. Ohvo (2008) käyttää tutkimuksessaan monisyistä perfektien jaottelutapaa. 

Hän toteaa harvoin esiintyvien tyyppien, kuten evidentiaalisen perfektin, olevan melko 

vieraita oppijoille. Jatkuvuuden perfektissä tehdään virheitä kaikilla taitotasoilla. (Ohvo 

2008: 68–69.) Tässä tutkimuksessa perfektin opettamiseen soveltuvien laulujen 

kategoriaan kuuluu Lapinlahden lintujen Olisiko käynyt niin. Siinä on 42 

perfektimuotoa, eniten koko osajoukosta. Mukana on sekä indikatiivi- että 

konditionaalimuotoisia perfektejä, kuten esimerkki 27 osoittaa. 

 

(27)  Olisiko käynyt niin, että sinua on huijattu? Olisiko käynyt niin? (Lapinlahden 

linnut: Olisiko käynyt niin).  

 

 

5.5.3. Modukset 

 

Tapaluokkia eli moduksia ovat indikatiivi, konditionaali, potentiaali ja imperatiivi. Ne 

esiintyvät ainoastaan finiittisissä verbinmuodoissa. Taulukosta 10 voidaan nähdä, että 

tapaluokkiin liittyviä lauluja on aineistossa 23. Tapaluokkaesiintymien suhteellinen 

osuus kaikista sanoista on 14,1 %. Indikatiivi on tunnukseton modus, mutta muiden 

modusten tunnukset liittyvät verbin vartaloon (VISK § 115). Indikatiiviin liittyviä 

lauluja on tutkimusaineistossa yksi, Aamu-sarjaan kuuluva Menee piiloon pilven taakse 

täysikuu. Laulun sanoista 24,5 % eli lähes neljäsosa on indikatiivimuotoisia verbejä. 

Mukana on sekä preesens- että imperfektimuotoja, kuten esimerkistä 28 käy ilmi. 

 

(28) Minä hehkun ja hehkuu kanssani hän, joka lahjoitti mulle tunteen niin 

elävän.(Lappalainen ja Perkoila: Menee piiloon pilven taakse täysikuu).  
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Konditionaali ilmaisee suunniteltua, ennustettua tai kuviteltua asiaintilaa: asiaintilaa 

tarkastellaan puhujan tahdosta tai mielikuvituksesta riippuvana vaihtoehtona (VISK § 

1592). Konditionaaliin liittyviä lauluja on tutkimusaineistossa 14. Näistä kuuluu 

Facebook-aineistoon 12 ja Aamu-sarjan aineistoon kaksi, Olisit minulle ja Tulisit 

saduksi kirjaani tekstittömään. Aamu-sarjan aineiston laulujen sanoista 

konditionaalimuotoisia on keskimäärin 24,3 prosenttia, kun taas Facebook-aineiston 

lauluissa prosenttiosuus on vain 11,7. Laulujen Olisit minulle ja Tulisit saduksi kirjaani 

tekstittömään verbeistä kaikki paitsi yksi ovat konditionaalimuodossa. 

 

(29) Olisit minulle taivas ja olisit tähti. Tulisit tilalle sen, joka kerran lähti. 

(Lappalainen ja Perkoila: Olisit minulle).  

 

Facebook-aineistoon kuuluva Pave Maijasen Lähtisitkö lienee suosituin konditionaalin 

opetuksessa käytetty laulu. Siinä on 46 finiittimuotoista verbiä, joista 41 on 

konditionaalissa. Kertosäe, jonka alkupuoli on nähtävillä esimerkissä 30, toistuu kuusi 

kertaa. 

 

(30) Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Sulle sukeltaisin helmen valkean. 

(Pave Maijanen: Lähtisitkö).  

 

Tanner (2012) huomauttaa, että S2-oppikirjoissa konditionaali ja imperatiivi esitellään 

usein melko pintapuolisesti. Konditionaali kytketään kirjoissa kohteliaaseen pyyntöön ja 

imperatiivi epäkohteliaaseen puheeseen. Tämä on karkea yleistys. Asiointitilanteita 

tutkittuaan Tanner päätyi seuraavaan tulokseen: rutiinimaisissa ostotilanteissa käytetään 

niukkoja pyyntöjä, joista predikaatti joko puuttuu tai joissa se on indikatiivissa: Mä otan 

mozzarellasalaatin. Kun rutiinimaisissa asiointitilanteissa pyydetään palvelua, asia 

muotoillaan yksinkertaiseksi konditionaalimuotoiseksi väitelausepyynnöksi: Mä tekisin 

osotteenmuutoksen. Kun pyydetään jotain ylimääräistä, käytetään saada-verbiä: Saisko 

vielä lasin vettä? Kun pyydetään tavallista isompaa tai odotuksenvastaisempaa 

palvelua, käytetään kysymyslausetta ja modaaliverbiä voida: Hei voisinko saada tota 

mun laukkuu hetkeks? (Tanner 2012: 177–180.) Tämän tutkimuksen aineistossa ei ole 

lauluja, joissa konditionaalia käytettäisiin asiointipyyntöihin. Sen sijaan konditionaalilla 

kuvataan suunniteltua, ennustettua tai kuviteltua asiaintilaa. 
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TAULUKKO 15. Modukset. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Sanamäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Indikatiivi (A) 1 25 102 24,5 % 
Imperatiivi (FB)  6 126 850 14,8 % 
Imperatiivi (A) 1 22 107 20,6 % 
Konditionaali (FB) 12 236 2015 11,7 % 
Konditionaali (A) 2 52 214 24,3 % 
Potentiaali (A) 1 13 71 18,3 % 
Yhteensä 23 474 3359 14,1 % 
 

Potentiaali ilmaisee episteemistä todennäköisyyttä. Potentiaalin preesens esittää 

puhehetken aikaista arviota puhehetkisistä tai tulevista asiaintiloista, kun taas perfekti 

esittää arvion menneestä asiaintilasta. (VISK § 1597.) Potentiaaliin liittyviä lauluja on 

aineistossa yksi, Aamu-sarjan aineiston Sä lienet mennyt. Sen sanoista 18,3 prosenttia 

on potentiaalimuodossa. Tätä prosentuaalista osuutta voidaan pitää hyvin suurena, kun 

otetaan huomioon, kuinka harvoin potentiaalia yleensä ottaen käytetään. Potentiaali 

antaa laululle hieman ylätyylisen ja vanhahtavan sävyn, mitä havainnollistaa esimerkki 

31. 

 

(31) Jos tullet takas, mun vanha rakas, niin ohi kulkenet. (Lappalainen ja 

Perkoila: Sä lienet mennyt).  

 

Imperatiivimuodon sisältävä lause edustaa omaa erillistä lausetyyppiään, käskylausetta. 

Kun verbin modus on imperatiivi, lause poikkeaa syntaktisilta ominaisuuksiltaan 

väitelauseesta, toisin kuin konditionaalin tai potentiaalin sisältävä lause. 

Imperatiivilauseen keskeisenä funktiona on kehotuksen tai pyynnön esittäminen 

vastaanottajalle. (VISK § 889.) Peltomäki (2013) on tutkinut S2-alkeisoppikirjojen 

dialogien imperatiivimuotoja. Imperatiivia käytetään niissä 12 eri merkityksessä. 

Yleisin merkitys on kehotus, toiseksi yleisin ehdotus ja kolmanneksi yleisin käsky.  

Kohteliaisuusstrategioita käytetään kirjojen imperatiivimuotojen yhteydessä eri tavoilla. 

(Peltomäki 2013: 56.) Imperatiiviin liittyviä lauluja on aineistossa seitsemän, kuten 

taulukko 15 osoittaa. Niistä Facebook-aineistoon kuuluu kuusi ja Aamu-sarjan 

aineistoon yksi, Lennä luoksein haukan siivin. Siinä imperatiivin keskeisenä funktiona 

on kehotuksen tai ehdotuksen esittäminen, kuten esimerkistä 32 nähdään. 
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(32) Heitä tekstari tai meilaa. Pistä viesti, ennen kuin muut jonottavat 

 ovellain. (Lappalainen ja Perkoila: Lennä luoksein haukan siivin).  

 

Aamu-sarjan aineistossa imperatiiviesiintymien prosentuaalinen osuus (20,6 %) on 

suurempi kuin Facebook-aineistossa (14,8 %). Mamban Älä jätä minua sisältää selkeitä 

pyyntöjä: 

 

(33) Älä jätä minua! Älä jätä minua! Minä tarvitsen sinua. (Mamba: Älä jätä 

minua).  

 

Popsi popsi porkkanaa -laulun imperatiivit ovat kehotuksia: 

 

(34)  Popsi, popsi porkkanaa. Hampaita se vahvistaa. (Popsi, popsi 

porkkanaa).  

 

5.5.4. Partisiipit ja infinitiivit 

 

Tutkimusaineiston yksi laulukategoria on passiivin toinen partisiippi. Partisiipit ovat 

infiniittimuotoja, jotka taipuvat nominien tavoin ja toimivat adjektiiveille ominaisissa 

tehtävissä. VA- ja NUT-partisiippi muodostavat aktiivin ja passiivin sekä eri 

aikasuhdevaihtoehtojen yhteen nivoman nelijäsenisen ryhmän. Monet 

partisiippimuotoiset sanat ovat leksikaalistuneet adjektiiveiksi tai substantiiveiksi. 

Leksikaalistumaton partisiippi saa verbin laajennuksia ja muodostaa niiden kanssa 

partisiippilausekkeen. Passiivin toinen partisiippi eli TU-partisiippi on NUT-partisiipin 

passiivimuoto. (VISK § 521.) Iso-Heiniemi (2006) on tutkinut partisiippimääritteiden 

kehittymistä oppijankielessä. Hänen mukaansa NUT- ja TU-partisiipit kehittyvät eri 

tavoin. TU-partisiippi on jo keskitasolla käytössä määritteenä toisin kuin NUT-

partisiippi, joka tulee mukaan vasta ylimmällä tasolla. (Iso-Heiniemi 2006: 53.) 
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Passiivin toiseen partisiippiin liittyviä lauluja on tutkimusaineistossa kaksi: Lapinlahden 

lintujen Mua elämä janottaa ja Apulannan Armo. Kyseisten muotojen esiintyvyys jää 

tässä kategoriassa huomattavan pieneksi: vain 2,2 prosenttia sanoista on passiivin toisia 

partisiippeja, niin kuin taulukko 16 osoittaa. Laulujen partisiippiesiintymiin lukeutuvat 

porattavaa, pedattavaa, otettavaa, pääteltävää, lopeteltavaa, mentävä ja jäätävä. 

 

TAULUKKO 16. Infinitiivit ja partisiipit. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Lausemäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen 

osuus 
Passiivin 2. partisiippi 

(FB) 
2 7 314 2,2 % 

2. infinitiivin 

instruktiivi (FB) 
6 32 1009 3,2 % 

Yhteensä 8 39 1323  

 

Instruktiivisijainen lauseke on ensisijaisesti tapaa tai välinettä ilmaiseva adverbiaali. 

Instruktiivisijaisella substantiivilla on tavallisesti määrite. Määrite voi joissain 

tapauksissa olla eri sijamuodossa ja luvussa kuin sen instruktiivissa oleva pääsana. 

Instruktiivilauseke esiintyy myös ilmaisemassa paikkaa ja aikaa. Tavallisesti 

lausekkeessa on joko kongruoiva tai kongruoimaton määrite tai määriteosa. 

Instruktiivisijainen E-infinitiivilauseke on yleinen tavan adverbiaalina. (VISK § 1263.) 

Instruktiivisijaisia E-infinitiivilausekkeita on tutkimusaineiston samannimisessä 

laulukategoriassa 3,2 prosenttia kaikista sanoista. Rauli Badding Somerjoen Fiilaten ja 

höyläten sisältää 14 E-infinitiivin instruktiiviesiintymää, mikä on moninkertaisesti 

enemmän kuin muissa lauluissa. Eri verbejä on tässä tosin vain kaksi: muodot fiilaten ja 

höyläten kuuluvat kertosäkeeseen, joka toistuu seitsemän kertaa. 

 

 

5.6. Muut verbeihin liittyvät kategoriat 

 

5.6.1. Liittomuodot ja infiniittirakenteet 

 

”Verbi+verbi” on laulukategorioista monitulkintaisin. Olen katsonut sen viittaavaan 

sekä moniosaisiin predikaatteihin että predikaatin ja infinitiivi- tai partisiippimuotojen 
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yhdistelmiin. Lauluja on tässä kategoriassa kuusi, ja eri verbiesiintymien suhteellinen 

osuus kaikista sanoista on keskimäärin 13,6 prosenttia. Tämä nähdään taulukosta 17.   

 

TAULUKKO 17. Verbiyhdistelmät. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Lausemäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen 

osuus 
Verbi+verbi (FB) 6 82 602 13,6 % 
 

 

5.6.1.1. Liittomuoto 

 

Moniosaiset predikaatit luokitellaan Isossa suomen kieliopissa viiteen lajiin, jotka ovat 

liittomuoto, verbiliitto, verbiketju, koloratiivirakenne sekä ja-kiteymä (VISK § 450). 

Tutkimusaineistossa näistä esiintyy pelkästään liittomuoto. Liittomuodossa on 

finiittinen apuverbi ja ei-finiittinen pääverbi. Liittomuodossa apuverbi olla tai ei 

ilmaisee yhdessä pääverbin kanssa kiellon, tempuksen tai molemmat. (VISK § 450.) 

Tutkimusaineistossa liittomuodot ovat selvästi suurin verbiyhdistelmien ryhmä. 

Apuverbi on toisaalla olla ja toisaalla ei, niin kuin Kake Singersin laulussa Mäntsälä 

mielessäin: 

 

(35) Kuka Mäntsälästä hyötyy? Minä ymmärrä en. (Kake Singers: Mäntsälä 

mielessäin).  

 

 

5.6.1.2. Verbi ja objektina referatiivirakenne 

 

Predikaatin ja infinitiivi- tai partisiippimuodon yhdistelmiä on tutkimusaineistossa 

neljää eri tyyppiä. Yksi näistä on predikaatin ja referatiivirakenteen yhdistelmä, jossa 

viimeksi mainittu toimii objektina. Referatiivirakenteen ytimen muodostaa VA- tai 

NUT-partisiippi. Verbi, joka voi saada objektikseen että-lauseen, voi useimmiten saada 

myös referatiivirakenteen. Referatiivirakenteella on kuitenkin suppeampi käyttöala kuin 

että-lauseella. Referatiivirakenne ilmaisee kerrottavan tai mielessä olevan asiaintilan 

sisällön, mutta ei sellaista asiaintilaa, jota tavoitellaan, ehdotetaan tai suositellaan. 
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(VISK § 473.) Tutkimusaineistossa referatiivirakenne esiintyy esimerkiksi J. 

Karjalaisen laulussa Hän: 

 

(36) Hän, kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien nään lentävän (J. Karjalainen: 

Hän).  

 

 

5.6.1.3. Verbi ja objektina infinitiivilauseke 

 

Yksi predikaatin ja infinitiivimuodon yhdistelmä on sellainen, jossa infinitiivilauseke 

toimii objektina. A-infinitiivin kanssa esiintyvät verbit jakautuvat kolmeen tyyppiin. On 

verbejä, jotka edellyttävät tajunnallista subjektia ja saavat objektikseen NP:n, 

infinitiivilausekkeen tai lauseen. On myös verbejä, joilla on tajunnallinen subjekti mutta 

objektina yleensä infinitiivilauseke. Näiden lisäksi on modaalisia ja muita verbiketjun 

muodostavia verbejä, jotka eivät edellytä tajunnallista subjektia. (VISK § 469.) Verbin 

ja infinitiivilausekemuotoisen objektin yhdistelmä esiintyy aineistossa esimerkiksi 

Anselm Hollon laulussa Osaat: 

 

(37) Osaat kirjoittaa, osaat lukea. (Anselm Hollo: Osaat).  

 

 

5.6.1.4. Verbi ja adverbiaalitäydennys 

 

Referatiivirakenteen ja infinitiivilausekeobjektin lisäksi tutkimusaineistossa esiintyy 

verbin ja MA-infinitiivimuotoisen adverbiaalitäydennyksen yhdistelmiä. 

Adverbiaalitäydennys on muussa muodossa kuin kieliopillisessa sijassa oleva verbin 

täydennys tai vastaava adjektiivin, adverbin tai substantiivin adverbiaalinen täydennys. 

Verbin adverbiaalitäydennys voi perustua verbin valenssiin tai täydennysmuottiin. 

(VISK, määritelmät.) Pelkästään MA-infinitiivilausekkeen täydennyksekseen saavia 

verbejä ei juuri ole, vaan infinitiivilausekkeen vaihtoehtona on NP, joka on samassa 

sijassa kuin infinitiivilauseke tai suuntaisuudeltaan sitä vastaavassa muodossa. MA-
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infinitiivi liittyy liikettä ja siirtämistä ilmaiseviin verbeihin suuntasijaisena 

muottitäydennyksenä. Jotkin MA-infinitiivin illatiivin täydennyksekseen saavat verbit 

ovat kuitenkin merkitykseltään abstrakteja: ne muodostavat verbiketjun tai ovat 

modaalisia. Myös liikeverbeillä on MA-infinitiivin kanssa erikoistuneita merkityksiä: 

lähteä ilmaisee ryhtymistä, mennä teon epätoivottavuutta ja päästä sen äskettäisyyttä. 

(VISK § 470.) Scandinavian Music Groupin laulussa Opin valehtelemaan verbi ja 

adverbiaalitäydennys esiintyvät yhdessä esimerkiksi seuraavasti: 

 

(38) Opin valehtelemaan kuin mies. (SMG: Opin valehtelemaan).  

 

 

5.6.1.5. Olla-verbi, adjektiivipredikatiivi ja infinitiivisubjekti 

 

Neljäs predikaatin ja infinitiivimuodon yhdistelmä tutkimusaineistossa pitää sisällään 

olla-verbin, adjektiivipredikatiivin ja infinitiivisubjektin. Ison suomen kieliopin mukaan 

infinitiivisubjekti esiintyy tavallisesti predikatiivin tai predikatiiviadverbiaalin 

yhteydessä. Ehtona on, että predikoiva jäsen voi luonnehtia abstraktia asiaa. Lauseet 

ovat tyypillisesti yleistäviä ja nollapersoonaisia. (VISK § 504) Tutkimusaineistossa 

olla-verbi, adjektiivipredikatiivi ja infinitiivisubjekti esiintyvät yhdessä muun muassa 

Lemmenkipeiden laulussa Sua ei voi unohtaa: 

 

(39) Joka aamu ilman sua on vaikee aloittaa. (Lemmenkipeet: Sua ei voi 

unohtaa).  

 

Verbi+verbi-kategorian laulujen sanoista 13,6 prosenttia on vaaditussa muodossa. 

Mukana on sekä sellaisia lauluja, joissa sama verbiyhdistelmä toistuu useasti, että 

sellaisia, joissa esiintyy harvakseltaan hyvin erityyppisiä verbiyhdistelmiä. Anselm 

Hollon laulu Osaat kuuluu ensin mainittuun ryhmään. Predikaattiverbi osaat toistuu 

siinä peräti 26 kertaa ja saa objektikseen eri infinitiivilausekkeita. Kake Singersin 

Mäntsälä mielessäin edustaa vastakkaista tyyppiä. Seitsemän verbiyhdistelmän 
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joukkoon sisältyy niin liittomuotoja, adverbiaalitäydennyksiä kuin 

infinitiivilausekeobjektejakin. 

 

 

5.6.2. Rektio 

 

Iso suomen kielioppi määrittelee rektion tietyn sanan täydennykseksi tietyssä sijassa 

riippumatta siitä, mikä on täydennyksen kategoria tai semanttinen luonne. 

Rektionmukaisia täydennyksiä saavat paitsi verbit ja adpositiot myös eräät substantiivit, 

adjektiivit ja adverbit. Rektioksi ei kutsuta tapauksia, joissa sana edellyttää 

täydennykseltään vain tiettyä suuntaisuutta, ei tiettyä sijamuotoa. Tällöin 

täydennyksellä on erilaisia sija- ja sanaluokkavaihtoehtoja. (VISK § 1225.) Suomen 

verbirektiot ovat yleensä sattumanvaraisia, ja sanan tai ilmauksen rektio on opeteltava 

samanaikaisesti sanan kanssa (Ingo 2000: 295). Rektiot tuottavatkin useimmille S2-

opiskelijoille hankaluuksia samoin kuin sijamuodot ja objektin muodot (Nikkari 1994: 

89). Nissilän mukaan viron- ja venäjänkielisten suomenopiskelijoiden verbirektioiden 

oppimista on tutkittu tähän mennessä vain vähän (Nissilä 2011: 36). 

 

Tutkimusaineiston verbeistä joutua kuuluu niihin tapauksiin, jotka edellyttävät 

täydennykseltään pelkästään tiettyä suuntaisuutta, eivät tiettyä sijamuotoa. Ne eivät 

täten kuulu rektion piiriin. Kake Singersin laulu Mäntsälä mielessäin sisältää runsaasti 

joutua-verbin esiintymiä. Kaikkien näiden täydennys on illatiivissa, vaikka verbi sallisi 

muitakin sijamuotoja käytettävän. 

 

(40)  Jos mä lähden täältä Lahteen, joudun Mäntsälään. (Kake Singers: Mäntsälä 

mielessäin).  

 

Laulussa Mäntsälä mielessäin on vain neljä rektioesiintymää. Se ei näin ollen vaikuta 

kovin hyvältä vaihtoehdolta rektion opettamiseen. Kussakin tämän kategorian laulussa 

esiintyy jokin taajaan toistuva verbi. Kertoa toistuu useasti Juice Leskisen laulussa 

Eilen hän kertoi. Kuulua toistuu useasti Eino Grönin laulussa Sä kuulut päivään 

jokaiseen. Pitää toistuu Pave Maijasen laulussa Pidä huolta. 
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TAULUKKO 18. Rektio. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Lausemäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen 

osuus 
Rektiot (FB)  4 69 587 11,8 % 
 

Rektioon perustuvan sijan ja semanttisesti määräytyvän sijan välillä ei ole jyrkkää eroa. 

Rektiosija saattaa joissakin tapauksissa olla semanttisesti motivoitunut mutta 

haalistunut. Rektiotäydennyksen ja suuntaisen täydennyksen ero on jatkumonluonteinen 

(VISK § 1225.) 

 

Mietala (1999) on tutkinut suomen kielen liikeverbien rektioiden ja astevaihteluiden 

hallitsemista. Kohderyhmänä olivat ulkomaalaiset aikuisopiskelijat. Kolmetoista 

suomen kielen yleistä liikeverbiä sijoittuivat helppousjärjestykseen seuraavasti: tuoda, 

liikkua, pyrkiä, tulla, ajaa, viedä, jatkaa, päästä, lähteä, viipyä, käydä, jäädä ja mennä. 

Tuoda-verbin esiintymistapauksista 75 prosenttia oli standardinmukaisessa muodossa.  

(Mietala 1999: 77.) Tämän tutkimuksen rektiokategoriassa esiintyy vain kolme 

Mietalan mainitsemista liikeverbeistä: tuoda, viedä ja mennä. Ison suomen kieliopin 

mukaan mennä ei kuulu rektion piiriin, sillä se edellyttää täydennykseltä vain tiettyä 

suuntaisuutta, ei tiettyjä sijaa. Myös viedä- ja tuoda-verbien täydennysten sijat 

määräytyvät semanttisesti. Tästä syystä näitä tapauksia ei tässä tutkimuksessa lasketa 

rektioesiintymiksi. 

 

 

5.6.3. Lauseenvastikkeet 

 

Suomen kielioppikuvauksessa on perinteisesti osaa ei-finiittisistä verbilausekkeista 

nimitetty lauseenvastikkeiksi. Keskeisiä lauseenvastikkeita ovat partisiippirakenne eli 

referatiivinen lauseenvastike, temporaalinen, finaalinen, modaalinen sekä 

statuslauseenvastike. Iso suomen kielioppi ei käytä termiä lauseenvastike mutta 

puolustaa kuitenkin sen hyödyllisyyttä pedagogisena käsitteenä. (VISK § 876.) 
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TAULUKKO 19. Lauseenvastikkeet. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Lausemäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen 

osuus 
Finaalinen 

lauseenvastike (FB) 
3 3 375 0.80 % 

Referatiivinen 

lauseenvastike (FB) 
2 5 293 1,7 % 

Modaalirakenne (FB) 1 4 25 1.60 % 
Yhteensä 5 12 693 1.70 % 

 

Finaalinen lauseenvastike sisältää A-infinitiivin translatiivin, toimii 

adverbiaalimääritteenä ja ilmaisee toiminnan tarkoitusta tai pelkästään myöhemmyyttä 

suhteessa hallitsevan lauseen ajankohtaan (VISK § 876). Finaalisten 

lauseenvastikkeiden opetukseen soveltuviksi lauluiksi on aineistossa luokiteltu kolme 

laulua: Hectorin Lumi teki enkelin eteiseen, Ultra Bran He kääntävät tyynynsä ja Neljän 

Ruusun Luotsivene. Mainittuja muotoja esiintyy näissä lauluissa kuitenkin todella 

vähän: niiden suhteellinen osuus kaikista sanoista on vain 0,8 prosenttia. Tämä käy ilmi 

taulukosta 19. Lumi teki enkelin eteiseen ei sisällä yhtään finaalista lauseenvastiketta. 

Esimerkissä 41 mainittu juoda-verbin A-infinitiivin translatiivi toistuu laulussa kolme 

kertaa. 

 

(41)  Pappi sai taas kahvia juodakseen. (Hector: Lumi teki enkelin eteiseen).  

 

Sitä ei tässä tapauksessa kuitenkaan pidetä finaalisena lauseenvastikkeena, sillä sen 

infinitiivi ei voi saada omia laajennuksia, kuten esimerkki 42 osoittaa. 

 

(42)  *Pappi sai taas kahvia juodakseen, mitä pannuun oli jäänyt. 

 

A-infinitiivin translatiivin sisältävää rakennetta pidetäänkin tällaisessa tapauksessa 

verbiliittona (VISK § 550). 

 



61 
 

 

Referatiivisia lauseenvastikkeita eli partisiippirakenteita sisältävien laulujen kategoriaan 

on luokiteltu kaksi laulua, Kolmannen naisen Valehtelisin jos väittäisin ja Yön 

Joutsenlaulu. Näissä on yhteensä viisi referatiivista lauseenvastiketta: herääväni, 

vihaavani, leikkivän ja tulvivan, joka esiintyy kahteen kertaan. Modaalirakenteen 

opettamiseen soveltuvaksi materiaaliksi oli aineistossa luokiteltu yksi laulu, Pave 

Maijasen Jos tahdot. Se sisältää neljä modaalirakenne-esiintymää: raastaen, peittäen, 

väistäen ja vaieten. Punkarin (2012) mukaan S2-oppijat käyttävät keskitasolla 

lauseenvastikkeita vain harvoin (Punkari 2012: 28). 

 

 

5.7. Lauseenjäsenet 

 

Prototyyppinen objekti on sellainen, jonka tarkoitteessa subjektin tarkoite saa tai pyrkii 

saamaan toiminnallaan aikaan tilan tai paikan muutoksen. Objektin sijoina vaihtelevat 

partitiivi, genetiivi, nominatiivi ja akkusatiivi. Partitiiviobjektin ja muunsijaisen 

objektin välillä on keskeinen ero. Muissa sijoissa olevaa objektia kutsutaan 

totaaliobjektiksi.  Partitiiviobjekti osoittaa tilanteen tai objektin tarkoitteen 

rajaamattomaksi, totaaliobjekti taas rajatuksi kokonaisuudeksi. Objektina voi toimia 

substantiivilauseke eli NP, infiniittinen lauseke tai lause. Infiniittisiin lausekkeisiin 

kuuluvat A-infinitiivilauseke ja referatiivirakenne. Lausemuotoisina objekteina 

puolestaan voivat esiintyä että-lause, alisteinen kysymyslause sekä repliikki. (VISK § 

925.) Aineistossa on useita erilaisia objekteja. Eniten on NP-muotoisia objekteja. 

 

(43)  Oven kiinni laitan ja katson eteiseen. (Suurlähettiläät: Kun tänään lähden).  

 

On myös että-lauseita: 

 

(44)  Älä luule, että voit sen alta paeta. (P. Mustapää ja Petri Laaksonen: Laulu).  

 

Repliikkejä ei tutkimusaineiston tässä osassa ole. Alisteisia kysymyslauseita on yksi: 
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(45)  Hän olisi kertonut, kuka hän on. (Alivaltiosihteeri: Tarvitsen kuuntelijan).  

 

Taulukko 20. Lauseenjäsenet. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Lausemäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen 

osuus 
Objekti (FB) 7 198 1381 14,3 % 
Objekti (A) 1 7 58 12,1 % 
Partitiiviobjekti (A) 2 58 148 39,2 % 
Yhteensä 10 263 1587 16,60 % 
 

Reimanin (2014) tutkimuksen mukaan yläkoululaiset S2-oppilaat valitsevat objektin 

norminmukaisesti jo B1-tasolla, siis yhtä taitotasoa aiemmin kuin aikuiset. B1-tasolla 

norminmukaisten muotojen osuus on liki 87 %. Tutkimuksessa on B2-tasolle arvioituja 

tekstejä vain vähän, mutta niissä objekti oikein 97 %:ssa tapauksista. (Reiman 2014: 

210.) Göken (2012) on tutkinut S2-puhujien objektin sijanvalintaa. Vapaassa 

keskustelussa noin kolmasosa objektien sijoista poikkesi standardista. Hänen mukaansa 

kielenoppijat turvautuvat poikkeavissa objektitapauksissa pääosin nominatiivin 

käyttöön.  Nominatiivin liikakäyttö voi osin selittyä myös ääntämiseen liittyvillä 

seikoilla: pitkiä vokaaleja vaativat partitiiviobjektit jäävät usein lyhyiksi. Sijoista 

ongelmallisin oli genetiivi, jossa oli enemmän poikkeamia kuin standardiesiintymiä. 

Toiseksi eniten virheitä oli monikollisessa nominatiivissa. Kolmanneksi ongelmallisin 

kategoria oli rajaamaton aspekti. Objektin sijoja valitaan mallin mukaan, sanomalla eri 

vaihtoehtoja ääneen ja erilaisia ehtoja soveltamalla. Vaikka sijaan vaikuttavat tekijät 

ovat tiedossa, ei niitä ole helppoa tai yksiselitteistä soveltaa. (Göken 2012: 71–73.) 

Mietalan (1999) tulos poikkeaa edellisestä: kielenoppijoille vaikein objektin sija ei ollut 

genetiivi (n-päätteinen akkusatiivi) vaan partitiivi. Partitiivia korvattiin useiten 

genetiivillä, mutta myös illatiivilla, nominatiivilla ja elatiivilla. Mietala tutki 

ulkomaalaisia aikuisopiskelijoita eikä S2-oppijoita, joten ero voi selittyä tällä. (Mietala 

1999: 89–90.) 

 

 

5.8. Lausetyypit 

 

Salmi (2010) on tutkinut virkkeiden ja lauseiden piirteitä kohderyhmänään 

suomalaisissa yliopistoissa suomen kieltä pääaineenaan opiskelevat kielenoppijat. 
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Intransitiiviset ja transitiiviset lauseet ovat kaikilla yleisimpiä. Edistyneimmät 

kielenoppijat käyttävät kopulalauseita vain vähän, toisin kuin natiivit. 

Eksistentiaalilauseita he puolestaan käyttävät 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin 

natiivit. Jonkin verran käytössä ovat kaikilla genetiivialkuiset lauseet, tuloslauseet, 

kvanttorilauseet ja ilmiölauseet. (Salmi 2010: 100–103.) Taulukosta 21 nähdään, että 

tässä tutkimuksessa lausetyyppien kategoriaan kuuluu 17 laulua. Muissa kategorioissa 

olen jakanut esiintymien lukumäärän sanamäärällä, mutta tässä tapauksessa käytin 

lauseiden määrää. Kun tarkastellaan koko aineistoa ja kaikkia eri kategorioita, 

huomataan, että suhteellisesti eniten vaadittuja esiintymiä on lausetyyppien ryhmässä. 

Niissä prosenttimäärä yltää 53,9:ään. 

 

Prototyyppisten eksistentiaalilauseiden verbinä on olla. Eksistentiaalilauseen muottiin 

kuuluu, että subjekti on verbin jäljessä ja lause alkaa paikanilmauksella. Olla-verbin 

lisäksi eksistentiaalilauseessa voi olla muu intransitiivinen, merkitykseltään tyypillisesti 

olemassa olemista tai olemaan tulemista ilmaiseva verbi kuten tulla, ilmestyä tai 

aiheutua. (VISK § 893.) Kajander (2013) toteaa, että lokaali- ja omistajateemaiset 

eksistentiaalilauseet ovat oppijankielessä yleisimpiä. Eksistentiaalilausetta esiintyy eri 

muodoissaan oppijankielen kaikilla taitotasoilla ja kaikissa tehtävätyypeissä. 

Ilmaisutarve, jonka eksistentiaalilause täyttää, on keskeinen suomenoppijalle alusta 

lähtien. (Kajander 2013: 210–215.) Ivaska (2011) on tutkinut lausetyyppien 

sekoittumista edistyneessä oppijansuomessa. Epäidiomaattisuutta esiintyy hänen 

mukaansa e-NP:iden merkinnässä ja verbeissä, jotka odotuksenvastaisesti noudattavat 

kongruenssia. Verbi ja e-NP saattavat myös olla keskenään totutusta poikkeavassa 

järjestyksessä. Hänen mukaansa syntaksin epäidiomaattisuutta kannattaa lähestyä koko 

rakenteen epäidiomaattisuutena ennemmin kuin yksittäisten muotopiirteiden 

epäidiomaattisuutena. (Ivaska 2011: 80–81.) 

 

Kuten taulukko 21 osoittaa, eksistentiaalilauseita koskevien laulujen kategoriaan kuuluu 

tutkimusaineiston lauluista yksi, Lapinlahden lintujen Mun puutarhassa. Sen kaikki 28 

lausetta ovat eksistentiaalilauseita. Esimerkki 46 havainnollistaa tilannetta. 

 

(46) Mun puutarhassa ei ole muovituoppeja. Mun puutarhassa ei ole 

 kymmenen uutisia. (Lapinlahden linnut: Mun puutarhassa).  
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TAULUKKO 21. Lausetyypit. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Lausemäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Eksistentiaalilause 

(FB) 
1 28 28 100 % 

Omistuslause (FB) 5 59 151 39,1 % 
Predikatiivilause ja 

olla-verbi (FB) 
1 24 34 70,6 % 

Lausetyypit, 

nesessiivinen (FB) 
2 26 55 47,3 % 

Relatiivisivulause 

(FB) 
3 41 93 44,1 % 

Konjunktiosivulause 

(FB) 
5 54 245 22.00 % 

Yhteensä 17 232 606 53.90 % 

 

Omistuslause on eksistentiaalilauseen alatyyppi. Sillä on kaikki varsinaisen 

eksistentiaalilauseen ominaisuudet: verbinä olla, teemana habitiivinen 

paikallissijailmaus ja verbin jäljessä nominatiivi- tai partitiivisijainen NP. Omistuslause 

poikkeaa eksistentiaalilauseesta siinä suhteessa, että omistettavaa tarkoittava NP on 

usein määräinen ja sikäli epäsubjektimainen, että siinä asemassa persoonapronomini saa 

objektin sijan. Omistaja on tyypillisesti elollinen ja sen ilmaisin täten subjektimaisempi 

kuin eksistentiaalilauseen paikanilmaus. (VISK § 895.) Omistuslauseita sisältävien 

laulujen kategoriaan on aineistossa luokiteltu viisi laulua. Näiden lauseista 39,1 

prosenttia on omistuslauseita. Ylivoimaisesti eniten omistuslauseita on Zen Cafén 

laulussa Vuokralainen: 

 

(47) Mul on runkopatja, lipasto ja tuoli. Ei mul oo velallisen musertava  huoli. 

(Zen Café: Vuokralainen).  

 

Sikiö (2008) on tutkinut S2-oppijoiden omistuskonstruktioiden ja -verbien kirjallista 

käyttöä. Omistuskonstruktioita käytettiin viidessä prosentissa kirjoitelmien kaikista 

lauseista, eniten perustason kirjoitelmissa ja vähiten keskitasolla. Prototyyppisistä eli 

luovutettavaa omistusta ilmaisevat konstruktiot hallittiin parhaiten. Eniten virheitä oli 

abstraktia omistusta ilmaisevan NP:n sijanvalinnassa. Yleinen virhe oli allatiivin ja 

adessiivin sekoittuminen. Omistuskonstruktion verbistä puuttui usein kopula. (Sikiö 

2008: 69–72.) 
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Predikatiivi on lauseenjäsen, joka luonnehtii toista lauseenjäsentä eli predikoi siitä 

ominaisuuden tai luokan. Predikatiivilauseen perustapauksena voidaan pitää lausetta, 

jossa predikatiivi luonnehtii subjektia ja verbinä on olla. Predikatiivi on rakenteelliselta 

kannalta olla-verbin täydennys mutta semanttisesti osa lauseen predikaattia eikä verbin 

argumentti. Olla-verbin sisältävissä lauseissa predikatiivi luonnehtii yleensä subjektia, 

mutta eräät adjektiivit voivat esiintyä predikatiivina subjektittomassa tilalauseessakin. 

(VISK § 943.) Paukkosen (2013) mukaan predikatiivin sijanvalinta ja essiivin käyttö 

ominaisuuspredikaatiossa ovat haasteellisia opetettavia suomen kielessä, sillä niissä on 

paljon variaatiota (Paukkonen 2013: 79). Predikatiivilauseiden kategoriaan on 

tutkimusaineistossa luokiteltu yksi laulu, Zen Cafén Auto parkissa. Sen lauseista jopa 

70,6 prosenttia on predikatiivilauseita. Kaikki näistä ovat yksikön ensimmäisessä 

persoonassa, myös esimerkin 48 katkelman lauseet. 

 

(48)  Minä olen syksy hiljainen, minä olen aamu talvinen. Minä olen ollut 

 rautatie ja kiskot sen. (Zen Café: Auto parkissa).  

 

Nesessiivirakenteessa subjektina on genetiivimuotoinen NP. Predikaatti on 

yksipersoonainen tai yksipersoonaisessa käytössä: se ei voi saada perussubjektia, jonka 

kanssa se voisi kongruoida. Kun genetiivisubjekti puuttuu, lause tulkitaan 

nollapersoonaiseksi. (VISK § 906.) Paavolan (2008) tutkimuksessa nesessiivien osuus 

kaikista S2-oppijoiden verbiketjuista oli 23 %. Nesessiiviketjujen määrä ei ratkaisevasti 

vaihdellut tasojen välillä. Nesessiiviketjujen kirjo kuitenkin kasvoi A-tasolta C-tasolle 

siirryttäessä. A-tasolla olivat käytössä täytyä, pitää, olla pakko ja tarvita. B1-tasolla 

ilmaantuivat mukaan joutua, kannattaa ja olla hyvä tai parempi. C2-tasolla otettiin 

käyttöön myös ilmaukset olla määrä ja olla-verbin ja passiivin muodostama olla X-

ttava. (Paavola 2008: 54.) Nesessiivirakenteeseen liittyviä lauluja on aineistossa kaksi: 

Suurlähettiläiden Pitääks sun aina ja Popedan Pakko saada BMW, jotka molemmat 

kuuluvat Facebook-aineistoon. Niiden lauseista lähes puolet eli 47,3 prosenttia on 

tyypiltään nesessiivisiä. Predikaattivalikoima on lauluissa yksipuolinen: 

nesessiivirakenteiden ainut predikaattiverbi on toisessa laulussa pitää, toisessa olla 

pakko. 
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Relatiivilause alkaa joko relatiivipronominilla joka, kuka, mikä, relatiivisella 

proadverbilla jonne, minne, jolloin, milloin tai proadjektiivilla jollainen, millainen. Se 

toimii ensisijaisesti substantiivin tai pronominin määritteenä, mutta rajallisesti myös 

adjektiivin tai ajankohtaa ja paikkaa ilmaisevan adverbin määritteenä. (VISK § 1164.)  

Iso-Heiniemen (2006) mukaan S2-oppijoiden relatiivilauseiden käyttö lisääntyy 

perustasolta keskitasolle siirryttäessä. Perustasolla relatiivilauseiden osuus on 1,1 % 

lauseista ja keskitasolla 2,9 %. Ylimmällä tasolla osuus lauseista on 2,7 %. (Iso-

Heiniemi 2006: 42.) Aineistossa on kolme relatiivilauseen opettamiseen soveltuvaksi 

luokiteltua laulua: Zen Cafén Mies jonka ympäriltä tuolit viedään, Happoradion Puhu 

äänellä jonka kuulen ja Ultra Bran Lähettäkää minulle kirjoja. Niiden lauseista 44,1 

prosenttia on relatiivilauseita. Pronominina on kaikissa tapauksissa joka. 

 

Konjunktiot ovat taipumattomia sanoja, jotka kytkevät toisiinsa kahta tai useampaa 

lausetta, lauseketta, sanaa tai sananosaa luoden niiden välille tietyn syntaktisen ja 

semanttisen suhteen (VISK § 812). Konjunktiosivulauseiden kategoriaan on luokiteltu 

viisi laulua. Niiden lauseista 22,0 prosenttia kuuluu mainittuun tyyppiin. Käytettyjä 

konjunktioita ovat jos, kun, kunnes ja vaikka. 

 

 

5.9. Pää- ja sivulause 

 

Sivulause esittää päälausetta koskevaa temporaalista, kausaalista, konsessiivista tai 

konditionaalista taustatietoa. Sivulauseella on joitakin erityisiä kieliopillisia 

tuntomerkkejä ja rajoituksia verrattuna päälauseisiin. (VISK § 884). Sivulausetyyppejä 

ovat esimerkiksi alisteiset kysymyslauseet ja relatiivilauseet. Tutkimusaineistossa 

sivulause- ja päälausekategoriaan on kumpaankin luokiteltu yksi laulu, Minä huudan 

kovaa. Sen lauseista 29,4 prosenttia on sivulauseita ja 70,6 prosenttia päälauseita. 

Esimerkki 49 kuvaa laulun rakennetta hyvin. Kaikki sivulauseet alkavat joko 

konjunktiolla koska tai kun. 

 

(49) Minä huudan kovaa, karjahtelen, kun olen hyvin vihainen. (Lappalainen ja 

Perkoila: Minä huudan kovaa).  
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TAULUKKO 22. Pää- ja sivulause. 

 Laulujen 

lukumäärä 
Esiintymien 

lukumäärä 

lauluissa 

Lausemäärä 

yhteensä 
Esiintymien 

suhteellinen osuus 

Päälause (A) 1 24 34 70,6 % 
Sivulause (A) 1 10 34 29,4 % 
Yhteensä 2 34 68 50,00 % 

 

 

5.10. Yhteenveto kielioppikategorioiden esiintymätuloksista 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että aineiston lauluissa on hyvin vaihteleva määrä 

kielioppikategorioiden esiintymiä. Kaikkein eniten esiintymiä on eksistentiaalilauseisiin 

liittyvien laulujen ryhmässä. Lapinlahden lintujen laulun Mun puutarhassa kaikki 

lauseet ovat eksistentiaalilauseita. Lausetyyppien kategorian erottaa muista se, että siinä 

esiintymien lukumäärä jaettiin lausemäärällä eikä saneiden määrällä. Tämä selittää 

osaltaan korkeat prosenttimäärät. Kaikkein vähiten (0 %) esiintymiä on Hectorin 

laulussa Lumi teki enkelin eteiseen, joka ei sisällä yhtään finaalista lauseenvastiketta.  

Tutkimuksessa käytetyt kielioppikategoriat ovat kuitenkin keskenään varsin erilaisia 

eivätkä täysin vertailukelpoisia. Esimerkiksi preesensmuotoisia verbejä voi mahduttaa 

yhteen lauluun suuria määriä ilman, että sen luontevuus kärsii. Komitatiivin opetusta 

varten on sitä vastoin suhteellisen hankalaa löytää laulua, jossa tämä sijamuoto toistuisi 

lukuisia kertoja. Laulujen oppimateriaalikelpoisuudesta tällainen ilmausten 

esiintymisprosenttien laskeminen ei sitä paitsi kerro vielä paljoa. 

 

Kiinnostavampi kysymys onkin sen sijaan, millaisia ovat rakenteeltaan ne laulut, joissa 

on paljon kielioppikategorioiden esiintymiä. Tutkimusaineistosta hahmottui kaksi 

tällaista rakennetyyppiä. Ensimmäistä niistä kutsun luettelomaiseksi lauluksi. 

Luettelomaisessa laulussa kutkin kieliopillisen kategorian ilmaukset esiintyvät 

peräjälkeen, luettelon muodossa. Eri lekseemejä on näiden ilmausten joukossa paljon, ja 

niinpä mahdollinen S2-oppija voi parhaimmillaan omaksua yhden laulun kautta 

vaikkapa lukuisten eri sanojen monikon partitiivimuodot. Haittapuolena 

luettelomaisessa laulussa on se, että ilmaukset esiintyvät irrallaan lauseyhteydestä. 

Lekseemin käyttöympäristöstä tai vaikkapa rektiosta tämä laulutyyppi ei tarjoa 

paljonkaan tietoja. Tutkimusaineistossa luettelomaisia piirteitä on eniten seuraavissa 

lauluissa: Anselm Hollon Osaat, Finlandersin En, Juice Leskisen Valssaaja konepajalla 
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sekä Mikko Perkoilan ja Ulla Lappalaisen lauluissa Kakkua ja pullaa, Kalansaalis, 

Housukauppias Varpaisjärven torilla, Konjunktiojenkka, Pronominit, Harhaan johdettu 

ja mitä siitä seuraa. Kristiina Halkolan Jos rakastat voidaan lukea osaksi ryhmää. 

Esimerkki 50 havainnollistaa sen rakennetta. 

 

(50)  Jos rakastat pieniä tyttöjä, pieniä tyttöjä, pieniä poikia, koiria, mummoja, 

vanhojapiikoja, salaattia ja sellerinjuurta, lampaanpaistia,  kevätaamuja, 

kylmien asemien yksinäisiä miehiä, minä tulen sinun kanssasi merenrantaan. 

(Kristiina Halkola: Jos rakastat).  

 

Luettelomaisia lauluja oli lisää siinä osassa aineistoa, joka rajattiin pois tutkimuksesta. 

Sanaston opetukseen keskittyvissä lauluissa, jotka kuuluivat pois rajattuihin, luettelot 

olivat tyypillisiä. 

 

Toinen yleinen rakennetyyppi niiden laulujen joukossa, joissa vaadittuja 

kielioppikategoriaesiintymiä ilmenee taajaan, oli niin kutsumani toistopainotteinen 

laulu. Toistopainotteisessa laulussa vaadittu kieliopillinen muoto toistuu usein mutta 

aina samojen lekseemien kohdalla. Niinpä tätä tyyppiä olevan laulun kautta ei opi 

esimerkiksi kovin monen eri verbin imperatiivimuotoa. Toistopainotteinen laulu 

kuitenkin esittää lemmat kokonaisten lauseiden osana, jolloin myös käyttöympäristö 

tulee esille. Tätä tyyppiä edustavat esimerkiksi sellaiset laulut, joissa paljon jotakin 

tiettyä sijamuotoa sisältävä kertosäe toistuu useasti. Kertosäe Stidien laulusta Pienenä 

tyttönä esimerkissä 51 havainnollistaa tilannetta. 

 

(51)  Pienenä tyttönä, pienenä tyttönä, pienen pienenä tyttönä. (Stidit: Pienenä 

tyttönä).  

 

Toistopainotteisia lauluja ovat myös Rauli Badding Somerjoen Fiilaten ja höyläten, 

Stidien Pienenä tyttönä, Zen Cafén Vuokralainen, Noitalinna Huraan Puujalkaiset, 

Aikakoneen Enemmän, Irwin Goodmanin Makea elämä, makeat vuodet, Lapinlahden 

lintujen Mun puutarhassa, Aknestikin Kesällä ei mennä nukkumaan, Anna Erikssonin 

Ajattelen sua, Freemanin Ajetaan me tandemilla, Suurlähettiläiden Kun tänään lähden, 

Anna Erikssonin Kaikista kasvoista, Pave Maijasen Lähtisitkö sekä lastenlaulu Jospas 
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minä kissan saisin, jossain määrin myös Mikko Perkoilan ja Ulla Lappalaisen Tulisit 

saduksi kirjaani tekstittömään. 

 

Vaadittujen ilmausten suhteellisen esiintyvyyden ja laulujen rakennepiirteiden lisäksi 

tarkastelen myös sitä, millaisia esimerkkejä laulut antavat kunkin kieliopillisen 

kategorian ilmauksista. Tässä kohtaa on otettava huomioon, että tutkimusaineisto ei 

muodosta itsenäistä oppimateriaalikokonaisuutta. Facebookista kerätty aineisto koostuu 

eri ihmisten suosittelemista S2-opetukseen soveltuvista lauluista. Aamu-oppikirjasarjan 

laulut puolestaan on sävelletty opetustarkoituksiin, mutta ei yksinomaiseksi 

oppimateriaaliksi vaan käytettäväksi osana muuta sarjaa. Täten ei voida olettaa, että 

tutkimusaineisto sisältäisi kattavan läpileikkauksen vaikkapa eri objektityypeistä. 

Tutkimusaineiston laulut sisältävät jonkin verran erilaisia esimerkkejä kieliopillisten 

kategorioiden ilmauksista ja niiden käyttötarkoituksista. 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tarkastellut suomi toisena kielenä -opetuksessa 

käytettäviä lauluja kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin tutkin määrättyjen kieliopillisten 

kategorioiden esiintymiä, niiden lukumääriä sekä eri muotoja ja käyttöyhteyksiä. 

Toiseksi tutkin laulujen sanaston ominaisuuksia, osin kvalitatiivisesti ja osin 

laskennallisia menetelmiä hyödyntäen. Huomion kohteena ovat sanaluokkajakauma, 

yleisimmät lekseemit frekvensseineen, kumulatiivinen frekvenssi sekä eri 

frekvenssiluokat. Vertaan tuloksia Suomen sanomalehtikielen taajuussanastoon (2004) 

ja Suomen kielen taajuussanastoon (1979) sekä Suomen murteiden taajuussanastoon 

(1992). Lisäksi tarkastelen laulujen rakennepiirteitä.    

 

Tutkimusaineistoni koostuu kahdesta eri laulukokoelmasta. Toinen niistä on 

Facebookissa S2-opetusmusiikkia-nimisellä sivulla. Aineiston toinen osa koostuu suomi 

toisena kielenä -oppikirjasarja Aamun lauluista. Aamu-oppikirjasarjan laulut on tehty 

varta vasten pedagogisiin tarkoituksiin havainnollistamaan jotain tiettyä kielen ilmiötä. 

Nimitän opetuskäyttöä varten sävellettyjä lauluja tässä tutkimuksessa opetuslauluiksi. 

Opetuslauluissa havainnollistuksen kohteena voi olla esimerkiksi jokin rakenne tai 

sanaston osa-alue. Opetuslauluja on käytetty vuosikymmenten ajan vieraan kielen 

oppikirjoissa, mutta suomi toisena kielenä -opetusmateriaaleissa niitä ei juurikaan ole. 

Aamu-oppikirjasarja muodostaa tästä poikkeuksen. 

 

Kaiken kaikkiaan laulujen sanasto muistuttaa melko pitkälti vertailussa käytettyjä 

taajuussanastoja niin sanaluokkajakaumansa kuin kärkisanastonsakin puolesta. Tältä 

osin voi siis sanoa, että laulut tarjoavat edustavan kuvan suomen kielestä. 

Huomionarvoista sanaluokkajakaumassa on verbien suuri määrä. Omaleimaisinta 

sanastoa edustavat substantiivit, joista neljä yleisintä ovat yö, sydän, elämä ja tyttö. 

Kerran esiintyviä sanoja on aineistosta lähes puolet eli vain hieman vähemmän kuin 

Suomen murteiden taajuussanastossa. Tämä on odotuksenvastaista, sillä lauluissa on 

paljon toistoa esimerkiksi kertosäkeissä. Kattavuuslukujen perusteella voi tehdä 

varovaisen arvion siitä, että tutkimusaineisto on sanaston rikkaudessa lähempänä 

murteita kuin yleiskieltä – tai kenties pikemminkin lähempänä puhuttua kuin kirjoitettua 

kieltä. 
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Tutkimustulokset osoittavat, että aineiston lauluissa on keskimäärin suhteellisen paljon 

niiden kieliopillisten kategorioiden mukaisia ilmauksia, joiden opettamiseen laulut oli 

tarkoitettukin. Tämä tulos poikkeaa tutkimushypoteesista. Edelleen tutkimustulokset 

osoittavat, että laulujen sanasto on ainakin kärkisanaston osalta frekventtiä. Aineiston 

kolmestakymmenestä yleisimmästä sanasta yli kaksikymmentä esiintyy myös 

vertailuaineistojen kolmenkymmenen yleisimmän sanan joukossa. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että aineiston lauluissa on hyvin vaihteleva määrä 

kielioppikategorioiden esiintymiä. Kaikkein eniten esiintymiä on eksistentiaalilauseisiin 

liittyvien laulujen ryhmässä. Tutkimuksessa käytetyt kielioppikategoriat ovat kuitenkin 

keskenään varsin erilaisia eivätkä täysin vertailukelpoisia. Esimerkiksi 

preesensmuotoisia verbejä voi mahduttaa yhteen lauluun suuria määriä ilman, että sen 

luontevuus kärsii. Komitatiivin opetusta varten on sitä vastoin suhteellisen hankalaa 

löytää laulua, jossa tämä sijamuoto toistuisi lukuisia kertoja. Laulujen 

oppimateriaalikelpoisuudesta tällainen ilmausten esiintymisprosenttien laskeminen ei 

sitä paitsi kerro vielä paljoa. 

 

Kiinnostavampaa on sen sijaan tarkastella, millaisia ovat rakenteeltaan ne laulut, joissa 

on paljon kielioppikategorioiden esiintymiä. Tutkimusaineistosta hahmottui kaksi 

tällaista rakennetyyppiä. Ensimmäistä niistä kutsun luettelomaiseksi lauluksi. 

Luettelomaisessa laulussa kutkin kieliopillisen kategorian ilmaukset esiintyvät 

peräjälkeen, luettelon muodossa. Eri lekseemejä on näiden ilmausten joukossa paljon, ja 

niinpä mahdollinen S2-oppija voi parhaimmillaan omaksua yhden laulun kautta 

vaikkapa lukuisten eri sanojen monikon partitiivimuodot. Haittapuolena 

luettelomaisessa laulussa on se, että ilmaukset esiintyvät irrallaan lauseyhteydestä. 

Lekseemin käyttöympäristöstä tai vaikkapa rektiosta tämä laulutyyppi ei tarjoa 

paljonkaan tietoja. Toinen yleinen rakennetyyppi niiden laulujen joukossa, joissa 

vaadittuja kielioppikategoriaesiintymiä ilmenee taajaan, on niin kutsumani 

toistopainotteinen laulu. Toistopainotteisessa laulussa vaadittu kieliopillinen muoto 

toistuu usein mutta aina samojen lekseemien kohdalla. Niinpä tätä tyyppiä olevan laulun 

kautta ei opi esimerkiksi kovin monen eri verbin imperatiivimuotoa. Toistopainotteinen 

laulu kuitenkin esittää lemmat kokonaisten lauseiden osana, jolloin myös 
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käyttöympäristö tulee esille. Tätä tyyppiä edustavat esimerkiksi sellaiset laulut, joissa 

paljon jotakin tiettyä sijamuotoa sisältävä kertosäe toistuu useasti. 

 

Edellä olen käsitellyt vaadittujen ilmausten suhteellista esiintyvyyttä ja laulujen 

rakennepiirteitä. Näiden lisäksi tarkastelen myös sitä, millaisia esimerkkejä laulut 

antavat kunkin kieliopillisen kategorian ilmauksista. Tässä kohtaa on otettava 

huomioon, että tutkimusaineisto ei muodosta itsenäistä oppimateriaalikokonaisuutta. 

Facebookista kerätty aineisto koostuu eri ihmisten suosittelemista S2-opetukseen 

soveltuvista lauluista. Aamu-oppikirjasarjan laulut puolestaan on sävelletty 

opetustarkoituksiin, mutta ei yksinomaiseksi oppimateriaaliksi vaan käytettäväksi osana 

muuta sarjaa. Ei siis voida olettaa, että tutkimusaineisto sisältäisi kattavan 

läpileikkauksen vaikkapa eri objektityypeistä. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että 

tutkimusaineiston laulut sisältävät jonkin verran erilaisia esimerkkejä kieliopillisten 

kategorioiden ilmauksista ja niiden käyttötarkoituksista. 

 

Eräs kiinnostava näkökohta on myös sen arviointi, kuinka relevantteja laulujen sanasto, 

määrätyt kieliopilliset kategoriat ja niiden ilmentymät ovat S2-oppijalle. Tässä 

tutkimuksessa olen tarkastellut laulujen sanastoa kvalitatiivisesti vain kärkisanaston 

osalta. En siis ota kantaa sanaston relevanttiuteen kokonaisuudessaan. Kärkisanasto 

kuitenkin on monilta osin yhtenevä vertailussa käytettyjen taajuussanastojen kanssa, 

joten siltä osin sanasto on relevanttia. Myös sanaluokkajakauma noudattaa 

pääpiirteittäin taajuussanastojen jakaumia. Tutkimuksessa tarkastellut kieliopilliset 

kategoriat on poimittu itse aineistosta: kunkin laulun yhteyteen oli liitetty jokin 

kielenpiirre, jonka opettamiseen laulun oli katsottu soveltuvan. Kategorioista osa, 

esimerkiksi sanastoaiheiset ryhmät, rajattiin pois, koska niiden tulkinta osoittautui 

ongelmalliseksi. Koska olen itse jättänyt osan kategorioista tutkimuksen ulkopuolelle, 

en ota kantaa siihen, muodostavatko tutkimukseen sisällytetyt kielenpiirretyypit 

loogisen kokonaisuuden tai olisiko mukaan tarvittu vielä muita tyyppejä. Sen sijaan 

tarkastelen niitä kategorioita, jotka ovat mukana tutkimuksessa, ja niiden relevanttiutta 

kielenoppijan kannalta. Mukana olevat kategoriat edustavat suomen kielen oleellisia 

rakenteita. Mitään niistä ei voida pitää epärelevanttina lukuun ottamatta ehkä yhtä 

ryhmää, jonka nimeksi on aineistossa merkitty verbi+verbi. Olen katsonut sen 

viittaavaan sekä moniosaisiin predikaatteihin että predikaatin ja infinitiivi- tai 

partisiippimuotojen yhdistelmiin. Näistä muodostuu melko moniulotteinen ja hankalasti 
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hahmotettava joukko, jonka ryhmittelylle en näe käyttöä S2-opetuksessa. Lausetyyppien 

kategoriaa sen sijaan pidän erityisen relevanttina kielenoppimisen kannalta. Yhdyn tässä 

Ivaskan (2011) näkemykseen siitä, että syntaksin epäidiomaattisuutta kannattaa lähestyä 

koko rakenteen epäidiomaattisuutena ennemmin kuin yksittäisten muotopiirteiden 

epäidiomaattisuutena. (Ivaska 2011: 80–81.) Yhteenvetona voidaan todeta laulujen 

kärkisanaston ja määrättyjen kieliopillisten kategorioiden ja niiden ilmentymien olevan 

relevantteja S2-oppijalle. 

 

Mahdollisiin jatkotutkimusaiheisiin kuuluu fraseologinen tutkimus. Tutkimusaineiston 

fraasit voisi nostaa keskiöön, luokitella niitä ja verrata jonkin toisen aineiston 

fraasiesiintymien lukumäärään ja jakaumaan. Toinen mahdollinen jatkotutkimusaihe on 

sen tarkastelu, kuinka paljon aineistossa on esimerkiksi harvinaisia, ylätyylisiä tai 

murteellisia sanoja. Luokittelun voisi tehdä Kielitoimiston sanakirjan periaatteiden 

mukaisesti. Myös tutkimusaineiston lausetyyppien kartoittaminen ja niiden vertailu 

esimerkiksi muun puhutun kielen lausetyyppeihin toisi lisätietoa paitsi laululyriikoista, 

myös itse kielestä. Monipuolinen suomen kieltä sekä suomea toisena ja vieraana kielenä 

koskeva tutkimustieto antaa hyvän lähtökohdan S2-opettajan työlle. 
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LÄHTEET JA LYHENTEET 

 

Lyhenteet 

 

Järj.-n:o = sanan yleisyysjärjestystä osoittava numero kokonaisaineistossa 

Sana = sanan perusmuoto Suomen sanomalehtikielen taajuussanaston hakusanojen 

mallin mukaan 

Sanaluokkien merkinnöissä on käytetty seuraavia lyhenteitä: 

A = adjektiivi 

ADV = adverbi 

I = interjektio 

K = konjunktio 

N = numeraali, lukusana 

P = pronomini 

PRE = prepositio 

POST = postpositio 

S = substantiivi 

V = verbi 

 

F = luku, joka ilmaisee, kuinka monta kertaa sana on esiintynyt aineistossa, eli 

absoluuttinen frekvenssi 

‰ = suhteellinen frekvenssi, joka on saatu siten, että absoluuttinen frekvenssi on jaettu 

aineiston kaikkien sanaesiintymien yhteismäärällä 

 

Lähteet 
 

Tutkimusaineisto:   
 

LAPPALAINEN, ULLA – PERKOILA, MIKKO: Aamun laulut -cd. 
LAPPALAINEN, ULLA – PERKOILA, MIKKO: Virtahepo punttisalilla -cd.   

S2-opetusmusiikkia-yhteisön Facebook-sivulle vuoden 2013 loppuun mennessä lisätyt 

 laulut. https://www.facebook.com/pages/S2-

 opetusmusiikkia/325038067533883?fref=ts (31.12.2013). 
JUSSILA, RAIMO – NIKUNEN, ERJA – RAUTOJA, SIRKKA 1992: Suomen murteiden  

 taajuussanasto. Helsinki: VAPK-kustannus. 

SAUKKONEN, PAULI – HAIPUS, MARJATTA – NIEMIKORPI, ANTERO –  SULKALA, HELENA 

1979:  Suomen kielen taajuussanasto. Porvoo: WSOY. 

Kielipankki 2004: Suomen sanomalehtikielen taajuussanasto. Kielipankki, CSC – 

 Tieteen tietotekniikan keskus Oy. 

 http://www.csc.fi/tutkimus/alat/kielitiede/taajuussanasto-B9996/view 

 (29.6.2015)  
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