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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe 

 

Tutkimukseni aihe on adjektiivin ja MA-infinitiivin illatiivin muodostama konstruktio 

suomen kielen murteissa. Konstruktiota voi kuvata seuraavalla kaavalla: X on ADJ V-

mAAn. Esimerkkeinä käyvät lauseet Pekka on kova puhumaan, Laura on hyvä tanssi-

maan, Presidentti on valmis lähtemään. Tutkimukseni kohdistuminen juuri tähän kon-

struktioon selittyy osittain sillä havainnollani, että rakenne on hyvin tuttu omasta kieliym-

päristöstäni Etelä-Pohjanmaalta. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää rakenteen kon-

struktiomaisuutta ja variaatiota suomen murteissa, mutta tarkastella sen käyttöä myös 

yleiskielen esimerkkien kautta. Lisäksi tarkoituksenani on kuvata konstruktiota käyttä-

mällä konstruktiokieliopin ja kognitiivisen kieliopin kuvausmenetelmiä. 

 

Tämän vuosituhannen alussa on alettu kiinnittää uudelleen huomiota murteiden syntak-

siin, lauserakenteiden alueelliseen variaatioon. Esimerkkinä tästä on vuosina 2008–2011 

Kotimaisten kielten keskuksen toteuttama ja Suomen akatemian rahoittama hanke ”Alue-

murteiden näkökulma suomen syntaksiin” (FinDiaSyn). Hankkeen tavoitteita olivat 

muun muassa suomen murteiden tutkimuksen tarkentaminen lauseopin osalta ja kirjakie-

leen painottuneen lauseopillisen tutkimuksen laajentaminen puhutun kielen ja variaation 

suuntaan. Tutkimuksen kautta pyrittiin saamaan ei vain dialektologisesti, vaan myös kie-

litypologisesti kiinnostavaa tietoa. Samanlainen kiinnostus puhekielen syntaksia kohtaan 

heräsi samaan aikaa myös muualla Euroopassa. (Karttunen & Rouhikoski 2010: 426.) 

Oma tutkimukseni on osa tutkimussuuntausta, joka pyrkii saamaan lisätietoa murteiden 

syntaksista, erityisesti lauserakenteiden variaatiosta eri murrealueiden välillä. 

 

Tässä tutkimuksessa käsittelemäni konstruktio muodostuu kokonaisuudessaan subjekti-

NP:stä, olla-verbistä ja adjektiivilausekkeesta (AP), jossa adjektiivi saa infinitiivimuotoi-

sen, sijamuodoltaan illatiivissa olevan jälkimääritteen tai -täydennyksen. Määrite tai täy-

dennys useimmiten seuraa pääsanaansa. Tässä mielessä adjektiivilauseke muistuttaa
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substantiivilauseketta. (Vilkuna 1996: 204–205.) Määrittelyä täydennyksen ja määritteen 

välillä auttaa valenssin käsite. Sanan valenssilla tarkoitetaan sen kykyä saada oheensa 

tietty määrä tiettyjä seuralaissanoja. Selvimmin valenssillinen sanaluokka on verbi. 

(VISK § 446.) Verbien kohdalla selvin osoitus siitä, että jokin sana on niiden täydennys, 

on sen pakollisuus. Tämä pakollisuus on luonteeltaan semanttista. (VISK § 447.) Vaikka 

adjektiivin infinitiivilaajennuksiin ei suoraan voikaan soveltaa verbin valenssin ajatusta, 

voidaan määrittelyssä soveltaa pakollisuuden astetta. Esimerkiksi ilmauksien Matti on 

laiska ja Matti on laiska kirjoittamaan adjektiivi laiska ei näytä vaativan mitään täyden-

nystä, koska molemmat lauseet ovat täysin luontevia. Muita samankaltaisesti käyttäytyviä 

adjektiiveja ovat esimerkiksi ahne, hidas, nopea, taitava, ujo ja vahva. Selvästi erilainen 

vaikutelma syntyy, kun adjektiivina on hyvä, kova tai paha: Matti on hyvä, Matti on kova. 

Nämä ilmaukset vaikuttavat jäävän täydennyksettöminä jollain tapaa vajavaisemmiksi 

kuin edellä mainittujen verbien kohdalla, joten niiden kohdalla voidaan puhua tiukem-

masta adjektiivin ja täydennyksen yhdistelmästä. Edellä kerrottu ei kuitenkaan ratkaise 

määrite-täydennysongelmaa. 

 

Konstruktiossa X on ADJ V-mAAn oleva adjektiivilauseke on syntaktisesti katsottuna 

predikoiviin kieliopillisiin funktioihin kuuluva predikatiivi. Predikatiivi on nimenomaan 

olla-verbiin liittyvä predikoiva täydennys. Predikatiivin luonteeseen kuuluu, että se 

yleensä tarvitsee samaan lauseeseen jäsenen, josta se predikoi jotakin eli jonka ominai-

suuden tai tilan se ilmaisee. Tämä lause on normaalisti lauseen subjekti, kuten on tutki-

massani konstruktiossakin. Tällaisia predikatiiveja onkin tapana kutsua subjektin predi-

katiiveiksi. (Vilkuna 1996: 91.)  

 

Predikatiivi, niin kuin muutkaan predikatiiviset täydennykset, ei edusta argumenttia. Ar-

gumentti vastaa termiä täydennys silloin, kun kyse on argumenttirakenteesta eli sanan 

ja sen täydennysten suhteesta loogis-semanttisella tasolla. (VISK, määritelmät). Predika-

tiivi on sikäli erikoinen funktio, että se on semanttisesti katsottuna itse lauseen predikaatti. 

Lauseen subjekti taas on yleensä lauseen ainoa argumentti. Predikatiivi on tässä mielessä 

analoginen intransitiiviselle verbille. Lauseopissa on ollut tapana katsoa lauseita raken-
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teina, joissa pieni joukko nomini- ja adverbijäseniä liikkuu verbin ympärillä. Tästä näkö-

kulmasta katsottuna on siis luontevaa pitää predikatiivia yhtenä kieliopillisena perusfunk-

tiona, olla-verbin täydennyksenä. (Vilkuna 1996: 90.) 

 

Adjektiivipredikatiivi kongruoi subjektin luvun kanssa ja osoittaa partitiivin ja nominatii-

vin vaihtelulla sen jaollisuutta. Tällaista predikatiivia kutsutaan distributiiviseksi. Predi-

katiivi on nominatiivissa silloin, kun se luonnehtii jaotonta subjektia, ja partitiivissa sil-

loin, kun subjekti on jaollinen. Monikossa se taas on sekä joukkotarkoitteista että jaotto-

maksi tai yhteen kuuluvaksi kokonaisuudeksi ymmärrettävää monikollista subjektia luon-

nehtiessaan. Esimerkiksi lauseessa Kanadassa kaikki pelaajat ovat isokokoisia ja kovia 

subjekti on joukkotarkoitteinen, ja lauseessa Kiptanuin raajat ovat vielä pidemmät ky-

seessä on yhteen kuuluva monikollinen subjekti. (VISK § 946). Monikollista subjektia 

luonnehtivan distributiivisen predikaatin tunnusmerkitön sija on partitiivi. Kuitenkin jois-

sain tapauksissa nominatiivi on vakiintunut käyttöön niin, että sekin on tunnusmerkitön. 

Tällainen tapaus on esimerkiksi valmis-adjektiivin yleiskielinen käyttö: Olemme valmiit 

keskustelemaan. (VISK § 949.) 

 

Adjektiivipredikatiivilla esitetään arvioita ja kannanottoja (VISK § 945). Tällaisia ovat 

selvästi myös ilmaukset, joissa tutkimaani konstruktiota käytetään. Ilmaisun käyttäjä tuo 

esiin arvionsa tai kantansa subjektin tarkoitteen ominaisuuksista, ja erityisesti niin, että 

MA-infinitiivilauseke ilmaisee, minkä toiminnan suhteen ominaisuutta arvioidaan (VISK 

§ 625). Predikatiiviin sisältyvä MA-infinitiivilauseke toimii kuten verbin täydennyksenä 

oleva, samasubjektinen MA-infinitiivilauseke: lauseessa infinitiivin subjekti tulkitaan sa-

maksi kuin hallitsevan lauseen subjekti. MA-infinitiivin illatiivilla ja passiivin VA-parti-

siipin translatiivilla on samantapainen tehtävä eräiden adjektiivien yhteydessä, esimer-

kiksi valmis, sopiva, kelvoton, halukas ja mahdoton. Tämän havaitsee esimerkiksi lau-

seista Merituomarin siikakeitto on valmis nautittavaksi ja Merituomari on valmis nautti-

maan siikakeittonsa. (VISK § 550.) 
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1.2. Suomen MA-infinitiivi 

 

Tutkimani konstruktion osatekijöistä MA-infinitiivin tunnuksen, -mA-morfeemin histo-

rian Lauri Hakulinen esittää olevan saman kuin vastaavan asuisella nomininjohtimella, 

jolla on suomen kielessä johdettu verbeistä muun muassa sellaisia teonnimiä kuin elämä, 

kuolema, syntymä, voima, sattuma jne. Sitä on käytetty myös teon tulosten tai teon koh-

teiden nimien muodostamiseen: aukeama, halkeama, purema sekä merkitykseltään ad-

jektiivisten agenttipartisiippien, kuten tuulen kaatama puu, karhun syömä muodostami-

seen. Suomen kanssa hyvin samamerkityksisiä vastineita johtimelle on esitetty kaikista 

suomalais-ugrilaisista kielistä sekä samojedista. Morfeemin, samoin kuin MA-infinitiivin 

taivutuskategorian iäksi Hakulinen esittää jo uralilaisen kauden. (Hakulinen 1979: 197–

198.) Teoksessa Elävä kielioppi (Herlin & Visapää 2005) Vesa Koivisto puolestaan esit-

tää taivutuskategorian syntyvaiheeksi kantasuomalaista vaihetta (Koivisto 2005: 147). 

Morfeemi olisi tavanomaisen suffiksaalisten ainesten kehityksen ja produktiivistumiske-

hityksen kautta muuttunut johtimesta taivutuspäätteeksi. -mA-aineksen lähtökohta olisi 

ollut myös nykyistä vähemmän kategorisoitunut ja morfeemin merkitys olisi syntynyt ti-

lannekohtaisemmin. ”Tällöin -mA-sana on voinut olla käyttöyhteydessään monitulkintai-

nen, joko ’substantiivin luonteinen’ tai ’verbaalinen määrite.” (Koivisto 2005: 171). Ta-

pani Lehtinen puolestaan toteaa, että kun varhaiskantasuomen kaudelta siirryttiin myö-

häiskantasuomea, infinitiivijärjestelmä kehittyi. Järjestelmä täydentyi tuolloin myös juuri 

MA-infinitiivin muotoparadigman osalta. Tuolloin paradigmasta muodostui myös pro-

duktiivinen. (Tapani Lehtinen 2007: 134.) 

 

Nykysuomen infinitiivien järjestelmässä MA-infinitiivi voi esiintyä kuudessa sijassa, 

joita illatiivin lisäksi ovat inessiivi, elatiivi, adessiivi, abessiivi, instruktiivi. Lisäksi -MA-

infinitiivistä voidaan muodostaa passiivi muoto tehtämän. (Herlin ym. 2005b: 10.) Näistä 

vain viisi kuitenkin on produktiivisia, sillä instruktiivimuoto esiintyy tosin vain kiteyty-

missä: Mitä minun pitikään sanomani (VISK, määritelmät). MA-infinitiivin ja MA-infi-

nitiivilausekkeen keskeinen käyttö sijoittuu kaikkien sijojen osalta adverbiaalitäydennyk-

siin tai -määritteisiin: Pistäydyin katsomassa postia, Tulkaa syömään iltapalaa. Kaikista 

MA-infinitiivin sijamuodoista kuitenkin illatiivilla on monipuolisimmat käyttöyhteydet: 

se voi esiintyä myös verbiliitoissa tai -ketjuissa (Meillä sattuu nyt olemaan vähän kiire, 



  5 

 

 

Tehtävä tulee olemaan vähän vaikea) tai adjektiivin laajennuksena kuten tutkimassani 

konstruktiossa. (VISK § 494.)  

 

 

1.3. Suomen kielen infinitiivisten konstruktioiden tutkimus 

 

Suomen kielen infinitiivien järjestelmä on muihin kieliin, varsinkin indoeurooppalaisiin 

naapurikieliimme, verrattuna hyvin monipuolinen (Herlin & Leino & Visapää 2005: 14). 

Elävä kielioppi -teoksessa ilmestyneet artikkelit käsittelevät tutkimuksia, joiden kohteena 

ovat sellaiset suomen kielen syntaktiset konstruktiot, joihin infinitiivimuodot ovat vakiin-

tuneet. Uutta tässä lähestymistavassa on ollut keskittyminen konstruktioihin. Monet pe-

rinteisen lauseopin tutkimuksen esimerkiksi lauseenvastikkeina esittämät muodot esiin-

tyvät vaihtelevissa syntaktisissa ympäristöissä. Kun kuvataan infinitiivikonstruktioiden 

käyttöä kaikissa yhteyksissään, voidaan tarkastella myös kaikkia konventionaalistuneita 

eli vakiintuneita infinitiivisiä rakenteita sellaisenaan eikä pelkästään eri lausevastikeka-

tegorioiden, kuten temporaalirakenteen tai kvantumrakenteen kautta. (Herlin ym. 2005b: 

15–16.) Tällaisessa tutkimuksessa infiniittisiä rakenteita ja niiden käyttöä lähestytään dy-

naamisena ilmiönä – ja ennen kaikkea inhimillisestä näkökulmasta. Erityyppisten kon-

struktioiden työnjakoa tutkimalla päästään kiinni infiniittisten käsitteistyksien luontee-

seen ja siihen, mistä infiniittien semanttisessa ominaislaadussa lopulta on kysymys. (Her-

lin ym. 2005b: 21.) 

 

Erilaisten ja eri-ikäisten kieliaineistojen tarkasteleminen luonnollisesti laajentaa per-

spektiiviä infinitiivisten konstruktioiden käytöstä ja siinä tapahtuvasta muutoksesta. 

(Herlin ym. 2005b: 15–19). Murreaineistoja ovatkin käyttäneet kirjan artikkelien teki-

jöistä monet, kuten Jaakko Leino (2005) tutkiessaan passiivin kolmen infinitiivimuodon 

(tehtämän, tehtäessä ja tehtää) murrelevikkiä- ja käyttöä. Adjektiivien kanssa esiinty-

vien infiniittisten muotojen käyttöä suomen kielessä on tutkinut myös Heli Pekkarinen 

(2005). Hänen tutkimuskohteenaan olleissa konstruktioissa infinitiivisenä verbimuotona 

on joko nominatiivi-, partitiivi- tai translatiivisijainen passiivin VA-partisiippi tai TA-

infinitiivi, esimerkiksi X on helppo tehtävä ~ helppoa tehtävää ~ helppo tehtäväksi ~ 
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helppo tehdä. Lauseet ovat eräänlaisia kokijalauseita, joilla ilmaistaan sitä, millaisena 

joku kokee subjektin tarkoitteen laadun ollessaan vuorovaikutuksessa sen kanssa verbin 

infinitiivimuodon ilmaisemalla tavalla (Langacker 1995: 51; Pekkarinen 2005: 128). 

 

Erityisesti MA-infinitiivin illatiivin käyttöä on tutkinut Ilona Herlin, jonka artikkeli 

Miksi alkaa tekemään? käsittelee suomen kielen standardisointia ja kielenhuollosta tut-

tujen muotojen alkaa tehdä ja alkaa tekemään eroa. Herlin vertailee rakenteita Kielipan-

kin laajoista lehtitekstejä sisältävistä aineistoista kerätyn aineiston avulla niiden mieli-

kuvaskemaattisen jäsentymisen kannalta. Hänen mukaansa verbin siirtymisluonne moti-

voi täydennykseksi MA-infinitiivin illatiivia, joka ilmaisee suuntaisuutta. (Kotilainen & 

Herlin 2012: 19.) 

 

 

1.4. Illatiivin polysemia 

 

Laura Uusitalo on tutkinut pro-gradussaan (1996) illatiivisijan polysemiaa. Hän kuvaa 

sen merkitystä siirtymän käsitteen kautta. MA-infinitiivin illatiivia hän kuvaa yhteydessä 

sijan muuhun käyttöön luonnehtien sen merkitystä siirtymän avulla niin, että siirtymä on 

muutos tilasta prosessi 1 tilaan prosessi 2. Prosessi voidaan hahmottaa eräänlaisena tilana, 

johon on mahdollista siirtyä, jossa on mahdollista olla ja josta voi siirtyä poiskin. Siirty-

mät ovat tyypillisesti spatiaalisia, mutta taustalla oleva kognitiivinen alue voi olla myös 

jokin toinen. (Herlin 2012: 163.) Tutkimallani konstruktiolla ilmaistaan subjektin tarkoit-

teen tilaa, joka ei niinkään ole spatiaalinen. 
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1.5. Suomen murteiden lauseopin tutkimus 

 

Suomen murteiden tutkimuksella on pitkät, 1800-luvulle ulottuvat juuret myös lauseopin 

osalta. Esittelen seuraavassa työni kannalta olennaisia, tuoreempia, murteen lauseopin 

tutkimuksia Sosiolingvistisessä Nykysuomalaisen puhekielen murros -hankkeessa sivut-

tiin myös syntaktista vaihtelua (esimerkiksi Mielikäinen 1981 ja 1986). Tärkeä perustut-

kimus suomen murteiden lauseopista on vuonna 1989 ilmestyneen Suomen murteiden 

lauseoppia ja tekstikielioppia -teoksen esittelemä tutkimus. Tämä projektin mahdollisti 

merkittävä edistysaskel, Lauseopin arkiston valmistuminen vuonna 1984. Atk-käsittelyä 

varten muokattu ja koodattu perusaineisto kaikista suomen murteista tarjosi ensi kertaa 

edellytykset toteuttaa laaja kuvaus siitä, miten tutkitut lauseopin ilmiöt konkreettisesti 

edustuvat suomen murteistossa ja mitä eroja ilmiöissä on toisaalta eri murteiden, toisaalta 

murrekielen ja yleiskielen välillä. Tutkimuksessa käsitellään kahta lauseopin ja tekstikie-

liopin lahkoa: I Tekstin elementit, virkkeet ja lauseet sekä tekstin koheesio, II Upotteet ja 

niihin liittyvä verbin nominaalimuotojen käyttö. Esimerkiksi tekstin koheesiosta tutkitaan 

eri konnektoreiden, kuten alistuskonjuktio kun, yleisyyttä eri murteissa, konkreettisesti 

prosenttilukuina ilmaistuina. (Ikola, Palomäki & Koitto: 1989.) Myös piirteiden syntak-

tisten käyttöyhteyden eroa, erityisesti yleiskielisen aineiston ja murreaineiston välillä, on 

tutkimuksessa kuvailtu. Tutkimuksessa tulikin ilmi, että juuri yleiskielen ja murrepuheen 

vertailu tuotti mielenkiintoisimmat ja hyödyllisimmät tulokset (Ikola ym.1989: ix). 

 

Vasta 1990-luvulta lähtien ovat puhekielen tutkijat Suomessa kiinnostuneet laajemmin 

myös syntaksista. Tämä on tapahtunut osaksi vuorovaikutuslingvistiikan ja osaksi kie-

liopillistumisteorian myötä. (Karttunen & Rouhikoski 2010: 427.) Kieliopillistumisteo-

rian piirissä Lea Laitinen (1992) on tutkinut suomen murteiden nessessiiviverbejä pitää, 

täytyä ja tarvita ja erityisesti niiden muodostamien rakenteiden subjektin kaltaisen nomi-

nilausekkeen, infinitiivin subjektin, sijanmerkintää ohjaavia tekijöitä. Sijanmerkinnässä 

määrääväksi tekijäksi osoittautui tutkimuksen mukaan kolmen tekijän, ergatiivisuuden, 

rakenteiden roolisemanttisten suhteiden ja aineistosta hahmottuvien modaalifunktioiden 

vuorovaikutus (Laitinen 1992: 7). Laitinen kuvaa myös nessessiivirakenteiden käytön 

alueellista eriytymistä ja rakenteiden kongruenssia ja inkongruenssia. Laitisen tutkimus 

oli tärkeä lähtökohta Hannele Forsbergin tutkimukselle suomen murteiden potentiaalista 
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(1998), jossa käsittelyssä ovat kieliopillistumisteorian näkökulmasta potentiaalin muo-

don, merkityksen ja merkityskehityksen lisäksi myös morfosyntaktiset seikat. 

 

Jaakko Leino (2005) on tutkinut suomen kielen infinitiivien passiivimuotoja, joita ovat 3. 

infinitiivin instruktiivi tehtämän, 2. infinitiivin inessiivi tehtäessä ja nyky-yleiskielestä 

puuttuva passiivin 1. infinitiivi tehtää. Teoksessa Elävä kielioppi – Suomen infiniittisten 

rakenteiden dynamiikkaa ilmestyneessä artikkelissaan Leino selvittää mainittujen muo-

tojen murrekäyttöä ja -levikkiä sekä niiden kehitysvaiheiden pääpiirteitä. Hänen tausta-

ajatuksenaan on, että suomen infinitiivijärjestelmä on jatkuvan muutoksen alainen koko-

naisuus, jossa eri muotojen keskinäinen työnjako koko ajan vaihtuu toisenlaiseksi. Teok-

sen artikkeleista monet muutkin valottavat suomen infinitiivirakenteita ja niiden muutok-

sia murre-esimerkkien valossa. Esimerkiksi Heli Pekkarisen (2005) artikkeli käsittelee 

adjektiivien kanssa esiintyvien infiniittisten muotojen käyttöä. Myös Ilona Herlinin ehti-

misverbejä ehtiä, ennättää, keretä, ehättää ja joutaa käsittelevä artikkeli (2005) sisältää 

tietoa muotojen alueellisesta variaatiosta. 

 

 

1.6. Tutkimusaineisto, -menetelmä ja -kysymykset 

 

Tutkimukseni tärkein aineisto on Digitaalisesta Muoto-opin arkistosta keräämäni ai-

neisto.  Digitaalinen Muoto-opin arkisto1 perustuu pääosin alkuperäiseen paperiseen, 

koulutettujen stipendiaattien nauhoittamalla tai muistiin merkitsemällä keräämään arkis-

toon. Digitaalista arkistoa on täydennetty myöhemmin, ja nyt se sisältää 400 000 lause-

esimerkkiä 160 pitäjänmurteesta. Arkiston murre-esimerkkiaineisto on digitoitu, syste-

maattisesti järjestetty ja morfologisesti koodattu 897 signumin mukaan. Vuodesta 2004 

lähtien Digitaalinen muoto-opin arkisto on ollut käytettävissä CSC – Tieteellinen laskenta 

Oy:n Tutkijan käyttöliittymä -palvelun kautta. Olen kerännyt DMA:sta suomen päämur-

teiden MA-infinitiivin illatiivin esiintymistä adjektiivin kanssa muodostetut rakenteet. -

mAAn-muodon signumi on numero 749. Lounaismurteista mukana ovat sekä pohjoinen 

                                                           
1 ww.csc.fi/english/research/software/dma 
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että itäinen ryhmä. Hämäläismurteiden esimerkit ovat perihämäläisistä ja etelähämäläi-

sistä murteista, savolaisten puolestaan pohjois- ja eteläsavolaisista ryhmistä. Keski- ja 

pohjoispohjalaisten murteiden ryhmää edustavat vain keskipohjalaiset murteet. Tähän 

päädyin siksi, että saan kaikkia päämurrealueita edustavat otokset, jotka ovat esimerkki-

määrältään suhteellisen samankokoisia. Kaakkoismurteita edustavat varsinaiset kaak-

koismurteet eli Itä- ja Länsikannaksen murteet. Peräpohjalaisten murteiden alueelta ke-

rätty aineisto on selvästi muita maantieteellisesti laajemmalta alueelta, mutta otin mukaan 

alueen kaikki esimerkit, jotta saisin kaikilta päämurrealueilta vertailukelpoiset määrät 

MA-infinitiivin tapauksia. Samasta syystä savolais- ja hämäläismurteiden esimerkkejä on 

kahdesta alaryhmästä. Lounaisten välimurteiden ryhmän esiintymät olen jättänyt tässä 

työssä huomiotta, koska esiintymien vähyydestä johtuen ryhmän edustus olisi jäänyt tut-

kimuksessa muihin ryhmiin verrattuna hyvin pieneksi. Yhteensä murreaineistossani on 

520 esimerkkiä. 

 

Liitteessä 1 olevaan karttaan olen palloin merkinnyt pitäjät, joista tutkielmani aineiston 

murre-esimerkit on Muoto-opin arkistoon kerätty. Karttaan olen myös merkinnyt liki-

määräiset rajat murrealueille, joista esimerkit on koottu: 1) lounaismurteet a) pohjoisosa, 

b) eteläosa; 2) Etelä-Pohjanmaan murre; 3) hämäläismurteet a) perihämäläiset murteet b) 

etelähämäläiset murteet; 4) kaakkoismurteet a) Länsi-Kannas b) Itä-Kannas; 5) savolais-

murteet a) eteläsavolaismurteet b) pohjoissavolaismurteet; 6) keskipohjalaismurteet; 7) 

peräpohjalaismurteet a) Kemin ja Kemijärven murteet b) Tornion murteet. Jako on sama 

kuin Digitaalisessa muoto-opin arkistossa lukuun ottamatta Ruokolahtea. Ruokolahti esi-

tetään DMA:ssa Itä-Kannaksen alueeseen kuuluvaksi. Liitteessä 2 on lueteltuna pitäjien 

lyhenteet siinä järjestyksessä, kun ne esiintyvät tutkielmani esimerkeissä. Murrealueiden 

ja pitäjien järjestys on sama myös tutkielmassani olevissa esimerkeissä. Järjestys on sama 

kuin Suomen murteiden sanakirjassa (SMS: XXII–XXIV). 

 

Osa murreaineiston sanastoa on nykyään harvemmin kuultavaa, vanhaa murresanastoa. 

Osassa tapauksissa on DMA:n (Digitaalinen Muoto-opin arkisto) lauselipukkeessa mur-

teentallentajan kirjoittama merkityksen selvennys hakasulkeissa. Keskeneräinen Suomen 

murteiden sanakirja (SMS) on avuksi tiettyjen sanojen kohdalla, usein juuri selvitettäessä 



  10 

 

 

mahdollisia eroja sanan yleiskielisen ja murteen merkityksen välillä. Myös Suomen sa-

nojen alkuperä -teos (SSA) on avuksi selvitettäessä muutamien harvinaisempien murre-

sanojen merkitystä.  

 

Muoto-opin arkisto on kuitenkin koottu juuri muoto-opin tutkimuksen lähteeksi, ja tämän 

huomasin muun muassa siinä, että lauseyhteys, jossa sananmuoto esiintyy, ei ole kaikissa 

tapauksissa pääteltävissä. Esimerkkilauseet ovat siis usein kontekstittomia.  Myös Jaakko 

Leino on huomauttanut tästä seikasta suomen permissiivirakennetta käsittelevän tutki-

muksensa Muoto-opin aineistosta keräämänsä murreaineiston osalta. (Leino 2003: 207.) 

 

Toinen käyttämäni tutkimusaineisto on yleiskielinen vertailuaineisto, joka sisältää sano-

malehtien kieltä 1990-luvun loppupuolelta. Tämän aineiston kokosin tekemällä hakuja 

eri Kielipankin korpuksiin Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n2 Tutkijan käyttöliit-

tymässä olevan Lemmie-hakutyökalun avulla. Hakulausekkeen muodostamisessa piti 

olla hyvin huolellinen. Tarkka hakulauseke, jolla sain tulokseksi juuri oikean muotoisia 

lauseita ja lausekkeita, oli muotoa [pos=”Adjective”][pos=”Verb”case=”Ill” moda-

lity=”IIIinf”]. Kokosin tutkimani konstruktion esiintymiä kolmesta korpuksesta, kustakin 

tasapuolisesti 30 kappaletta: Helsingin Sanomien kulttuuriosastolta vuodelta 1995, Ilta-

lehdestä vuodelta 1996 ja Turun Sanomista vuodelta 1999, yhteensä 90 kappaletta. Alku-

peräisten artikkeleiden ilmestyspäivämääriä en saanut selvitettyä.  

 

Eräs huomioon otetta seikka vertailtaessa tutkimani piirteen esiintymistä näissä kahdessa 

aineistossa on aineistojen aihepiirien eroavaisuudet. Murrearkiston materiaalin keruussa 

puheena olevat aihepiirit ovat välttämättä muodostuneet hieman suppeammiksi kuin 

koottaessa korpuksia esim. sanomalehtikielestä. Jaakko Leino toisaalta mainitsee, että 

murreaineisto eroaa kirjakielisestä siten, että se on heterogeenisempaa kuin yhden aika-

kauden kirjakielinen aineisto (Leino 2003: 207). 

 

                                                           
2 www.csc.fi/index_html 
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Tutkimukseni analyysi on luonteeltaan kvalitatiivinen ja aineistopohjainen. Teen havain-

toja aineistosta poimimieni adjektiivin ja V-mAAn-muodon sisältävien konstruktioiden 

sisältämistä lekseemeistä. Suhteutan ensinnäkin adjektiivin kanssa esiintyvien tapausten 

määrän kaikkiin MA-infinitiivin illatiivimuotoihin, jotka olen DMA:sta haullani kerän-

nyt. Käytän myös jonkin verran suomen kielen puhujan kieli-intuitiota esiintymiä ja nii-

den sisältämiä lekseemejä luonnehtiessani ja peilaan myös aineiston esiintymistä tekemiä 

havaintoja tähän kieli-intuitioon. Aineistostani selvitän, mitä adjektiiveja ja mitä verbin 

infinitiivejä esiintyy tutkimassani konstruktiossa kussakin kielen variantissa ja tämän mu-

kaan jaottelen rakenteita erilaisiin ryhmiin. Käytän myös jonkin verran laskennallisia me-

netelmiä, kun tutkin konstruktion alueellista variaatiota laskemalla eri murrealueiden 

esiintymien lekseemien osuuksia ja yleisyyttä aineistossani. Poimin esiintymistä kaikki 

eri murrealueille erityisesti tyypilliset adjektiivit ja verbit sekä avaan niiden merkitystä 

sanakirjojen avulla. Hahmottelen rakenteen konstruktiomaisuutta murreaineiston kautta 

tarkastelemalla sitä, miten aineistostani tekemät havainnot suhteutuvat konstruktiokie-

liopin teorian käsitykseen konstruktion ominaisuuksista. Aineistosta tarkastelen myös 

konstruktion semanttisia piirteitä niin subjektien, adjektiivien kuin verbienkin osalta. Jo-

kaisessa vaiheessa käytän runsaasti esimerkkejä, joilla havainnollistan kulloinkin tarkas-

teltavaa konstruktion osaa ja piirrettä. Tutkin ja hahmotan aineistosta poimimieni esi-

merkkilauseiden rakenteen kautta vielä sitä, millainen konstruktio on rakenteeltaan, ja 

käytän konstruktiokieliopin ja kognitiivisen kieliopin notaatiota kuvaamaan niin aineis-

ton sisältämien esiintymien pohjalta muodostamaani yleisintä, prototyyppistä X on ADJ 

V-mAAn -konstruktiota kuin myös mahdollisia erityistapauksia. 

 

Tutkielmani tutkimuskysymykset ja -ongelmat voi siis esittää seuraavasti: 

1) Millainen on konstruktion X on ADJ V-mAAn variaatio suomen kielen murteissa? 

2) Millainen konstruktio on semanttisilta ja konstruktio-ominaisuuksiltaan? 

3) Miten konstruktio voidaan kuvata konstruktiokieliopin ja kognitiivisen kieliopin 

notaatiomenetelmin? 
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2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1. Kognitiivinen kielioppi ja konstruktiokielioppi 

 

Tutkielmani taustateorioina ovat kognitiivinen semantiikka ja konstruktiokieliopin ni-

mellä tunnettu kielenkuvausmalli sekä kieliteoria. Kummankin teorian keskeisiin tausta-

oletuksiin kuuluu näkemys, että muoto ja merkitys ovat erottamattomasti yhteydessä toi-

siinsa. Kielenkuvauksessa nämä kaksi eivät ole toisistaan erotettavia, autonomisia ku-

vauskohteita. Jotta voisi täysin ymmärtää muodon, on ymmärrettävä merkitys ja päinvas-

toin. (Leino 2003: 64.) 

 

Kognitiivisessa kieliopissa muodon ja merkityksen suhdetta kuvaa symbolisen merkin 

käsite. Kaikki kielelliset merkit ovat symbolisia merkkejä, ja niillä on kaksi napaa, se-

manttinen ja fonologinen. Semanttinen vastaa karkeasti ottaen merkitystä ja fonologinen 

vastaavasti muotoa. (Leino 2003: 64.) Tämä näkemys pohjautuu jo Ferdinand de Saussu-

ren käsitykseen asiasta. Hänen mukaansa kielellinen merkki (signe) kytkee yhteen muo-

don (signifiant) ja merkityksen (signifié). Ne liittyvät toisiinsa yhtä erottamattomasti kuin 

kruuna ja klaava lantin eri puolina. (de Saussure 1967: 97–101.) Mutta kiinteydestään 

huolimatta muodon ja merkityksen suhde on mielivaltainen ja perustuu pelkästään kon-

ventioon. Mielivaltainen on ensinnäkin itse kytkös eli se, millaisia kunkin kielen muoto 

ja merkitys -parit eli millainen äänneasu mitäkin merkitystä vastaa. Yhtä lailla mielival-

taisuus ulottuu kuitenkin myös siihen, millaisia muotoja ja millaisia merkityksiä mikin 

kieli on konventionaalistanut. (Leino 2001: 11.) 

 

Kielenkäytössä merkit liittyvät toisiinsa ja muodostavat laajempia kokonaisuuksia. Luon-

teenomaista näin syntyville kompleksisille merkeille on osittainen motivoituus. Ne eivät 

näin ole kokonaan mielivaltaisia, sillä kokonaisuuden merkitys riippuu osien merkityk-

sestä. Kognitiivisen kieliopin isä Ronald Langacker huomauttaa, että komponenttiraken-
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teet eivät suoranaisesti määrää yhdysrakennetta, vaan pikemminkin luokittelevat sen tiet-

tyjä puolia ja siten jossain määrin motivoivat sen ilmentämää muodon ja merkityksen 

kytköstä. Tästä on seurauksena, että kielellisten ilmausten rakennetta tarkasteleva syn-

taksi ja näiden ilmausten merkityksen tutkimiseen keskittyvä semantiikka eivät ole toi-

sistaan riippumattomia. Syntaktisten rakenteiden voi olettaa motivoituvan ainakin osittain 

semantiikasta ja heijastelevan merkitysrakenteen sisäisiä suhteita. (Leino 2001: 11–12.) 

Kognitiivisen kieliopin näkemys on siis hyvin funktionalistinen: kieli on sen mukaan 

merkityksen välittämistä palveleva symbolijärjestelmä. Muodon ja merkityksen erotta-

maton analyysi kaikilla kielen tasoilla tarkoittaa myös sitä, että syntaksin autonomisuus 

kielletään. (Onikki-Rantajääskö 2010: 47.) Funktionaaliseen kielitieteelliseen ajatteluun 

pohjautuu myös se kognitiivisen kieliopin lähtökohta, että kielioppi syntyy ja elää käyt-

tötilanteessa. Mitä useammin rakennetta käytetään, sitä syvemmin se juurtuu kieliop-

piimme. Kielioppi rakentuu käytettyjen ilmausten ja niistä tehtyjen eritasoisten abstrakti-

oiden pohjalta. Kielioppi on siis ennen kaikkea päässämme ja rakenteet juurtuvat kogni-

tioomme. (Kotilainen & Herlin 2012: 16.) 

 

Kognitiivisen kielitieteen suuntaus on voimistunut 1980- ja 1990-luvulla. Lyhyesti sanot-

tuna kognitiivisen kielitieteen kielioppi pyrkii esittämään järjestäytyneen luettelon kielen 

konventionaalisista yksiköistä. Esimerkiksi morfeemit, sanat, idiomaattiset ilmaukset, 

grammaattiset rakenteet kuvataan samojen periaatteiden mukaan. Ne ovat kielen symbo-

lisia yksiköitä, joilla on oma sisäinen rakenteensa ja jotka voivat eri tavoin yhdistyä laa-

jemmiksi kokonaisuuksiksi. (Leino 2001: 13.) Langackerin kattava kuvaus alan teoreet-

tisista lähtökohdista ja sovelluksista on kaksiosainen teos Foundations of Cognitive 

Grammar (1987, 1991). Eräs kognitiivisen keliopin peruskäsitteistä on kielenyksikkö. 

Langacker määrittelee kielenyksikön kognitiiviseksi rakenteeksi, jonka puhuja hallitsee 

siinä määrin, että rakenteen käyttö on pitkälti automatisoitunutta. Puhujan ei tarvitse siis 

kiinnittää huomiota sen yksittäisiin osiin, niiden järjestykseen tai ponnistella yksikön ko-

koamiseksi. Yksikkö on siinä määrin vakiintunut, että se aktivoituu ja toteutuu yhtenäi-

senä kokonaisuutena. (Langacker 1987: 57–58.) Kielenyksikön ajatellaan abstrahoituvan 

käyttötapahtumista. Sanat esiintyvät tietyissä konteksteissa ja niiden omaksuminen pe-

rustuu toistumiseen näissä konteksteissa ja kontekstiryhmissä. Kielellisten yksiköiden 

merkitys siis syntyy niiden esiintymiskonteksteista. (Kotilainen & Herlin 2012: 16.) 
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Aluksi Langackerin mallia kutsuttiin tilakieliopiksi (space grammar). Kuvausmallin ydin 

onkin juuri sijainteihin liittyvien avaruudellisten suhteiden merkitysjäsennyksen hahmot-

taminen. Väljässä merkityksessä mallia voikin pitää lokalistisena: abstraktit merkitys-

jäsennykset kuvataan samoilla keinoin kuin havaittavia tilasuhteita kuvaavat. Jokaisessa 

merkityshahmossa on aina kuvio suhteessa taustaan. Näiden kahden suhde voi toteutua 

usealla eri tasolla, ja tällöin kuviokin jakaantuu korosteisempaan ja taka-alaisempaan 

osaan. Toinen kognitiivisen kieliopin runsaasti käyttämä käsite on kehys. Kehys on 

tausta, jota vasten kielenyksikön keskeisin merkitys, hahmo, esitetään. Langackerin ta-

vanomainen esimerkki tästä on hypotenuusa. Sana on käsitettävissä vain suorakulmaisen 

kolmion kehyksessä, josta se hahmottaa pisimmän sivun. Langackerin toinen esimerkki 

on ympyrä ja sen osa kaari (arc), yhtenäinen viiva, joka kaartuu. Kummankin käsitteen 

ymmärtämiseksi on ymmärrettävä myös kolmion ja ympyrän käsitteiden taustalla oleva 

laajempi geometrinen ajattelutapa ja traditio. (Langacker 1987: 183–189; Leino 2003: 

66.)  

 

Kognitiivisen kieliopin mukaan kielelliset yksiköt, kuten morfeemit, sanat ja ylipäätään 

kaikki kielen symboliset rakenteet, ovat predikaatioita, jotka hahmottavat tietyn entitee-

tin. Entiteetit puolestaan jaetaan kahteen ryhmään, olioihin ja relaatioihin. Tyypillinen 

olion hahmottava predikaatio on substantiivi. Relaatioita taas on useanlaisia. Keskeinen 

relaatiotyyppi on temporaalinen relaatio eli prosessi, jonka hahmottaa finiittimuotoinen 

verbi. Toinen relaatiotyyppi on atemporaalinen, jollaisen hahmottavat muun muassa ad-

jektiivit, paikallissijat ja adpositiot. Predikaatioiden hahmottamat entiteetin esitetään aina 

suhteessa kehykseen. (Leino 2001: 86.)  

 

Siinä missä kognitiivinen kielioppi on keskittynyt kuvaamaan pääosin semanttista napaa, 

konstruktiokielioppi painottaa selvästi enemmän rakenteen kuvausta. Merkityksen ku-

vausta konstruktiokieliopin mukaisessa analyysissä on vain sen verran kuin syntaktisten 

ilmiöiden selittämiseksi on välttämätöntä. Konstruktio esitetään siinä attribuutti-arvo-

matriisina eli joukkona konstruktion rakenneosia kuvaavia attribuutteja (piirteitä) ja nii-

den arvoja. Attribuutti-arvo-matriisissa on yleensä kaksi piirrekimppua, syn ja sem. Syn 

kuvaa konstruktion syntaktisia ominaisuuksia, sem puolestaan semanttisia ominaisuuksia. 
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Piirrekimput ovat kuitenkin elimellisesti yhteydessä toisiinsa ja konstruktioiden yhdistä-

misessä tasa-arvoisia. (Leino 2003: 64–65.)  

 

Piirrekimppujen täsmällisemmistä piirremerkinnöistä cat tarkoittaa syntaktista kategoriaa 

ja frame semanttista kehystä eli mielikuvaskeemaa. Case on sijamuoto ja gf [grammatical 

function] kieliopillinen funktio, jolla tarkoitetaan suurin piirtein lauseenjäsenasemaa. 

Lekseemiä tarkoitetaan merkinnällä lxm, persoona on pers ja aikamuoto tns. Piirteiden 

arvoista taas S [Sentence]tarkoittaa lausetta, NP substantiivilauseketta, nom nominatiivia, 

subj subjektia ja part partitiivia. VP on verbilauseke, V verbi, AP adjektiivilauseke, sg3 

yksikön kolmas persoona, pres preesens, pret preteriti ja obj on objekti. Konstruktilla 

tarkoitetaan kuvauksessa sitä muodostelmaa, jossa kaikki leksikaalinen aines on sijoitet-

tuna paikalleen, ja se on muodostettu varsinaisen konstruktion avulla.  Kuviossa 1 lause 

Kalle antaa pallon Villelle esitetty konstruktina Leinoa mukaillen. (Leino 2003: 78–79.) 

Kuvio 1: Kalle antaa pallon Villelle konstruktiokieliopin mukaan kuvattuna (Leino 2003: 

79). 

 

Kognitiivisen kieliopin ja konstruktiokieliopin eräs leimallinen yhteinen ominaisuus on, 

että ne ovat niin sanotusti unifikaatiopohjaisia kielenkuvausmalleja. Näin ne liittyvät laa-

jempaan kielenkuvausmallien perheeseen, johon kuuluu esimerkiksi sellaisia jäseniä kuin 
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GPSG (General Phrase Structure Grammar) ja HPSG (Head-driven Phrase Structure 

Grammar). Tähän ryhmään kuuluvat myös monet tietokonelingvistiikan formalismit. 

 

Unifikaatiolla tarkoitetaan näissä lähestymistavoissa kahden piirrerakenteen yhdistävää 

operaatiota, joka kytkee nämä kaksi kolmanteen rakenteeseen, joka yhdistää näitä kahta. 

Unifikaatio on mahdollista vain, jos alkuperäiset kaksi rakennetta eivät ole ristiriidassa 

keskenään. Kyse on siis keskenään yhteensopivien osien yhdistämisestä kokonaisuu-

deksi. Esimerkiksi mainituista piirrerakenteista tai -matriiseista [cat NP case nom] ja [cat 

NP theta ag] voidaan unifioida yhdeksi piirrematriisiksi [cat NP case nom theta ag]. Jos 

taas alkuperäisissä rakenteissa on ristiriitaisuuksia, kuten on esimerkiksi piirteiden [case 

nom] ja [case all] kohdalla, unifikaatio ei tule kysymykseen. (Leino 2003: 96.) 

 

Unifikaatiopohjaisuudesta johtuen konstruktiokieliopissa ja kognitiivisen kieliopissa esi-

tetyt kielen rakenteen perusyksiköt (konstruktio ja skeema) ovat perusluonteeltaan hyvin 

samanlaisia. Kummankin teorian mukaan perusyksiköt ovat välttämättä osia, jotka sovi-

tetaan yhteen, eivätkä kategorioita, joita järjestellään yhteen tiettyjen sääntöjen perus-

teella. Konstruktiokieliopissa sekä kielellisen muodon että merkityksen rakentaminen on 

juuri konstruktioiden yhteensovittamista suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Koko unifikaa-

tionäkemyksen perusajatus ilmenee juuri siinä, että kielellisten yksiköiden yhdistelemi-

nen suuremmiksi kokonaisuuksiksi on erillisten mutta limittäisten palasien yhteensovit-

tamista. Tässä prosessissa mitään ei muuteta miksikään muuksi, kuten tapahtuu useim-

missa sääntöpohjaisissa kielioppimalleissa. (Leino 2003: 97–98.) 

 

Myös Adele Goldbergin mukaan konstruktiokieliopilla on monia yhteisiä periaatteita 

kognitiivisen kielentutkimuksen kanssa. Näistä hän (Goldberg 2013: 16.) mainitsee esi-

merkiksi seuraavat: 

 

a. Semantiikka perustuu puhujan tulkintoihin (englannin construals) tilan-

teesta, ei objektiivisiin totuusehtoihin. 
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b. Semantiikka, informaatiorakenne ja pragmatiikka liittyvät toisiinsa; kaikilla 

on roolinsa kielellisissä toiminnoissa. Nämä toiminnot ovat osa käsitejärjes-

telmäämme, eivät erillisiä modulaarisia komponentteja. 

c. Kielen tärkein tehtävä on informaation välittäminen. Tämän vuoksi muodol-

liset eroavaisuudet ovat hyödyllisiä siinä mielessä, että ne välittävät merki-

tyseroja ja pragmaattisia eroavaisuuksia. 

d. Sosiaalinen kognitio ja ruumiillinen kokemus nähdään olennaisena osana op-

pimista ja merkitystä. 

 

 

2.2. Konstruktiokieliopin alkuvaiheet 

 

Konstruktiokielioppi sai alkunsa Yhdysvalloissa, Berkeleyn yliopistossa, 1980-luvulla ja 

on kehittynyt erityisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Sen jälkeen teoria on ollut nou-

seva näkemys erityisesti kognitiivisen kielentutkimuksen alalla. Konstruktiokieliopin 

voidaan katsoa saaneen alkunsa vuonna 1988, kun ilmestyi esimerkiksi alan varhaisiin 

merkkiteoksiin lukeutuva artikkeli Regularity and Idiomacity in Grammatical Construc-

tions (Fillmore, Kay & O’Connor 1988). Myös Suomessa teoriaa käsiteltiin hyvin tuo-

reeltaan Jan-Ola Östmanin julkaistessa samana vuonna aihetta käsittelevän artikkelin 

Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirjassa (Jan-Ola Östman: 1988). 

 

Konstruktiokieliopin kehittymiseen tärkeänä alkuna oli Fillmoren sijakielioppi, jossa lau-

seen nähdään koostuvan predikaatista ja sen argumenteista eli semanttisista rooleista tai 

sijoista. Fillmore esittelee esimerkkejä näistä sijoista ”The Case for Case” -artikkelissaan 

(Fillmore 1968). Fillmoren esittelemiä semanttisia sijoja ovat Agentiivi, Instrumentaali, 

Datiivi, Faktitiivi, Lokatiivi ja Objektiivi. Agentiivi on tyypillisesti sellaisen elollisen 

olion sija, joka käsitetään verbin ilmaiseman toiminnan alkuunpanijaksi, esimerkiksi 

Jussi lauseessa Jussi avasi oven. Instrumentaali on puolestaan sellaisen elottoman voiman 

tai esineen sija, joka on kausaalisesti osallisena verbin ilmoittamassa toiminnassa. Tällai-

nen on avaimella lauseessa Ovi aukeaa avaimella. Datiivi on sellaisen elollisen olion sija, 
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johon verbin ilmaisema toiminta tai asiaintila vaikuttaa, esimerkiksi Jussi lauseessa Jussi 

uskoi voittavansa. Faktiivi on sellaisen esineen tai olion sija, joka syntyy verbin kuvaa-

man toiminnan tai asiaintilan seurauksena tai ymmärretään verbin merkityksen osaksi. 

Fillmore tulkitsee ilmeisesti faktiiveiksi useimmat tulos- ja sisällönobjektit. Lokatiivi on 

sija, joka osoittaa verbin ilmaiseman toiminnan tai asiaintilan paikan tai suunnan.  Esi-

merkiksi kauppaan lauseessa Liisa vei Jussin kauppaan edustaa lokatiivia. Objektiivi on 

neutraalein sija, joka vastaa mitä tahansa, mitä voidaan kuvata substantiivilla, jonka roo-

lin verbin ilmaisemassa toiminnassa tai asiaintilassa osoittaa verbin itsensä semanttinen 

tulkinta. (Fillmore 1968: 24–25; Leino 2010: 88.) Näiden sijaroolien suoria jatkajia aina-

kin tehtävältään konstruktiokieliopissa ovat theeta-roolit eli semanttiset roolit, kuten 

agentti, instrumentti ja lokaatio (Leino 2003: 90).  

 

Fillmoren, Paul Kayn ja Mary Kay O’Connorin artikkeli keskitti huomion komponenti-

aaliselle mallille ongelmallisiin idiomaattisiin rakenteisiin. Idiomit ovat kielellisiä ilmai-

suja, jotka ovat monin tavoin syntaktisesti ja semanttisesti omaperäisiä mutta isompia 

kuin sanat. Tästä syystä niitä on myös vaikea määrittää osaksi leksikkoa. Artikkelin kir-

joittajien mukaan kielen rakenteen idiomaattisuuteen kuuluu myös se, että iso rakenne 

voi erota semanttisesti niistä pienemmistä rakenneosista, joiden avulla voidaan muodos-

taa ison rakenteen kanssa morfosyntaktisesti yhdenkaltainen muoto. Artikkelissa erotaan 

useita idiomien lajeja. Yksi jaottelu koskee kieliopillisia ja kieliopin ulkopuolisia (ext-

ragrammatical) idiomeja. Viimeksi mainittujen ominaisuuksiin kuuluu, että mikään muu 

kieliopista tietämämme ei auta meitä ennakoimaan, että rakenteet ovat kielessämme mah-

dollisia. (Fillmore ym. 1988: 501–505.) Kieliopin ulkopuolisesta idiomista William Croft 

käyttää esimerkkeinä englannin ilmaisuja all of a sudden ja in point of fact, joista huomaa, 

että rakenteissa käytetään tavallisia sanoja, mutta niiden syntaksi on erikoislaatuista. Epä-

tavallinen on esimerkiksi pelkkä adjektiivinen a sudden sanan of jälkeen. Näitä idiomeja 

ei siis voida ymmärtää yleisistä kielioppisäännöistä käsin. (Fillmore ym. 1988: 505; Croft 

2001: 15.) 

 

Toinen erottelu artikkelissa tehdään substantiivisen ja formaalisen idiomin välillä. Sub-

stantiiviset ovat leksikaalisesti spesifejä, kuten edellä mainitut. Formaaliset on omistettu 

pragmaattisiin tarkoituksiin, joita ei voi niiden muodosta päätellä. Erityisen haasteen 
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komponentiaaliselle mallille asettavat skemaattiset idiomit. Nämä voivat sisältää koko-

naisia syntaktisia kategorioita, joita voivat edustaa monet erilaiset sanat ja fraasit. Fillmo-

ren mukaan idiomit on sisällytettävä paremmin kielioppiin ja siksi ne on käsitettävä kon-

struktioiksi. Olennainen havainto on, että kahden tai useamman muodon yhteen liittämi-

nen harvoin tuottaa minkäänlaista merkitysketjua, jossa muotojen yksinään kantamat 

merkitykset jotenkin ketjuuntuisivat. (Fillmore ym. 1988: 505.) 

 

Sekä kognitiivista kielioppia että konstruktiokielioppia voidaan pitää vastavetoina yhdys-

valtalaisessa kielitieteessä vallassa olleelle Noam Chomskyn generatiiviselle transfor-

maatiokieliopille. Fillmore oli artikkelissaan The Case for Case reagoinut Chomskyn sy-

värakenteen käsitettä vastaan. Hänen mielestään ”syvärakennetta” piti etsiä lähempää se-

mantiikkaa. Chomskyn teorian esittämien universaalien ja synnynnäisten perusrakenne-

osien ja niillä tehtävien operaatioiden sijaan konstruktiokielioppi korostaa kielen vakiin-

tuneita muodon ja merkityksen yhteenliittymiä. Toinen olennainen ero näiden kahden 

teorian välillä on, että konstruktiokieliopin pyrkimyksenä on selvittää kielen kaikki ra-

kenteet, ei vain yleisempiä. Tutkimuksen kohteeksi tulevat myös niin kutsutussa kielen 

periferiassa olevat, monimutkaisemmat rakenteet. (Leino 2010: 71–97.) 

 

Konstruktiokieliopilla on kuitenkin yhteys chomskylaiseen perinteeseen siten, että kum-

matkin teoriat lähtevät kieliopin generatiivisuuden periaatteesta. Generatiivisuus käsite-

tään tässä siten, että malli kuvaa vain ja ainoastaan kieliopilliset ilmaukset ja formalisoi 

ne tarkasti ja eksplisiittisesti. (Räsänen 2010: 38.) Generatiivisuuden ja formalisoitavuu-

den lisäksi alkuperäisiä, Fillmoren esittämiä teorian periaatteita ja vaatimuksia ovat esi-

merkiksi eri kielitieteen tasojen (fonologia, morfologia, syntaksi, semantiikka ja pragma-

tiikka) integroiminen sekä teorian yhtäpitävyys ihmisen kognitiosta ja sosiaalisesta vuo-

rovaikutuksesta tehtyjen havaintojen kanssa. Kielitieteen tason integroiminen oli reaktio 

muiden syntaksia koskevien teorioiden komponentiaalista mallia vastaan. Tässä mallissa 

ilmaisun eri ominaisuudet, kuten äännerakenne, syntaksi ja merkitys, nähdään erillisinä 

komponentteina, joiden välistä informaatiota välittää vain sanasto eli leksikko. (Croft 

2001: 15.) Konstruktiokielioppi on puolestaan ei-modulaarista, koska se ei erottele muo-

toa, merkitystä ja funktiota erillisiksi, itsenäisiksi kielitieteen lohkoiksi (Räsänen 2010: 

38). 



  20 

 

 

2.3. Goldberg ja argumenttirakennekonstruktiot  

 

1990-luvulle asti konstruktiokielioppi oli harvojen tuntema ja vielä kehittymätönkin teo-

ria, jota pidettiin idiomaattisuuteen ja kielen reunailmiöihin keskittyvänä tutkimuksen 

alana. Konstruktio-opin käännekohtana ja näkyvimpänä julkaisuna voidaan hyvällä 

syyllä pitää Adele Goldbergin vuonna 1995 julkaistua teosta Constructions: A Construc-

tion Grammar Approach to Argument Structure. Tämän teoksen katsotaan luoneen yh-

teyden kognitiivisen kielentutkimuksen ja konstruktiokieliopin välille. Lisäksi se siirsi 

konstruktiokieliopin tutkimuksen painopisteen muotorakenteesta merkitykseen ja merki-

tyksen ja muodon suhteeseen (Leino 2010: 77–78).   

 

Goldbergin lähtökohtana on kehyssemantiikan ajatus siitä, että merkitykset tyypillisesti 

määritellään suhteessa johonkin taustakehykseen, joka voi olla struktuuriltaan tiheä. 

Goldberg käyttää esimerkkinä englannin sanaparia ceiling ja roof. Yksikerroksisen ra-

kennuksen päällys on ceiling, kun se suhteutetaan rakennuksen sisäosaan, roof taas silloin 

kun suhde koskee ulkopuolta. Goldbergin mukaan kehyssemantiikka koskee myös ver-

bejä, ja aivan kuin sanojenkin taustakehykseen, myös verbien vastaava sisältää runsaan 

kulttuuritiedon ja maailmantiedon. Tämä tieto on kielen puhujan hallitsemaa ja hyvin 

olennaista, kun ajatellaan esimerkiksi sellaisten verbien kuin marry (’mennä naimisiin’) 

ja riot (’mellakoida’) merkityksen rakentumista. (Goldberg 1995: 25–27.) 

 

Konstruktio on konstruktiokieliopin keskeinen käsite ja väline, jolle on annettu useita 

määrittelyjä. Konstruktiot ovat kielen vakiintuneita malleja ja kokonaisuuksia, joissa ta-

vallisesti yksi osa vaihtelee. Kielenpuhuja osaa täydentää nämä vaihtelevat kohdat sopi-

villa kielenyksiköillä. Kielenpuhujalla on jokin käsitys siitä, millaiset kielenainekset näi-

hin niin sanottuihin tyhjiin kohtiin tai aukkoihin sopivat, mutta tuota ainesta ei ole ennalta 

määrätty. (Leino 2010: 74.) Adele Goldberg (Goldberg 1995: 4.) määrittelee kirjassaan 

konstruktion seuraavasti: 
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C on konstruktio jossdef C on sellainen muodon ja merkityksen yhteenliit-

tymä <Fi, Si>, jossa jokin Fi:n tai Si:n piirre ei ole suoraan ennustettavissa 

C:n rakenneosista tai muista muualla määritellyistä konstruktioista. 

 

Goldbergin määrittely voidaan esittää selkeämmin niin, että konstruktio on mikä tahansa 

muodon ja merkityksen yhteenliittymä. Tämän kokonaisuuden merkitystä tai muotoa ei 

voi kuitenkaan kokonaan päätellä sen osien muodosta tai merkityksestä. Tässä olennaista 

on siis merkityksen ennustamattomuus. Tätä määritelmää on kritisoitu liiallisesta keskit-

tymisestä merkitykseen, ja myöhemmässä määritelmässään Goldberg käyttääkin merki-

tyksen tilalla funktiota (Goldberg 1998: 205). Tärkeätä alkuperäisessä tulkinnassa on 

myös se, että konstruktio sisältää juuri sille ominaista informaatiota, jota ei ole muualla 

kielen järjestelmässä ilmaistu (Leino 2010: 92). Nämä muodon ja merkityksen yhteenliit-

tymät on kuvattava sellaisenaan, eikä niitä pidä jättää yksittäisten muotojen liittämistä 

johdettavaksi erityisestä sääntöjoukosta. Eri kielenyksiköitä ei kohdella eri tavalla, vaan 

niin sanat kuin lauseetkin sisältävät konstruktio-ominaisuuksia, eli ne voivat olla kon-

struktioita, jotka muodostavat kuvatun kielen kieliopin. (Leino 2010: 73.) 

 

Konstruktioita voidaan erotella sen mukaan, miten skemaattisia eli ”luurankomaisia” ne 

ovat (Croft 2005: 274; Kamppi 2012: 33) Kaikkein skemaattisimpiin kuuluvat yksinker-

taiset peruslausekonstruktiot eli argumenttikonstruktiot määrittävät tapahtumia, joiden 

voidaan katsoa olevan ihmisen kokemukselle perustavanlaatuisia. Kielen peruslause-

ketyypeillä koodataan yleisiä tapahtumia, kuten sellaisia, joissa joku tekee jollekin toi-

selle jotain (Pekka lyö Jukkaa), jokin liikkuu (Pekan nyrkki heilahtaa Jukan leukaan), 

joku aiheuttaa jonkin muutoksen (Pekka saa Jukan horjahtamaan.), joku kokee jotain 

(Jukka pyörtyy) ja niin edelleen. Esimerkkilauseeni tässä ovat omiani. (Goldberg 1995: 

39.) 

 

Vuoden 2006 teoksessaan Constructions at Work Goldberg keskittyy argumenttirakenne-

analyysin sijaan kielen generalisaation luonteen selvittämiseen. Tämä pätee sekä aikuis-

ten kieltä koskevan tiedon että lasten kielenoppimisen kohdalla. Teoksessa hän pyrkii 



  22 

 

 

selvittämään, miten ja miksi konstruktiot voidaan oppia ja miten kieltenväliset ja kielen-

sisäiset yleistykset voidaan selittää. Kauttaaltaan teos korostaa konstruktioiden funktiota. 

(Goldberg 2006: 3.) 

 

Kaiken kaikkiaan Goldbergin ajattelu on ollut hyvin vaikutusvaltaista. Se on osaltaan in-

spiroinut alan fennististä tutkimusta, esimerkiksi Pentti Leinon työryhmän teosta Roolit 

ja rakenteet (2001). Myös Ison suomen kieliopin muotti-termi nojaa paljon Goldbergin 

ajatteluun. Goldbergin käsitykset ovat saaneet myös kritiikkiä osakseen esimerkiksi Lan-

gackerin taholta. Langacker nostaa esiin ongelmana sen, kuinka Goldbergin käsityksen 

mukaan yhden verbin eri merkitykset johtuisivat aina siitä konstruktiosta, missä verbi 

kulloinkin esiintyy. Tällöin hänen mukaansa jää huomiotta verbin mahdollinen, konstruk-

tiovaihtelusta riippumaton polysemia. Langacker pitääkin tätä osoituksena Goldbergin 

analyysitavan sortumisesta sääntö–lista -harhaan. (Kotilainen & Herlin 2012: 15.) 

 

 

2.4. Konstruktiokieliopin ominaispiirteet 

 

Goldbergin mukaan eräs konstruktiokieliopin teorian olennainen, vaikkakaan ei välttä-

mättä kaikkien soveltajien hyväksymä, periaate on jo kognitiivisen kieliopin yhteydessä 

mainittu käyttöpohjaisuus. Konstruktiot ovat kielenkäyttäjien kokemusperäisiä ilmaus-

ten malleja. Jokainen kielenkäyttäjä tekee yleistyksiä kuulemistaan ilmauksista ja siitä, 

miten ne liittyvät ympäröivään todellisuuteen. (Leino 2010: 75–76.) Samoin voidaan hah-

mottaa myös lapsen kielenoppimisprosessi: lapsi tekee ilmaisujen muotorakenteesta ja 

merkityksestä havaintoja, joiden avulla hän voi tehdä yleistyksiä siitä, millaisia ilmauksia 

käytetään esimerkiksi suomen kielessä kuvaamaan kutakin tilanne- tai tapahtumatyyppiä. 

Lapsi kuulee esimerkiksi seuraavat lauseet: Kalle söi omenan. Liisa söi lounaan. Kissa 

söi hiiren. Näistä lauseista lapsi voi päätellä, minkälaista tilannetta kuvaamaan syödä-

sanaa käytetään ja esimerkiksi sen, että söi-sanan jälkeiset sanat loppuvat n:ään. Käyttö-

pohjaisuutta konstruktiokielioppiin tuo nimenomaan se seikka, että sen tekemät yleistyk-

set perustuvat todellisen kielenkäytön aineistoihin. (Leino 2010: 81–82.) 



  23 

 

 

Yleistyksistä pääsemme toiseen konstruktiokieliopin tärkeään periaatteeseen, skemaat-

tistumiseen. Termi skeema on myös peräisin Langackerin kognitiivisesta kieliopista, 

jossa käsitettä käytetään yleistyksen merkityksessä. Skeemat kuvaavat kielellisistä il-

mauksista tehtyjä yleistyksiä eri abstraktiotasolla. Kielenpuhuja abstrahoi konkreettisista 

ilmauksista ja spesifisistä rakenteista niiden yhteisen aineksen skeemaksi. Skemaattistu-

minen on suhde skeeman ja sen toteutuman välillä.  Se voi olla täydellistä tai osittaista 

sen mukaan, kuinka täydellisesti skeeman kuvaama yleistys ja toteutuman yksityiskohdat 

sopivat toisiinsa. (Onikki 1994: 113–114.) 

 

Kognitiivisessa kielentutkimuksessa havainnollistetun mallin mukaan kielen yksiköt va-

rioivat skemaattisuutensa suhteen. Yksittäiset morfeemit ja verbit ovat spesifisiä yksik-

köjä, joilla on tietty fonologinen rakenne ja jotka hahmottavat semanttisesti melko täs-

mällisesti juuri tietynlaisen entiteetin. Kieliopilliset rakenteet ja kategoriat, kuten eksis-

tentiaalilause ja transitiiviverbi, ovat skemaattisempia. Transitiiviverbi hahmottaa kahden 

olion välisen suhteen prosessina, jossa toinen on toista korostuneempi ja suuntaa tyypil-

lisesti toimintansa toiseen. (Leino 2001: 13.) Konstruktiokieliopin kannalta on olennaista, 

että kielenoppimisprosessissa yleistämällä omaksutaan säännöt, joiden perusteella pää-

tellään esimerkiksi se, mikä verbi vaatii elollistarkoitteisen nominatiivisen lauseenjäse-

nen tai mitkä verbit muodostavat intrasitiiviverbien luokan. Näin on mahdollista abstra-

hoida argumenttirakenne, jossa kyseisen kaltaista verbiä voidaan käyttää. (Leino 2010: 

82–83.) 

 

Kolmas olennainen piirre konstruktioissa on niiden vakiintuneisuus. Symbolisten kielel-

listen merkkien muodon ja merkityksen suhde on mielivaltainen. Merkkien käyttö perus-

tuu konventioihin, eikä sillä ole niistä riippumatonta syytä. Tämä koskee niin yksittäisten 

sanojen kuin lausehahmojenkin merkitystä. Konventionaalisuus mahdollistaa konstrukti-

oiden symbolisen luonteen, muodon ja merkityksen yhteenliittymisen. Kielenoppijan te-

kemät yleistykset koskevat siis sekä ilmausten muotoa että merkitystä. Lopputuloksena 

tästä on malli kielellisestä ilmauksesta ja sen merkityksestä. Skemaattistuminen on puo-

lestaan tärkeää kielen luovalla käytölle, jonka avulla yhä uusia merkityksiä voidaan il-

maista. Konventionaalisuus ja vakiintuneisuus ovat niitä piirteitä, jotka ovat niin ikään 
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yhteisiä konstruktiokieliopin konstruktion käsitteelle ja Langackerin kielenyksikön mää-

ritelmälle. (Leino 2010: 83–84.) 

 

Langackerin mukaan on selvää, että konventionaalisuus on asteittaista. Kielenyksikkö voi 

olla koko kieliyhteisön yhteisesti käyttämä, huomattavan alaryhmän, kuten murrealueen 

puhujien tai esimerkiksi ammattiryhmän käyttämä tai sitten sitä käyttää hyvin pieni kie-

lenpuhujien joukko. (Langacker 1987: 62.) Tämä on tärkeä konstruktioiden konventio-

naalistumista koskeva seikka, jonka valossa on nähtävä myös havainnoimani X on ADJ 

V-mAAn -konstruktion murrevariaation tutkimus ja murteiden konstruktioiden tutkimus 

yleisesti.   

 

Eräs keskeinen osa konstruktiokieliopin käsitteistöä on unifikaatiolle läheistä sukua oleva 

perintä (eng. inheritance). Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin laajempi konstruktio 

sisältää osanaan pienemmän konstruktion. Tuossa tapauksessa pienemmän konstruktion 

sisältämää informaatiota ei tarvitse sisällyttää erikseen laajempaan, vaan laajemmassa 

konstruktiossa on vain viittaus pienempään. Kielellisten elementtien yhdistymistä kuvaa 

unifikaation ja perinnän lisäksi konstruktiokieliopissa myös käsite toteutus (instantiai-

tion), joka vastaa kognitiivisen kieliopin käsitettä elaboraatio. Tällä käsitteellä tarkoite-

taan tilannetta, jossa spesifisempi aines edustaa jotakin vähemmän spesifiä tai skemaatti-

sempaa. Kaikki todellisen kielenkäytön ilmaukset toteuttavat näissä spesifimmissä muo-

doissa ne konstruktiot, joista ne on koottu ja joiden mukaan ne on muodostettu. (Leino 

2003: 98.) 

 

Konsruktionistiset teoriat eivät johda konstruktiota toisistaan, kuten tehdään generatiivi-

sissa näkemyksissä. Sen sijaan kielen ilmaukseen sisältyy tyypillisesti useampien erilaisia 

konstruktioiden kombinaatio. Esimerkiksi ilmaus What did Liza buy Zach? sisältää Gold-

bergin mukaan seuraavat konstruktiot: a) konstruktiot Liza, buy, Zach, do b) ditransitiivi-

konstruktio c) kysymyskonstruktio d) subjektin ja apuverbin käänteisyys -konstruktio e) 

konstruktio VP ja f) konstruktio NP. (Goldberg 2006: 10.) 
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2.5. Monet konstruktiokieliopit ja tutkimuksen suuntaukset 

 

Konstruktiokieliopin syntymisen jälkeen on kehittynyt joukko hyvinkin erityyppisiä kou-

lukuntia, jotka tunnustavat omikseen monet konstruktiokieliopin perusperiaatteet, mutta 

jotka muuten eroavat huomattavastikin toisistaan. Esimerkki koulukuntien välisestä 

erosta on niiden kuvausvälineistöjen erot. Yleisesti ottaen konstruktiokieliopissa käyte-

tään laatikkodiagrammimallia konstituenttirakenteen kuvaamiseen ja piirrekimppuku-

vausta yksityiskohtaisen kieliopillisen informaation merkitsemiseen. Fillmoren ja Kayn 

käyttämä kuvausmalli on yksityiskohtaisempi verrattuna Goldbergin käyttämään malliin. 

Syy tähän on siinä, että Goldberg keskittyy tarkastelemaan pientä osa-aluetta kielessä, 

siis argumenttirakennetta ja vakiintuneita argumenttikonstruktioita. Goldbergin kuvaus-

tapa lähenee osin myös kognitiivista kielioppia muita koulukuntia enemmän. (Leino 

2010: 75–76.) 

 

Kirjassa Oxford Handbook of Construction Grammar esitellään useita eri konstruktiokie-

liopin alalajeja. Näitä ovat esimerkiksi ”merkkikonstruktiokielioppi” (Sign Based Const-

ruction Grammar SCG), Embodied Construction Grammar, (ECG), radikaalikonstruk-

tiokielioppi, kognitiivinen konstruktiokielioppi ja myös kognitiivinen kielioppi (Hoff-

mann & Trousdale 2013). Merkkikonstruktiokieliopin edustajan Laura Michaelisin mu-

kaan koulukunnan perusajatus on, että kieli koostuu merkeistä, kielellisen informaation 

komplekseista, jotka sisältävät muodon, merkityksen ja käytön rajoitukset. Konstruktiot 

ovat näkemyksen mukaan nimenomaan välineitä tai keinoja, joilla yksinkertaisemmista 

merkeistä muodostetaan monimutkaisempia. (Michaelis 2013: 133.) William Croftin 

luoma radikaalikonstruktiokielioppi sai alkunsa typologisen tutkimuksen tulosten ja uu-

demman syntaksin teorioiden herättämien kysymyksien yhteen kokoamisesta. Teoria on 

muita konstruktioteorioita vähemmän formaalinen muun muassa siksi, että se hylkää niin 

sanotun rakennuspalikkamallin. Tämän käsityksen taustalla on näkemys, jonka mukaan 

kieliopillisia kategorioita ei ole itsenäisinä ilman niitä määritteleviä konstruktioita. (Croft 

2001: 15–19.) 
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Teoksessaan Constructions at Work myös Goldberg sisällyttää Langackerin kognitiivisen 

kieliopin konstruktiokieliopin kirjoon ja sen yhdeksi päähaaraksi. Hän erottelee omaksi 

haarakseen myös unifikaatiokonstruktiokieliopin (UCxG), joksi hän nimittää Fillmoren, 

Kayn ja O’Connorin ajattelun traditiolle perustuvaa lähestymistapaa. Tälle suuntaukselle 

on juuri ominaista piirrematriisiformalismin käyttäminen kuvauksessa. (Goldberg 2006: 

205–206; Leino 2010: 84–86.) Suuntauksen yleisesitys on Mirjam Friedin ja Jan-Ola Öst-

manin kirjoittama Construction Grammar: A Thumbnail Sketch (Fried & Östman 2004). 

 

 

2.6. Konstruktioiden tutkimus Suomessa 

 

Suomen kielen tutkimuksessa konstruktiokieliopin alalla ovat verbikonstruktiot olleet 

keskiössä. Tämä selittyy paljolti sillä, että verbi on keskeisessä asemassa lauseessa. Jo 

mainittu Pentti Leinon työryhmän Roolit ja rakenteet keskittyy tarkasti rajattuun aluee-

seen, antaa-verbin ympärille rakentuvaan ANTAA-konstruktioon ja sen lähikonstrukti-

oihin. Keskeistä työryhmän tutkimukselle oli aineiston rajaus: käsiteltävinä ovat vuoden 

1642 Biblian henkilöön viittaavan allatiivin (sinulle, minulle, hänelle, meille) sisältämät 

lauseet. Antamisverbien lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan muita morfosyntaksisesti sa-

mankaltaisia verbejä, ja näin se laajenee suomen kielen morfosyntaksin keskeisten ilmi-

öiden kuvaukseksi. (Kotilainen & Herlin 2012: 8–9.) 

 

Viime aikoina tutkimuksessa on yhdistetty konstruktiokieliopin omaa, formaalimpaa ku-

vaustapaa kognitiivisen kieliopin semantiikasta lähtevän tutkimusotteen kanssa. Tätä 

suuntaa edustaa yksi Suomen konstruktiokieliopin tutkijoista, Jaakko Leino, joka on tut-

kinut suomen permissiivirakenteita (Leino 2003). Rakenne muodostuu infinitiivistä ja sen 

genetiivimuotoisesta subjektista sekä muista mahdollisista määritteistä kuten objektista. 

Rakenne kuitenkin liittyy nykysuomessa vain verbeihin antaa, käskeä, sallia ja suoda. 

Nämä hallitsevat verbit ovat Leinon tutkimuksessa konstruktiokieliopin periaatteen mu-

kaisesti rakenteen elimellinen osa. Keskeistä Leinon tutkimuksessa on permissiiviraken-

teen kehityksen kuvaus kieliopillistumisen näkökulmasta. Yhteistä Pentti Leinon työryh-
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män ja Jaakko Leinon tutkimuksille on, että niissä verbin tulkinnan katsotaan olevan alis-

teinen konstruktion tulkinnalle. (Kotilainen & Herlin 2012: 10.)  Tämä ilmenee esimer-

kiksi Roolit ja rakenteet -teoksessa siten, että ANTAA-konstruktio voi tuottaa ditransitii-

visia tulkintoja hyvin moninaisille verbeille (Leino ym. 2001: 247; Kotilainen & Herlin 

2012: 10). Elävä kielioppi -teoksessa ilmestyneessä Pentti Leinon artikkelissa (Leino 

2005) puolestaan konstruktiomerkityksen voidaan nähdä antautuvan verbimerkitykselle 

(Kotilainen & Herlin 2012: 11). 

 

Ilona Herlinin ja Lauri Kotilaisen toimittamassa Verbit ja konstruktiot -teoksessa tarkas-

tellaan myös verbikonstruktiota. Olen jo maininnut Ilona Herlinin artikkelin alkaa tehdä 

ja alkaa tekemään -muodosta. Niina Kampin artikkeli käsittelee argumenttirakennekon-

struktioiden antia sanakirjatyölle Nykysuomen sanakirjan deskriptiivisistä -ise-johtimel-

lisista verbeistä kirjoitettujen sanakirja-artikkelien kautta. Anni Jääskeläinen tutkii puo-

lestaan verkkoaineistojen avulla konkreettista tai metaforista ääntä kuvaavaa että pau-

kahti -konstruktiota ja mennä ja tulla -verbejä niiden yhteydessä.  Markus Hamusen pää-

kiinnostuksen kohteena omassa artikkelissaan on yksi konstruktio, niin sanottu koloratii-

virakenne (koira juosta jolkotti). Hamunenkin käyttää aineistona digitalisoituja murreai-

neistoja. Kirjan toisessa jaksossa Kendra Willsonin ja Lari Kotilaisen artikkelit fokusoi-

tuvat kielioppiin kieliopillistumisen ja standardoinnin näkökulmasta. Willsonin aihe on 

tarkemmin TUA-konstruktion (tehtyä, annettua) kehitys nykykäyttöönsä. Kotilainen taas 

tutkiin kieltoverbitöntä kieltokonstruktiota (vitut mä mitään töitä tee) ja sen myönteisen 

verbin saavaa lähirakennetta (vitut mä mitään töitä teen). Näiden kummankin syntaktinen 

poikkeavuus selittyy konstruktioajattelun kautta. (Kotilainen & Herlin 2012: 18–20.) 

 

Verbeihin keskittyvästä fennistisestä tutkimuksesta tekee poikkeuksen Katja Västin väi-

töskirja Verbittömät tapahtumanilmaukset (2012). Teoreettisena taustanaan kognitiivinen 

konstruktiokielioppi ja kehyssemantiikka Västi tutkii suomen verbittömien tapahtumanil-

mausten semanttisia ja syntaktisia ominaisuuksia esimerkkeinään LÄHDE-konstruktio 

(Oikeusasiamieheltä huomautus) ja KOHDE-konstruktio (Pakistanille rangaistus). 

(Västi 2012: 6.) Hänen mukaansa esitetyn kaltaiset verbittömät ilmaukset eivät luonte-

vasti selity vanhan analysointitavan ja selitysmallin mukaan siten, että kyse olisi vain 

rakenteellisesta ilmiöstä, ellipsistä. Yhä enemmän verbittömiä rakenteita tutkitaankin 
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kognitiivisen kielentutkimuksen alalla niiden omilla ehdoilla. Näin niille annetaan itse-

näinen asema, eikä analyysi perustu johonkin toiseen rakenteeseen. (Västi 2012: 13.)  

 

 

2.7. Konstruktiokielioppi ja variaation tutkimus 

 

Konstruktiokieliopin alusta lähtien, Fillmoren, Kayn ja O’Connorin idiomeja käsittele-

västä artikkelista saakka, ovat kielen periferiset ilmaisut olleet tutkimussuunnan kohteita. 

Suomessa Jan-Ola Östman oli mukana tässä suuntauksessa jo mainitussa artikkelissaan 

vuodelta 1988. Artikkelissa hän esimerkiksi toteaa, että konstruktiokielioppi ei rajoitu 

tavallisimpien rakenteiden analysointiin eikä edes välttämättä aloita rakenteista, jotka 

voidaan väittää universaaleiksi a priori (ilman kokemukseen perustuvaa tietoa). Päinvas-

toin suuntaus lähestyy kieltä ensisijaisesti sen monimutkaisemmista rakenteista käsin. Ai-

nostaan tällä menetelmällä voidaan luoda yleiskuva kielen kieliopin täydellisestä kuvauk-

sesta. (Östman 1988: 77.) Östman on tutkinut Sulvan wellerismejä konstruktioina. Wel-

lerismikonstruktioita suomen kielessä edustaa esimerkiksi lausahdus nyt sitä lähretään 

lujjaa, sano hämäläinen, kun katolta putos. Näissä yhdistyvät konstruktiokieliopin näke-

myksen mukaisesti tietty rakenne, merkitys ja funktio. Nämä muodostavat kokonaisuu-

den, jolla on oma paikkansa sulvalaisten kielen konstruktioiden verkostossa ja joka näin 

on täysimittainen osa Sulvan kieltä. Konstruktiokieliopin näkemys antaa mahdollisuuden 

integroida luontevasti sananparret ja muutkin sanonnat kielen kielioppiin. Kielikontak-

tienkin tutkiminen on välttämätöntä, jotta ymmärrys kielen ja kulttuurin jatkuvasta yh-

teispelistä syventyisi. (Östman 2001: 75.) 

 

Östmanin mukaan kieli ja kulttuuri kuuluvat siis erottamattomasti yhteen. Sulvalaiset elä-

vät sanonnoissaan ja sanontojensa mukaan. Sanonnat määrittelevät osaltaan sulvalaiset 

sulvalaisiksi. Konstruktiokielioppi on yleinen viestinnällinen lähestymistapa, jossa pyri-

tään ottamaan huomioon ihmisen kognitio ja sen asettamat vaatimukset, mutta myös ih-

minen kokonaisuutena. Tältä kannalta tärkeää on huomioida ihminen osana historiaa ja 

perinnettä. Kaikki ihmiset kasvavat tietyn kulttuurin ja kielen vaikutuspiirissä ja tästä kä-

sin toimivat myös kulttuurinsa alituisina luojina. Konstruktiokielioppi ei anna millekään 
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lausetyypille, edes positiiviselle deklaratiiviselle transitiiviselle päälauseelle, etulyönti-

asemaa. Tämän käsityksen valossa esimerkiksi Mitä rasvaisempi sen parempaa, Hyvää 

huomenta ja Nähdään ovat aivan yhtä keskeisiä suomen kieliopissa kuin Kalle pussaa 

Liisaa. Kaikki nämä ovat rakenteita, jotka eri abstraktit konstruktiot luvallistavat kieleen. 

Vaikka konstruktiokielioppi on kokonaisvaltainen lähestymistapa, alan kielitieteilijät 

ovat tutkineet usein nimenomaan kielen periferiaa. Tätä aluetta on aikaisempi tutkimus 

pitänyt vähempiarvoisena, ja periferiset ilmaisut on nähty vain kielen poikkeustapauk-

sina. 

 

Jan-Ola Östman kirjoittaa yhdessä Graeme Trousdalen kanssa konstruktiokieliopin käy-

töstä alueellisen variaation, erityisesti murteiden, tutkimuksessa myös teoksessa The Ox-

ford Handbook of Construction Grammar (Hoffmann & Trousdale 2013). Heidän mu-

kaansa alueelliset lektit ovat osittain erilaisten konstruktioissa tapahtuvien muutoksien 

tuloksia. Tietyt konstruktiot taas voivat yhdistyä puhujien mielessä johonkin alueelliseen 

kielen varianttiin. Tämä voidaan osoittaa puhujien atomisia, pienimpiä substantiivikon-

struktioita koskevan tiedon avulla. Esimerkiksi jotkut brittienglannin puhujat ovat tietoi-

sia, että käsitettä ’liike, joka myy alkoholia’ ilmaistaan kahdella eri muodolla, brittiläi-

sellä (off-license) ja amerikkalaisella (liquor store). Tämä tietämys on kuitenkin mahdol-

lista vasta, kun kielenkäyttäjä on lukenut tai kuullut sanaa käytettävän ja ymmärtää sen 

merkityksen. Tästä johtuen murresanastonkin tietämys on käyttöpohjaisuuteen perustu-

vaa. (Östman & Trousdale 2013: 478.) 
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3. KONSTRUKTION X on ADJ V-mAAn ANALYYSI 

 

3. 1. Konstruktion yleisyys murrealueilla. 

 

DMA:sta hakemieni esiintymien perusteella tarkastelin murrealueitten kaikkien -mAAn-

muotojen joukkoa. Adjektiivin kanssa esiintyvien konstruktioiden osuus vaihteli mur-

realueittain taulukon 1 kuvaamalla tavalla: 

Taulukko 1: Adjektiivin ja MA-infinitiivin muodostamien konstruktioiden esiintyminen 

eri murrealueilla.  

 

Näiden lukujen valossa ja aineistoni antaman kuvan perusteella tutkimani konstruktio 

vaikuttaa olevan yleisin pohjalaismurteissa ja hämäläismurteissa. Tämä tulos on saman 

suuntainen pohjalaismurteiden osalta Ikolan, Palomäen ja Koiton Lauseopin arkiston ai-

     Murrealue mA-infinitiivien il-

latiivien määrä 

ADJ V-mAAn-kon-

struktiot 

ADJ V-mAAn-kon-

struktioiden osuus 

Keskipohjalaiset   

murteet 

          1642            110             6,7 % 

Eteläpohjalais-

murre 

          1708             90            5,3 % 

Pohjoispohjalaiset 

murteet 

          1700             88            5,2 % 

Hämäläismurteet           2012             98            4,7 % 

Lounaismurteet           2058             65            3,2 % 

Kaakkoismurteet           1624             45            2,8 % 

Savolaismurteet           1747             40            2,3 % 
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neistosta tekemien havaintojen kanssa. Myös tuossa tutkimuksessa savolais- ja kaakkois-

murteissa esiintymiä oli suhteellisesti huomattavasti vähemmän. (Ikola ym. 1989: 414.) 

Konstruktio esiintyy kuitenkin kaikilla murrealueilla. 

 

 

3.2. Varioivat lekseemit 

 

Seuraavaksi tarkastelen X on ADJ V-mAAn -konstruktiossa olevia varioivia elementtejä, 

adjektiivia, infinitiivimuotoista verbiä ja subjektia. Näillä kielenyksiköillä kielenpuhuja 

siis täydentää konstruktion ”tyhjät kohdat” käyttäessään konstruktion luvallistamia ilmai-

suja (Leino 2010: 74).  Ensinnäkin selvitän, mitä adjektiiveja konstruktiossa esiintyy mur-

teissa ja mikä on niiden yleisyys. Lisäksi selvitän, millaisia ryhmiä adjektiivit ja infiniit-

tiset verbit muodostavat ja miten niiden yhteistoiminta vaikuttaa konstruktion merkityk-

seen. 

 

 

3.2.1. Adjektiivilekseemit 

 

Murreaineistossani olevissa konstruktioesiintymissä on käytössä kaikkiaan 80 eri adjek-

tiivilekseemiä. Murreaineistossa on havaittavissa lekseemikeskittymiä. Huomattavin täl-

lainen on kova-adjektiivin suhteellinen osuus eteläpohjalais- ja hämäläismurteiden esiin-

tymissä. Etelä-Pohjanmaan esimerkeissä kova-adjektiiveja on 37 eli 41 % kaikista adjek-

tiiveista ja hämäläisissä vieläkin suurempi osuus: 43 eli 45 %. Kaikkien murre-esiinty-

mien yhteenlaskettu kova-sanojen määrä on 157 eli 29 %. Tätä enemmän kova esiintyy 

vielä keskipohjalaismurteiden aineistossa, jossa luku on 31 %. Muissa murteissa kovan 

osuudet ovat seuraavat: kaakkoismurteet 20 %, peräpohjalaismurteet 19 %, savolaismur-

teet 17,5 % lounaismurteet 15 %.  
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Seuraavat esimerkit 1–9 esittelevät murreaineiston kova-esiintymiä. Esimerkeistä 3, 4 ja 

5 näkyy myös se, että erityisesti hämäläismurteissa on käytössä MA-infinitiivin tunnuk-

seton muoto. Hakasulkeissa esitetyt selvennykset ovat kaikissa esimerkeissä murteenke-

rääjän. 

(1) SuomJ | mää olin kova juaksema 

(2) Kuri  | Feeli oli kova pelijättämähän  

(3) Tei | Maijastiina oli vallan kova menneej joulukeikkaa 

(4) Juup | sehän on kova ryäkäseen  

(5) Kalv | oli nin kova piäreen sitte se Maija 

(6) Ruok | isävainaa ko ol ja [ myös ] kova niitä arvoituksii sanomaa 

(7) Piek | setän emäntä ol´ kova kerihtemmään 

(8) Hals | se oli kova jutteleham minulle 

(9) Kemimlk | se oli kova ohijamhan kaphalleita (DMA) 

  

Kieli-intuitioni perusteella on hyvä luontevasti tutkittuun konstruktioon liittyvä adjektiivi. 

Onhan jonkun hyvyys ja toisen paremmuus seikka, jota hyvin usein ilmaistaan kielelli-

sesti, varsinkin puheessa. Hyvä vertailumuotoineen esiintyy koko murreaineistossa kaik-

kiaan 122 kertaa, eli sen osuus kaikista adjektiiveista on noin 23 %. Suhteellisesti eniten 

hyvä esiintyy lounaismurteiden aineistossa, jossa prosenttiosuus on 38 %. Muuten hyvä-

sanojen osuus eri murrealueiden esimerkeissä on melko tasainen: peräpohjalaisissa 24 %, 

kaakkoismurteissa 22  % sekä hämäläisissä ja savolaisissa 20 %. Tästä poikkeuksen tekee 

eteläpohjalaismurteen aineisto, jossa vastaava osuus on 15,5 %. Hyvä-adjektiivin käytöstä 

ovat esimerkkeinä lauseet 10–14: 

(10) HonL | tuahikatto ol pare kestämää  

(11) Jal | Ilta-siskoo se on oikeen hyväkim muistamahan 

(12) LumV | koivu on nyt kaikkeim paras kyllä, lämmintä antamoa 

(13) Niv | Liisa-vainaja se oli hyvä auttamaa 

(14) Ytor | mie olen olluk kyllä hyvä voitelheen kenkiä (DMA) 
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Hyvän kanssa yhteen kuuluva, sen kanssa läheisessä yhteydessä eli sen antonyymina toi-

miva huono on murreaineistossa selvästi vastapariaan harvinaisempi. Tästä kertovat esi-

merkiksi seuraavat esiintymismäärät: lounaismurteet kahdeksan tapausta, keskipohjalais-

murteet seitsemän, eteläpohjalaismurteet neljä ja peräpohjalaismurteet vain yksi tapaus. 

 

Adjektiivi paha esiintyy murreaineistossani eniten pohjalaismurteiden esimerkeissä: kes-

kipohjalaisissa 11 tapausta, eteläpohjalaisissa 7 tapausta ja peräpohjalaisissa 5 tapausta. 

Esimerkkeinä tästä käytöstä ovat pohjalaismurteiden lauseet 15–17: 

 

(15) Ilm | se oli sellaanen kauhjam paha pelekäämähän se mun sisareni 

(16) Him | minä en oo ollukkaam paha uskohon [kummituksiin] 

(17) Sall | semmoset marjat eivät olep pahap pilaumahan (DMA). 

 

Myös se havainto, että kova, hyvä ja paha sekä näiden vertailumuodot ovat murreaineis-

toni runsaimmin käytetyt adjektiivit, vastaa Ikolan, Palomäen ja Koiton tutkimuksen tu-

loksia (Ikola ym. 1989: 415). 

 

Eri murrealueiden esimerkeissä esiintyy myös harvinaisempia, murrealueelle tyypillisiä 

adjektiiveja. Näitä ovat esimerkiksi lounaismurteissa esiintyvä tavatoinen, eteläpohjalai-

set takkela ja häjy, peräpohjalaismurteiden keheä, laitis ja manni, kaakkoismurteiden 

etoisa, herja, hetas ja utala sekä keskipohjalaisten hapine ja  pönteri. Murteenkerääjä on 

lipukkeeseen merkinnyt sanan takkela  merkitykseksi ’kärkäs’. Sanalla häjy on murteiden 

sanakirjan mukaan tavallisten ’häijyn’, ’ilkeän, katalan, pahansisuisen’, ’puukkojunkka-

rin’ ja ’tappelupukarin’ merkitysten lisäksi merkitys ’huono’ ja erityisesti Etelä-Pohjan-

maalla ja Pohjois-Satakunnassa lapsesta puhuttaessa ’heikko, pieni, pikkuinen’ (SMS s.v. 

häijy).  

 

Keheä-sanalle annetaan Suomen murteiden sanakirjassa esimerkiksi merkitykset ’inno-

kas’, ’kärkäs’, ’taipuvainen’ ja ’altis’. Sana esiintyy paikoitellen monella murrealueella: 

Pohjois-Hämeessä, Keski-Suomessa, Karjalassa, Kainuussa ja Länsipohjassa. (SMS s.v. 

keheä.) Sanan laitis merkitys on Suomen sanojen alkuperä- teoksen mukaan ’helposti 
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talutettava’. Sana on lainaa pohjoissaamesta, jossa verbi laidistit tarkoittaa ’johtaa tokkaa 

taluttamalla poroa sen edellä’. Tämä on puolestaan germaanista alkuperää kuten ruotsin 

sana leda. (SSA s.v. laitis.) Manni on saanut murteenkerääjältä merkityksen ’taitava’. 

Pohjoispohjalaisesta ryhmästä, tarkemmin ottaen Sodankylästä, on myös esimerkki ny-

kyisin varsinkin yleispuhekielessä hyvin käytetystä adjektiivista kiva. Tässä on todennä-

köisempää, että murreinformantti on käyttänyt sanaa vanhan murteen merkityksessä. 

Murresanakirjassa sanalle annetaan useita merkityksiä: ’rivakka, topakka, nopea’ ja eri-

tyisesti intensiteetistä puhuttaessa ’kova, ankara, raju ja valtava’. Kirjassa mainitaan 

myös nykypuhekielelle tutut merkitykset ’hauska, mukava, kelpo, oiva’ ja se seikka, että 

nämä ovat uudempia.  Sanakirjan mukaan sanan levinneisyys murteissa on juuri peräpoh-

jalaisten murteiden puhuma-alue ja tämän lisäksi vain Kainuu. (SMS s.v. kiva.) 

 

Etoisa-sanalle annetaan murresanakirjassa muun muassa merkitykset ’etevä’ ja ’nok-

kela’. Sanan esiintymisalueena mainitaan juuri kaakkoismurteet. (SMS s.v. etoisa.) Uta-

lan merkityksiksi antaa SSA ’ahkera’, ’innokas’, ’taitava’ ja ’rohkea’. Sana esiintyy kar-

jalan kielessä ja lyydissä muodoissa utoaloi ja udal. Vepsässä on myös käytössä muoto 

udal. Sana on lainaa venäjästä, jossa udaloj on ’reipas’, ’rohkea’ ja ’uhkarohkea’. (SSA 

s.v. utala.) Sana herja voidaan murteiden sanakirjan antamien selitysten perusteella tul-

kita joko lievähköksi voimasanaksi (’hiisi, kehno, pahus’) tai adjektiiviksi (’pahatapai-

nen, ilkeä, juonikas’) (SMS s.v. herja). Sanan ainoa esiintymisyhteys aineistossani on 

myös sanakirjan esimerkkinä voimasanan kohdalla: se [Kuikka-Koponen] ol herja teke-

mää konstiloitaa (DMA). Hetas-sanan merkitykseksi mainitaan juuri 3. infinitiivin illatii-

vin yhteydessä ’innokas kärkäs, altis’ tai ’taipuvainen johonkin’ (SMS s.v. hetas). 

 

Hapine saa sekä murteenkerääjältä että sanakirjassa merkityksekseen ’ahne’. Sanakir-

jassa tämä merkitys on annettu erityisesti syömisestä ja juomisesta puhuttaessa. (SMS s.v. 

hapine.) Sanalle pönteri on murteenkerääjä merkinnyt sanalippuun merkitykseksi ’etevä’. 

Sanan tavatoinen olen tulkinnut murrevariantiksi sanasta tavaton, joka esiintyy aineis-

tossa hämäläismurteiden lounaiskolkassa, Tammelassa. Huomiota herättää myös se 

seikka, että adjektiivi arka esiintyy viisi kertaa suhteellisen pienessä savolaismurteiden 

aineistossa. Esiintymät ovat kaikki eri alueen pitäjistä. Alla olevat esimerkkilauseet 18–

24 esittelevät näiden eri murrealueille tyypillisten adjektiivien käyttöä: 
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(18) Miet | hän o niin Davatoinem Buhelema 

(19) Kuri | toisten pinoolla oli jokku takkelia käymähän; 

(20) kinkeriillä oli joku ollu hyvin häjy lukemahan 

(21) Sod | se oli oikhel laitis toisem perässä kulukemhan  

(22) Kola | sieki olet nii keheä lähtteen 

(23) Ruok | meijä mummo ol hyvi etosa kylvämää 

(24) LumV | mium miehein se ol´ki oikee utala etenki voapukoita kerreämää 

(DMA). 

 

Murreryhmistä adjektiivien käyttö on kirjavin peräpohjalaisessa ryhmässä, jossa esiintyy 

26 eri adjektiivilekseemiä. Näistä useat, kuten mainitut murrealueelle tyypilliset sanat, 

eivät esiinny muissa ryhmissä. Tässä lauseet 25–28, jotka ovat esimerkkejä peräpohja-

laismurteiden adjektiivien käytöstä: 

(25) Sall | isä joka oli niin solkevaääninel lukemahan 

(26) Sod | kiva se oli kinkerhin kaipaamhan  

(27) YTor | ne olik kyllä virreitä käyhmään hevosella kirkossa; 

(28) | soli aikanen haravoithee (DMA). 

 

Seuraavaksi laajin adjektiivien kirjo on eteläpohjalaismurteen ryhmässä, 24 eri adjektii-

via. Kaakkoismurteissa esiintyy 22 erilaista adjektiivia, jota voi pitää ryhmän esimerkkien 

kokonaismäärään suhteutettuna suurena määränä. Keskipohjalaisissa tämä luku on myös 

22. Hämäläisten murteiden kirjo on etenkin konstruktioesiintymien määrään suhteutet-

tuna edellä mainittuja hieman pienempi: ryhmässä on 18 eri adjektiivia. Tähänkin jouk-

koon mahtuu kuitenkin joitain erityistapauksia, joita ei tavata muiden murteiden aineis-

toissa, kuten luonnikas ja maailmallinen, jolle murteenkerääjä on kirjannut merkityksen 

’etevä’.  

 

Kirjakielisen vertailuaineiston 90 esiintymän joukossa selkeästi yleisin adjektiivi on val-

mis. Muita tiheästi esiintyviä adjektiiveja tuossa aineistossa ovat halukas, innokas, kiin-

nostunut ja haluton. Tässäkin tulos on samankaltainen Ikolan ja muiden tutkimuksen 
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kanssa. (Ikola ym. 1989: 417.) Näistä adjektiiveista murreaineistossa on yleisin halukas, 

11 esiintymää. Näistä viisi on hämäläismurteiden ryhmässä. Innokas puolestaan esiintyy 

murreaineistossa vain seitsemän kertaa ja innostunut vain kerran. Velvollinen-sana on 

yleinen erityisesti hallinnon kielessä (Ikola ym. 1989: 417). Se esiintyy kuitenkin kolme 

kertaa murreaineistossani mutta vain hämäläismurteissa. Murreaineiston yleisimpiin kuu-

luvat adjektiivit kova, hyvä ja huono esiintyvät vastaavasti vain muutaman kerran vertai-

luaineistossa. Useimmissa tapauksissa on tällöin kyse lainauksesta, suorasta tai epäsuo-

rasta, aidosta tai toimittajan itse luomasta, kuten seuraavat esimerkit 29–31 osoittavat: 

(29)  Kaiken lisäksi olen aina ollut huono tekemään levyjä, joissa on pelkäs-

tään positiivisia tunnelmia , sanoo Bowie – – (Turun Sanomat 99) 

(30) Tiesimme, että norjalaiset ovat hyviä luistelemaan, puolustamaan ja teke-

mään töitä. (Iltalehti 96) 

(31) Isäni oli kova kalastamaan ja metsästämään, joten karjalanpaistin lisäksi 

mieleeni ovat jääneet herkulliset hirvi -- ja linturuoat sekä varsinkin pais-

tettu siika, Henna muistelee – – (Iltalehti 96) 

 

            Mainituista sanoista innostunut ja kiinnostunut ovat leksikaalistuneet adjektiiviksi NUT-

partisiipista (VISK § 630). Partisiipit ilmaisevat suhteellista aikaa ja NUT-partisiippi eri-

tyisesti aiempaa tilannetta suhteessa johonkin toiseen tilanteeseen. Adjektiivin tapaan 

käytettäessä aikasuhteet jäävät taka-alalle ja sanan merkitys abstraktistuu tarkoittamaan 

luonnehdittavan ominaisuutta. Erilaiset astemääritteet ovat yksi adjektiivisesti käytetyn 

partisiipin tunnusmerkkejä. (VISK § 632.) Vertailuaineistossa näistä on esimerkkinä esi-

merkkilause 32: 

 

(32) Taideteollinen korkeakoulu oli parin viime vuoden ajan erittäin kiinnos-

tunut sijoittamaan tiloihin elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitokset. (HS 

95) 

 

Suurin osa adjektiiveista komparoituu eli ilmaisee suhteellista ominaisuutta. Näillä ad-

jektiiveilla on siis perusmuodon lisäksi komparatiivi- ja superlatiivimuodot. (VISK § 

603.) Suhteellista ominaisuutta ilmaiseekin myös valtaosa murre- ja vertailuaineiston ad-

jektiiveista. Niinpä komparatiivimuotojen muodostaminen niistä on ongelmatonta: pa-

rempi, huonompi, kovempi, etevämpi, valmiimpi, halukkaampi. Toisaalta komparaation 
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käyttö murreaineiston joidenkin adjektiivien kohdalla ei vaikuta yhtä luontevalta, kuten 

esimerkiksi *mahdottomampi tekemään, *tavattomampi tekemään. Myös sanan kauhea 

käyttö vertaillessa eri yksilöiden ominaisuuksia vaikuttaa vähemmän luontevalta kaik-

kein yleisempiin adjektiiveihin verrattuna: Ville on kauheampi juomaan kuin Jussi. Edellä 

esiteltyjen murrealueille tyypillisten adjektiivien merkityksen perusteella niitä todennä-

köisesti voi myös komparoida, mutta toisaalta tämä jää evidenssin puuttumisen vuoksi 

arvailuksi. Selvästi komparaation kannalta hankala on sana velvollinen. 

 

 

3.2.2. Intensiteettisanat 

 

Intensiteettisanoiksi kutsutaan sellaisia tyypillisesti n-loppuisia sanoja, jotka sijoittuvat 

sanaluokittelussa adverbien ja partikkeleiden välimaastoon. Tällaisia sanoja ovat esimer-

kiksi aivan, erittäin, kovin, melko ja sangen, jotka ovat intensiteettipartikkeleita ja hir-

veän, mahdottoman, tavattoman ja äärettömän, jotka ovat nominin genetiivimuotoja.  Sa-

massa tehtävässä käytetään myös muita sanoja, kuten adverbi tosi ja nykypuhekielessä 

tässä käytetty substantiivi sika. Sanoja käytetään adjektiivien tai adverbien intensi-

fioivana astemääritteenä. Ne luonnehtivat sitä, missä määrin puheena oleva ominaisuus 

pätee. (VISK § 664.) 

 

Murreaineistossa useimmin esiintyvät intensiteettimääritteet, jotka luonnehtivat kon-

struktion adjektiiveja ovat kovin, kauhean ja hirveän. Näistä jälkimmäiset ovat nominin 

genetiivimuotoja, jotka on muodostettu konstruktiossa yleisesti käytetyistä adjektiiveista, 

kuten adjektiivien esiintymistä erittelevässä osiossa havaittiin. Sanotaan esimerkiksi, että 

ne [miehet] ol kovi halulissi pelaman kortti tai se [veli] oli kauheen kova marjastaan. 

Nominin genetiivimuoto konstruktiossa tavallisena adjektiivina esiintyvästä adjektiivista 

on myös tavattoman. Kun intensifoivia astemääritteitä yhdistelee adjektiiveihin, vaikut-

taa siltä, että adjektiivi ja sen astemäärite eivät muodostu luontevasti samasta adjektii-

vista: kauhean kauhea, tavattoman tavaton. On kuitenkin yksi tapaus, jossa astemäärit-

teen ja sitä seuraava adjektiivi samasta kantasanasta vaikuttaisi kieli-intuition perusteella 

luontevalta ja tämä on kova. Tämäkin koskee kuitenkin lähinnä kieltoa, kuten esimerkiksi 

lauseessa en ole kovin kova uimaan. Intensiteettimääritteen sisältävä konstruktio voidaan 

myös mielestäni esittää tutkimani konstruktion lähikonstruktiona X on INTESF ADJ V-

mAAn, johon sisätyvä INTENSF on myös oma konstruktionsa.   
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3.2.3. Adjektiivien semantiikka 

 

Yksi tapa lähteä tarkastella rakenteen merkitystä on pohtia lausekkeessa esiintyvien ad-

jektiivien semantiikkaa. Amerikkalaisen, semantiikkaankin perehtyneen kielitieteilijän 

Talmy Givónin näkemyksen mukaan adjektiiveja voidaan erotella ominaisuudella, joka 

syntyy vastakohtaparin aktiivinen–statiivinen välisellä jatkumolla (Givón 1970: 830–

835). Tämän teorian avulla on adjektiiveja käsitellyt myös Pentti Leino omassa artikke-

lissaan. Aktiivisemmassa päässä tätä jatkumoa olevien adjektiivien kuvaamat ominaisuu-

det, tai voisiko kutsua tilat, ovat tyypillisesti ajallisesti vaihtelevia ja kontrolloitavissa 

olevia. Statiivisessa päässä olevat, esimerkiksi lyhyt, ovat substantiivisempia, ajallisesti 

pysyviä ominaisuuksia kuvaavia. Nämä ominaisuudet eivät ole kenenkään kontrolloita-

vissa. Kontrolloitavuuden suhteen on tärkeä huomioida ero elollisten ja vielä tarkemmin 

ilmaistuna tajunnallisten olioiden kyky kontrolloida tilaansa tai ominaisuuksiaan ja elot-

tomien olioiden kyvyttömyys ja eläinten ihmisestä eroavat kyvyt toimia samoin. (Leino 

2001b: 326.) 

 

Aineistojen adjektiiveja erittelemällä havaitsee, että murreaineiston käytetyimmät adjek-

tiivit, kuten kova, hyvä ja paha voidaan sijoittaa Givónin käyttämän aktiivisuus–statiivi-

suus -jatkumon statiivisempaan päähän. Niitä käytetään yleensäkin, mutta erityisesti kon-

struktiossa MA-infinitiivin kanssa kuvaamaan pysyvämpiä ominaisuuksia. Ajan määrit-

teiden käyttö niiden yhteydessä ei kuitenkaan vaikuta täysin poissuljetulta: Ennen olin 

hyvä puhumaan. Ennen olin kova puhumaan. Toisaalta seuraavat eivät vaikuta yhtä luon-

tevilta: Eilen olin hyvä puhumaan. Tänään olen kova puhumaan. Kyseessä olevat tarkat 

ja lyhyttä ajanjaksoa kuvaavat ajanilmaukset eivät sovi tarkemmin määrittelemätöntä ja 

pitkäaikaista ominaisuutta kuvaavassa konstruktiossa, joka MA-infinitiivin kanssa muo-

dostetaan. Yleiskielisen sanomalehtiaineiston käytetyimmät adjektiivit sijoittuvat jatku-

mossa aktiivisempaan päähän. Käytetyin valmis on tästä hyvä esimerkki. Valmiina ole-

minen, valmius on tila, joka vaihtelee ajankohdan ja olosuhteiden mukaan. Elollinen ja 

tajunnallinen, inhimillinen olio pystyy tyypillisesti myös vaikuttamaan valmiina olemi-

sensa tilaan, kontrolloimaan sitä. Tällöin lauseen subjekti saa agentin piirteitä (Leino 

2001b: 327). Yleiskielisen tekstin muutkin yleisimmät adjektiivit (innokas, halukas) voi 

nähdä sellaisina, joiden kuvaamat ominaisuudet ovat juuri näitä mahdollisesti vaihtelevia, 
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kontrolloitavissa olevia tiloja: halukkuus, innostus, kiinnostus. Nämä kuvaavat ihmisyk-

silön sisäistä, psyykkistä tilaa. 

 

Adjektiivien merkityksistä voidaan tarkastella esimerkiksi sanakirjoissa niille annetun 

merkityksen kautta. Adjektiiville hyvä on Kielitoimiston sanakirjassa (KS) annettu en-

simmäisiksi merkityksiksi seuraavat: 

1. laadukas, korkeatasoinen, erinomainen, sopiva, tarkoituksenmukainen, riittävä. 

Hyvä auto. 

2. taitava, etevä, kyvykäs, lahjakas, pätevä. Hyvä uimari. 

3. miellyttävä, mukava.  Hyviä uutisia! (KS s.v. hyvä). 

 

Tästä on havaittavissa, että yhdessä MA-infinitiivin illatiivi kanssa käytettäessä hyvä-sa-

nalla on selkeästi toisena mainittu merkitys. Sen voidaan katsoa siis olevan merkityksel-

tään hyvin läpinäkyvä. Toisin on laita murreaineiston yleisimmän adjektiivin, kovan koh-

dalla. Ensimmäinen merkitys, joka sanalle annetaan Kielitoimiston sanakirjassa on seu-

raava: 

1. joka painon tai puristuksen alaisena ei (juuri) myötää, johon terä tms. ei (helposti) 

uppoa; rakenteeltaan kiinteä; jäykkä, kankea. Kova kuin kivi. (KS s.v. kova). 

  

Kovan merkitys tutkimani konstruktion yhteydessä ei vastaa tätä merkitystä. Kovuuden 

käsite ei tällaisena sovellu varsinkaan elollisen olennon kuvaamiseen, vaikka sitä käyte-

täänkin toisessa, kuvainnollisessa merkityksessä, josta samassa sanakirja-artikkelissa on 

esimerkkeinä ’ankara, tiukka, tinkimätön’ ja niin edelleen. Konstruktion mukainen mer-

kitys sanalle kova on sanakirjassa kuudentena merkityksenä: 

6. innokas, hanakka, halukas. Kova tupakkamies. Kova [= kiivas] porvari. Kova va-

lehtelemaan. Hella on kova savuttamaan savuttaa helposti t. usein. (KS s.v. kova). 

 

Murteissa käytössä olevien adjektiivien kohdalla on muissakin tapauksissa havaittavissa 

kyseinen ilmiö. Esimerkiksi sana kauhea saa seuraavan kaltaisia sanakirjamerkityksiä: 
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1. kauhua herättävä, hirveä, hirvittävä, hirmuinen, kamala, pelottava (ja niin edel-

leen). Kauhea onnettomuus. 

2. vars. ark. a. ruma, tyylitön, mauton, tylsä, kehno, vastenmielinen. b. valtava, ta-

vaton, suunnaton, mahdoton, kova, hirveä, kamala. (KS s.v. kauhea). 

 

Tässäkin adjektiivin konstruktiossa välittämä merkitys on vaikeasti hahmotettavissa kau-

hua herättäväksi tai pelottavaksi. Mielenkiintoista on kuitenkin, miten eräiden murteiden 

adjektiivien merkityksille on luotavissa yhteys merkityksen 2 yhteydessä esitellyn arkisen 

kielenkäytön merkitysvivahteeksi kuvatun kohdan b kautta. Tähän joukkoon lasken kuu-

luviksi kauhean (esimerkit 33, 34, 36 ja 39) lisäksi sellaiset adjektiivit kuin hirveä, tava-

ton (lounaismurteissa tavatoinen, esimerkki 35) ja mahdoton (esimerkit 37 ja 38) ja ar-

moton. Tämän joukon adjektiivit ovat myös vähemmän läpinäkyviä kun ensimmäisenä 

mainittu hyvä.  

(33) Nou | se ol kauhia hopottama , ni äijä sanotti Hopomatiks; 

(34) se o niin kauhi valikoittema  

(35) Mas | se oli tavatoinen puhuma 

(36) YHär | tua valakoonen [kissa] on niin kauhia leikkimhän 

(37) Sääk | se [kielenopas] om mahrotom puhhuu 

(38) Tuul | se om mahlotov valehtelee 

(39) Tamm | sisarenin on kauhee kuttoon (DMA). 

 

Näitä adjektiiveja merkityksen tasolla yhdistäväksi tekijäksi on tulkittavissa se, miten 

subjekti kuvataan tekemään infinitiivin ilmaisemaa tekemistä jotenkin tavallisesta huo-

mattavasti poikkeavassa määrin, ylenpalttisesti. 

 

 

3.2.4. Adjektiivien ryhmät 

 

Kuten edellä on tullut ilmi, voidaan konstruktiossa käytettyjä adjektiiveja jaotella erilai-

siin ryhmiin sen perusteella, käytetäänkö niitä yleisimmässä merkityksessä, sitä lähellä 

olevassa merkityksessä, vai onko kyseessä jokin toinen lisä- tai sivumerkitys. Olennaista 
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adjektiivien käytössä on juuri konstruktiolle ominainen merkitys. Tässä tulee näkyviin se 

konstruktioiden tutkimuksessa olennainen käsitys, että ero muodossa heijastelee eroa 

myös merkityksessä. Rakenteen konstruktiomaisuuden kannalta seikka on vielä merkit-

tävämpi. Koska ilmaisun yhteydessä esimerkiksi adjektiivit kauhea, kova ja paha eivät 

tarkoita ominaisuuksia, joita niiden leksikaaliset merkitykset kuvaavat, on niiden yhtey-

dessä puhuttava niiden konstruktiossa saamasta merkityksestä. Tässä on siis havaittavissa 

selkeä osoitus Golbergin alkuperäisen, vuoden 1995, konstruktion määritelmän mukai-

sesta esiintymästä: ilmauksen merkitys muodostuu vasta konstruktiossa, yhdessä verbin 

MA-infinitiivin illatiivin kanssa, eikä se ole ennustettavissa konstruktion osasten omista 

merkityksistä. Konstruktion kokonaismerkitys ei myöskään muodostu siten, että osasten 

merkitykset jotenkin ketjuuntuisivat. Tämä seikka puoltaa sitä, että kyseessä on todella 

kieliopillinen konstruktio. Seuraavassa olen jakanut tutkimiani adjektiiveja ryhmiin sen 

mukaan, millaisena niiden merkitys näyttäytyy, ja millainen on niiden funktio juuri yh-

dessä -mAAn-muodon kanssa. 

 

1.  hyvä/huono V-mAAn: 

 Kyvykkyyden kuvaus 

Tähän ryhmään kuuluu tärkeimpänä ja käytetyimpänä adjektiivina hyvä. Sille on käytössä 

selkeä vastapari huono. Toinen taidon puutetta kuvaamaan käytetty adjektiivi on kehno. 

Tässä merkityksessä on käytössä myös karitatiivijohdos taitamaton. Eteläpohjalaismur-

teen häjyn esiintymät murreaineistossa voidaan selkeimmin tulkita juuri taidon puutteen 

kuvauksena.  Taitavuuden kuvaukseen käytetään myös sellaisia adjektiiveja kuin etevä ja 

sellaisia murresanoja kuin etoisa ja manni. Jonkun huonoutta jonkin tekemisen suhteen 

ilmaistaan murreaineistossa määrällisesti selvästi vähemmän kuin hyvyyttä. 

 Laadukkuuden kuvaus 

Tulkinnan, jossa kuvattavana on subjektin laadukkuus jonkin toiminnan suhteen, adjek-

tiivi hyvä saa niissä yhteyksissä, kun subjektin tarkoite on eloton tai kyse on muuten sel-

västi muusta kuin taidon kuvailemisesta. Näitä ovat muun muassa luvussa 3.1.2 kuvatut 

kasveja koskevat tapaukset ja esimerkit 10 ja 12 sivulla 32. 
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2. kova V-mAAn: 

Tässä murreaineistossa hyvin yleisessä tyypissä yhteen adjektiiviin tiivistyy paljon erilai-

sia merkitysvivahteita. Ensinnäkin ilmauksella kuvataan jonkun taipumusta tehdä infini-

tiivin ilmaisemaa tekemistä. Tässä korostuu tekemisen frekvenssi eli se, kuinka usein ja 

toistuvasti subjektin tarkoitteena olevan ihmisen tai muun olennon kuvataan tekevän ky-

seistä asiaa. Verbi voi tällöin ilmaista myös fysiologista toimintoa ja prosessia, joka ei 

ole inhimillisen tai muun elollisen olennon tietoisen vaikuttamisen alaista. Tällaisesta on 

esimerkkinä hiota: minäkin olen olluk kova hikoon (Hausjärvi). Myös fyysisen reaktion 

ilmaus, kuten kutiamaan, tulee tässä kyseeseen. Uutteruuden ja työteliäisyyden merkitys-

vivahde on huomattavissa erityisesti työntekoon liittyvien verbien ja ilmausten yhtey-

dessä, kuten esimerkeistä 40–43 havaitsee:  

(40) Juup | kova touhuaam maata  

(41) Perh | se oli mahottoman kova tekemääm maam päället töitä 

(42) Him | son hirviän kova yrittähän  

(43) Sod | kauhian kovat työtä repimhän (DMA). 

 

Kova-sanalla kuvattuihin ominaisuuksiin liittyy myös jonkun innokkuus toimintaan. Ku-

vauksen kohteena olevan elollisen, yleensä inhimillisen nähdään tekevän jotain mieluusti, 

pitävän siitä. Verbillä ilmaistu tekeminen voi olla tekijälleen mieluisa harrastus. Tämän 

merkitysvivahteen suhteen kova on läheinen innokas- ja hanakka-adjektiiveille. Tällöin 

sanaan voi nähdä liittyvän myös taitavuuden vivahteen: henkilö on hyvä siinä mitä tekee. 

Esimerkeissä esiintyy muun muassa sellaisia verbejä kuin laulaa, lukea, tanssia, juosta 

ja leikitellä. 

 

3. kauhea V -mAAn  

Ylenpalttisesti tekevän kuvaus 

Kuten edellisessä luvussa 3.3.2 totesin, tämän tyypin merkitys konstruktiossa liittyy ver-

bin ilmaiseman tekemisen määrään. Tässä mielessä se on läheinen kovan kanssa. Teke-

minen tai toiminto kuvataan nyt kuitenkin määrällisesti ja ehkä osittain laadullisestikin 

jotenkin tavanomaisesta huomattavasti poikkeavaksi. Näinpä ryhmään kuuluvat saman-

kaltaisen käyttönsä vuoksi myös tavaton, hirveä ja mahdoton. Tulkinta ei mahdoton-sa-
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nallakaan ole leksikaalisen merkityksen mukainen, sellainen ’joka ei voi toteutua, tapah-

tua’ tai ’tulla kysymykseen’. Vielä yhtenä samankaltaisena tapauksena voidaan mainita 

ankara. 

 

4. ahne V -mAAn 

Tässä tapauksessa on kaksi tulkintaa: a) leksikaalisen merkityksen mukainen merkitys, 

joka ilmenee esimerkiksi seuraavasta: ahanes syömään b) halukkuus toimintaan, joka jäl-

leen lähenee innokas- ja kova-adjektiivien vastaavia merkityksiä. Esimerkiksi: ahnes sa-

votoissa olemhan, ahane tanssaamaan, son ahane kyselemhän. Tämä merkitys ja käyttö 

näyttävät olevan esimerkkien valossa ominaisia keskipohjalais- ja peräpohjalaismurteille. 

 

5. Muut, läpinäkyvämmät tapaukset 

Seuraavat ovat adjektiiveina tai yhdessä infinitiiviverbin kanssa merkitykseltään selkeitä 

ja läpinäkyviä. a) Nopeuden ja sujuvuuden kuvaus. Nämä esiintyvät erityisesti aktiviteet-

teja ja liikettä ilmaisevien verbien kanssa. Näitä tapauksia ovat esimerkiksi nopea, suk-

kela, joutuisa, ripeä, hidas tekemään, keveä kulkemaan. b) Valmius: valmis tekemään. c) 

halukas. d) innokas, innostunut. e) Ahkeruus/laiskuus: ahkera poimimaan, laiska kokoa-

maan, laiska siivoamaan. f) Velvollisuus: velvollinen maksamaan, velvollinen hoita-

maan. g) Vahvuus: vahvempi vetämään. h) vapaa menemään. 

 

 

3.2.5. Verbit 

 

Siinä missä adjektiiviesiintymissä on havaittavissa, että muutama lekseemi on huomatta-

vasti yleisempi, on tilanne MA-infinitiivin illatiivissa olevien verbien osalta kirjavampi. 

Kuten adjektiiveissa, myös verbien ryhmässä on murreaineistossa harvinaisempia murre-

sanoja, jotka kaipaavat selvennystä. Hämäläismurteiden Hausjärveltä on esimerkki ver-

bistä tuteerata, jonka tulkitsen lainaksi ruotsista, jossa sana studera merkitsee ’opiskella’. 
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Murresanan merkitys vaikuttaa olevan lähinnä ’ottaa selvää, tutkia (uteliaasti)’. Tätä tu-

kee verbin esiintymisyhteys: kova tuteeraan toisten asioit (DMA). Eteläpohjalaismur-

teissa esiintyvät murreverbit ovat lauteerata, rikuneerata, silikoida ja tähdystellä. Sili-

koida merkitsee oman murretietämykseni mukaan ’kiivetä tai kaahia jalat ristissä puu-

hun’. Lauteerata tarkoittaa puolestaan ’selostaa’, ’selittää’. Selitys on tässä murteenke-

rääjän lipukkeeseen kirjaama. Murteenkerääjältä on myös kahden muun verbin merkityk-

set: rikuneerata tarkoittaa ’uhota’, tähärystellä taas ’varata’. Rikuneerata-sanan etymo-

loginen alkuperä voi olla yhteydessä sanaan rikeerata, josta on mainintoja Lounais- ja 

Etelä-Suomesta, mutta paikoin myös Etelä-Pohjanmaalla merkityksessä ’oikutella, rii-

dellä, elämöidä, vastustaa, telmiä’. Tämän verbin alkuperäksi on mainittu norjan kielen 

regera, ’hallita, elämöidä, räyhätä’ (SSA s.v. rikeerata.) Peräpohjalaisten murteiden ver-

bille kirvata annetaan kolme eri merkitystä: ’kiroilla’, ’kirota loihtimalla, manata noitua’ 

ja eläimen ääntely (kissan sähinä) (SMS s.v. kirvata). Tarkempi merkitys ei selviä asia-

yhteydestä. Savolaismurteiden arkiutua merkitsee ’aristua’ (SMS s.v. arkiutua). 

 

 

3.2.6. Verbit kognitiivisessa kieliopissa 

 

Kognitiivisen kieliopin näkemyksen mukaan verbi osoittaa prosesseja, jonka muuttuja ja 

kiintopiste ovat skemaattisia siten, että vain niiden ominaisuudet ovat juuri kyseiselle ver-

bille spesifioituja. Langackerin mukaan leksikaalinen verbi osoittaa prosessityypin, kun 

taas saneena toimiva finiittimuoto profiloi prosessityyppiin perustuvan käyttötarkoituk-

sen. Verbilekseemin osoittama prosessityyppi siis elabroituu, saa täsmennyksensä käyt-

tötilanteessa. Kukin verbilekseemi voi sisältää vain rajallisen määrän prosessityyppejä, 

joissa on spesifioituna eri ominaisuuksia. (Langacker 1999: 23, 271; Sivonen 2005: 41.) 

Kognitiivisessa kieliopissa finiittinen ja indefiniittinen verbimuoto kuvataan usein eri-

tyyppisinä. Nominaalimuotoisen verbin ilmaisemaa tilannetta tarkastellaan yhtenä koko-

naisuutena, kun taas finiittimuotoinen verbi kuvataan vaiheittaisena, ajassa etenevänä. 

(Langacker 1987: 144–146, 221, 246–249.) Kumpikin tapaus palautuu kuitenkin samaan 

verbin osoittamaan skemaattiseen prosessityyppiin. Leksikaalisen semantiikan kannalta 
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ei täten ole tarpeen käyttää erilaista käsittelyä infiniittisten verbiesiintymien kohdalla. 

(Sivonen 2005: 42.) 

 

 

3.2.7. Transitiivisuus ja intransitiivisuus 

 

Transitiiviverbit voivat saada subjektin lisäksi objektin ja mahdollisesti adverbiaalitäy-

dennyksen eli ovat kaksipaikkaisia. Prototyyppiset transitiiviverbit ovat merkitykseltään 

kausatiivisia eli ilmaisevat kontrolloitua tai kontrolloitavaa tekoa, joka kohdistuu johon-

kin entiteettiin ja aiheuttaa siinä muutoksen. Verbien transitiivisuus on kuitenkin suhteel-

lista: suuri osa verbeistä esiintyy välillä objektin kanssa transitiivilauseessa ja välillä il-

man. Transitiiviverbit voivat vaihtelevassa määrin esiintyä myös ilman täydennyksiä. 

Tämä voi perustua ellipsiin tai siihen, että täydennyksen tarkoite on yhteydestä selvä, tai 

siihen, että täydennyksen tarkoitteen laatu ja identiteetti ovat irrelevantteja. Ilman täyden-

nystä eli yksipaikkaisena esitetään esimerkiksi taipumuksia ja tapoja, jotka ovat ajankoh-

taan sitomattomia toimintoja. (VISK § 460–461.) 

 

Intransitiivisia ovat yksipaikkaiset verbit, jotka saavat täydennyksekseen vain subjektin, 

esimerkiksi yskiä ja toteutua. Lisäksi intransitiivisia ovat verbit, jotka saavat subjektin ja 

adverbiaalitäydennyksen mutta eivät objektia, kuten sijaita tai saapua. Monet intransitii-

viverbit voivat saada adverbiaalitäydennyksen, objektin tai molemmat jossakin täyden-

nysmuotissa. Täydennysmuotti on konstruktio, joka koostuu verbin mahdollisista täyden-

nyksistä. Sitä voidaan käyttää hyvin monenlaisiin verbeihin, ja vaikuttaa niiden tulkin-

taan. Ylösalaista liikettä kuvaava hyppiä voi saada esimerkiksi suuntasijaisella täyden-

nyksellä siirtymisen merkityksen: Koira hyppi sängystä toiseen. (VISK § 449.) 

 

Murreaineistossa enemmistö konstruktion verbeistä on luonteeltaan transitiivisia. Käy-

tössä on esimerkiksi useita valmistus- ja käsittelyverbejä (katso esimerkki 44). Useasti 

aineiston transitiiviset verbit kuitenkin esiintyvät ilman objektia tai täydennystä. Täyden-
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nyksen tarkoite voi olla selvä yhteydestä (48), joka ei kuitenkaan aineiston murrelipuk-

keissa ole aina ilmi pantuna (49). Toisaalta täydennyksen puuttumista selittää hyvin myös 

konstruktiolle ominainen taipumuksen ja tavan ilmaiseminen (46 ja 47). Lisäksi verbillä 

laulaa on niin sanottu sisällön objekti, joten objektin voi jättää myös tämän vuoksi pois. 

Joidenkin verbien kohde voi olla myös edellytetty, kuten esimerkiksi tapauksessa syödä 

(45). (Pajunen 2001: 164.) 

(44) Miet | se o aika etevä noukkima 

(45) Kuri | niin kovia oli poijat syömähän, jotta muillen jäi vain tähtehiä  

(46) KanA | tää oli laiska miäs mutta kova lukkeen 

(47) Tuul | oli nin kovia laulamaa 

(48) YTor | mut ei tuhkatauti niinkhääm paha ole ollut tappahmaam 

(49) Sod | ei se ollu halukas ostamhankhan (DMA). 

 

Intransitiivisista verbeistä useita esiintymiä on esimerkiksi seuraavilla: mennä, juosta, 

tanssia, kasvaa, nauraa, kirota ~ kiroilla, kudita. Monikäyttöisen ja monimerkityksisen 

mennä-verbin kohdalla esiintyy usein täydennyksiä: pehtoori on hyvä eteempäitem me-

neen, mä oon ollu huono menöhön takauksihin. Toisaalta se voi myös jäädä ilman täy-

dennystä, jolloin tulkinta on hankalampaa. Tällöin se on kuitenkin selkeiten kulkemiseen, 

vauhdikkaaseen menoon liittyvä: kaik olliit nii ripehii mänemää, se on kovan hyvä ollu 

menhön [kettu]. Myös kasvaa esiintyy täydennysmuotissa objektin kanssa: se oli aika 

halukas kasvaan koivua. (DMA.) Verbityypeistä intransitiiviset tilanmuutosverbit liitty-

vät usein elottomiin subjektin tarkoitteisiin ja ruoka-aineisiin. 

 

 

3.2.8. Verbien semantiikka 

 

Seuraavassa luokittelen aineiston infiniittisiä verbejä Anneli Pajusen (Pajunen 2001) ver-

bileksikon kuvauksessa käyttämän luokituksen avulla. Pajusen työ käsittelee suomen kie-

len konkreettisia verbejä, jotka ilmaisevat tekoja, tapahtumia ja tiloja eli niin sanottuja 

primäärejä semanttisia asiaintilatyyppejä (Pajunen 2001: 19). Pajunen jakaa verbit ensin-

näkin primääreihin A-verbeihin ja primääreihin B-verbeihin. B-verbit kielentävät myös 

jonkin asenteen tai suhteen ilmaistua asiaintilaa kohtaa, kun taas A-verbien vastaavuus 
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kielen ulkoisen todellisuuden kanssa on suorempi. A-ryhmän verbit jakaantuvat vielä ta-

pahtuma-, teko-, liike- ja tilaverbeihin, B-ryhmän puolestaan psykologista tilaa tai pro-

sessia ilmaiseviin, perkeptioverbeihin ja puheaktia tai muuta kommunikaatiota ilmaise-

viin verbeihin. (Pajunen 2001: 53–56.) 

 

A-verbeistä yleisimmin esiintyvät jo edellisessä luvussa mainitut valmistus- ja käsittely-

verbit. Ensin mainitut ilmaisevat esimerkiksi jonkin esineen valmistamista jostain mate-

riaalista tai ruoan valmistamista. Jälkimmäiset leksikoivat tekoa, joka kohdistuu johonkin 

jo olemassa olevaan, jota jossain suhteessa manipuloidaan. (Pajunen 2001: 159–162.) 

Näiden kahden verbityypin joukko on murreaineistossa runsas sekä hyvin monipuolinen. 

Käsittelemisverbejä ovat esimerkiksi keittää, pienistää, palvata, hakata, niittää, siivota, 

leikata, seivästää. Valmistamisverbeistä esiintymiä on taas esimerkiksi verbeistä kutoa, 

kehrätä ja virkata. Kausatiivisista liikeverbeistä käytössä on niin sanottuja asettamisver-

bejä: kerätä, poimia. Ei-kausatiivisia, yksipaikkaisia muutosverbejä ovat jo mainittu le-

vitä ja turvota, jotka ilmaisevat muutosta esineen tai olion ulottuvuuksissa. Aineistossa 

erityisesti ruoka-aineista on käytetty tähän ryhmään kuuluvista sanoista materiaalista ja 

fyysistä muutosta ilmaisevia pilaantua ja mädätä. (Pajunen 2001: 172–173.) 

 

B-ryhmän verbien osalta huomio kiinnittyy puheaktiverbien esiintymistiheyteen. Tähän 

ryhmään kuuluva verbi on käytössä tutkittavan konstruktion infiniittiverbinä hämäläis-

murteissa 25, lounaismurteissa 21 ja eteläpohjalaisissa sekä keskipohjalaisissa 17 kertaa. 

Useasti esiintyviä puheaktiverbejä ovat muun muassa sanoa, puhua, kirota, valehdella, 

lukea, kirjoittaa, opettaa, oppia, laulaa, veisata, neuvoa ja matkia. Näistä yleisimmillä 

on kaikissa murreryhmissä useampia esiintymiä. Kirjoittamisverbit luetaan Pajusen jaot-

telussa toisaalta kuuluviksi myös A-ryhmän valmistusverbeihin (Pajunen 2001: 353). 

Laulaa mainitaan myös saman ryhmän aktiviteettiverbinä (Pajunen 2001: 164). Kogni-

tioverbeistä useita esiintymiä on emootioverbistä pelätä tai sen johdoksista kuten etelä-

pohjalaisesta muodosta pelijättää. Kognitioverbeistä esiintymiä on myös verbeillä uskoa 

ja suuttua. Puhumista tai muuta kommunikointia ilmaisevien verbien tiheän esiintymisen 

voi katsoa osoittavan, että murteissa adjektiivin ja MA-infinitiivin illatiivin muodostamaa 

konstruktiota käytetään luontevasti juuri tuon kaltaisen asiaintilan ja tuollaisten ominai-

suuksien ilmaisemiseen.  
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3.3. Pahan semanttinen prosodia 

 

Semanttisella prosodialla tarkoitetaan kahden sanan leksikaalis-semanttista myötaesiin-

tymää tai niin sanottua merkitysauraa, joka ympäröi lekseemiä. Tämän vaikutuksesta sa-

nan esiintymisympäristö voi olla negatiivinen, positiivinen tai neutraali. (Jantunen 2004: 

25.) John Sinclair painottaa sitä seikkaa, että semanttinen prosodia heijastaa kielenkäyt-

täjän asenteita ja että sillä on pragmaattinen funktio. Semanttinen prosodia yhdistää näin 

kontekstin ja kielenulkoisen kontekstin ja on eräänlainen leksikaalisen yksikön ”uloin 

kerros” suhteessa kontekstiin. Toisin sanoen semanttisella prosodialla on kosketus tilan-

nekontekstiin. Sinclairin käsityksen mukaan semanttisen prosodian tehtävä on ohjata il-

mauksen tulkintaa, sillä se kertoo, mikä on ilmauksen funktio. Niinpä ilman semanttista 

prosodiaa ilmauksella olisi vain abstrakti merkitys ilman konkreettista käyttöyhteyttä ja 

tarkoitusta. Sinclair päätyykin siihen, että funktio, joka viestillä halutaan olevan, ohjaa 

semanttisen prosodian valintaa, joka edelleen vaikuttaa muiden leksikaalisten yksiköiden 

valintapiirteisiin ja että semanttinen prosodia on varsinainen syy siihen, miksi jokin il-

maus on ylipäätään valittu. (Sinclair 2004: 34; Jantunen 2004: 25.) 

  

 

Murreaineistosta ilmenee, että konstruktiossa X on ADJ V-mAAn yleisimmin esiintyvistä 

adjektiiveista pahan käyttöympäristö on negatiivinen, kuten voidaan todeta alla seuraa-

vista esimerkeistä. Kaikki esimerkkien ilmaukset ja niiden verbit kuvaavat subjektin tar-

koitteen negatiiviseksi tulkittavaa toimintaa (71, 76), tapahtumaa tai prosessia (72–74, 

77, 79 ja 80), tai subjektin kokemaa negatiivista tunnetta (75 ja 78).  

 

(50) Kauhava | soli paha ryyppämhään sitte se isäntä 

(51) Hir | se o hyvi paha huavottummaa utare 

(52) Kiur | lammassii, sooh hirveem paha, arkiutummaa 

(53) Ruok | se [ruis] ol paha karisemmaa 

(54) Kitt | se om paha hättäintymhän 

(55) Simo | se oli oikeem paha kirvaamaan; 

(56) haapatukki se om paha tuota vettymhän 

(57) Sod | oli oikhem paha pölkäämhän karhua 
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(58) Kola | villasseen se om paha tulehmaan koi; 

(59) Iikkaki on ollus semmone että son ollul paha riitaintumhaan (DMA). 

 

Ainoat tapaukset koko murreaineistossani, joissa tämän sanan esiintymisyhteys voidaan 

tulkita myös neutraaliksi, ovat verbit tinkiä ja polttaa (piipputupakkia). Sanan tinkiä tul-

kinnan voidaan katsoa olevan subjektiivisempi ja riippuvan näkökulmasta enemmän kuin 

yllä olevissa tapauksissa. 

 

Negatiivinen esiintymisympäristö on murreaineistoni perusteella havaittavissa myös ad-

jektiivilla arka. Sen merkitys näyttää olevan ’altis, herkkä johonkin tai jonkin vaikutuk-

selle’ negatiivisessa mielessä. Niinpä esimerkiksi jänis on arka kuolemoa, tattari tai papu 

ovat arkoja palentumaan, perunat arkoja mätäneen. Näitä esiintymiä on kuitenkin aineis-

tossa vain muutamia tapauksia, ja ne rajoittuvat savolais- ja kaakkoismurteisiin. 

 

 

3.4. Subjektin tarkoite   

 

Predikatiivikonstruktion NP:eitä sekä murreaineistossa että vertailuaineistossa tarkastel-

lessa havaitsee, että suurin osa subjektin tarkoitteista on elollisia olentoja, vieläpä inhi-

millisiä olentoja. Molemmissa aineistoissa erilaiset erisnimet ja niiden määritteet kuten 

Feeli, Pispalan vanha Kalle, Andersson, tohtori Pekka Korpinen, Hakalan pappavaina, 

Iikka ja Kadlec viittaavat ihmisiin. Myös monia henkilöviitteisiä substantiiveja on varsin-

kin murreaineistossa: isä, tyttö, naiset, vaari, poikales, mieheni. Myös pronomineja käy-

tetään viittaamaan ihmistarkoitteisiin. Näistä yleisimpiä murreaineistossa on useissa mur-

teissa yleiskielen hän-pronominin tapaan käytettävä se ja minä. Myös hän ja sen variantti 

hää ovat käytössä, erityisesti niiden tyypillisellä käyttöalueella lounais- ja kaakkoismur-

teissa. Se- ja ne-pronomineja käytetään murteissa myös yleiskielen tapaan viittaamaan 

eläimiin, kasveihin ja elottomiin olioihin. Seuraavassa esimerkkilauseet 60–66. 

(60) Mas | see o niin Gauhiam Baha levenDymä ja [ns. sikiömätä mehiläisissä] 

(61) KanA | ne [nim . torakat] oli kovia tuppaan kahveepannuun  

(62) Haus | se [koira] on kova ottaan noita kärmeitä kiinni; 
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(63) sitten ne [yksittäisreet] oli pahempia vajomaan 

(64) MänH | se o [papu] arka paleltumaa syksylä  

(65) Son | se [majava] o armotoj jyrsimmää 

(66) Simo | muuraismättäisä se [lintu] oli oikeen ahanek käymään (DMA). 

 

Subjektin tarkoitteet vaihtelevat siis selkeänä enemmistönä olevasta inhimillisestä ja tie-

toisesta, elollisen, mutta vähemmän tietoisen eläimen ja elollisten kasvien kautta aina 

elottomaan esineeseen. Hirvensalmelta on myös esimerkki, jossa subjektina on utare, osa 

elollisesta oliosta. Elottomien subjektien kohdalla oman erottautuvan ryhmänsä muodos-

tavat jaollisiksi käsitteistetyt ainesanat tai muut entiteetit. Jaollista entiteettiä ilmaisevan 

substantiivin tarkoitteella ei ole selvää rajaa; se koostuu keskenään samankaltaisista 

tai -tapaisista osista, jotka eivät ole yksilöitävissä. Tarkoite on jaettavissa siten, että yksi-

kin osa edustaa sellaisenaan kokonaisuutta ja on kuvattavissa samalla substantiivilla. Ja-

ollistarkoitteiset yksikkömuotoiset substantiivit ovat kvantitatiivisesti epämääräisiä, mikä 

näkyy siinä, että konstruktion X on ADJ V-mAAn adjektiivi on partitiivisijassa. (VISK § 

555.) Ainesanojen lisäksi partitiivin ja jaollisen tulkinnan saa esimerkiksi lauseessa 72 

tauti, kurkkumätä. Raha tulkitaan tässä käsitteenä ja vanha pelto pellon maa-aineksena.  

(67) Hir | se sitte o hupasta mänemää tuo raha 

(68) VehS | on kummoo tuo vanha pelto ottamaan heinee 

(69) Jal | son [puu] raikasta halakeemahan 

(70) KalJ | hyvää se [nevaheinä] oli kuivaaha 

(71) PyhJ | se [haapa] on sitte kovvaa levijään - - hyvä levijämmään 

(72) Simo | se oli pahhaa tarttumaan se kurkkumätä;  

(73) se [saippua] oli niin kauhiam pahhaa kuohummaan (DMA). 

 

Selkeästi elottomia subjektintarkoitteita ovat yllä olevissa esimerkeissä 67–73 mainitut 

puu (69), saippua (73) ja raha (67). Tällaisia tapauksia murteissa ovat myös terva, nivus-

tyrät, pystyhattu, uuni, juurakko, haapatukki, kengät ja rukki. Elottomista subjekteista 

esimerkkejä on eteläpohjalaisessa, hämäläisissä ja lounaismurteissa vain yksittäisiä, 

mutta huomattavasti enemmän peräpohjalaisissa (15) ja keskipohjalaisissa (16) mur-
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teissa. Myös itäisten murteiden aineistoissa esiintymiä on yhteensä kymmenisen kappa-

letta. Yleensä ihmistarkoitetta kuvaava adjektiivi paha esiintyy myös elottomien entiteet-

tien yhteydessä, kuten voi huomata esimerkeistä 75 ja 78. 

(74) Lappe | et kyl se [uuni] kauttaaltaa lämmin oli. ja hyvä antamaa lämmintä 

(75) Kaus | kyllä ne [matot] om pahat likaintuhan 

(76) Hals | noli [kivet] hyvijä lohkiahaj ja 

(77) Sall | kyllä se [paksu neula] on niin huono menemähäv vaattehesehen 

(78) Sod | se on oikhem paha halakasemhan se näveri (pieni puusepän pora) 

(DMA) 

 

Elollisuutta tarkastellessa on huomioitava myös se, mihin määritellään elottoman ja elol-

lisen raja. Murreaineistossa on useita mainintoja hyötykasveista, joiden poimittuina ja 

korjattuina voi katsoa lakanneen olemasta elollisia ja olevan nyt enemmän esineen kal-

taisia. Niinpä esimerkiksi perunat ovat arkoja mätäneen talvella (Virolahti) ja puolukka 

on hyvä säilymhän (Kittilä) (DMA). Nämä tapaukset voidaan luontevasti tulkita perso-

nifikaation kautta. Personifikaatiossa ei-inhimillinen asia saa inhimillisiä piirteitä, ja näin 

kokemukset ei-inhimillisten entiteettien kanssa voidaan ymmärtää ihmisen motivaatioi-

den, piirteiden ja toiminnan ehdoin (Lakoff & Johnson 1980: 33). Elottomia kohteita 

myös luonnehditaan, kuten inhimillisen tarkoitteen ominaisuuksia tutkitulla konstrukti-

olla luonnehditaan. Parhaiten tämän havaitsee esimerkeissä 75, 76 ja 78, joissa eloton 

tarkoite saa luonnehdinnan ’hyvä’ tai ’paha tekemään jotain’. 

 

Useissa tapauksissa murreaineistossa subjektina ovat anaforiset se tai ne. Nämä viittaavat 

tarkoitteeseen, joka on jotenkin puhetilanteessa läsnä. Siitä on jo puhuttu tai se on joten-

kin muuten huomion kohteena. (VISK § 1424.) Tässä tapauksessa tarkoitteen elollisuus 

on pääteltävissä vain infiniittiverbin ilmaisemasta tekemisestä. Vain elollisen tulkinnan 

mahdollistavia verbejä ovat esimerkiksi puhua, valehdella, hätääntyä, kaivata, hävetä, 

ostaa, haravoida ja räkiä. Toisaalta elottomaan tulkintaan johtaa esimerkiksi verbit palaa 

ja syttyä: 

(79) Sall | se on ollu niih hijas palamahan 

(80) Kola | son nii hyä sythyy (DMA). 
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Subjektin tarkoite voi predikatiivikonstruktiossa olla myös jokin inhimilliseksi kollektii-

viksi käsitteistetty organisaatio tai instituutio. Tällöin organisaation nimellä viitataan sen 

toimijoihin, joiden henkilöys voi jäädä hyvinkin epämääräiseksi. Näitä esiintymiä on leh-

tikielisessä vertailuaineistossa ymmärrettävästi runsaasti. Subjekteina ovat tässä aineis-

tossa esimerkiksi Suomi, kansainvälinen yhteisö, SAK:laiset ammattiliitot, joukkue, 

Portsmouth (jalkapallojoukkue), kunnat. Murreaineistossa tällaisia tapauksia on vain yksi 

hämäläismurteiden alueelta, Tammelasta: valtiol laitokset on nii hittaita muuttumaa 

(DMA). 

 

Kun ilmaisussa käytetään edellä mainitulla tavalla esimerkiksi ilmausta Taideteollinen 

korkeakoulu lauseessa Taideteollinen korkeakoulu oli parin viime vuoden ajan erittäin 

kiinnostunut sijoittamaan tiloihin elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitokset, puhutaan 

metonymiasta. Kognitiivisessa kieliopissa metonymia on perinteisesti käsitetty edustus-

suhteena, jossa yhden asian nimeä (lähde) käytetään viittaamaan toiseen asiaan (kohde), 

johon ensin mainittu asia yhdistetään tai jonka kanssa se on yhtenäinen. Tätä käsitystä 

voidaan nimittää metonymian substituutioteoriaksi. Teorian päättelyn mukaan lähde ja 

kohde ovat analyysin jollain tasolla toisiaan vastaavina tapoina viittaamaan samaan tar-

koitteeseen. (Panther & Thornburg 2007: 237.) Voidaan siis myös puhua referentiaali-

sesta metonymiasta. Taideteollinen korkeakoulu -ilmaisua eli oppilaitoksennimeä käyte-

tään lähteenä, jonka katsotaan edustavan ja korvaavan kohteena olevan käsitteen, joka on 

kyseisen laitoksen toiminnasta päättävät ihmiset. 

 

Prototyyppisen metonymian eräs tärkeä ominaisuus on se, että se korostaa ja tuo etualalle 

kohteena olevan asian ja vastaavasti jättää taustalle lähteenä olevan (Panther & Thorn-

burg 2007: 242). Myös esimerkkilauseessa korkeakoulun päättäjät ovat ilmaisun aiheena 

eli topiikkina, ja tästä syystä voidaan tässä tapauksessa puhua inhimillisen olennon omi-

naisuudesta eli kiinnostumisesta.  
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3.4.1. Subjektittomat lauseet 

 

Myös subjektittomia lauseita esiintyy yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta vain kirjoi-

tettua kieltä sisältävässä vertailuaineistossa. Murreaineistossa tällaisten puuttuminen joh-

tuu toki myös kaikkea näytteiden keruuseen käytetystä haastattelumetodista. Vertailuai-

neistossa esiintyy esimerkiksi muutamia passiivimuotoisia lauseita: I) Jäljellejäävillekin 

ollaan valmiit antamaan tilat hallista tai muilta toreilta (hs 95). II) Ekologisista tuotteista 

ollaan valmiita maksamaan jopa kolmannes enemmän (Iltalehti 96). III) Eräiden tutki-

musten mukaan ollaan jopa valmiita lisäämään verorahoitusta näiden palvelujen turvaa-

miseksi (TS 99). Murreaineiston ainoa lause, joka on mahdollista tulkita passiiviseksi, on 

Kittilästä: IV) siihen on hyvät oltu ottamham päistynhet (DMA).  

 

Tarkasti määriteltynä passiiviset muodot toteutuvat oman konstruktionsa pohjalta. En-

simmäisen jäsen konstruktiossa on yleisnimitykseltään TEEMA (VISK § 1316). Tämä 

voi olla esimerkiksi adverbiaalitäydennys ADVLI, kuten esimerkissä 4) siihen tai objek-

tin OBJ, kuten esimerkissä 2) ekologisista tuotteista. Kokonaisuudessaan esimerkkilau-

seiden I, II, III ja IV konstruktiota voi kuvata siis lausekkeella TEEMA on PASS ADJ V 

-mAAn. Passiivin muodostamiseen käytetty PASS on tulkittava myös omaksi konstrukti-

okseen, joka elabroituu suomen kielessä passiivin tunnuksina -tA ja –ttA ja passiivin per-

soonapäätteenä. Passiiviset ilmaisut taka-alaistavat subjektin eli tekijän, ja sitä ei panna 

ilmi. Suomen kielen yksipersoonaisessa passiivissa on käytössä tämä yleinen passiivien 

muodostustapa. (VISK § 1331.) Yksipersoonaisella passiivilla ilmaistaan tilanteita, joissa 

on jokin tekijä tai osallistuja, vaikka tämän identiteetti jääkin yleensä auki tai kontekstista 

pääteltäväksi (VISK § 1315). Koska subjektittomat ilmaisut mahdollistavassa konstruk-

tiossa on pakollinen kopula olla kuten tutkimassani konstruktiossa ja konstruktiossa on 

sama olennainen osakonstruktio ADJ V-mAAn, esittelen ne tässä yhteydessä. Koska tar-

koitus on kuitenkin murteiden osalta selvittää konstruktiota X on ADJ V-mAAn, olen jät-

tänyt muutamat murreaineiston subjektittomat tapaukset huomioimatta. 
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3.5. Predikatiivikonstruktiot 

 

Tulkitsen tässä tutkielmassa käsittelemäni ADJ V -mAAn -konstruktion osaksi suurempaa 

konstruktiota, jota nimitän predikatiivikonstruktioksi. Predikatiivikonstruktion voi esittää 

muodossa X on ADJ V-mAAn. Konstruktiota voidaan kutsua vielä tarkemmin adjektiivi-

predikatiivikonstruktioksi. Toisaalta predikatiivi voi esiintyä myös konstruktioissa X on 

y tai X on ADJ. Nämä molemmat konstruktiot ovat adjektiivin ja infinitiivin sisältämää 

konstruktiota skemaattisempia, koska ne sisältävät vähemmän informaatiota subjektista 

x. Langacker käyttää esimerkkinään juuri adjektiivin ja sen infinitiivitäydennyksen muo-

dostamaa konstruktiota, jota käytetään esimerkiksi englannin ilmaisussa a prisoner an-

xious to escape. Yksinkertaisen nominin ja nominin tarkoitetta kuvaavan adjektiivin si-

sältäviä ilmauksia elabroivan konstruktion tai skeeman hän muotoilee asuun [[ADJ][N]  

N]. Tämä ei kuitenkaan selvästi ole riittävä esimerkin kaltaisten ilmausten muodostami-

seen, joten hän esittää adjektiivin ja infinitiivin sisältävien ilmausten skeeman muodossa 

[[N [[ADJ][INF] ADJ] N]. Voidaan olettaa, että aiemmin mainittu näistä skeemoista on 

prototyyppisempi ja näin myös vakiintuneempi, kun taas toinen on huomattavasti spesifi-

sempi luonnehtiessaan nominia. Kun puhuja käyttää esimerkkilauseen monimutkaisem-

paa adjektiivilauseketta, on hänen aktivoitava vielä konstruktioskeema [[ADJ][INF]ADJ]. 

Tämän skeeman päällekkäisyys toisena mainitun, laajemman skeeman kanssa takaa sen, 

että tuo laajempi aktivoituu adjektiivi-nomini -kombinaation konstruoinnissa ja arvioin-

nissa. Tavallisesti kieliopillinen konstruktio on siis analysoitava kompleksisena. Sen täy-

dellinen kuvaaminen edellyttää useampaa kuin yhtä konstruktioskeemaa, skeemojen per-

hettä, joka luokittelevien suhteiden kautta muodostaa verkoston. (Langacker 1991: 159–

60.) 

 

 Tutkimani konstruktion tapauksessa X on ADJ on siis edellä kuvattua esimerkkitapausta 

vastaavasti skemaattisempi suhteessa konstruktioihin X on ADJ V-mAAn ja ADJ V-

mAAn.  Viimeksi mainituissa on myös päällekkäisyyttä, joka on tärkeää laajemman kon-

struktion aktivoitumiselle. Erotuksena englanninkielisen esimerkki-ilmaisun tutkimuk-

seen on suomen kielen infiniittisten muotojen moninaisuuden takia kuvaus parempi tehdä 

morfeemitasolla, jolloin MA-infinitiivi illatiivi erottuu muista mahdollisista infinitiivi-

muodoista. 
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Näiden eri konstruktioiden olettaminen perustuu myös siihen käsitykseeni, että adjektii-

vin ja infinitiivin kuvaaminen sekä konstruktiokieliopin että kognitiivisen kieliopin ku-

vausmenetelmillä toteutuu tällä tavalla selkeämmin. Tämän perustan taas siihen seikkaan, 

että kuvattaessa kokonaisuutta, jossa konstruktio muodostuu adjektiivin ja infinitiivin li-

säksi subjektista ja olla-verbistä, adjektiivin vaikutusalakin tulisi kuvata kattamaan sekä 

subjektin että infinitiivin. Olla-verbi eli kopula on tunnetusti merkitykseltään ohut verbi. 

Se prosessuaalistaa esillä olevan relaation, eli lisää atemporaaliseen relaatioon aikaulot-

tuvuuden eli temporaalisen hahmon ja muuttaa sen imperfektiiviseksi prosessiksi. Lau-

seen rakenne riippuu siis siitä, mitä muita konstituentteja siinä on ja millaisia niiden vä-

liset suhteet ovat. (Leino 2001: 315.)  

 

 

3.6. Konstruktiokieliopin ja kognitiivisen kieliopin notaation anti 

 

 

Seuraavassa tarkastelen, millainen erityisesti suomen murteiden, mutta myös kirjakielen 

adjektiivi + mAAn -konstruktio on konstruktiokieliopin ja kognitiivisen kieliopin käyttä-

min kuvausmenetelmin esitettynä. Menetelmä perustuu Pentti Leinon työryhmä henkilö-

viitteisen allatiivin ja Jaakko Leinon permissiivirakenteen kuvauksessa käyttämään no-

taatioon. Notaatio poikkeaa jonkin verran kognitiivisen kieliopin piirissä yleisesti käyte-

tystä, mutta on kuitenkin sopusoinnussa kognitiivisen perinteen kanssa (Leino 2001: 87). 

 

Konstruktion kuvaama tila sijoitetaan suorakaiteen mallisen kuvion sisään. Tätä kuviota 

kutsutaan tapahtumakehykseksi. Keskeistä kuvauksessa erityisesti X on ADJ V-mAAn -

konstruktion kuvauksessa, mutta myös konstruktioissa yleisesti ottaen, on olioiden ja 

muiden entiteettien välisten relaatioiden kuvaus. Inhimillisiä olioita kuvataan tikku-

ukoilla. Ympyrät kuvaavat oliota riippumatta sen täsmällisemmistä ominaisuuksista. Li-

säksi käytän kuvauksessa kuvion 2 esittämiä nuolia: 
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Kuvio 2. Erilaisia nuolia: 1) spatiaalinen nuoli 2) relaationuoli 3) transitiivinuoli 4) fi-

naalinen nuoli 5) prosessinuoli (Leino 2001: 88; Leino 2003: 75). 

 

Spatiaalinen nuoli kuvaa kolmiulotteisessa tilassa tapahtuvan liikkeen lisäksi esimerkiksi 

ajassa tapahtuvaa liikettä. Relaationuoli on skemaattisessa suhteessa kaikkiin muihin nuo-

liin: se kuvaa mitä tahansa relaatiota. Transitiivinuoli kuvaa subjektin tarkoitteen objek-

tiin suuntaamaa voimaa. Finaalinen nuoli esittää finaalista suhdetta. Kuviossa 3 oikealla 

puolella oleva entiteetti ilmaisee vasemmalla puolella olevan entiteetin (tyypillisesti pro-

sessin) taustalla olevan tarkoituksen tai tavoitteen Prosessinuoli on skemaattinen suh-

teessa transitiivinuoleen: se kuvaa mitä tahansa prosessia, oli se intransitiivinen tai tran-

sitiivinen. Kun halutaan osoittaa kuvauksen eri kohdissa olevat entiteetit samoiksi, tämä 

tehdään katkoviivan näköisellä samuusviivalla. (Leino 2003: 75–76.) 

Kuvio 3. Finaalisen nuolen kuvaama entiteetin tarkoitus. 
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3.6.1. Adjektiivin kuvaus 

 

Adjektiivit kuvataan piirtämällä ominaisuutta edustava kehä sen olion ympärille, jonka 

ominaisuudesta on kyse (Leino 2001b: 245). Tästä on esimerkkinä Jaakko Leinolta pe-

räisin oleva kuvio 4: 

 

 Kuvio 4. Adjektiivin kuvaus kognitiivisessa kieliopissa. (Leino2001b: 245). 

 

Tässä kuviossa ylhäällä oleva isompi laatikko kuvaa adjektiivin (A) ja nominin (N) muo-

dostamaa lauseketta, toisin sanoen adjektiivilauseketta. Adjektiivi ja nomini on kuvattu 

kahtena isomman laatikon sisällä olevana laatikkona, ja niiden syntaktiset kategoriat on 

merkitty niitä vastaavilla kirjaimilla. Tämä ylempi osa kuvaa lausekkeen rakennetta. 

Alempaan, merkitystä kuvaavaan osaan menevät nuolet rakennetta kuvaavasta osasta si-

ten, että nominia oliomaisena kuvaavaan palloon kulkee nuoli sitä rakenteen tasolla edus-

tavasta laatikosta. Vastaava suhde on adjektiivin rakennetason laatikolla ja palloa ympä-

röivällä katkoviivalla, joka kuvaa adjektiivin kuvaaman ominaisuuden suhdetta olioon. 

Koko rakennetason lausekkeesta kulkee puolestaan nuoli merkitystason kehykseen, jonka 

sisälle olio ja sen ominaisuus on sijoitettu.  
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3.6.2 Infinitiivin asema ja infinitiivikonstruktiot 

 

Paavo Siro on esittänyt näkemyksen, että suomen kielessä on syntaksin näkökulmasta 

vain yksi infinitiivi. Tämä näkemys perustuu havaintoon, että jokaista sijamuotoa kohden 

on yleensä vain yksi infinitiivimuoto, ja jos muotoja on enemmän, ovat ne keskenään 

täydennysjakaumassa. Sirolla on myös ajatus rinnakkaisten muotojen täydennysja-

kaumasta. (Siro 1964: 23, Leino 2003: 99.)  Myös Jussi Ylikoski toteaa, että vaikuttaa 

siltä, että useamman kuin yhden infinitiivin esittäminen kielessä on tarpeetonta. Merki-

tykseltään melko abstraktien infinitiivien joukosta on vaikea löytää minimipareja, jotka 

eroaisivat selvästi semanttiselta sisällöltään. Ei olekaan harvinaista, että kaksi infinitiiviä 

voi esiintyä muodossa vapaasti vaihdellen: Pekka alkoi ~ ehti juomaan ~ juoda olutta. 

(Ylikoski 2003: 213–214.)  Tässä ajatuksessa kielen konstruktiiviselle tutkimukselle kes-

keistä on se, että kutakin infinitiivimuotoa käytetään tietyissä rakennetyypeissä, infinitii-

vikonstruktioissa. (Leino 2003: 102.) Nämä ei-finiittiset ilmaustyypit pitävät yllä sekä 

mainittua täydennysjakaumaa että koko suomen kielen infinitiivijärjestelmää (Leino 

2003: 104).  

 

Siron näkemykseen nojautuen Jaakko Leino esittää, että suomen kielen infinitiivi on ka-

tegoriana kyllin yhtenäinen, jotta se voidaan konstruktiopohjaisessa kuvauksessa esittää 

yhtenä konstruktiona. Kognitiivisen kieliopin termeillä ilmaistuna kyseinen konstruktio 

on skemaattinen suhteessa niihin spesifimpiin konstruktioihin, jotka elaboroivat sen. Se 

kuvaa verbin osoittamaa prosessia hahmottaen sen kuitenkin oliomaisena. Konstruktioon 

kuuluva sijapredikaatti hahmottaa puolestaan relaation, jonka kiintopisteenä kyseinen 

olion hahmon saava prosessi toimii. (Leino 2003: 103–104.) Leinon mukaan (2003: 105) 

INFINITIIVI-konstruktion olennainen sisältö voidaan esittää kuvion 5 kaltaisena: 
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Kuvio 5: INFINITIIVI-konstruktio (Leino 2003: 105). 

 

Konstruktio koostuu kolmesta osasta: infinitiivin kantana oleva verbivartalosta, infinitii-

vin tunnuksesta ja sijapäätteestä. Infinitiivin tunnuksen syntaktisesta kategoriasta käyte-

tään kuviossa merkintää nzer (nominalizer), ja sijapäätteen merkkinä on CaPr (Case Pre-

dicate). Erityisesti tässä tärkeä on piirre nzer. Se esiintyy vain INFINITIIVI-konstrukti-

ossa ja sen kanssa unifioituvissa spesifisimmissä infinitiivikonstruktioissa. Se ei ole ole-

massa näistä riippumattomana taivutusaffikseihin liittyvänä piirteenä. Kysymykseen tu-

levat siis vain ne infinitiivin tunnus + sijapääte -yhdistelmät, jotka todella esiintyvät infi-

nitiivikonstruktioissa, joista juuri MA-infinitiivi + illatiivi on yksi. (Leino 2003: 105.)  

 

Konstruktiokieliopin mukaan kaikki kielenyksiköt, myös yksittäiset morfeemit, ovat 

omia konstruktioitaan (Leino 2003: 108). Täten on ajateltava infinitiivien tapauksessa 

niin, että morfologisesti samanmuotoisena esiintyvä infinitiivi on kaikissa esiintymissään 

sama konstruktio. Kuvaukseen tarvitaan yksi taso infinitiivikonstruktioiden yleisen IN-

FINITIIVI-konstruktion ja yksittäisten ilmaustyyppien välille. Tämä taso vastaa kieliop-

pien morfologisia infinitiivimuotoja, kuten TA-infinitiiviä tai juuri tutkittavan konstruk-

tion MA-infinitiivin illatiivia. Ne ovat hyvin INFINITIIVI-konstruktion kaltaisia, mutta 

ovat täsmällisempiä. INFINITIIVI-konstruktio on siis niiden suhteen skemaattinen. Kon-
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struktiokieliopin mukaisesti INFINITIIVI-konstruktio ja sen sisältämä informaatio periy-

tyy (inherit) tämän toisen tason konstruktioille. Kuvio 6 selventää tätä seikkaa MA-infi-

nitiivin osalta. Kuviossa yläpuolella oleva 3. INFINITIIVI -konstruktio perii INFINI-

TIIVI -konstruktion kuvion 3 yläosassa ja täten sisällyttää sen. Näin syntyvä kokonaisuus 

sisältää myös sen informaation, jonka perivä 3. INFINITIIVI lisää kokonaisuuteen eli 

morfeemin (phon) -mA-. (Leino 2003: 111.) Kokonaisuuden perii puolestaan 3. INFINII-

TIVIN ILLATIIVI -konstruktio ja tuo jälleen uuteen kokonaisuuteen lisäinformaation eli 

sijamuodon (case) illatiivi. 

 

Kuvio 6: MA-INFINITIIVI ja MA-INF. ILLATIIVI -konstruktiot (Leino 2003: 109). 

Tutkittava X on ADJ V-mAAn -konstruktio on osa–kokonaisuus-suhteessa sekä MA-

INF.ILLATIIVI -konstruktioon, MA-INFINITIIVI -konstruktioon että INFINITIIVI-

konstruktioon. Sen osalla on kaikkien näiden ominaisuudet, ja näin sen voidaan katsoa 

perivän nämä molemmat konstruktiot. (Leino 2003: 109–111.) 

 

 

3.6.3. Prototyyppinen X on ADJ V-mAAn -konstruktio 

 

Aineiston perusteella murteiden tyypilliseksi konstruktioesiintymäksi osoittautuu ra-

kenne, jossa on subjektin, kopulan ja adjektiivin lisäksi vain verbi ilman objektia. Niinpä 
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edellä esitellyillä kognitiivisen kieliopin kuvausmenetelmillä ja teoriaosuudessa käsitel-

lyillä konstruktiokieliopin kuvausmenetelmillä tyypillisin konstruktio voidaan kuvata ku-

vion 7 kaltaiseksi: 

 

                               Matti oli hyvä kirroomaan (DMA.) 

             Kuvio 7: Prototyyppinen X on ADJ V-mAAn -konstruktio murteissa. 

 

Tässä kuviossa on piirretty samuusviivat yläpuolella olevasta konstruktion rakennetta ku-

vaavasta attribuutti-arvo-matriisista alapuolella olevaan tapahtumakehyksen sisälle ku-

vattuun asiaintilaan, josta Matti oli hyvä kirroomaan -ilmausta käytetään. Rakenteen NP-

subjektia Matti vastaa alla tikku-ukko, jonka ympärillä oleva katkoviivakehä kuvaa taas 

rakenteen adjektiivia, jolla Mattia ilmauksessa kuvaillaan. Matin sijan arvona on nomini 

ja kieliopillisena funktiona subjekti. Kolmas ja suurin osa rakenteen kuvauksessa on ad-

jektiivilauseke AP, jonka piirretason kieliopillinen funktion (gf) arvo on siis predikatiivi 

(predvi). AP:n sisäpuolella ovat paitsi pääsana adjektiivi (A) eli hyvä myös infiniittinen 

täydennys kirroomaan. Täydennys on rakenteen tasolla VP, joka sisältää varsinaisen ver-



  62 

 

 

bin V, verbin nominaalistajan (nominalizer) eli infinitiivin tunnuksen -mA sekä sijapredi-

kaatin Cpr, joka on konstruktiossa illatiivi. Illatiivi kuvataan alemmassa merkityskehyk-

sessä siten, että se ympäröi infinitiiviverbiä kuvaavaa ympyräkokonaisuutta.  

 

”Inherit MA-infinitiivi” ilmaisee konstruktiokuvauksessa sen, että MA-infinitiivin il-

latiivi -konstruktio luvussa 3.4.2. selitetyllä tavalla perii ominaisuuksia skemaattisem-

malta MA-infinitiivi-konstruktiolta. Näkyvissä on kuitenkin vain edellinen peritty infini-

tiivi, vaikka myös kaikkein skemaattisin INFINITIIVI-konstruktio sisältyy MA-infinitii-

vin illatiivi -konstruktioon.  Verbin ilmaisema tekeminen on tässä objektittomassa lau-

seessa kuvattu prosessiksi, jota kuvaa prosessinuoli. Infiniittimuotoisen verbin oliomai-

suutta kuvaavasti verbi on esitetty ympyrän sisällä. Konstruktion olla-verbi on kuvattu 

kuvanotaatiossa subjektin tarkoitteen ja AP:n kuvaaman asiaintilan välisenä relaationa 

relaationuolen avulla. Kehyksen tasolla illatiivi kuvataan ympäröimään infinitiiviä edus-

tavaa ympyrää. Tätä tapaa on käyttänyt myös Jaakko Leino (Leino 2003: 93). Adjektiivin 

merkitys eli subjektin tarkoitteen luonnehdinta kuvataan katkoviivalla joka ympäröi ih-

mishahmoa. AP eli adjektiivilauseke on kuvattu kuitenkin lähelle infintiivimuotoa kuvaa-

vaa ympyrää, koska se näin sopii paremmin vastaamaan rakenteen tasoa yläpuolella. Toi-

saalta toinen mahdollisuus olisi, että AP ei edustu merkityksen tason kuvauksessa.  

 

Kuvion 5 esittämä konstruktio on tarkemmin katsottuna konstrukti tai toteutuma, koska 

kaikki leksikaalinen aines eli subjektin, adjektiivin ja verbin piirremerkinnöistä lekseemit 

on sijoitettuna ja ilmipantuina paikoilleen. Varsinainen X on ADJ V-mAAn -konstruktio, 

joka oikeuttaa kuvatun konstruktin ei kuitenkaan eroa suuresti yllä esitetystä. Siinä jäävät 

vain varsinaisten adjektiivi- ja verbilekseemien ohella täsmällisemmin merkitsemättä 

olla-verbin piirremerkinnät finiittisyys (fin +/-), aikamuoto ja persoona.  

 

Kuvion 5 esittämän murreaineistossa kaikkein yleisimmän ja yksinkertaisimman raken-

teen lisäksi aineistossa esiintyy myös konstrukteja, joissa infinitiivin ilmaisevalla toimin-

nala on kohde, eli se saa objektin. Tällöin konstrukti on jo huomattavasti monimutkai-

sempi rakenteeltaan, kuten kuvio 8 osoittaa. Esimerkkilause kuviossa on murreaineiston 

Se oli kova ohijamhan kaphalleita. Tässä konstruktissa kuvataan siis myös objekti-NP, 
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jonka kieliopillinen funktio (gf) on luonnollisesti objekti. Nominilauseke NP sisältää vielä 

itsensä nominin N ja sijapredikatiivin eli partitiivin. Partitiivi kuvataan alemmassa ke-

hyksessä relaationa infinitiiviverbin ja objektien välillä. Itse infinitiivin perusverbi on 

tällä kertaa objektiin kohdistuvaa suoraa toimintaa ilmaiseva transitiiviverbi, ja tästä 

syystä myös sitä kuvaava nuoli ympyrän sisällä on transitiivinuoli. Piirre cnfg taas tarvi-

taan kuvaamaan jaollisuutta tai tarkemmin määriteltynä laskettavuutta. Ilmaisun objekti 

eli kappale ilmaisee laskettavaa eli jaotonta entiteettiä, ja tämän vuoksi piirre cnfg saa 

arvon count. Juuri tässä kuvatussa konstruktissa objekteja on useita ja siksi N:n osalta on 

piirteenä ilmoitettu myös num eli luku ja sen arvo sg2 eli monikko. 

        Kuvio 8: Objektillinen ADJ V -mAAn -konstruktio. 

 

Konstruktion rakennetason kuvaus tuo selvästi esiin seikan, että luvussa 3.1.2. subjektin 

tarkoitteiden kohdalla jaollistarkoitteisia käsitteistävien ilmaisujen (esimerkit 8–14) ra-

kenne eroaa pienellä, mutta merkittävällä tavalla x on ADJ V-mAAn -konstruktion proto-

tyyppisestä mallista. Jos oletetaan konstruktiokieliopin periaatteiden mukaisesti, että ero 

muodossa on myös ero merkityksessä, partitiivisijaisen adjektiivin sisältämiä rakenteita 

on pidettävä omana erillisenä konstruktiona, jolla on oma erikoistunut merkityksensä ja 

käyttönsä (Croft 2001: III; Pekkarinen 2005: 137). Tällöin se ja nominatiiviadjektiivin 
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sisältävä konstruktio muodostavat lähikonstruktioiden parin. Jos konstruktiot luetaan eril-

lisiksi, niiden merkitysero ei kuitenkaan ole niin suuri kuin esimerkiksi Heli Pekkarisen 

artikkelissaan käsittelemät lähikonstruktiot sika on paha nyljettävä ja syltty on hyvää syö-

tävää, joiden muotoerokin on selkeämpi (Pekkarinen 2005: 137). 

 

Jaollistarkoitteisen subjektin sisältämän lähikonstruktion prototyyppinen ominaisuus ad-

jektiivin ja MA-infinitiivin illatiivin murreaineiston konstruktioissa on se, että luonneh-

dittava ei ole inhimillinen olio. Tämä näkyy myös kuviossa 7, jonka esimerkkilauseen 

subjekti on ruis. Sanalla on semanttinen piirre ’human’ eli inhimillinen, joka saa miinus-

merkillä arvon negatiivinen. Toisaalta on hyvin helppo keksiä sellaisia esimerkkejä, 

joissa subjektin tarkoite kuvaa inhimillistä kohdetta. Tällainen voisi olla vaikkapa Kansa 

on halukasta oppimaan. Kumpikin sana ei myöskään ole sellainen, etteikö sitä voisi käyt-

tää myös nominatiivisen adjektiivin kanssa: Ruis on hyvä itämään, Kansa on halukas 

oppimaan. Olennaista onkin juuri tällä konstruktion käyttötarkoitus ja sillä ilmaistu asia. 

Tätä konstruktiota käytetään vain siinä tapauksessa, kun juuri subjektin tarkoitteen jaol-

lisuus on jotenkin ilmaisussa olennaista. Yleisemmin tämä koskee ainetarkoitteita. Esi-

merkissä onkin korosteisesti esillä rukiin kvantitatiivinen epämääräisyys. (VISK § 555.) 

Kuvion 9 erottaa muista aiemmin esitellyistä luonnollisesti sen kuvaaman konstruktin ad-

jektivijäseneen A liittyvä sijapredikaatti (CaPr) eli partitiivi. Infinitiiviverbi on tässä ni-

menomaisessa tapauksessa intransitiivisessa merkityksessä ja sitä kuvaa siksi vastaava 

nuoli kuvion 5 lailla.  

Kuvio 9: Jaollistarkoitteisia tarkoitteita luonnehtiva konstruktio. 
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Tässä kuvaustavassa yhdistyvät konstruktiokieliopin notaatiotavalla toteutettu rakenteen 

taso informaation kuvaus ja kognitiivisen kieliopin merkityksen kuvaus. Tämä tapa tuo 

sivulla 15 esiteltyä Leinoa mukaillen esitettyä konstruktiokuvausmallia enemmän esiin 

merkityksen kuvausta. Tuota osuutta ei siis toteuteta esittämällä pelkät theeta-roolit, ku-

ten tehdään sivun 15 esimerkissä. X on ADJ V-mAAN-konstruktiossa, kuten kaikissa in-

finitiivejä sisältävissä konstruktioissa kokonaiskuva konstruktioiden ominaisuuksista 

muodostuu kahdesta kuvauksen tavasta. Nämä ovat juuri infinitiivikonstruktioiden perin-

nän kuvaus rakenteen tasolla ja infinitiivisen muodon oliomaisuuden kuvaus merkityksen 

tasolla. Käyttämääni kuvaustapaa voi pitää siis havainnollisuuden kannalta hyvänä rat-

kaisuna.  

 

Eräs kuvaustavassa pois jäävä keskeinen kielen ilmiö on sanajärjestys. Tämä johtuu pal-

jon siitä, että kummankin tutkimukseni alan, konstruktiokieliopin ja kognitiivisen kie-

liopin piirissä ei ole juuri pohdittu niin sanotun vapaan sanajärjestyksen problematiikkaa 

(Leino 2001: 99). Tutkimani konstruktion murreainestoesiintymissä on kuitenkin jonkin 

verran vaihtelua sanajärjestyksessä. Voidaan sanoa esimerkiksi riihtä se oli kova ahtaan, 

mahoto se ol syömään tai se oli ahnes savotoissa olemhan. Tällainen vaihtelu sanajärjes-

tyksessä voidaan joissain tapauksissa, kuten erityisesti toisessa esimerkissä, nähdä tietyn 

puolen korostamisena. Tässä tapauksessa korostetaan vielä lisää ominaisuuteen liitettyä 

intensiivisyyden piirrettä, jota sanalla mahdoton ilmaistaan.  

 

Tässä kuvauksessa on jäänyt pois myös esiintymien pienet, konstruktion merkityksen 

kannalta vähemmän merkitykselliset sanat, kuten hyvin usein murreaineistossa ja puhe-

kielessä muutenkin esiintyvä leksikaalistunut pronominin instruktiivi niin. Intensiteetti-

sanoja sisältäviä konstruktioita tai muita, harvemmin esiintyneitä poikkeuksia en ole ku-

vannut, koska pyrkimykseni on ollut kuvata aineistosta ilmenevät yleistykset ja proto-

tyyppistä adjektiivin ja infinitiivin illatiivin konstruktiota lähinnä olevat konstruktit ja to-

teutumat. 
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3.6.4. Analyysin tuloksia kokoavasti 

 

MA-infinitiivin illatiivi esiintyy adjektiivin kanssa muodostuvassa konstruktiossa kaikilla 

murrealueilla, joilta aineistoni esiintymät on kerätty. Esiintyminen kuitenkin vaihtelee si-

ten, että se on yleisintä pohjalaismurteissa ja vähiten yleistä savolaismurteissa. Konstruk-

tiossa X on ADJ V-mAAn vaihtelevista adjektiiveista yleisimmät olivat kova ja hyvä. 

Kovan osuus kaikista adjektiiveista oli koko aineistossa suurin, 29 %. Esiintymisen ylei-

syys vaihteli murrealueilla siten, että oli havaittavissa selvä keskittymä pohjalaismurtei-

den ja hämäläismurteiden kohdalla. Hämäläismurteissa kovan osuus adjektiiveista oli 

suurin, 45 %. Etelä-Pohjanmaan murteissa tuo sama luku oli 41 %. Keskipohjalaisissakin 

osuus oli vielä yli 30 %, mutta muissa murreryhmissä jo selvästi alhaisempi. Adjektiivi 

hyvä oli yleisin lounaismurteiden ryhmässä, jossa sen osuus oli 38 %. Muuten sen esiin-

tyminen oli tasaista, vähän yli 20 % useimmissa ryhmissä. Sanomalehtikielen vertailuai-

neistossa yleisemmät adjektiivit olivat valmis, halukas ja innokas, jotka puolestaan mur-

reaineistossa edustivat pientä vähemmistöä. Adjektiivien semantiikan kautta oli mahdol-

lista hahmottaa tutkimani rakenteen konstruktiomaisuus. Erityisesti adjektiivit kova ja 

kauhea näyttivät, että konstruktion merkitys ei muodostu sen osien omien merkitysten 

summasta. Toisen varioivan lekseemin, verbin semanttinen tarkastelu osoitti, että oli ha-

vaittavissa kaksi jonkin verran yleisempää verbien ryhmää, aineen tai esineen käsittelyä 

ilmaisevat käsittelyverbit ja puheaktiverbit. Paha-adjektiivin kohdalla oli havaittavissa 

semanttinen prosodia, jossa myös verbi ilmaisi negatiiviseksi tulkittavaa tekemistä tai toi-

mintaa. Transitiiviset verbit olivat murteissa yleisemmin edustettuna kuitenkin siten, että 

objektia ei ollut välttämättä ilmaistu. Subjektin tarkoite oli konstruktiossa prototyyppi-

sesti elollinen ja inhimillinen olio. Ne tapaukset, joissa kyse oli elottomasta tarkoitteesta, 

tulkitsin personifikaatiotapauksiksi. Konstruktion rakenteessa oli havaittavissa eroa sil-

lioin kuin subjekti oli jaollistarkoitteinen. Tällöin adjektiivi oli partitiivissa. Tämän muo-

don tulkitsin tutkimani konstruktion lähikonstruktioksi. Konstruktion notaatiokuvauk-

sessa kuvasin tämän lähikonstruktion lisäksi protyyppisimmiksi havaitsemani X on ADJ 

V-mAAn -konstruktit, intrastiivisen objektittoman ja transitiivisen objektillisen tapauk-

sen.   
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PÄÄTÄNTÖ 

Tutkimukseni aiheena on X on ADJ V-mAAn -konstruktio suomen murteissa. Konstruktio 

muodostuu subjektista x, kopulasta eli olla-verbistä, adjektiivista ja verbin MA-infinitii-

vimuodon illatiivista. Subjekti on nominilauseke NP, ja adjektiivi sekä -mAAn-päätteinen 

verbi muodostavat adjektiivi lausekkeen AP. Verbin infinitiivimuoto on määritelmästä 

riippuen joko jälkimäärite tai -täydennys. Kieliopilliselta funktioltaan lauseke on predi-

katiivi ja tarkemmin ilmaistuna subjektin predikatiivi. 

 

Tutkimukseni teoreettisena taustana on konstruktiokielioppi ja kognitiivinen kielioppi. 

Konstruktiokieliopin alalla työni teoreettisia lähtökohtia ovat Adele Goldbergin käsitys 

kieliopillisen konstruktion ominaisuuksista, Jan-Ola Östmanin kielen variaatioon liittyvä 

alan tutkimus ja erityisesti Jaakko Leinon permissiivirakenteiden tutkimus, jossa Leino 

yhdistelee kognitiivisen kieliopin ja konstruktiokieliopin notaatiomenetelmiä konstruk-

tion kuvauksessa. Kognitiivisen kieliopin teorian alueelta tärkeimmät lähtökohdat ovat 

Ronald Langackerin näkemykset. 

 

Tutkimukseni tärkeimmän aineiston eli murreaineiston olen kerännyt Digitaalisesta 

Muoto-opin arkistosta. Tästä morfologisesti koodatusta aineistosta tein haun MA-infini-

tiivin illatiivin mukaan jokaisesta päämurrealueryhmästä. Näin sain edustuksen lounais-, 

eteläpohjalais-, hämäläis-, savolais-, kaakkois-, keskipohjalais-, ja peräpohjalaismur-

teista. Yhteensä -mAAn-muotoja näiden kaikkien alueiden esiintymissä oli 12 491. Tästä 

joukosta kokosin kaikki adjektiivin kanssa esiintyvät tapaukset. Näin sain koottua 520 

esiintymän aineiston. Toinen käyttämäni tutkimusaineisto on yleiskielinen vertailuai-

neisto, joka sisältää sanomalehtien kieltä 1990-luvulta. Tämän aineiston kokosin teke-

mällä hakuja Kielipankin korpuksiin Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n Tutkijan 

käyttöliittymässä olevan Lemmie-kieliaineistokäyttöliittymän avulla. Keräsin tutkimani 

konstruktion esiintymiä kolmesta korpuksesta, kustakin tasapuolisesti: Helsingin Sano-

mien kulttuuriosastolta vuodelta 1995, Iltalehdestä vuodelta 1996 ja Turun Sanomista 

vuodelta vuodelta 1999, yhteensä 90 kappaletta. 
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Tutkimukseni tavoitteena oli ensinnäkin selvittää, millainen on X on ADJ V-mAAn-kon-

struktion variaatio murrealueilla, joita esiintymät aineistossani edustavat. Tämän jälkeen 

tarkoitukseni oli selvittää konstruktion semanttisia piirteitä aineistosta tekemieni havain-

tojen perusteella. Viimeiseksi pyrin myös kuvaamaan aineistohavaintoihin pohjautuvat 

mahdollisimman prototyyppiset, yleispätevät konstruktit eli konstruktion toteutumat kon-

struktiokieliopin ja kognitiivisen kieliopin notaatiotapaa soveltaen. 

 

Variaation selvittämisessä lähdin siitä, että laskin adjektiivin ja -mAAn-muodon sisältä-

mien esiintymien osuuden kaikista MA-infinitiivin illatiivitapauksista kaikissa murreryh-

missä. Näin sain selville konstruktion yleisyyden päämurrealueilla. Esiintyminen vaihteli 

noin kahden ja noin seitsemän prosenttiyksikön välillä siten, että savolaismurteissa osuus 

oli pienin, 2,7 % ja keskipohjalaisissa suurin, 6,7 %. Muut alueet sijoittuivat esiintymis-

tiheyden suhteen näiden välille kuitenkin niin, että kaikissa pohjalaismurteiden ryhmissä 

ja hämäläismurteissa esiintyminen oli selvästi yleisempää. 

 

Seuraavaksi selvitin murreaineistosta sitä, miten adjektiivi, toinen vaihteleva lekseemi 

tutkimassani konstruktiossa, varioi eri kielenvarianteissa. Kokosin aineistoista kaikki ad-

jektiivilekseemit, selvitin murrealueille ominaiset adjektiivit ja murrealuille ominaisten 

murresanojen merkitykset. Merkityksen selvittämisessä käytin hyväkseni murresanakir-

jaa, etymologista sanakirjaa ja myös omaa murretietämystäni. Sain selville, että adjektii-

vien osalta murreaineistossa oli havaittavissa selviä leksikaalisia keskittymiä. Yleisim-

mäksi adjektiiviksi kaikkiaan 80 eri lekseemin joukosta osoittautui kova, jonka osuus 

koko murreaineistossa oli 29 %. Kovan esiintymisyleisyys vaihteli niin, että keski- ja ete-

läpohjalaismurteissa se oli jopa yli 40 %, kun taas esimerkiksi lounaismurteissa vain 15 

%. Aineistosta tekemieni havaintojen perusteella kova-adjektiivin käytössä on havaitta-

vissa keskittymä, johon kuuluvat mainittujen pohjalaismurteiden lisäksi myös hämäläis-

murteet, joissa osuus oli noin 37 %. Kovan jälkeen murreaineistossa yleisimpiä olivat 

hyvä ja paha. Tein vertailua myös kirjakieliseen aineistoon, ja sen yleisimmät adjektiivit 

olivat valmis, kiinnostunut ja innostunut. Murreaineiston ja vertailuaineiston adjektiivien 

välillä oli selvä ero, koska murreaineistossa yleisimmät esiintyivät vertailuaineistossa 

vain muutamia kertoja. Nämäkin esiintymät olivat jonkin haastatellun henkilön suoria tai 

toimittajan referoimia sitaatteja, joissa jäljiteltiin puheenomaisia ilmaisuja.  
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Havainnoin aineistosta myös intensiteettisanojen kuten hyvin ja kovin esiintymistä mur-

reaineistossa. Aineistossa esiintyi sekä mainittujen intensiteettipartikkeleiden lisäksi 

myös nominin genetiivimuotoja aineistossa suhteellisen yleisesti esiintyvistä adjektii-

veista. Näitä olivat esimerkiksi kauhean, hirveän, mahdottoman ja tavattoman. 

 

Adjektiivien semantiikkaa lähdin tutkimaan jaottelemalla niitä staattisuus–aktiivisuus -

jatkumolla. Päätelmieni mukaan murreaineiston yleisimmät adjektiivit asettuivat tällä jat-

kumolla staattisempaan päähän, kun taas vertailuaineiston lekseemit, kuten valmis, olivat 

aktiivisempia, tilanteesta riippuvia ja subjektin tarkoitteen kontrolloitavissa. Näiden vä-

lillä oli havaittavissa myös ajallisen ulottuvuuden ero. Aktiivisemmat kuvaavat ajassa 

enemmän vaihtelevaa ja muuttuvaa tilaa. Näin esimerkiksi kova juoksemaan kuvaa pysy-

vämpää olotilaa ja luonnehtii ominaisuutta enemmän kuin valmis juoksemaan. 

 

Tarkastelin adjektiivien merkityksiä myös sanakirjojen merkitysten kautta. Tässä tarkas-

telussa esimerkiksi kova, paha, kauhea ja mahdoton näyttivät saavan konstruktiossa eri-

laisen merkityksen verrattuna yleisempään käyttöön. Jaottelin adjektiiveja eri ryhmiin sen 

mukaan, mitä niillä konstruktiossa yhdessä -mAAn-muodon kanssa ilmaistaan. Tässä ja-

ottelussa tärkeää oli myös merkityksen läpinäkyvyyden aste. Ensimmäiseen ryhmään 

kuului hyvä ja sitä merkitykseltään lähellä olevat adjektiivit. Tämän ryhmän yleisimmäksi 

piirteeksi määrittelin taitavuuden arvioimisen. Ryhmään kuuluivat siis myös esimerkiksi 

huono ja taitamaton. Toisena ryhmänä oli kova, joka tuo tulkintaan toiminnan intensitee-

tin arvioinnin. Ilmauksen tulkinnassa tulee esiin monia muitakin aspekteja kuten se, että 

joku tai jokin tekee paljon ja usein sellaista, josta pitää. Merkitykseltään tähän ryhmään 

liitin näin myös sanat hanakka ja innokas. Kova osoittautui siis hyvin polyseemiseksi 

tapaukseksi. Se oli myös merkitykseltään läpinäkymätön eli opaakki, koska ei voi puhua 

kovuudesta sana yleisimmässä tarkoituksessa, kuten vaikka materiaalin kovuudesta pu-

huttaessa. Kolmantena erilaisena ryhmänä esitin kauhean, joka tuo tulkintaan ylenpaltti-

sen toiminnan määrän. Neljäntenä taas oli ahne, jolla oli kaksi tulkintaa. Sillä saattoi olla 

läpinäkyvämpi tulkinta ahne syömään, tai sitten se sai kovan ja hanakan kanssa saman-

kaltaisen tulkinnan. Muut adjektiivit kuten esimerkiksi nopean ja hitaan laitoin viimei-
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seen joukkoon, joka sisälsi tulkinnaltaan kaikkein selvimmät ja merkitykseltään läpinäky-

vimmät tapaukset. Adjektiivien käyttö havainnollisti sitä kieliopillisen konstruktion mää-

ritelmää, että konstruktion merkitystä ei ole mahdollista johtaa sen osien merkityksistä. 

 

Seuraavaksi tarkastelin infinitiivisiä verbilekseemejä tutkimassani konstruktiossa. Selvi-

tin jälleen murresanojen merkitystä sanakirjojen avulla. Havaintojeni mukaan perusmer-

kitykseltään transitiiviset verbit olivat murre-esiintymässä enemmistönä. Usein transitii-

visten verbien objekteja ei kuitenkaan ollut ilmaistu, mikä voi johtua esimerkiksi siitä, 

että verbi johdattaa jo tiettyyn objektitulkintaan (syödä) tai sitten ilmaisussa korostuu tai-

pumuksen kuvaus (kova lukemaan).  Tässä joukossa oli useita valmistus- ja käsittelyver-

bejä kuten esimerkiksi kutoa ja poimia. Semanttiselta merkitykseltään kaksi erottuvaa 

ryhmää olivat juuri äsken mainittu jonkin käsittelyä ja tai manipulointia ilmaiseva ja toi-

saalta kommunikointia ilmaisevat puheaktiverbit. Näitä olivat esimerkiksi sanoa, puhua, 

kirjoittaa ja opettaa. 

 

Paha-adjektiivi ja sen kanssa esiintyvät verbit osoittivat semanttisen prosodian ilmene-

mistä. Ilmiö merkitsi tässä tapauksessa sitä, että myös infinitiiviverbi ilmaisi jotain nega-

tiiviseksi tulkittavaa toimintaa tai tilaa. Verbejä, jotka muodostivat konstruktion pahan 

kanssa, olivat esimerkiksi pelätä, haavoittua ja ryypätä. 

 

Konstruktion subjektin tarkoitteista suurin osa oli elollisia olentoja, useimmiten inhimil-

lisiä. Näitä ilmaisivat usein erisnimet. Silloin kun tarkoite oli eloton, saattoi adjektiivi olla 

partitiivisijassa: raha on hupasta menemään. Tällaisissa tapauksissa subjektin tarkoite 

tulkitaan jaolliseksi. Elottomien tarkoitteiden kohdalla voidaan puhua myös personifikaa-

tiosta, jossa ei-inhimillisen tarkoitteen ominaisuutta kuvataan samoin kuin inhimillisen 

olennon taipumusta. Metonymia oli puolestaan kyseessä silloin, kun vertailuaineistossa 

tutkitussa konstruktiossa käytettiin subjektina esimerkiksi sanaa Suomi edustamaan maan 

hallitusta tai muita päättäjiä. 
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Analyysin viimeisessä vaiheessa kuvasin konstruktiokieliopin ja kognitiivisen kieliopin 

notaatiomenetelmien yhdistelmällä aineistosta tekemieni havaintojen perusteella muo-

dostamiani mahdollisimman skemaattisia konstrukteja eli konstruktion toteutumia. Valit-

sin kuvattavaksi kolme konstruktia: yleisimmän muodon, jossa infinitiiviverbi ei saa ob-

jektia, objektillisen muodon ja partitiiviadjektiivillisen muodon. Tässä kuvaustavassa 

hankalimmaksi seikaksi muodostui adjektiivin ja varsinkin adjektiivilausekkeen AP 

edustuminen kognitiivisessa merkityskehyksessä ja merkityskehyksen ja konstruktion ra-

kennetason vastaavuus. Adjektiivi luonnehtii subjektin tarkoitetta (X on hyvä tekemään), 

ja se voitiin näin kuvata subjektia kuvaavaa hahmoa ympäröivänä kehänä merkityksen 

tasolla. Toisaalta pelkästään rakennetasoa tarkastellessa adjektiivi on selvästi osa adjek-

tiivilauseketta (hyvä tekemään), johon subjekti ei kuulu osana. Kuvauksessa olen pääty-

nyt merkitsemään AP:n merkitystasolla kuitenkin infinitiiviverbin hahmon yhteyteen. 

 

Vieläkin laajemmalla aineistolla olisi mahdollista kuvata kattavasti suomen murteiden X 

on ADJ V-mAAn-konstruktion variaatio. Ensisijaisen tärkeää olisi kuitenkin se, että ai-

neisto olisi yhtä laadukasta kaikilta murrealueilta. Tällä aineistolla olen kuitenkin pysty-

nyt tekemään havaintoja selvästi erottuvista alueellisista keskittymistä, kuten tuli ilmi 

koko konstruktion ja myös joidenkin yleisimpien adjektiivien esiintymisen kohdalla. Jat-

kotutkimus adjektiivien ja infinitiivien muodostamista konstruktioista olisi ehkä kuiten-

kin tutkimuksen kannalta hedelmällisempää toteuttaa kieliopillisesti rakenteellisesti eroa-

vien, mutta toisiaan lähellä olevien konstruktioiden vertailusta.  
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Liite 1: Murreaineiston keruupitäjät 

 

 

 



   

 

 

 

Liite 2: Pitäjien nimien lyhenteet  

Hals = Halsua  

Haus = Hausjärvi  

Him = Himanka  

Hir = Hirvensalmi 

HonL = Honkalahti  

Ilm = Ilmajoki  

Jal = Jalasjärvi 

Juup = Juupajoki 

KalJ = Kalajoki  

Kalv =Kalvola 

KanA = Kangasala 

Kaus = Kaustinen 

Kitt = Kittilä  

Kiur = Kiuruvesi 

Kola = Kolari 

Kuri =Kurikka 

Lappe = Lappee 

LumV = Lumivaara 

Mas = Masku 

Miet = Mietoinen 

MänH = Mäntyharju 

Niv = Nivala 

Nou = Nousiainen 

Perh = Perho 

Piek = Pieksämäki 

PyhJ = Pyhäjoki 

Ruok = Ruokolahti 

Sall = Salla 

Sod = Sodankylä 

Son =Sonkajärvi 

SuomJ =Suomusjärvi 

Sääk =Sääksmäki 

Tamm = Tammela 

Tei = Teisko 

Tuul = Tuulos 

VehS = Vehmersalmi 

YHär = Ylihärmä 

YTor = Ylitornio 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


