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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Hyvä ja ymmärrettävä kielellinen ilmaisu on erittäin tärkeää, jos kirjoittaja tahtoo 

antaa itsestään asiantuntevan kuvan. Kielivirheet heikentävät tekstin laatua ja pa-

himmassa tapauksessa aiheuttavat väärinymmärryksiä. Yksi varsin häiritsevä il-

miö on E-infinitiivin instruktiivin väärinkäyttö. 

 

E-infinitiivin instruktiivimuodon virheellinen käyttö tuntuu oman kokemukseni 

perusteella melko yleiseltä. Tavallisinta näyttää olevan johtuen, liittyen, koskien -

tyyppinen käyttö, esimerkiksi Tämä on nettikeskusteluissa yleinen vitsaus johtuen 

osin runsaista lainauksista. Varovaisempi kirjoittaja saattaa vältellä koko muodon 

käyttöä siltä varalta, ettei vahingossa käytä sitä väärin, mikä sekään ei välttämättä 

ole tarkoituksenmukaista. E-infinitiivillä ja sen instruktiivilla on paikkansa kielen-

huollon suositusten mukaisessakin kielessä, ja se on hyvä ja käyttökelpoinen muo-

to omaan, rajattuun käyttöyhteyteensä. 

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen E-infinitiivin instruktiivin käyttöä ja sitä, 

miten todellinen käyttö poikkeaa kielenhuollon suosituksista. Kielenhuolto määrit-

telee tälle infinitiivimuodolle tarkan käyttötavan, mutta todellisessa kielenkäytös-

sä – erityisesti kirjallisessa kielessä – muodolle on syntynyt uusia, varsinaisesta 

käytöstä merkittävästi poikkeavia käyttötapoja. 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, kuinka yleistä E-infinitiivin instruktiivin 

virheellinen käyttö oikeastaan on ja esiintyykö maallikkokirjoittajien teksteissä 

myös luontevaa ja hyväksyttävää muotoa vai rajoittuuko kielenhuollon suositusten 

mukainen käyttö lähinnä kiteytyneisiin rakenteisiin. 
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1.2. Tutkimuskysymykset ja -hypoteesit 

 

Olen rajannut tutkimukseni seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Kuinka suuri osa E-infinitiivin instruktiivin käytöstä todellisessa kielenkäy-

tössä on hyväksyttävää ja kuinka suuri osa vältettävää käyttöä? 

2. Millaisiin erilaisiin tyyppeihin hyväksyttävät ja vältettävät esiintymät voi-

daan jakaa? 

3. Millä tavalla E-infinitiivin instruktiivin käyttö arkisessa verkkokeskustelus-

sa eroaa käytöstä painetussa tai julkaistussa tekstissä? 

 

Kokemukseeni pohjautuva alustava hypoteesini on, että verkkokeskustelukielessä 

valtaosa E-infinitiivin instruktiivin käytöstä on kielenhuollon suositusten vastaista, 

ja näistä virheellisistä esiintymistä suurin osa edustaa nimenomaan paperinma-

kuista johtuen, liittyen, koskien -tyyppiä. Kielenhuollon suositusten mukaisista 

maallikkokirjoittajien E-infinitiivin instruktiivimuodoista enemmistö on todennä-

köisesti kieliopillistuneita ja kiteytyneitä rakenteita, kuten rajakohdan adpositioita 

tai muita ei-verbimäisiksi tulkittuja tapauksia. Lehtiteksteissä puolestaan E-

infinitiivin instruktiivin tyypillinen käyttö on yleistä ja suositusten vastainen käyt-

tö on harvinaisempaa kuin verkkokeskusteluteksteissä. 

 

 

1.3. Aineisto 

 

Olen kerännyt kaksi erillistä aineistoa, joiden kummankin laajuus on 500 E-

infinitiivin instruktiivia konteksteineen. Toinen aineisto on kerätty verkosta kes-

kustelufoorumeilta, toinen puolestaan lehtitekstejä sisältävästä korpuksesta. 

 

Sekä internet- että korpusaineiston infinitiivit on koottu omiksi tietokannoikseen. 

Internetaineiston kukin infinitiivin esiintymä on numeroitu tunnistekoodilla 

”iaXXX”, jossa XXX on juokseva numero. Korpusaineiston koodi puolestaan on 

”kaXXX”. Jos samassa virkkeessä on useampi E-infinitiivin instruktiivi, kullakin 

niistä on oma tunnistekoodinsa. 
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Aineistoni tekstiotteet olen esittänyt sellaisenaan kuin olen ne internetistä poimi-

nut. Lyöntivirheet ja kielivirheet olen toistanut samanlaisina kuin alkuperäinen 

kirjoittaja on ne tehnyt. Pitkiä virkkeitä olen välillä lyhentänyt poistamalla tarkas-

teltavan ilmiön kannalta epäoleellisia osuuksia. Katkaisu on merkitty kahdella aja-

tusviivalla (– –). 

 

 

1.3.1. Internetaineisto 

 

Internetaineistoni olen kerännyt verkosta erilaisilta keskustelufoorumeilta. Koska 

keskustelufoorumien hakutyökaluissa ei ole mahdollisuutta tehdä morfologisesti 

koodattuja hakuja, tietyn taivutusmuodon hakeminen automaattisesti on mahdo-

tonta. Olen lukenut keskusteluketjuja alusta loppuun ja poiminut käsin talteen 

kaikki löytämäni E-infinitiivin instruktiivit. Työskentelytapana se ei ole nopeim-

masta ja vaivattomimmasta päästä, mutta se on silti tehtävissä kohtuuden rajoissa. 

 

Aineistoni koostuu kaikkiaan viidestäsadasta E-infinitiivin instruktiivin esiinty-

mästä, ja olen kerännyt ne kymmeneltä eri keskustelufoorumilta. Valitsin keräys-

paikoiksi mahdollisimman erilaisia keskustelufoorumeja, jotta aineistoni heijastai-

si kattavasti kaikenlaisten kirjoittajien kieltä. Valitsemani keskustelufoorumit ovat 

seuraavat: 

 

Hommaforum: Foorumilla kokoontuvat pääosin maahanmuuttoa ja monikulttuu-

risuutta vastustavat ihmiset keskustelemaan epäkohdista Suomen poliittisessa ja 

yhteiskunnallisessa kehityksessä. Foorumi on avoin ympäristö yleisesti epäeettisi-

nä ja epäkorrekteina pidettyjen näkökulmien esittämiseen. (Homma 2015.) 

 

Kuukuppikunta: Foorumin pääasiallinen tarkoitus on kuukautiskupista ja muista 

kestävistä kuukautissuojista keskusteleminen. Siellä keskustellaan muistakin ai-

heista, mutta kestokuukautissuojat ovat käyttäjiä yhdistävä tekijä. (Kuukuppikunta 

2015.)  
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MuroBBS: MuroBBS on Otavamedia Oy:n omistamiin Muropaketti.com-, TaskuMu-

ro.com- sekä Dome.fi-sivustoihin liittyvä keskustelufoorumi. (Muro 2017.) Keskus-

telunaiheet liittyvät pääosin tietotekniikkaan ja muuhun elektroniikkaan. 

 

Radola: Radola on Suomen suurin epävirallinen The Sims -pelisarjaa käsittelevä 

keskustelufoorumi. Se toimii samalle pelisarjalle omistautuneen Radosims.com-

sivuston yhteydessä. (Radola 2017.) 

 

Vuotava noidankattila: Foorumi on Harry Potter -fanien kohtauspaikka. Keskus-

telut käsittelevät pääasiassa Potter-kirjojen ja -elokuvien maailmaan liittyviä asioi-

ta. (Vuotis 2015.) 

 

FinFanFun: FinFanFun on fanifiktion kirjoittamiseen ja lukemiseen keskittynyt 

foorumi. Siellä voi julkaista omia tuotoksiaan ja lukea ja kommentoida muiden 

tekstejä sekä keskustella kirjoittamisesta ja muustakin. Alkuaan foorumi on keskit-

tynyt Harry Potter -fandomiin, mutta nykyisin sieltä löytyy moniin muihinkin fan-

domeihin liittyvää sisältöä. (Fff 2015) 

 

Naimisiin.infon hääfoorumi: Naimisiin.info on Suomen vanhin ja suurin hääai-

heinen sivusto. (Naimisiin 2015.) Keskustelufoorumin aiheet käsittelevät kaikkea 

mahdollista häihin liittyvää aina hääpaikan valinnasta käytettyjen häätarvikkeiden 

ostoon ja myyntiin. 

 

Pakkotoisto: Pakkotoisto on kehonrakennus-, kuntosaliharrastus- ja fitness-

aiheinen keskustelufoorumi. Siellä keskustellaan muun muassa treenistä, ravin-

nosta ja kilpailuista. (Pakkotoisto 2015.) 

 

Potku.netin keskustelufoorumi: Potku.net on kamppailulajiaiheinen sivusto, 

joka on perustettu vuonna 2004. (Potku 2015.) Foorumilla keskustellaan paitsi 

erilaisista kamppailulajeista myös muusta kamppailuharjoittelua sivuavasta oheis-

toiminnasta. 
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Risingshadow: Sivusto on Suomen suurin scifi- ja fantasiakirjallisuuteen keskitty-

nyt sivusto, joka keskustelufoorumin ohella tarjoaa muun muassa uutuuskirjojen 

arvosteluja. (Rising 2015.) 

 

 

1.3.2. Korpusaineisto 

 

Internetaineiston lisäksi olen kerännyt vertailuaineiston Kielipankin 1990- ja 

2000-luvun suomalaisia aikakaus- ja sanomalehtiä -korpuksesta. Hain korpuksesta 

E-infinitiivin instruktiiveja hakulausekkeella [msd = ".*CASE_Ins.*" & msd = 

".*INF_Inf2.*"]. Haku palautti kaikkiaan 5 297 osumaa, jotka siirsin Excel-

taulukkoon, järjestin ne sattumanvaraiseen järjestykseen ja poimin niistä erilleen 

500 ensimmäistä. 

 

Korpusaineiston materiaali on peräisin seuraavista lehdistä: Aakusti, Agricolan 

Tietosanomat, Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede, Aikuiskasvatus, Alue ja Ympä-

ristö, Areiopagi, ATS-Ydintekniikka, Auraica, Bryobrotherella, Diakonian tutkimus -

aikakauskirja, GeoFoorumi, Glossae, Harukaze, Havina, Musiikkikasvatuslehti, Psyko-

logia-lehti ja Ruralia-lehti. Tutkimukseni pääpainopiste on nimenomaan maallik-

kokirjoittajien arkisessa kielenkäytössä, mutta korpusaineistoa käytän vertaillak-

seni eroja E-infinitiivin instruktiivin käytössä arkikielen ja julkaistun tekstin välil-

lä. 

 

 

1.4. Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimukseni on pääosin kvalitatiivista. Keskityn siihen, millaisia kielenhuollon 

suosituksista poikkeavia käyttötapoja E-infinitiivin instruktiivilla on, sekä pohdin, 

mistä virheellinen käyttö näissä tapauksissa voi johtua. Lisäksi lasken erityyppis-

ten esiintymien suhteellisia osuuksia, mutta toki varsinaisesta kvantitatiivisesta 

analyysista ei voida puhua. 
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Eräänlaisena menetelmällisenä ohjenuorana hyödynnän tutkimuksessani virhe-

analyysiä. Lähdeteosten perusteella vaikuttaa siltä, että menetelmä on suunnattu 

vieraiden kielten oppimisen arviointiin (Sajavaara 1999: 116–119; James 1998). 

Kuitenkin virheanalyysiä on metodinaan käyttänyt Oulun yliopistossa kielenhuol-

toa käsittelevissä pro gradu -tutkielmissaan ainakin Heini Järvenpää (2009), Tuulia 

Petäjäjärvi (2011) ja Kaisla Vaittinen (2009). 

 

Virheanalyysi jakautuu seuraaviin vaiheisiin: virheiden tunnistaminen, virheiden 

luokittelu, virheiden selittäminen sekä virheiden merkityksen arviointi (Sajavaara 

1999: 116–117). Perusluonteisesti virheitä on kahdenlaisia: lipsahduksia, jotka 

kielenkäyttäjä pystyy jo olemassa olevan tietonsa pohjalta korjaamaan, kunhan 

virhe hänelle osoitetaan, ja varsinaisia virheitä, jotka johtuvat siitä, että kielenkäyt-

täjä ei vielä hallitse jotakin kielen järjestelmän osaa (Sajavaara 1999: 119). 

 

Vertailen E-infinitiivin instruktiivin esiintymiä kielenhuollon opaskirjojen esittä-

miin suosituksiin muodon oikeasta käytöstä sekä näissä teoksissa esitettyihin vir-

heellisen käytön tyyppeihin. Nämä toimivat pohjana virheiden luokittelussa. Tar-

kempi luokittelu syntyy internetaineistoni sisällön pohjalta. Sovellan sen jälkeen 

samaa luokittelua korpusaineiston E-infinitiivin instruktiiveihin.  
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1. Kielenhuollon historia 

 

Suomen käyttö kirjakielenä alkoi 1540-luvun uskonpuhdistuksen myötä: kansan 

piti saada lukea Raamattua ja veisata virsiä omalla kielellään, joten syntyi tarve 

suomenkieliselle Raamatun käännökselle. Teologi Mikael Agricola aloitti Uuden 

testamentin kääntämisen opiskelunsa ohessa. Agricolan koulukielet olivat ruotsi ja 

latina, ja hän käänsi saksasta, ruotsista ja latinasta. Sen vuoksi kirjakielen pohja 

rakentui vieraille lauserakenteille, sanastoon tuli paljon lainoja ja oikeinkirjoitus-

kin mukaili lähtökieltä. Agricolan aikomuksena oli koko Raamatun kääntäminen, 

mutta hän ehti saada Vanhasta testamentista valmiiksi vain osia. (Kolehmainen 

2009: 13.) 

 

Vaikka kirjakielen tarve alkoikin uskonpuhdistuksesta, kirjakieli ei palvellut pel-

kästään kirkon tarpeita, vaan sitä käytettiin myös hallinnollisissa tarkoituksissa. 

Lakikielen perustaa alettiin luoda samoihin aikoihin kuin muutakin kirjakieltä, sillä 

ruotsinkielisiä lakeja oli tarpeen suomentaa. Käännöksiä ei kuitenkaan painettu 

ennen kuin vasta 1600-luvun loppupuolella. (Kolehmainen 2009: 14.) 

 

Suomen kielenhuolto juontaa juurensa 1600-luvulle Petraeuksen raamatunkään-

nöskomiteaan, joka jatkoi Agricolan aloittamaa käännöstyötä. Komitean jäsen, lää-

ninrovasti Henrik Hoffman ei tutkinut alkukielisiä tekstejä tai osallistunut varsi-

naiseen käännöstyöhön, vaan nimenomaan paranteli suomennoksen kieliasua. Ag-

ricolan Uuden testamentin käännöksessä esiintyy paljon muun muassa pre- ja 

postpositiorakenteita, prefiksiverbejä ja lainasanoja, ja niitä Hoffmann korjasi pa-

remmaksi suomeksi. Agricolan suomentamia osuuksia ei ole käännetty uudestaan 

alkukielestä, vaan jo olemassa olevaa suomennosta on korjattu sujuvammaksi ja 

selvemmäksi. (Häkkinen 1994: 495–497.) 

 

Raamatunkäännöskomitean yhtenä tavoitteena oli tehdä Raamatusta ymmärrettä-

vä kaikissa maan osissa – eli kielen oli oltava mahdollisimman puhdasta ja yleista-

juista. Lisäksi Raamatun kieliasun tuli olla yhtenäinen. Parhaiten komitean saavu-
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tukset näkyvät kirjoitusasusta, joka on Agricolan jokseenkin horjuvaan ja va-

rioivaan kirjoitusasuun verrattuna melko loogista ja yksinkertaista joskin yhä ny-

kysuomesta poikkeavaa. Nykyiseen muotoonsa oikeinkirjoitus päätyi 1700–1800-

lukujen vaihteessa. (Häkkinen 1994: 496.) 

 

Alun perin suomen kirjakielen pohjana olivat lounaismurteet, mutta 1700-luvulla 

hämäläis-, pohjalais- ja savolaismurteetkin pääsivät vaikuttamaan kirjakieleen. 

Hämäläismurteiden vaikutuksen ansiosta esimerkiksi jälkitavujen pitkien vokaa-

lien merkitsemistä on alettu pitää tärkeänä. Hämäläismurteissa monet vokaalit 

ovat säilyneet pitkinä, kun taas lounaismurteissa ne ovat lyhentyneet. Kun kirjakie-

li pohjautui tasapuolisesti useisiin eri murteisiin, oli helppo nähdä, mitkä piirteet 

ovat yleissuomalaisia ja mitkä suppeampien alueiden erityispiirteitä. (Häkkinen 

1994: 496–497.) 

 

Suomen kirjakielen ruotsalaisperäisiä piirteitä ei aluksi pidetty vältettävinä, vaan 

esimerkiksi virkakielessä niitä pidettiin jopa tavoiteltavina, sillä ruotsalaisuudet 

etäännyttivät tyyliä rahvaan puhekielestä. Kuitenkin jo 1700-luvun akateemisissa 

piireissä oltiin huolestuneita vieraiden kielten vaikutuksista. Vuosisadan loppu-

puolella Porthanin koulukunnan kiinnostus kansanrunouteen lisäsi kansankielen 

ja itämurteiden arvostusta. Sitä kautta kansankielellisiä aineksia tuotiin – joskin 

varovaisesti – osaksi kirjakieltä. (Häkkinen 1994: 498–499.) 

 

Ajatus suomen kehittämisestä viralliseksi yleiskieleksi ja sitä kautta myös tarve 

laajemmalle kielenuudistukselle syntyi vasta Ruotsista irtautumisen jälkeen (Häk-

kinen 1994: 499). Vaikka Suomi liittyikin Venäjään autonomisena suuriruhtinas-

kuntana, kieliolot eivät aluksi muuttuneet merkittävästi: Ruotsin lakia noudatettiin 

yhä, ja ruotsi pysyi yhä virkakielenä ja koulutuksen kielenä. Suomen kielen kannal-

ta merkittävämpää oli vasta Euroopasta Suomeen 1800-luvulla rantautunut kan-

sallisuusaate, joka painotti kansan ja kansalliskielen merkitystä. Siltä pohjalta J. V. 

Snellmanin johdolla suomen kieltä lähdettiin ajamaan sivistyselämän ja hallinnon 

kieleksi. (Kolehmainen 2009: 15.) 
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Kielimiehillä oli kuitenkin eriäviä näkemyksiä siitä, mitä toimia suomen kieli kai-

paisi. Toiset olivat sitä mieltä, että kansankieli kelpasi sellaisenaan yleiskieleksi, 

mutta enemmistön kanta oli, että kieli tarvitsi määrätietoista ohjailua. (Häkkinen 

1994: 499.) 1800-luvulla kieltä pyrittiin ohjailemaan oikeaan suuntaan julkaise-

malla koko joukko normatiivisia kielioppeja. Eri tekijöiden kieliopit kuitenkin ero-

sivat melkoisesti toisistaan eikä yhtenäistä, kaikenkattavaa normistoa saatu aikaan 

yrityksistä huolimatta. (Häkkinen 1994: 504–505.) 

 

1800-luvulla kielenuudistajat kiinnittivät erityistä huomiota vieraisiin lauseraken-

teisiin. Muiden kielten mallien mukaisia lauserakenteita pidettiin vaarallisempina 

kuin vierasperäisiä sanoja, sillä niiden mukana omaperäiset rakenteet ovat vaaras-

sa tuhoutua. Elias Lönnrot oli 1800-luvulla merkittävimpiä lausemuukalaisuuden 

vastaisia taistelijoita, ja hänen työtään 1900-luvun puolella jatkoivat Lauri Hakuli-

nen ja E. A. Saarimaa. Hakulisen ja Saarimaan harjoittama puhdaskielisyyden vaa-

linta sai kuitenkin osakseen kritiikkiäkin. Erityisesti Lauri Kettunen paheksui suu-

resti kirjakielen alituista muuttelua ja rajoittamista. Saarimaan julkaistua jyrkem-

män koulukunnan kielenhuollollisia näkemyksiä edustavan Kielenopas-teoksensa 

Kettuselta ilmestyi sille vastavetona Hyvää vapaata suomea -teos, jossa hän esittää 

maltillisempia näkemyksiä oikeakielisyydestä. (Rintala 2000: 20–21.) 

 

Puhdaskielisyyden kannattajien tekemän työn ansiosta suomen kirjakieli toki on 

nyt suomalaisempaa kuin se oli vielä 1600-luvulla, jolloin kielessä oli paljon ruot-

salaisuuksia. Kaikki vieras ei kuitenkaan ole pahasta, vaan lainatuille aineksille on 

paikkansa esimerkiksi tieteen kielessä. Aidoista, kotoisista ilmaisutavoista on kui-

tenkin syytä pitää kiinni silloin, kun tarpeettomat vierasmuodot yrittävät niitä syr-

jäyttää. (Rapola 1965: 135.) 

 

Merkittävä käänne kielenhuollon kehityksessä tapahtui vuonna 1893, kun E. N. 

Setälä aloitti suomen kielen ja kirjallisuuden professorina. Virkaanastujaispuhees-

saan hän linjasi, että tietoista kielen kehittelyä ei tarvita ollenkaan, eikä tutkijoiden 

tehtävänä ole tuomita vaan ymmärtää elävää kieltä. Muotojen paremmuuden mää-

rittää tarkoituksenmukaisuus, ja kielivirheenä voi pitää vain sellaisia ilmauksia, 

jotka kieliyhteisö kokee ristiriitaisiksi. (Häkkinen 1994: 516.) 



10 
 

 

Setälän myötä kiinnostus oikeakielisyysasioihin väheni merkittävästi, ja uudeksi 

tutkimuksen painopisteeksi nousi sukukielten äännehistoria. Ajan kuluessa mie-

lenkiinto kielenhuoltoon kuitenkin palautui. Jo 1920-luvulla havaittiin, etteivät 

yleiskielen ongelmakohdat olleet ratkenneet omia aikojaan. Vuonna 1927 aloitet-

tiin Nykysuomen sanakirjan laadinta. (Häkkinen 1994: 516–517.) 

 

Vuoden 1927 lopussa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura laajensi kieliasiatoimin-

taansa perustamalla kielivaliokunnan, joka pyrki avustamaan myös seuran ulko-

puolisia kielenkäyttäjiä oikeakielisyyskysymyksissä. Vuonna 1945 kielivaliokun-

nan rinnalle perustettiin kielitoimisto. Kielitoimisto ja kielilautakunta (entinen 

kielivaliokunta) siirtyivät valtiovallan hallintaan vuonna 1949. Vuodesta 1976 asti 

ne ovat toimineet Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (nyk. Kotimaisten kiel-

ten keskuksen) alaisuudessa. Kielenkäytön periaatteelliset ja yleisluontoiset suosi-

tukset kuuluvat kielilautakunnalle, kun taas kielitoimisto vastaa yleisön palvelemi-

sesta kielellisissä kysymyksissä. (Häkkinen 1994: 518.) 

 

Kielenhuolto on terminä vakiintunut käyttöön vasta 1950-luvulla – pian kielitoi-

miston perustamisen jälkeen. Siihen saakka puhuttiin oikeakielisyydestä. Kielen-

huolto-termi perustuu ulkomaiseen malliin: se sepitettiin vastineeksi ruotsin sa-

nalle språkvård, ja alun perin sitä käytettiin puhuttaessa ruotsalaisesta kielenhuol-

tokirjallisuudesta. Matti Sadeniemi alkoi käyttää kielenhuolto-termiä sekä poh-

joismaalaisesta että kotimaisesta kielenohjailukäytännöstä kirjoittaessaan. (Rinta-

la 2000: 19.) Siinä missä oikeakielisyys oli kirjakielen normeja asettavaa ja koulu-

opetuksessa niihin perehdyttävää, kielenhuollon tavoitteena on opastuksen avulla 

lisätä tietoa ja ymmärrystä kielestä, jotta ammatikseen kirjoittavat ja muut kieltä 

käyttävät pystyvät tietoisiin kielellisiin valintoihin. (Sajavaara 2000: 68.) 

 

 

2.2. Kielelliset normit ja kielenhuollon suositukset 

 

Puhuttu ja kirjoitettu kieli ovat luonteeltaan erilaisia. Kirjoitettu kieli on ankarim-

min normitettua, mutta kaikki kirjoitettu kieli ei kuitenkaan ole kirjakieltä. (Alho & 
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Kauppinen 2008: 14.) Toisaalta puhutullakin kielellä on oma kielioppinsa, joka 

osittain poikkeaa kirjoitetusta kielestä (Hakulinen 2003: 7). 

 

Kielelliset normit ovat luonteeltaan sosiaalisia. Normeja rikkomalla kirjoittaja voi 

ilmaista sivistymättömyytensä, tai voi olla, että viesti ei välity lukijalle toivotulla 

tavalla. Toisaalta normit eivät ole ehdottomia, sillä toisin kuin luonnonlakeja, niitä 

voi rikkoa. (Leiwo 1979: 37.) 

 

Oikeakielisyyden ja kielenhuollon lähtökohdat ovat erilaiset. Oikeakielisyydessä 

ajatuksena on, että on oikeita ja vääriä vaihtoehtoja, joiden väliltä valita. Kielen-

huollon näkökulmasta tarkasteltuna puolestaan kieli on ihmisen työväline, jota voi 

huoltaa siinä missä muitakin työkaluja. Kielenhuolto sallii myös erilaiset tulkinnat 

ja ratkaisut eri tilanteisiin – kieltähän käytetään monenlaisissa erilaisissa yhteyk-

sissä, ja olisi kohtuutonta odottaa, että sama ratkaisu olisi aina oikea. (Rintala 

2000: 22.) Oikeakielisyyden ehdottomista säännöistä ja normeista siirtyminen kie-

lenhuollon suosituksiin ja ohjeisiin kertoo kielen kehittäjien ja käyttäjien suhteen 

tasa-arvoistumisesta (Sajavaara 2000: 69). 

 

Nykypäivän kielenhuolto seuraa kielen käyttöä ja ottaa huomioon kielen asemaan 

ja arvostukseen liittyvät seikat. Linjaukset pohjautuvat kielikäsityksiin. Harri Man-

tila pohtii Kielikellon artikkelissaan (2005: 5–8) kielilautakunnan päätösten taus-

talta löytyviä kielikäsityksiä sekä niiden pohjalta syntyneitä periaatteita. Kielen-

huolto on aiemmin torjunut esimerkiksi uusia johdoksia, jotka eivät noudata ihan-

teellisia johtamisen periaatteita. Nykykielenhuolto kuitenkin noudattaa periaatet-

ta, jonka mukaan kieli syntyy vuorovaikutuksesta ja siihen tulee uutta ainesta sen 

mukaan, mitä senhetkiset viestinnälliset tarpeet edellyttävät. Näin odotuksenvas-

tainen johtamistapa ei ole kelvollinen syy pitää esimerkiksi verbejä entisöidä tai 

uutisoida huonona kielenä. 

 

Kansainvälistyvässä maailmassa kielikään ei voi eristäytyä suljetuksi kokonaisuu-

deksi, ja sen vuoksi kielenhuoltokin suhtautuu nyt aiempaa sallivammin vieraspe-

räisiin sanoihin ja jopa kirjoitusasuihin. Suomenkielisiä vastineita edelleen suosi-

taan, mutta niitä ei pakoteta käyttämään, jos lainasana vakiintuu kieliyhteisön 
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käyttöön. Vierasperäisten sanojen kirjoitusasun voi mukauttaa suomen kieleen 

paremmin sopivaksi, mutta aina suomalaistettu variantti ei asetu luontevaan käyt-

töön. (Mantila 2005: 6.) 

 

Euroopan unionin myötä suomen kielenhuolto on kohdannut uusia haasteita. Poh-

joismaissa virkakieltä on pyritty yksinkertaistamaan, jotta kansan on helpompi 

pysytellä selvillä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Alun perin ranskaksi laadit-

tujen eurodirektiivitekstien pitäisi käännettyinä olla mahdollisimman sanatarkko-

ja, mikä johtaa helposti vieraisiin lauserakenteisiin ja kummalliseen erikoissanas-

toon. Kääntäjien ja virkakielen huoltajien yhteinen tehtävä onkin huolehtia, ettei 

eurooppalainen säädöskieli etäänny tavallisten kansalaisten ulottumattomiin. (Sa-

javaara 2000: 71, 87.) 

 

Vaikka opetuksen ja kielenhuollon tehtävänä onkin lisätä tietoisuutta kielestä ja 

edistää hyvän kielen käyttöä, se ei silti voi yksin määrittää, millainen kieli on hy-

vää. Kielen hyvyyden kriteerit määrittää kieliyhteisö. Kielenhuollon tulee perustua 

kielenkäytön tarkkailuun ja kieliyhteisön toiminnan ymmärtämiseen. (Hiidenmaa 

2003: 51–52.) 

 

 

2.3. Virkakielestä 

 

Virkakielessä ja asiateksteissä on rakenteita, jotka ovat vieraita puhutulle kielelle. 

Kirjoittaja voi tällaisilla kielellisillä valinnoilla pyrkiä korostamaan asiantuntija-

asemaansa, mutta usein lopputulos jää epätäsmälliseksi ja paperinmakuiseksi. 

(Karjalainen 2010: 29.) Virkakielen keskeisin ongelma muun muassa kielenhuollon 

näkökulmasta on sen vaikea ymmärrettävyys (Heikkinen 2002: 13). Virkakieltä 

opinnäytetyössään tutkinut Karoliina Luoto kirjoittaa Kielikellon artikkelissaan 

kapulakielestä. Nykyisin ajatellaan, että julkishallinnon tehtävä on palvella kansa-

laista, ja sen vuoksi julkishallinnon on tarpeen pyrkiä eroon liian kapulakielisestä 

ilmaisusta. Tekstin tarkoitus on saattaa viesti perille, ja tehokas teksti onnistuu 

tehtävässään varmemmin kuin ristiriitaisin, tulkinnanvaraisin sanakääntein kirjoi-
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tettu viesti. Tehokas ja ymmärrettävä tiedote vähentää tiedustelusoittoja, ja sillä 

on todennäköisesti taloudellisiakin vaikutuksia. (Luoto 2003: 30–31.)  

 

Virkateksti sisältää tietoa, jonka ymmärtäminen on lukijalle tarpeen. Sen vuoksi 

kielen olisi oltava hyvää ja ymmärrettävää. Virkatekstiä kuitenkin saattaa kirjoittaa 

joku, joka ei ole kielen ammattilainen. Virkatekstin kirjoittaja haluaa yksinkertais-

ten sanojen asemesta käyttää tärkeältä kuulostavia, mutkikkaita sanaliittoja. Toi-

saalta kirjoittajan käyttämät ilmaisut voivat kirjoittajalle itselleen olla varsin sel-

keitä ja ymmärrettäviä mutta eivät silti aukene lukijalle. (Hyvärinen 2002: 235, 

238.) Lukija helposti leimaa kirjoittajan taitamattomaksi, vaikka tekstin heikkous 

voi johtua tekijöistä, joihin kirjoittaja ei voi vaikuttaa: esimerkiksi asiantuntijat 

vaativat käyttämään termejä, joita lukija ei ymmärrä. Virkatekstin parantamisessa 

onkin tärkeää, että koko organisaatio sitoutuu paremman suomen tavoittelemi-

seen. (Heikkilä & Viertiö 2002: 248.) 

 

Kapulakieli on ensimmäisen kerran määritelty vaikeaselkoiseksi virkakieleksi 

1990-luvulla Suomen kielen perussanakirjassa, mutta tuota merkitystä on tavattu 

ainakin 70-luvulta asti. Sitä ennen sana on viitannut huonoon ruotsin kieleen, jota 

kuulijan on vaikea ymmärtää. Toisaalta ruotsia osaamaton suomalainen rahvas on 

ylipäätään suhtautunut alentuvasti ruotsinkieliseen kansanosaan. Merkitys on siir-

tynyt ruotsin kielestä suomalaiseen virkakieleen todennäköisesti sen vuoksi, koska 

ruotsin kieli on vaikuttanut merkittävästi muun muassa suomalaiseen virka- ja 

lakikieleen, ja ruotsalaisperäiset rakenteet ovat näissä teksteissä merkittävästi 

hankaloittaneet ymmärtämistä. (Kolehmainen, 2011: 18–19.) 

 

Paperinmakuinen E-infinitiivin instruktiivi saattaa kielenkäyttäjästä kuulostaa si-

vistystä osoittavalta. Moisilla hienoina pidetyillä ilmauksilla on taipumusta levitä 

kirjalliseen käyttöön. Kielenhuollon tehtävä on ohjailla tätä kehitystä toivottavaan 

suuntaan. (Ikola 1991: 63.) 
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2.4. Kielenhuollon suhde E-infinitiivin instruktiiviin 

 

E-infinitiivin instruktiivi on saanut paljon huomiota kielenhuoltajilta läpi kielen-

huollon ja suomen kirjakielen historian. Kansallisen heräämisen ja kirjakielen uu-

distamisen aikaan 1800-luvulla vallalla oli puristinen suuntaus: vieraskielisiä ai-

neksia pidettiin paheksuttavina, ja aivan erityisen tuomittavia olivat vierasperäiset 

lauserakenteet, jollaisia osa E-infinitiivin instruktiivin käyttötavoistakin edusti. 

Vierasperäisyyksien katsottiin vähitellen tuhoavan kielen omaperäistä rakennetta. 

(Rintala 1998: 54, 57.) 

 

Jyrkkää kielenhuollollista kantaa 1900-luvulla edusti E. A. Saarimaa teoksellaan 

Kielenopas. Hieman vapaamman koulukunnan edustaja, Lauri Kettunen julkaisi 

Saarimaan teoksen vastineeksi Hyvää vapaata suomea -opaskirjan. (Rintala 1998: 

59.) Saarimaa tuomitsee jyrkästi eri subjektiin viittaavat infinitiivin instruktiivit 

muutamaa poikkeustapausta lukuun ottamatta kuten myös predikaattiverbin 

kanssa eri aikaan tapahtuvia prosesseja kuvaavat infinitiivit. Lisäksi hän mainitsee 

itsenäisinä jos- ja kun-lauseiden vastineina toimivat E-infinitiivin instruktiivit. Nii-

denkin käyttöä hän pitää vältettävänä. (Saarimaa 1967: 238–239.) 

 

”Törkeän epäsuomalaisena” Saarimaa pitää E-infinitiivin instruktiivin ns. attri-

buuttikäyttöä: salkku, sisältäen asiapapereita, unohtui autoon. Samalla tavalla 

käyttäytyy ruotsin mallia mukaileva koskien. Saarimaa mainitsee myös johtuen- ja 

riippuen-sanojen epäloogisen käytön. (Saarimaa 1967: 240–241.) 

 

Kettunen (1959: 231) suhtautuu Saarimaata vapaamielisemmin E-infinitiivin 

instruktiiviin. Hänen pitää kyllä tärkeänä sitä, että finiitti- ja infiniittiverbien sub-

jekti on sama, mutta hän ei pidä välttämättömänä rajata infinitiivin merkitystä pel-

kään tekemisen tapaan, vaan hänen mukaansa se voi hyvin kuvata myös rinnas-

teista toimintaa. Lisäksi hän pitää samanaikaisuuden vaatimusta keinotekoisena. 

Penttilä (1954: 338–339) puolestaan osoittaa Kettusen perustelun virheelliseksi ja 

puolustaa samanaikaisuuden vaatimusta luonnollisena ja välttämättömänä. 
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Virittäjä-lehdessä on kommentoitu E-infinitiivin instruktiivia lähes koko julkaisun 

historian ajan. E-infinitiivin instruktiivin adpositiokäyttöä on käsitelty useaan ot-

teeseen. Adpositio johtuen on lähes yksimielisesti virheellinen kaikkien sitä kom-

mentoineiden mukaan (Toivonen 1923: 145; Teppo 1932: 333; Saarimaa 1941: 

395; Nieminen 1951: 496; Hakulinen 1952: 146 ja 1956: 307–310; Pulkkinen 

1959: 519; Vihonen 1964: 205; Itkonen 1972: 374, 1977: 471 ja 1982: 451). Virit-

täjän kirjallisuusarviossa Nuutinen (1967: 78) kritisoi Paavo Pulkkisen Asiasuomen 

oppaassa esitettyä vaatimusta johtuen-adposition pois kitkemisestä. Nuutisen mu-

kaan johtuen on nykyään samantyyppisesti käytettävä adpositio kuin esimerkiksi 

lähtien. Nuutisen kirjoituksesta ei kuitenkaan suoraan ilmene, hyväksyisikö hän 

todella johtuen-adposition käytön vai kaipaako hän vain Pulkkiselta parempia pe-

rusteluja sen kieltämiselle.  

 

Kuten johtuen, myös koskien on todettu huonoksi ilmaukseksi (Hakulinen 1928: 

58; Saarimaa 1933: 489, 1937: 123 ja 1941: 396; Nieminen 1951: 496–497). Riip-

puen ei saanut kielenhuollon hyväksyntää vielä 1900-luvulla (Hakulinen 1952: 

146; Piiroinen 1963: 392; Vihonen 1964: 205), ja myös nähden on esiintynyt ei-

suotavissa käyttöyhteyksissä (Saarimaa 1928: 146). Adposition omaisesti käytetty 

katsoen (Saarimaa 1931: 118) sekä ottaen huomioon (Saarimaa 1941: 396) ovat 

nekin saaneet kritiikkiä osakseen. 

 

Eri subjektilliset E-infinitiivin instruktiivit ovat olleet yleisiä, ja niihin on useampi 

kielenhuoltaja puuttunut (Kannisto 1900: 29; Tunkelo 1924: 88; Hakulinen 1928: 

58; Saarimaa 1911: 66–67, 1928: 146–147, 1933: 488–499, 1937: 123 ja 1939: 

521; Ruoppila 1960: 231). Moni virheelliseksi tuomittu E-infinitiivin instruktiivi on 

ilmaissut predikaattiverbin kanssa eriaikaisia tekemisiä tai rinnasteisia prosesseja 

(Tunkelo 1924: 88; Toivonen 1925: 47; Anderson 1938: 257; Saarimaa 1933: 488 

ja 1941: 395; Teppo 1932: 333, 1939: 297 ja 1943: 355; Raekallio-Teppo 1945: 

493; Pulkkinen 1959: 519; Itkonen 1972: 373–374 ja 1977: 471; Kalliokoski 1991: 

232). Saarimaa (1911: 66–67) lisäksi moittii runon suomennoksessa E-infinitiivin 

inessiivin asemassa käytettyä instruktiivia. Varsin useasti virheellisesti käytettyjä 

E-infinitiivin instruktiiveja sanotaan epäsuomalaisiksi tai vieraasta kielestä mallia 

ottaneiksi rakenteiksi (Rein 1928: 367; Toivonen 1925: 47; Saarimaa 1937: 123 ja 
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1939: 521; Anderson 1938: 257). Usein myös virheellistä E-infinitiivin instruktii-

vin käyttöä on moitittu virkakieliseksi, paperiseksi ja ”herrahtavaksi” (mm. Kan-

nisto 1900: 29; Hakulinen 1952: 147). 

 

Terho Itkosen mukaan E-infinitiivin instruktiivilla on kirjakielessä taipumus leven-

telyyn: ”Eduskunta-aikanaan hän teki lukuisia aloitteita saaden aikaan mm. paran-

nuksia kotimaakuntansa tieoloihin.” Leventely ei kuulu tämän verbimuodon tehtä-

viin, ja sen luonnottomuus näkyy parhaiten, kun kuulostelee, voisiko ilmausta 

käyttää puhutussa kielessä. (Itkonen 1985: 87.) 

 

Joillakin E-infinitiivin instruktiiveilla on postposition omainen käyttötapa, joka on 

lähtöisin kansankielestä ja sieltä omaksuttu yleiskieleen: siitä lähtien, vuodenai-

kaan nähden. Johtuen ei kuitenkaan näihin lukeudu, vaan se kuulostaa luonnotto-

malta. Sen voisi luontevammin korvata postpositioilla vuoksi, tähden tai takia. Joh-

tuen-postposition käyttö on lähtöisin ruotsin mallista. Ruotsin kielestä löytyy kan-

kea kansliatyylinen ilmaus beroende på, jonka käyttö ei kuitenkaan ole yhtä yleistä 

kuin sen heijastumat suomen kielessä. (Itkonen 1985: 87–88.) 

 

E-infinitiivin instruktiivin käytöstä on kirjoittanut Kielikello-lehdessä Annastiina 

Viertiö (2010: 34–35) ja Merja Karjalainen (2010: 28–29). Viertiön mukaan tavalli-

simpia virheitä tämän infinitiivimuodon käytössä ovat seuraavat: infinitiivin ilmai-

sema tekeminen tapahtuu eri aikaan predikaatin ilmaiseman tekemisen kanssa 

(Hän aloitti opintonsa vuonna 2001 suorittaen diplomitutkinnon erinomaisin arvo-

sanoin), infinitiivi ei ilmaise predikaatin tekemisen tapaa (Koulutus kestää runsaan 

vuoden sisältäen 6 osiota) ja infinitiivin tekijä on eri kuin predikaatin (Johtokunta 

päättänee hyväksyä hankesuunnitelman koskien hiomakoneen korvaamista pyö-

räsorvilla). Esimerkit ovat Viertiön tekstistä. (Viertiö 2010: 34–35.) 

 

Usein myös e-infinitiivirakenteilla asia ilmaistaan tarpeettoman vaikeatajuisesti, ja 

luontevampi ilmaus saavutettaisiin korvaamalla infinitiivirakenne sijamuodoilla: 

Ohessa tärkeää tietoa valmentautumisesta toukokuun kisoihin kuulostaa luonte-

vammalta kuin Ohessa tärkeää tietoa liittyen valmentautumiseen toukokuun kisoja 

ajatellen. Käyttöehtojen suomennoksista tuttu ”mukaan lukien mutta ei rajoittuen” 
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hahmottuu huomattavasti vaikeammin kuin odotuksenmukaisempi esimerkiksi. 

(Viertiö 2010: 35.) 

 

E-infinitiivirakenteella tiivistetty ilmaus saattaa myös jäädä tulkinnanvaraiseksi 

lukijalle. Esimerkistä Alimmissa fasettinivelissä ei ole skleroosia artroosiin sopien ei 

ilmene yksiselitteisesti, liittyykö artroosiin skleroosi vai nimenomaan sen puute. 

(Viertiö 2010: 35.) 

 

Näin ollen -kiteymä muistuttaa käytöltään johtuen, koskien -tyyppisiä rakenteita. 

Virkkeen alussa oleva näin ollen viittaa koko edellisen virkkeen asiasisältöön. Sa-

maa merkitystä ilmaisevat vähemmän paperinmakuisesti esimerkiksi näin, siispä 

tai tämän vuoksi. Lisäksi kiteytymä voi esiintyä myös virkkeen sisällä, jolloin se 

viittaa joko edelliseen virkkeeseen tai saman virkkeen aiempiin lauseisiin. Harvi-

naisempi käyttötapa on aloittaa kappale näin ollen -rakenteella. Se ei ole suositel-

tava valinta, sillä viittaussuhde jatkuu edelliseen kappaleeseen. Tilanne on korjat-

tavissa muuttamalla kappalerajaa tai kertaamalla kappaleen alkuun viittauksen 

kohteena oleva tieto. (Karjalainen 2010: 28–29.) 

 

Karjalainen ei kuitenkaan kokonaan tuomitse näin ollen -kiteymän käyttöä, mutta 

varoittaa sen liiallisesta käytöstä. Tätä rakennetta esiintyy usein saman kirjoittajan 

lyhyessäkin tekstissä jopa kymmeniä, mikä saa tekstin kuulostamaan toisteiselta. 

Kytköksiä ja viittauksia kannattaakin ilmaista vaihtelevasti erilaisilla tavoilla. (Kar-

jalainen 2010: 29.) Jyrkemmän kannan näin ollen -kiteymään ottaa Leino (2005: 

86), jonka mukaan sitä ei ”ole milloinkaan syytä käyttää”. 

 

 

2.5. E-infinitiivin instruktiivin määritelmä 

 

2.5.1. Infinitiivit 

 

Ison suomen kieliopin mukaan suomen kielessä verbeillä on kolme infinitiiviä: A-

infinitiivi, E-infinitiivi ja MA-infinitiivi. Muodot on nimetty tunnustensa mukaan: 

kerto-a, kerto-e- ja kerto-ma-. A-infinitiivillä on nominatiivin lisäksi translatiivisija, 
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mutta se vaatii aina possessiivisuffiksin. E-infinitiivillä sijoja on kaksi: inessiivi ja 

instruktiivi. MA-infinitiivin sijoja ovat inessiivi, elatiivi, illatiivi, adessiivi, abessiivi 

sekä instruktiivi. (VISK 2008 § 120–121.) 

 

Perinteisiltä nimiltään A-, E- ja MA-infinitiivit ovat 1., 2. ja 3. infinitiivi (VISK 2008 § 

120). Nämä nimitykset ovat käytössä useassa kielioppiteoksessa, ja esimerkiksi 

Itkosen ja Maamiehen Uusi kieliopas puhuu infinitiiveistä näillä nimillä (ks. esim. 

Itkonen 2011: 80). Vanhastaan infinitiivejä on lisäksi ollut vielä 4. ja 5., mutta Iso 

suomen kielioppi ei enää luokittele niitä infinitiiveiksi. Neljäs infinitiivi oli modaali-

sissa ilmauksissa esiintyvä minen-muoto (esim. Sitä ei käy epäileminen), ja viides 

puolestaan lähinnä olla-verbin kanssa verbiliittona esiintyvä mAisillAAn-muoto. 

(VISK 2008 § 120.) 

 

 

2.5.2. Kielenhuollon suositusten mukainen E-infinitiivin instruktiivi 

 

Kielenhuolto on pyrkinyt ohjailemaan E-infinitiivin instruktiivin käyttöä läpi suo-

men kirjakielen historian. Muoto on saanut monenlaisia uusia käyttötapoja vierais-

ta kielistä, ja kielenhuolto on näitä uusia kehityssuuntia vastustanut, koska ne ovat 

epätyypillisiä puhutulle kielelle. E-infinitiivin instruktiivi onkin yleisempi kirjoite-

tussa kuin puhutussa kielessä, ja suurta osaa tästä kirjoitetussa kielessä esiintyväs-

tä käytöstä on katsottu osoitukseksi turmeltuneesta kielitajusta. (Ontermaa 2005: 

318–319.) 

 

Itkosen ja Maamiehen Uusi kieliopas (2011: 80) määrittelee E-infinitiivin instruk-

tiivin kevyeksi predikaatin tekemisen saattelijaksi. Se ilmaisee tekemisen tapaa, ja 

sen tekijällä on sama tarkoite kuin lauseen subjektilla. Lisäksi tämän infinitiivi-

muodon käyttö on hyväksyttävää muutamissa tästä poikkeavissa kiteytyneissä 

rakenteissa: kaikesta päätellen -tyyppisissä kiteytymissä tekijänä on yleinen henki-

lötekijä, joka ei ole lauseen subjekti, ja vielä kauemmaksi alkuperäisestä eriytyneet 

alkaen, lähtien, lukien -rakenteet käyttäytyvät varsin eri tavalla kuin muoto tavalli-

sessa käytössään. 
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Pirkko Leinon Hyvää suomea (2001: 153–154) määrittelee E-infinitiivin instruktii-

vin kolmen ehdon kautta: Sen tulee vastata suurin piirtein siten että -lausetta ja sen 

ajatellun tekijän tulee olla sama kuin lauseen subjektin. Lisäksi sen ilmaiseman 

tekemisen on tapahduttava samanaikaisesti lauseen predikaatin ilmaiseman teke-

misen kanssa. 

 

Myös Osmo Ikolan Nykysuomen käsikirjassa (1991: 61–62) E-infinitiivin instruktii-

vin määritellään olevan tekemisen tavan ilmaisija ja merkitykseltään vastaavan 

siten että -lausetta. Tekijä on yleensä sama kuin lauseen subjektipersoona. Ikolan 

mukaan kuitenkin on mahdollista, että infinitiivimuodon subjektipersoona on eri 

kuin pääverbin. Silloin infinitiivimuodon subjektipersoonaa ilmaistaan omistusliit-

teellä tai genetiivillä: Älä tee sitä hänen nähtensä. Hän sanoi asian kaikkien kuullen. 

 

Niin ikään Nykysuomen peruskielioppi sekä Suomen kieli –  Käyttäjän käsikirja mää-

rittelee E-infinitiivin instruktiivin vastaavan merkitystä siten että (Sorjanen 1994: 

153, Sorjanen 1997: 204). Suomen kielen lauseoppi puolestaan painottaa tärkeim-

pänä tekemisen tavan ilmaisemista. Lisäksi mainitaan, että infinitiivin instruktiivi 

voi joskus saada genetiivimuotoisen subjektin. (Setälä 1926: 112.) Myös Suomen 

peruskielioppi puolestaan määrittelee E-infinitiivin instruktiivin ilmaisevan lähinnä 

tekemisen tapaa. Se mainitsee myös muodon esiintyvän pääosin kiteytyneissä il-

mauksissa. (Karlsson 1982: 184.) 

 

 

2.5.3. Huono E-infinitiivin instruktiivin käyttö 

 

E-infinitiivin instruktiivin käytössä on useita tavallisia ongelmia. On mahdollista, 

että infinitiivi ei ilmaise predikaatin tekemisen tapaa vaan sen kanssa rinnasteista 

tekemistä: koulutus kestää runsaan vuoden sisältäen 6 osiota. Tällaiset on luonte-

vampaa ilmaista esimerkiksi rinnasteisilla päälauseilla. (Viertiö 2010: 34.) 

 

Toinen mahdollisuus on, että infinitiivin ilmaisema tekeminen ei tapahdu saman-

aikaisesti predikaatin tekemisen kanssa vaan toinen tekemisistä seuraa toista. 

Näin on esimerkiksi virkkeessä hän aloitti opintonsa vuonna 2001 suorittaen dip-
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lomitutkinnon erinomaisin arvosanoin. Opintojen aloittaminen ja tutkinnon suorit-

taminen eivät millään voi tapahtua samanaikaisesti. Tässä tapauksessa tekemiset 

on parempi yhdistää ja-sanalla. (Viertiö 2010: 34.) 

 

Kolmas yleinen ongelma on se, että infinitiivillä on eri tekijä kuin predikaatilla. 

Hyvin tavallisia tapauksia ovat johtuen- ja riippuen-infinitiivejä sisältävät virkkeet: 

autosta riippuen vaijeria on helppo säätää. Esimerkkilause toimii vain, jos johdon 

säätäjä fyysisesti riippuu autosta, ja näin ei todennäköisesti ole. Näissä tapauksissa 

asia voidaan ilmaista usein paremmin sijamuoto- tai sivulauserakenteilla. (Viertiö 

2010: 35.) 

 

Uusi kieliopas puhuu lisäksi E-infinitiivin instruktiivin käyttämisestä koko lauseen 

määritteenä: opetusmäärärahojen osuus pieneni taloudellisista syistä johtuen. Muita 

vastaavalla tavalla käyttäytyviä infinitiivejä ovat esimerkiksi lähtien, lukien, riippu-

en, liittyen ja poiketen. Nämä eivät ole automaattisesti tuomittavia, vaan infinitiiviä 

voi harkita tapauskohtaisesti. Jos luontevampi ilmaisutapa löytyy, se kannattaa 

valita. (Itkonen 2011: 81) Vielä teoksen edellisessä painoksessa on kuitenkin jyr-

kempi kanta, joka yksiselitteisesti tuomitsee lauseen määritteenä käytetyt johtuen, 

liittyen, riippuen, perustuen -infinitiivit (Itkonen 2007: 79). 

 

Yleisesti käytetty johtuen on peruja samaa tarkoittavasta ruotsin kielen partisiippi-

fraasista beroende på. Ruotsin tyyliä mukailevassa suomen kielessä johtuen-sanaa 

on käytetty beroende på -fraasin vastineena jo 1900-luvun alussa, mutta vuosisa-

dan puolenvälin tienoilla se rupesi syrjäyttämään suomalaisempia vastineitaan, 

kuten tähden, takia tai vuoksi. (Itkonen 1975: 37, 1982: 541.) Useimmiten johtuen 

on helposti korjattavissa vaihtamalla sen paikalle jonkin edellä mainituista vasti-

neistaan. Toisinaan se ei edes tarvitse korvaajakseen mitään, vaan lause paranee, 

kun johtuen-adposition vain jättää pois. (Hakulinen 1965: 71.) 

 

Koskien-infinitiivin käyttöä Uusi kieliopas pitää varsin paperinmakuisena ja vältet-

tävänä. Vanhemman painoksen mukaan moinen käyttö on ruotsin kielen peruja. 

Pitkä keskustelu käytiin koskien tili- ja vastuuvapauden myöntämistä ei mitenkään 
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kaipaa infiniiiviä, vaan keskustelun aihe voidaan ilmaista sujuvammin elatiivisijal-

la. (Itkonen 2007: 79; 2011: 81.) 
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3. E-INFITIVIIVIN INSTRUKTIIVI INTERNETAINEISTOSSA 

 

3.1. Hyväksyttävä käyttö 

 

Olen jakanut aineistoni E-infiniviitin instruktiivin esiintymät hyväksyttäviin ja väl-

tettäviin. Jako hyväksyttäviin ja vältettäviin pohjautuu paitsi kielenhuolto-oppaissa 

esitettyihin suosituksiin, myös Kielitoimiston sanakirjan käyttämiin esimerkkeihin. 

Jos Kielitoimiston sanakirja käyttää esimerkissään infinitiivin instruktiivia ilman, 

että sen yhteydessä lukee suositusta siitä, miten merkitys olisi ilmaistavissa pa-

remmin, olen katsonut infinitiivin instruktiivin hyväksyttäväksi. 

 

Toisten esiintymien osalta hyväksyttävyyden rajat ovat hieman häilyviä. Esimer-

kiksi vältettäviin luokittelemani näin ollen on taitavasti käytettynä aivan kelpo rat-

kaisu, kunhan se ei toistu tekstissä kohtuuttoman usein. Samoin riippuen on joissa-

kin tilanteissa luonteva valinta. Siitä huolimatta myös kaikki riippuen-tapaukset on 

luokiteltu vältettävään käyttöön. 

 

En puhu ”kielenhuollon suositusten mukaisesta tai vastaisesta” vaan hyväksyttä-

västä ja vältettävästä käytöstä. Aineistoani käsitellessäni löysin aivan kelvollista 

käyttöä, joka kuitenkin poikkeaa kielenhuolto-oppaiden asettamista kriteereistä ja 

jota kielenhuolto-oppaat eivät erikseen mainitse sallituksi poikkeukseksi. Hyväk-

syttävän käytön tyypit olen jakanut kaikkiaan yhdeksään ryhmään. 

 

Useassa aineistoni otteessa ja esimerkissä on lyöntivirheitä ja muita kielivirheitä. 

Esimerkiksi mukaan lukien on useassa esimerkissä kirjoitettu yhteen, vaikka kie-

lenhuollon suositusten mukaan se kirjoitetaan erikseen. En ota erikseen kantaa 

näihin kielivirheisiin, vaan käsittelen yhteen kirjoitetut sanaliitot kuin ne olisivat 

erikseen kirjoitettuja. Muihinkaan virheisiin en ota kantaa, ellei virhe ole kokonai-

suuden tai esimerkin ymmärrettävyyden kannalta relevantti. Puhekielisyydet rin-

nastan vastaaviin yleiskielisiin ilmauksiin. 
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3.1.1. Tyypillisiä kriteerejä noudattavat E-infinitiivin instruktiivit 

 

Tyypillisiä kriteerejä noudattavilla E-infinitiivin instruktiiveilla tarkoitan niitä ta-

pauksia, joissa täyttyvät nämä neljä kielenhuollon opaskirjojen antamaa ehtoa: 

infinitiivi saattelee kevyesti predikaattiverbiä ja kuvaa sen tekemisen tapaa, infini-

tiivin tekeminen tapahtuu samanaikaisesti predikaattiverbin tekemisen kanssa, 

infinitiivillä ja predikaattiverbillä on sama subjekti sekä infinitiivin merkitys vastaa 

suurin piirtein siten että -lausetta. 

 

Tähän ryhmään olen luokitellut lisäksi myös ne tapaukset, joissa finiittisen verbin 

ja infiniittisen verbin kuvaamat prosessit ovat rinnasteisia mutta luontevasti sa-

manaikaisia. Esimerkki (1) edustaa aitoa finiittiverbin saattelemista, kun taas esi-

merkit (2) ja (3) ovat finiittiverbille kiinteää ja läheistä mutta kuitenkin rinnasteis-

ta toimintaa. Raja saattelemisen ja rinnasteisuuden välillä on melko häilyvä, enkä 

ole kokenut mielekkääksi erotella niitä omiksi ryhmikseen. Selkeästi epäluontevat 

ja raskaat, liian kauaksi finiittiverbistä jäävät rinnasteisia prosesseja kuvaavat infi-

nitiivilausekkeet olen käsitellyt vältettävien tapausten luvussa.  

 

(1) Pikkuisenko alkaa ottaa pattiin jotkut ihmiset, jotka kertovat omista 
onnenpotkuistaan työrintamalla kehuskellen, että "enhän mä ees lait-
tanut ku yhden hakemuksen ja sit jo sain töitä!" (ia300) 

(2) Tutkija itse huusi aikoinaan Rovaniemellä kurkku suorana kommunisti-
sia iskulauseita kantaen banderollia, jossa luki "eläköön marxismi-
leninismi". (ia038) 

(3) Vihreät vastustavat ydinvoimaa, koska he ovat ylempi ihmisrotu, jonka 
edustajat voisivat elää onnellisina alastomina kylmissä luolissa syöden 
toistensa ulosteita. (ia215) 

 

Yllättää-verbin E-infinitiivin instruktiivi näyttäisi aineistoni perusteella esiintyvän 

kahdenlaisessa erilaisessa käytössä: joko infinitiivi selkeästi saattelee predikaatti-

verbiä tai sitten se toimii irrallisena, ei-verbimäisenä adverbiaalina. Jälkimmäiset 

yllättäen-infinitiivit luokittelen kiteytyneiden ilmausten ryhmään. Normaaliin 

käyttöön lukeutuvia yllättäen-infinitiivejä löytyy esimerkeistä (4–6). 

 

(4) Tuli aika yllättäen tämä suhtautuminen. (ia427) 
(5) Jotenkin mielenkiintoista etten ole pitkiin aikoihin tehnyt Risingilla oi-

kein mitään ja saan yllättäen tiedon siitä että sivusto on uudistunut, tu-
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len katsomaan millaista täällä sitten nyt on, ja täällä on Iivari perusta-
nut pitkät kalsarit -keskustelun. (ia453) 

(6) Tuossa firmassa, josta edellisissä viesteissäni puhuin, on vapautumassa 
yllättäen myös vakipaikka. (ia349) 

 

 

3.1.2. Eri subjekti 

 

Kriteerien mukaan käyttäytyvistä E-infinitiivin instruktiiveista on jokunen poik-

keus, joissa tekijä ei ole sama kuin predikaattiverbin. Silloin infinitiivin subjekti-

persoonaa ilmaistaan omistusliitteellä tai genetiivillä. Tätä tyyppiä esiintyy yleensä 

lähinnä mentaalistulkintaisilla verbeillä. Niitä ovat esimerkiksi nähdä, kuulla ja 

tietää. Myös tulla-verbi voi esiintyä tällaisessa käytössä pitkälti kiteytyneissä illan 

tullen -tyyppisissä rakenteissa. (Ikola 1991: 62; VISK 2008 § 519.) Nähdä-verbin 

käyttöä esittelen esimerkeissä (7–8) ja tulla-verbiä hieman jäljempänä esimerkeis-

sä (9–11). 

 

(7) Vasta pari vuotta sitten sen kynnyksen sai ylitettyä ammatillisessa kou-
lussa, jossa uskaltauduin lukemaan Feeniksin kiltaa ihmisten nähden. 
(ia357) 

(8) Ja joo, sen ensimmäisessä viestissä mainitsemani kiusausjutun jälkeen 
en ole moneen vuoteen uskaltanut viedä Pottereita kouluun tai lukea 
niitä ihmisten nähden. (ia356) 

 

Kielitoimiston sanakirjan (2014 s.v. tulla) mukaan E-infinitiivin instruktiivi esiintyy 

tulla-verbillä merkityksessä ’sattua, tapahtua, ilmaantua, syntyä’ esimerkiksi tar-

peen tullen, tilaisuuden tullen tai tiukan paikan tullen -tyyppisinä kiteyminä. 

 

(9) Luulin, että ne arvaamattomasti hyökkäävät terävillä kynsillään kimp-
puuni heti tilaisuuden tullen. (ia338) 

(10) –– mutta itse hän ei tätä tahdo, joten heidät tarpeen tullen esitellään 
ystävinä. (ia420) 

(11) Itsehän kesän tullen heitän yleensä housut kaapin pohjalle ja kuljen 
säästä riippumatta hameissa kunnes koulut taas alkavat. (ia449) 

 

Jonkun tai jonkin tuntien on E-infinitiivin instruktiivin eräs ilmenemismuoto, johon 

joskus törmää puhutussakin kielessä, ja siksi saattaisin olla taipuvainen pitämään 

käyttöä ainakin jossain määrin hyväksyttävänä. Tätä käyttötapaa ei ole lähdekirjal-
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lisuudessani sivuttu laisinkaan. Rakenne koostuu E-infinitiivin instruktiivista, jon-

ka subjektina toimii yleinen henkilötekijä. Lisäksi infinitiivi saa akkusatiiviobjektin. 

Esimerkin (12) tapauksessa kun-lause voi luontevasti korvata infinitiivin, kun taas 

esimerkissä (13) luontevaa korvaajaa ei löydy ihan yhtä helposti. Infinitiivin kor-

vaaminen kun-lauseella kadottaa osan merkityksestä. Näyttäisi siltä, että hänet 

tuntien -rakenne sisältää jo itsessään merkityksen ’on ymmärrettävää tai odotetta-

vissa, koska’, eikä sen toistaminen ole välttämätöntä. 

 

(12) Ruotsalaiset taas ovat lähestyneet saksalaisia, mikä keskiajan laajamit-
taisen saksalaisvaikutuksen tuntien on ymmärrettävää. (ia085) 

(12’) Ruotsalaiset taas ovat lähestyneet saksalaisia, mikä on ymmärrettävää, 
kun tuntee keskiajan laajamittaisen saksalaisvaikutuksen. 

(13) Suomen valtion tuntien lupahakemus varmaankin evätään ja myydään 
loputkin uraanin kaivamisoikeudet ulkomaille. (ia264) 

(13’) ?Kun tuntee Suomen valtion, lupahakemus varmaankin evätään ja 
myydään loputkin uraanin kaivamisoikeudet ulkomaille. 

 

Edellä kuvatut erisubjektilliset E-infinitiivin instruktiivitapaukset eivät ole produk-

tiivia, eli ne ovat mahdollisia vain tietyillä verbeillä eikä uusia voi syntyä. Näiden 

lisäksi on olemassa kuitenkin produktiivinenkin tyyppi, jossa infinitiiviverbin sub-

jekti on geneerinen nollapersoona: ei kukko käskien laula, ei uni maaten lopu. Tä-

mänkin muodon produktiivinen käyttö on nykykielessä vähäistä. (Hakulinen & 

Karlsson 1979: 386–387; Ikola 1974: 46.) Aineistossani ei esiinny yhtään tämän-

tyyppistä erisubjektillista tapausta. 

 

 

3.1.3. Idiomit ja muut kiteytyneet ilmaukset 

 

Kiteytyneiksi ilmauksiksi lasken sellaiset idiomit ja sanonnat, jotka esiintyvät 

muuttumattomina ja joita ei käytännössä hahmota E-infinitiivin instruktiiviksi. 

Marja Nenonen määrittelee idiomit ”epäkompositionaalisiksi, syntaktisesti ja/tai 

leksikaalisesti jähmeiksi sanaa pitemmiksi yksiköiksi” (Nenonen 2002: 8). 

idiomeiksi luokiteltavia esiintymiä löytyy aineistostani kaikkiaan kymmenen eri-

laista: tehdä jtk. vuorotellen, olla jouten, tieten tahtoen, hippulat vinkuen, ovet pauk-

kuen, juosten kustu, mennen tullen (esiintyy kahdesti), kädestä pitäen, hakemalla 

hakien sekä tupaten täynnä. 
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Mennen tullen on käsitelty yhtenä infinitiivin instruktiivina, vaikka idiomi todelli-

suudessa muodostuukin kahdesta. Päädyin tähän ratkaisuun, koska nämä kaksi 

infinitiivimuotoista verbiä kuuluvat tässä tapauksessa kiinteästi yhteen, ja itse sa-

nonnan merkitys häviää, jos sen sanat erotetaan toisistaan. Esimerkit (14–17) esit-

televät idiomin kaltaisten E-infinitiivin instruktiivien käyttöä. 

 

(14) –– kun suurtyöttömyys on pakottanut kansan hyväksymään, että kuka 
tahansa voi joutua olemaan vuosia jouten –– (ia034) 

(15) Olen ollut työkkärin kurssilla, missä sitä kädestä pitäen opetettiin –– 
(ia297) 

(16) Fakta on, että olen ylikoulutettu, ja luulen, että ne tietää, että lähden 
hippulat vinkuen palkitsevamman duunin perään. (ia348) 

(17) Musta Row sais ennemmin katua Harrya/Ginnya - tai pikemminkin sitä, 
kuinka juosten kustu sen toteutus oli kirjoissa. (ia374) 

 

Lisäksi luokittelen tähän ryhmään myös kiteytyneet ilmaukset ohimennen ja sil-

minnähden, jotka muista poiketen eivät ole useammasta sanasta koostuvia idiome-

ja. Merkitykseltään ohimennen on suurin piirtein ’pikaisesti, pikimmältään, sivu-

mennen’ (KS 2014 s.v. ohimennen). Silminnähden on merkitykseltään ’ilmiselvästi’ 

(KS 2014 s.v. silminnähden). Näiden käyttöä demonstroivat esimerkit (18) ja (19). 

 

(18) Ohimennen mainittiin että ydinvoima on paha, paha paha paha ja sit-
ten paasatiin puolituntia aurinkopaneeleista ja tuulivoimaloista. 
(ia182) 

(19) Tottakai korrelaatiota on, mutta yhdenkään etnisen ryhmän muodos-
tumiseen tällä pallolla ei ole vaikuttanut geenien samankaltaisuus, ellei 
perimä sitten ole ollut silminnähden niin huomattavan erilainen, että 
ihmiset ovat erotelleet toisiaan mm. ihonvärin perusteella. (ia071) 

 

Kiteytyneen ilmauksen tavoin käyttäytyy myös yllättäen osassa esiintymistä. Usein 

sille löytyy predikaattiverbi, jota se saattelee, mutta toisinaan se esiintyy virkkees-

sä yleisenä tapahtumien laadun määrittäjänä, joka ei tulkinnaltaan ole juurikaan 

verbimäinen. Se tuntuu saattelevan koko virkkeen kuvaamaa asiaintilaa pelkän 

predikaattiverbin sijasta. Esimerkissä (20) ja (21) näkyy tämäntyyppiselle yllättä-

en-infinitiiville tavallinen sanajärjestys: yllättäen on usein virkkeessä ennen predi-

kaattiverbiä. Varsinkin puhekielessä yllättäen saattaa olla merkitykseltään sarkas-
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tinen, ja nämäkin molemmat esimerkit voi helposti tulkita niin, että niissä kuvatut 

tapahtumat ovat hyvinkin odotuksenmukaisia. 

 

(20) Vanhanen yllättäen ei halua antaa kaikille ydinvoimaloille lupaa. 
(ia244) 

(21) Yllättäen hiljaa oltu julkaisusta saakka. (ia241) 
 

 

3.1.4. Essiivillä korvattavat tapaukset 

 

Oman ryhmänsä muodostavat ne E-infinitiivin instruktiivit, joille on vakiintunut 

hieman tyypillisistä kriteereistä poikkeava käyttö. Näissä tapauksissa yleensä te-

keminen on samanaikaista, mutta on hieman kyseenalaista, voiko infinitiivin sanoa 

kuvaavan predikaattiverbin tekemisen tapaa tai saattelevan predikaattiverbiä, saa-

ti että samaa merkitystä voisi luontevasti ilmaista siten että -lauseella. Tekijäksi voi 

näissä tapauksissa ajatella epämääräistä henkilötekijää (Ikola 1991: 62). Infinitiivi 

on tässä ryhmässä poikkeuksetta korvattavissa partisiipin essiivillä ilman, että 

merkitys oleellisesti muuttuu. 

 

Tyypillisesti tällä tavoin käyttäytyvät ainakin katsoen ja sanoen sekä lukien merki-

tyksessä ’sisällyttää johonkin’ varsinkin eräissä fraasiutuneissa ilmauksissa: käy-

tännöllisesti katsoen (KS 2014 s.v. katsoa), toisin sanoen (KS 2014 s.v. sanoa), mu-

kaan lukien (KS 2014 s.v. lukea). Osa tällaisista infinitiiveistä ei kuitenkaan välttä-

mättä tarvitse vakiintunutta kontekstia. Esimerkiksi päätellen käyttäytyy samalla 

tavalla ilman varsinaista fraasiutunutta ympäristöä (KS 2014 s.v. päätellä). 

 

Esimerkissä (22) ajatellen-infinitiiviä käytetään tavalla, joka on korvattavissa es-

siivillä. Esimerkistä (22’) näkyy, että virkkeen merkitys pysyy jokseenkin samana, 

vaikka E-infinitiivin instruktiivin paikalle vaihdetaan partisiipin essiivi. Esimerkis-

tä (22’’) voi todeta, että siten että -lauseella infinitiiviä tai essiiviä ei kuitenkaan voi 

korvata. Käytän yrityksessä passiivia, koska siinä toistuu suurin piirtein saman-

tyyppinen yleinen henkilötekijä, joka varsinaiseen ajatellen-infinitiiviin sisältyy, 

mutta lopputulos ei ole millään muotoa järkevä. 
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(22) Itse asiassa minun on tarkemmin ajatellen hieman jyrkennettävä kan-
taani siitä kun sanoin aiemmin biologian olevan vain osa etnisyyttä. 
(ia003) 

(22’) Itse asiassa minun on tarkemmin ajateltuna hieman jyrkennettävä 
kantaani siitä kun sanoin aiemmin biologian olevan vain osa etnisyyttä. 

(22’’) *Itse asiassa minun on hieman jyrkennettävä kantaani siten että aja-
tellaan tarkemmin. 

 

Vastaavanlaista käyttöä esiintyy aineistossani melko luontevasti muillakin kuin 

näillä tyypillisillä verbeillä. Esimerkissä (27) käytetään kirjoittaa-verbiä suoraan 

sanoen -rakenteessa. Ilman suoraan sanoen -tulkintaa virke kuulostaisi kummalli-

selta, mutta se toimii, koska sanoilla leikittely on tunnistettavissa. Esimerkki (24) 

kuulostaa ensi lukemalla kankealta, mutta vika ei ole infinitiivin instruktiivin käy-

tössä sinänsä vaan epätyypillisessä sanajärjestyksessä. Jos loppu kuuluisi huolto-

seisokit mukaan lukien, virkkeessä ei olisi mitään omituista. Esimerkeistä (23–34) 

voi huomata, kuinka moninaisilla verbeillä tällainen käyttö onnistuu. 

 

(23) Hyvin äkkiä katsoen en löytänyt suoraa lähdettä. (ia129) 
(24) 1600MW ydinvoimala tuottaa n. 13,5TWh vuodessa mukaanlukien 

huoltoseisokit. (ia263) 
(25) Päätellen siitä, kuinka paljon hampurilaisravintoloita ja pitserioita on 

verrattuna kalakukkoravintoloihin, väittäisin, että enemmistö suoma-
laisina itseään pitävistä valitsee ennemmin hampurilaiset ja pitsat kuin 
kalakukot. (ia039) 

(26) Toisin sanoen siis paperilla kaikki näyttää hyvältä, mutta totuus voi 
olla toisenlainen. (ia058) 

(27) Tosin varsinaisiin kullanhuuhdonta-aikoihin ei enää ole paluuta eikä, 
suoraan kirjoittaen, ole edes ikävä. (ia458) 

(28) Intti ei huippupapereilla tullut käytyä (kärjistäen: surullista mutta tot-
ta, en ollut päälliköiden kaveri), niin onko mahdollista päästä lähte-
mään? (ia211) 

(29) Tjooh, mutta jossain määrin se koetaan noin, jollain tasolla, siis pelkis-
täen. (ia030) 

(30) Ekologisesti tarkastellen asia on tietenkin perusteltu, mitä vähemmän 
paljon kuluttavia länkkäreitä, sen parempi. (ia074) 

(31) Tiivistäen: Kansainvälinen adoptio ei minusta ole mitenkään optimaa-
linen ratkaisu. (ia080) 

(32) Kylmä fakta vaan on, että tällä hetkellä vaihtoehtoiset ratkaisut ovat 
niin kalliita toteuttaa, että Suomen pitäisi joko poistaa ilmainen koulu-
tus tai ilmainen terveydenhuolto, että valtion kassalla voitasiin kattaa 
energiantuotannon kustannukset (näin kärjistettynä ilmaisten). 
(ia193) 

(33) Hiilidioksidia kun voinee yksinkertaistaen ajatella saasteena, jos se 
aiheuttaa ilmastonlämpenemistä. (ia240) 
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(34) Vaikka näin jälkikäteen miettien, olishan siellä ollut Jörn Donnerkin 
ehdolla. (ia451) 

 

 

3.1.5. Alkaen, lähtien, lukien, pitäen 

 

Iso Suomen kielioppi määrittelee E-infinitiivin instruktiivit alkaen, lähtien, lukien ja 

pitäen alku- ja loppurajakohtaa ilmaiseviksi adpositioiksi (VISK 2008 § 689). Ne 

ovat merkitykseltään etupäässä temporaalisia, vaikka joskus voivatkin ilmaista 

muunkinlaisia rajakohtia kuin aikaan liittyviä, ks. esimerkki (36). 

 

Aineistossani ei ole yhtään lukien-adpositiota. Kaikki aineistoni lukea-verbin E-

infinitiivin instruktiivit edustavat joko mukaan lukien -tyyppiä, pois lukien -tyyppiä 

tai ne noudattavat tyypillisiä infinitiivin instruktiivin kriteerejä. Alkaen ja lähtien 

esiintyvät aineistossani tiheään, ja siitä voinee päätellä, että lukien ei ainakaan ar-

kikielisissä teksteissä ole lainkaan yhtä tavallinen sananvalinta tässä nimenomai-

sessa merkityksessä. Alkaen-infinitiivien käyttöä esittelen esimerkissä (35), lähtien 

esiintyy esimerkissä (36) ja pitäen-infinitiivin käyttöä voi tarkastella esimerkistä 

(37). 

 

(35) –– kun nyt sain töitä ja en asumistukea tarvitse elokuusta alkaen. 
(ia284) 

(36) Sama hyväksytysprosessi koskee sitten about kaikkia mahdollisia kom-
ponetteja jostain helvetin riviliittimistä lähtien. (ia266) 

(37) Molemmilla oli valkoiset morsiuspuvut, taisi olla kummallekin selvää 
alusta pitäen, että kerran elämässään tahtoo sellaiseen pukeutua. 
(ia411)  

 

 

3.1.6. Nähden 

 

Nähdä-verbi voi saada kolmenlaisia erilaisia ykköstyypistä poikkeavia E-

infinitiivin instruktiiveja: Ihmisten nähden -tyyppi edustaa infinitiivin instruktiivia, 

jonka subjekti on eri kuin predikaattiverbin. Sen lisäksi mahdollisia ovat adpositi-

on funktiossa toimivat nähden-infinitiivit, jotka voivat merkitykseltään olla joko 

’johonkin verrattuna, jonkin rinnalla’ tai ’jonkin osalta tai kannalta’ (KS 2014 s.v. 
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nähden). Tässä kohtaa käsittelen adpositiofunktioisten ensimmäistä merkitysvaih-

toehtoa, joka nykyään katsotaan hyväksyttäväksi. Sitä demonstroivat esimerkit 

(38–39). Jälkimmäinen merkitysvaihtoehto käsitellään vältettävän käytön yhtey-

dessä luvussa 3.2.7.9. 

 

(38) Edellä sanotun perusteella islamilaisen kulttuurin vertaaminen nykyi-
seen kristittyyn kulttuuriin ei ehkä ole aivan reilua, sillä islam elää kris-
tinuskoon nähden mennyttä aikaa. (ia092) 

(39) Eli siinä mielessä vegaaniruokavalio vaikuttaisi aivan tasaveroiselta 
sekaruokavalioon nähden. (ia181) 

 

 

3.1.7. Ottaen 

 

Ottaa-verbin E-infinitiivin instruktiivi esiintyy monenlaisessa käytössä. Varsin ta-

vallista on ottaen huomioon -tyyppi, joka on selkeästi vältettävää käyttöä. Hyväk-

syttävää puolestaan on yleisesti ottaen, tarkasti ottaen -tyyppinen käyttö, jonka 

myös Kielitoimiston sanakirja mainitsee (KS 2014 s.v. ottaa). Käyttötyyppi on 

idiominomainen, mutta se ei ole idiomiryhmässä, koska ottaa-verbin parina esiin-

tyvä sana on vaihdeltavissa, ja sitä kautta kokonaisuuden merkitys muunneltavis-

sa. Esimerkit (40–44) esittelevät ottaen-infinitiivin erilaisia käyttöyhteyksiä. 

 

(40) Kertoo varmaan jotain suomalaisuudesta kun ei tiedetä, mikä tarkal-
leen ottaen on suomalainen. (ia013) 

(41) Yleisesti ottaen työnhaku tulee kyllä korvista ulos niin ettei mitään 
rajaa. (ia288) 

(42) Voidaan teknisesti ottaen laskea canon-paritukseksi koska Rowling 
kertoi jossain haastattelussa –– että Voldie-honey oli kuitenkin Bellan 
elämän tosirakkaus. (ia359) 

(43) Mutta vakavissaan ottaen, kaikkien vatsalle ei sovi ylenmääräinen 
linssien ja papujen –– syöminen. (ia112) 

(44) Kunpa ihmiset söisivätkin enemmän marjoja, vihanneksia, juureksia, 
sieniä ja muita laveasti ottaen kasviksiin lukeutuvia tuotteita. (ia113) 
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3.1.8. Puhuen 

 

Puhua-verbin E-infinitiivin instruktiivin tyypillinen esiintymismuoto on totta pu-

huen -ilmauksessa. Totta puhuen ei ole aivan niin voimakkaasti idiomisoitunut, että 

sitä olisi ollut syytä luokitella samaan kategoriaan varsinaisten idiomien ja sanon-

tojen kanssa. Vaikka sanapari esiintyykin tyypillisesti yhdessä, sen merkitys on 

silti hyvin kirjaimellisesti osiensa summa. Esimerkissä (45) totta on kuitenkin kor-

vautunut sanalla vakavammin, ja silloinkin merkitys säilyy ymmärrettävänä. Esi-

merkeissä (46–47) ilmaus on muuttumaton totta puhuen. 

 

(45) Noin vakavammin puhuen, syön jo nyt varsin paljon kasviksia ––, mut-
ta ns. kasvissyönti on sitten taas ennemminkin lihasta, kalasta jne. ‒– 
kieltäytymistä silloinkin, kuin sitä on saatavilla. (ia201) 

(46) –– ne kaikki tuntuvat niin etäisiltä, etten totta puhuen osaa edes kuvi-
tella, kuika suuri merkitys elämänlaadulle niillä voisi kenties olla. 
(ia439) 

(47) Niin ei noi palkat kyllä totta puhuen päätä huimaa. (ia202) 
 

 

3.1.9. Hämäläismurteiden panna tehden 

 

Oman tyyppinsä muodostaa hämäläismurteissa esiintyvä panna tehden -verbiliitto 

(VISK 2008 § 495). Aineistossani tämän tyypin edustajia on vain kaksi. Näyttäisi 

siltä, että panna ei ole pakollinen osa verbiliittoa, vaan myös sen synonyymit käy-

vät. Tietenkään yhden esimerkkitapauksen perusteella ei voi kovin pitkälle vietyjä 

johtopäätöksiä tehdä, mutta joka tapauksessa joku on käyttänyt tätä ilmausta noin 

ja todennäköisesti tullut ymmärretyksikin. Esimerkissä (48) finiittinen verbi on 

panna, ja esimerkissä (49) pistää. 

 

(48) Panes luetellen (ia217) 
(49) –– melkein kaikki muut eläimet pistävät paritellen menemään vaikka 

keskellä laumaa, mutta ihminen tykkää sulkeutua kamariinsa ja ennen 
talojenkin keksimistä luultavasti paineli mielellään kauemmas metsään 
(ia433) 
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3.2. Vältettävä käyttö 

 

Kuten Itkosen Uudessa kielioppaassa (2011) todetaan, vältettäväksi luokiteltavan-

kaan käytön kaikki tapaukset eivät automaattisesti ole tuomittavia, vaan niitä on 

tarkasteltava yksilöinä. Sinänsä ei-suositeltava muoto voi joskus olla luontevin 

mahdollinen tapa ilmaista haluttu merkitys. 

 

Valtaosa aineistoni vältettävään käyttöön luokittelemastani materiaalista edustaa 

jonkinlaista adpositiokäyttöä: E-infinitiivin instruktiivilla näyttäisi olevan vahva 

taipumus leksikaalistua adpositiokäyttöön, mutta suurinta osaa näistä leksikaalis-

tumista ei ole ainakaan toistaiseksi hyväksytty osaksi suositeltavaa kirjallista il-

maisua. 

 

Yksittäisillä kielenhuoltajilla toki on aina ollut omia näkemyksiään siitä, mikä on 

hyväksyttävää ja mikä ei, ja myös adpositioina käytettävien E-infinitiivin instruk-

tiivien käytöstä on kiistelty jo vuosikymmeniä. Sakari Vihonen (1985: 24) esittää, 

että äidinkielen ylioppilaskirjoituksissa näiden adpositioiden käyttöä ei tulisi pitää 

virheenä, koska yhteisön normi ja kielenhuollon suositus ovat joutuneet ristirii-

taan. Oma linjaukseni on, että jos asia on ilmaistavissa ilman E-

infinitiiviadpositiota luontevammin ja yksinkertaisemmin, kankeaa ja paperinma-

kuista adpositiota ei tulisi hyväksyä käytettäväksi rinnalla. 

 

Vältettävän käytön tapauksia analysoidessani jouduin jokaisen tapauksen kohdalla 

päättelemään, mitä merkitystä alkuperäinen kirjoittaja on tavoitellut. Kielenhuol-

taja yleensäkin tekstin kieliasua tarkastaessaan joutuu tulkitsemaan tekstiä kirjoit-

tajan eduksi: usein kielivirheiden vuoksi teksti on ymmärrettävissä toisella tavalla 

kuin mitä kirjoittaja on todennäköisesti halunnut sanoa. Toisinaan kirjoittajan aja-

tus on helppo tavoittaa, mutta toisinaan tulkinnanvaraa on huomattavasti enem-

män. On muistettava, että kukaan muu kuin tekstin alkuperäinen kirjoittaja ei 

varmuudella voi tietää, mikä tavoiteltu merkitys on, ja siksipä tässä luvussa minun 

esittämäni korjausehdotukset edustavat vain yhtä mahdollista tulkintaa alkuperäi-

sestä tekstistä. 
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3.2.1. Eri subjekti 

 

Kuten jo luvussa 3.1.2. totesin, E-infinitiivin instruktiivilla ei aina ole yhteistä sub-

jektia predikaattiverbin kanssa. Poikkeustapaukset ovat kuitenkin melko rajattuja, 

ja useimmat näistä sallituista rajoista poikkeavat kuulostavat väärältä. Erisubjek-

tilliset, kielenhuollon suositusten vastaisiksi luokiteltavat E-infinitiivin instruktiivit 

voi jakaa kahteen ryhmään: joko subjektina toimii yleinen henkilösubjekti tai sit-

ten E-infinitiivin subjektiksi hahmottuu jokin muu lauseenjäsen. Erityisesti jäl-

kimmäisessä tapauksessa virhetulkintojen riski on suuri. 

 

 

3.2.1.1. Yleinen henkilösubjekti 

 

Luvussa 3.1.4. esittelen essiivillä korvattavien infinitiivien ryhmää, jossa subjekti-

na tyypillisesti esiintyy epämääräinen henkilötekijä. Epämääräistä henkilötekijää 

voi esiintyä muissakin tapauksissa, ja usein lopputulos ei ole kovin luonteva. Esi-

merkissä (50) infinitiivin paikalle sopisi paremmin passiivi (50’). 

 

(50) Mitä lopun suomenruotsalaisjuttuun tulee, niin tietäen, että keskustelu 
ruotsin kielen asemasta on tabuaihe Hommassa, en ole kovinkaan kiin-
nostunut siitä jatkamaan. (ia077) 

(50’) Mitä lopun suomenruotsalaisjuttuun tulee, kun tiedetään, että keskus-
telu ruotsin kielen asemasta on tabuaihe Hommassa, en ole kovinkaan 
kiinnostunut siitä jatkamaan. 

 

 

Esimerkeissä (51), (52) ja (53) on luvun 3.1.4. tyyppinen essiivillä korvattava infi-

nitiivi, mutta näissä tapauksissa essiivi tuntuu huomattavasti luontevammalta 

vaihtoehdolta kuin E-infinitiivin instruktiivi. Jotta essiivi ja infinitiivi voisivat olla 

keskenään vapaassa vaihtelussa, verbin on oltava merkitykseltään mentaalinen ja 

melko abstrakti. Näissä tapauksissa merkitys on kuitenkin hyvin konkreettinen ja 

kirjaimellinen, ja siksi ne kuulostavat kankealta. 
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(51) Mirja-Tytti Talib saa siis melko 'hyvät' pisteet mokutusfunktiolla las-
kien. (ia061) 

(52) Interwebin aikakautena lähdekritiikin arvo on vain noussut painetun 
sana aikakauteen verraten. (ia170) 

(53) Muistelisin äänestäneeni kaikki vaalit laskien vain kahden puolueen 
ehdokkaita. (ia445) 

 

Lisäksi esimerkissä (53) on virhetulkinnan mahdollisuus. Virke hahmottuu helpos-

ti merkityksessä Muistelisin äänestäneeni kaikki vaalit siten, että laskin vain kahden 

puolueen ehdokkaita, jolloin se toki on kieliopillinen, mutta sisällöltään melko järje-

tön. 

 

 

3.2.1.2. Spesifi subjekti 

 

Niissä erisubjektillisissa tapauksissa, joissa kyse ei ole yleisestä (passiivisesta) 

henkilötekijästä, infinitiivin subjektin rooliin hahmottuu usein jokin toinen lau-

seenjäsen samasta virkkeestä. Toisinaan subjektina voi toimia kokonainen lause-

kin. On myös mahdollista, että subjektiksi hahmottuu jokin kokonaan virkkeenul-

kopuolisessa todellisuudessa oleva tarkoite. 

 

Esimerkin (54) tapaus on jokseenkin tulkinnanvarainen. Voidaan ajatella, että kir-

joittaja puhuu runollisesti suomalaisesta kulkemassa läpi muutosten tien, jolloin 

virkkeessä tai infinitiivin käytössä ei olisi mitään vikaa. Kuitenkin luontevampi 

tulkinta yleisen maailmantiedon pohjalta olisi, että Nokia-huuman kautta nykyi-

seen taantumuksen tilaan on kulkenut nimenomaan elämä Suomessa, ei suinkaan 

lauseen subjektina toimiva suomalainen, jota kirjoittaja puhuttelee. Luontevammin 

todennäköinen toivottu merkitys on ilmaistu korjausehdotuksessa (54’). 

 

(54) Käyttäydyt kuin suomalainen, olet käynyt suomalaisen koulun ja koke-
nut Suomen elämää Neuvostoliiton varjosta laman kautta EU:n jäsenek-
si nokiahuuman kautta nykyiseen taantumuksen tilaan kulkien. (ia051) 

(54’) Käyttäydyt kuin suomalainen, olet käynyt suomalaisen koulun ja koke-
nut Suomen elämää, joka on kulkenut Neuvostoliion varjosta laman 
kautta EU:n jäseneksi ja nokiahuuman kautta nykyiseen taantumuksen 
tilaan. 
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Esimerkissä (55) predikaattiverbin subjekti on nollapersoona, mutta infinitiivin 

subjekti on rakkaushömppä. Esimerkissä (56) predikaattiverbin subjekti on Suomi, 

mutta infinitiivin subjekti onkin väestörakenne. Esimerkissä (57) subjekti on nolla-

persoona, ja infinitiivin subjekti on jonkinlainen passiivipersoona. Korjausehdo-

tuksissa (55’), (56’) ja (57’) esitän yhden mahdollisen tavan ilmaista haluttu merki-

tys sujuvammin ja kieliopillisemmin. 

 

(55) Samanlaista rakkaushömppää mihin kohtaa Hunajaherttuan sivuilla-
kin, tosin vain melkein koko ajan Bellassa ja Edwardissa roikkuen. 
(ia401) 

(55’) Samanlaista rakkaushömppää mihin kohtaa Hunajaherttuan sivuilla-
kin, tosin se vain roikkuu melkein koko ajan Bellassa ja Edwardissa. 

(56) Tosiasia on, että etnisesti vuosi vuodelta moninaistuva Suomi tulee ole-
maan väestörakenteeltaan nykyistä vähemmän yhtenäisempi jakaan-
tuen mm. nigerialaisiin, somaleihin, muslimeihin, saamelaisiin ja niin 
edelleen eli tässä mielessä on heitä ja meitä. (ia019) 

(56’) Tosiasia on, että etnisesti vuosi vuodelta moninaistuva Suomi tulee ole-
maan väestörakenteeltaan nykyistä vähemmän yhtenäisempi. Väestö 
jakaantuu mm. nigerialaisiin, somaleihin, muslimeihin, saamelaisiin ja 
niin edelleen eli tässä mielessä on heitä ja meitä. 

(57) Seksistä keskusteltaessa tietysti kannattaa muista foorumi-
identiteettien luonne, noin karkeasti kolmeen osaan jakaen joko a) ku-
kaan ei tiedä keitä olette oikeasti b) kaverit ja valitut tietävät c) ihan 
kaikki tietävät keitä olette. (ia430) 

(57’) Seksistä keskusteltaessa tietysti kannattaa muista foorumi-
identiteettien luonne. Ne jaetaan karkeasti kolmeen osaan joko a) ku-
kaan ei tiedä keitä olette oikeasti b) kaverit ja valitut tietävät c) ihan 
kaikki tietävät keitä olette. 

 

Esimerkin (58) tapaus poikkeaa hieman edellisistä. Predikaattiverbin subjekti on 

teleportti, mutta mahdolliseen isoon räjähdykseen ei johda teleportti, vaan koko 

lauseen kuvaama toiminta. Infinitiivin subjektina toimii tässä tapauksessa lause 

teleportti kuitenkin kuormittuu yli speksien. Korjauksena toimii mikä-relatiivilause 

(ks. korjausehdotus 58’.) 

 

(58) Äänestäjäkuntamassan saavuttaessa kriittisen hallituspuolue-tason 
tämä teleportti kuitenkin kuormittuu yli speksien johtaen mahdolliseen 
isoon räjähdykseen, jossa yhteen pakkaantunut äänestäjämassa vapau-
tuu ympäröiviin puolueisiin. (ia116) 

(58’) Äänestäjäkuntamassan saavuttaessa kriittisen hallituspuolue-tason 
tämä teleportti kuitenkin kuormittuu yli speksien, mikä johtaa mahdol-
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liseen isoon räjähdykseen, jossa yhteen pakkaantunut äänestäjämassa 
vapautuu ympäröiviin puolueisiin. 

 

Esimerkeissä (59) ja (60) infinitiivin subjekti on jokin taho, joka ei suoranaisesti 

esiinny virkkeessä ollenkaan. Virkkeessä (59) on hyvin epätodennäköistä, että kes-

kustelu yrittää tuhota kenenkään teesejä. Infinitiivin subjektiksi voisi ajatella esi-

merkiksi keskusteluun osallistuvaa henkilöä, jota ei kuitenkaan erikseen mainita. 

Esimerkissä (60) puolestaan tämä kotiin tuleva kertoja tuskin tullessaan heittää 

yhtään mitään, vaan hän tarkoittaa, että saapumisaika saattaa toisinaan heittää 

sovitusta. Esimerkeissä (59’) ja (60’) esitän mahdolliset korjaukset. 

 

(59) Eli keskustelun täytyy olla enemmän suuntaviivoja vetävää ja isojen 
kokonaisuuksien hahmottamista kuin asioitten pilkkomista pieniin osiin 
yrittäen tuhota toisen teesit. (ia179) 

(59’) Eli keskustelun täytyy olla enemmän suuntaviivoja vetävää ja isojen 
kokonaisuuksien hahmottamista kuin asioitten pilkkomista pieniin osiin 
ja pyrkimystä tuhota toisen teesit. 

(60) Tulen aina kotiin siihen aikaan mitä äiti sanoo, heittäen joskus mutta 
olen aina soittanut äitille jos tulen myöhempään. (ia466) 

(60’) Tulen aina kotiin siihen aikaan mitä äiti sanoo. Joskus aika heittää, 
mutta olen aina soittanut äitille jos tulen myöhempään. 

 

 

3.2.2. Eriaikaista tekemistä 

 

E-infinitiivin instruktiivin tärkein kriteeri on se, että predikaattiverbin ja infinitii-

vin kuvaamat tekemiset tapahtuvat samanaikaisesti. Käytännössä ei ole poikkeuk-

sia, jotka sallisivat eriaikaiset tekemiset. Eriaikaisia prosesseja kuvaavien infinitii-

vilausekkeiden purkamistapa vaihtelee tapauskohtaisesti: mahdollisia ovat esi-

merkiksi eri konjunktioilla alkavat lauseet. (Penttilä 1954: 338–340.) 

 

Erityisen selvästi tekemisten eriaikaisuus näkyy esimerkissä (61), jossa kertoja 

harrastaa kapakkaturismia palaten lähiöön kello 7. On ilmiselvää, että nämä kaksi 

asiaa eivät voi millään tapahtua samanaikaisesti, vaan kapakkaturismia harraste-

taan ensin, ja vasta sen jälkeen palataan lähiöön. Paluusta kertovan lauseen voisi 

erottaa kokonaan omaksi virkkeekseen. 
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(61) Tukholman keskikaupunki on ihan viihtyisä lorvehtimiskohde, ja harras-
tin varsinkin sunnuntaisin eräänlaista kapakkaturismia keskikaupungil-
la asukkaiden mielipiteitä peilaten palaten lähiöön noin kello 7 illalla. 
(ia022) 

 

Esimerkin (62) voisi sinänsä olla kieliopillinen, mutta yleisen maailmantiedon pe-

rusteella suklaan mässytys tyypillisesti tapahtuu vasta siellä peiton alla, ei vielä 

matkalla sinne. Siksipä tässäkin tapahtumien järjestys on se, että kertoja ensin kä-

pertyy peiton alle ja aloittaa suklaan mässytyksen vasta sinne päästyään. Mahdolli-

sen korjauksen esitän esimerkissä (62’). 

 

(62) Tekisi mieli huomenna vain leikkiä kipeää ja käpertyä peiton alle koko 
päiväksi suklaata mässyttäen. (ia483) 

(62’) Tekisi mieli huomenna vain leikkiä kipeää ja käpertyä peiton alle koko 
päiväksi suklaata mässyttämään. 

 

Esimerkissä 63 aikasuhde ei ole aivan yhtä selvä, mutta unohtaminen, yksipuolis-

taminen ja kaventaminen eivät todennäköisesti tapahdu silti täysin samanaikaises-

ti, vaan kaksi jälkimmäistä ovat seurausta ensimmäisestä. Korjausehdotus on esi-

merkissä (63’). 

 

(63) Tätä kautta unohdetaan kaikki muu henkilön esittämät väitteet, argu-
mentit ja kysymykset - tavallaan yksipuolistaen ja kaventaen keskus-
telua. (ia131, ia178) 

(63’) Tätä kautta unohdetaan kaikki muu henkilön esittämät väitteet, argu-
mentit ja kysymykset, mikä johtaa keskustelun yksipuolistumiseen ja 
kaventumiseen.  

 

Esimerkki (64) toimii melkein. Edelleen-adverbi kuitenkin tekee ajallisen eron näi-

den verbien välille. Ilman sitä luuleminen olisi tapahtunut samanaikaisesti syömi-

sen kanssa. 

 

(64) Tunnen yhden ihmisen, joka on nyt kuukausien ajan aika ajoin syönyt 
Quornia edelleen luullen sitä lihaksi. (ia222) 

(64’) Tunnen yhden ihmisen, joka on nyt kuukausien ajan aika ajoin syönyt 
Quornia ja luulee sitä edelleen lihaksi. 

 

Seuraavissa esimerkeissä (65) ja (66) tapahtumat eivät ole peräkkäisiä, vaan infi-

nitiviivin toiminta ikään kuin keskeyttää predikaattiverbin toiminnan hetkellisesti. 
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Predikaattiverbi kuvaa pitkään jatkuvaa toimintaa ja infinitiivi hetkellistä, joka 

tapahtuu kesken predikaattiverbin toiminnan. Näissä tapauksissa infinitiivin voisi 

korvata sivulauseella tai rinnasteisella päälauseella. 

 

(65) Afrikasta ebolaa ei saa pois sen takia, että siellä se elää lievänä tai oi-
reettomana tautina jossain paikallisessa eliölajissa, hypäten sieltä sa-
tunnaisesti ihmisiin. (ia271) 

(65’) Afrikasta ebolaa ei saa pois sen takia, että siellä se elää lievänä tai oi-
reettomana tautina jossain paikallisessa eliölajissa, josta se hyppää sa-
tunnaisesti ihmisiin. 

(66) Alan valinta on pitkä juttu ja siihen liittyy se, että henkilö jonka oli tar-
koitus työllistää minut perehdyttäen niihin asioihin mitä ei opi koulus-
sa, kuoli ennen valmistumistani. (ia295) 

(66’) Alan valinta on pitkä juttu ja siihen liittyy se, että henkilö jonka oli tar-
koitus työllistää minut ja perehdyttää minut niihin asioihin mitä ei opi 
koulussa, kuoli ennen valmistumistani. 

 
 
 
3.2.3. Rinnasteista tekemistä 

 

Rinnasteisella tekemisellä tarkoitan sitä, että infinitiivin subjekti on sama ja teke-

misten voi ajatella tapahtuvan (ainakin suurin piirtein) samanaikaisesti. Infinitiivi 

ei kuitenkaan ”saattele kevyesti” predikaattiverbin tekemistä vaan paremminkin 

muodostaa oman kokonaisuutensa. Nimenomaan tämän ryhmän infinitiiveistä on 

hieman vaikea sanoa heti suoralta kädeltä, mikä niissä on vikana, vaikka ne selvästi 

kuulostavat jollakin tavalla vääriltä. 

 

Rinnasteisia prosesseja kuvaavia E-infinitiivin instruktiiveja esiintyy sekä kirjoite-

tussa että puhutussa kielessä. Monisanaiset infinitiivilausekkeet ovat tyypillisesti 

nimenomaan kirjoitetun kielen piirre niiden raskaan rakenteen vuoksi. Ne ovat 

varsin yleisiä Lönnrotin teksteissä. Puhutussa kielessä esiintyvät rinnasteisia pro-

sesseja kuvaavat infinitiivilausekkeet ovat yksinkertaisempia ja kuvaavat finiitti-

verbin kanssa yhtä aikaa tapahtuvaa mutta finiittiverbin prosessiin liittymätöntä 

toimintaa. (Pokela 2005: 310–311.) 

 

Varsin tavanomaisia tapauksia ovat esimerkit (67) ja (68). Infinitiivin ilmaisemat 

tekemiset ovat kyllä samanaikaisia predikaattiverbin tekemisen kanssa, mutta ne 
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ovat paljon enemmän kuin pelkkää tekemisen tavan kuvailua. Luontevammalta 

nämä kaikki esimerkit kuulostavat, jos infinitiivilauseesta tehdään oma päälau-

seensa (ks. esimerkit 67’–68’). 

 

(67) Kun tuon paikan ilmoituksen näin, avasin sen samaisen hakemuksen, 
ajatellen muuttaa vain tarpeellisin osin. (ia275) 

(67’) Kun tuon paikan ilmoituksen näin, avasin sen samaisen hakemuksen ja 
ajattelin muuttaa sitä vain tarpeellisin osin. 

(68) Mielestäni sinun pitäisi vain hyväksyä se että ihmiset viiltelevät, sillä 
vaikka kuinka puhuisit kyseisestä asiasta luullen tietäväsi siitä jotain, et 
saa sitä loppumaan. (ia478) 

(68’) Mielestäni sinun pitäisi vain hyväksyä se että ihmiset viiltelevät, sillä 
vaikka kuinka puhuisit kyseisestä asiasta ja luulisit tietäväsi siitä jo-
tain, et saa sitä loppumaan. 

 

Seuraavissa esimerkeissä aikasuhde predikaattiverbin ja infinitiivin välillä on hie-

man hatarampi: tekemiset todennäköisesti tapahtuvat limittäin, mutta eivät vält-

tämättä kestä yhtä kauan. Esimerkiksi virkkeessä (69) on vaikea kuvitella, että 

Umayya Abu-Hanna koko muuttonsa ajan aktiivisesti mieltää itseään suomalaisek-

si. Vastaavasti virkkeessä (70) kaveriporukoita muodostetaan leikin ohessa, mutta 

ei varmaankaan kaiken aikaa. 

 

(69) Esimerkiksi minulla ei olisi mitään sitä vastaan, jos toisaalla täällä 
Hommalla ristiriitaisia tuntemuksia herättänyt Umayya Abu-Hanna tyt-
tärineen tahtoisi tulla kutsuttavan suomalaiseksi ja muuttaisi takaisin 
Suomeen asumaan mieltäen itsensä ja tyttärensä suomalaisiksi. 
(ia088) 

(69’) Esimerkiksi minulla ei olisi mitään sitä vastaan, jos toisaalla täällä 
Hommalla ristiriitaisia tuntemuksia herättänyt Umayya Abu-Hanna tyt-
tärineen tahtoisi tulla kutsuttavan suomalaiseksi, muuttaisi takaisin 
Suomeen asumaan ja mieltäisi itsensä ja tyttärensä suomalaisiksi. 

(70) Siellä riikinruotsalaiset kantislapset ja nuoret leikkivät keskenään, 
muodostaen omia kaveriporukoitaan. (ia090) 

(70’) Siellä riikinruotsalaiset kantislapset ja nuoret leikkivät keskenään ja 
muodostavat omia kaveriporukoitaan. 
 

Virkkeen (71) tapauksessa suurin ongelma lienee siinä, että vetää-verbin tekemi-

sen tapaa määrittää jo tavan adverbi hyvin. Siksi E-infinitiivin instruktiivi tuntuu 

irralliselta. Toisaalta vetää-verbi ei yksinään tässä tapauksessa tarkoita oikein mi-

tään, joten se ei voisi esiintyä tässä kontekstissa ilmankaan hyvin-adverbiä. Siksi on 
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parasta esittää infinitiviin sisältö rinnasteisena päälauseena, kuten esimerkissä 

(71’). 

 

(71) Jorge ja MtJ vetivät lopulta ihan hyvin, käyden keskustelua. (ia142) 
(71’) Jorge ja MtJ vetivät lopulta ihan hyvin ja kävivät keskustelua. 
 

 

3.2.4. Infinitiivi ilman predikaattiverbiä 

 

Näissä tapauksissa infinitiivimuotoa käytetään asemassa, jossa joko sen paikalla tai 

lisäksi tarvittaisiin finiittistä verbiä: infinitiivi saattaa olla lauseen ainoa verbi ja 

tulkinnaltaankin toimii predikaatin asemassa, tai rakenne on ikään kuin elliptinen 

ja varsinainen predikaattiverbi on jätetty ilmaisematta. 

 

Visapää (2005: 73–74) puhuu artikkelissaan A-infinitiivirakenteista, jotka esiinty-

vät ilman finiittistä predikaattiverbiä. Ne ovat idiomaattisia ja affektisesti latautu-

neita konstruktioita, ja niitä on tyypillisesti tulkittu elliptisinä, vaikka finiittiverbi 

ja subjekti eivät kuulu osaksi rakennetta. Vaikka Visapään artikkeli keskittyikin 

vain A-infinitiivirakenteisiin, nämä aineistoni finiittiverbittömät E-infinitiivin 

instruktiivit saattavat olla lähtöisin samankaltaisesta kielenkäyttäjän logiikasta. Ei-

suositeltaviksi itsenäiset ”infinitiivi-lauseenvastikkeet” mainitsee Virittäjän artik-

kelissaan Teppo (1932: 334). 

 

Esimerkissä (72) on elliptinen tapaus, joka ei ole korjattavissa vaihtamalla infini-

tiivi finiittiverbiin. Ohimennen on sen verran kiteytynyt idiomi, että sitä ei pysty 

muuttamaan finiittiseksi verbiksi niin, että merkitys pysyy samana. Luontevimmin 

tämä tapaus on korjattavissa siten, että infinitiivin kaveriksi lisätään finiittinen 

verbi täydentämään kokonaisuutta, kuten virkkeessä (72’). 

 

(72) Ohimennen, suomalaiset ovat kyllä sieltä alkuperäisesti eurooppalai-
simmasta päästä mitä tulee geeneihin ja fenotyyppeihin. (ia002) 

(72’) Ohimennen sanottuna suomalaiset ovat kyllä sieltä alkuperäisesti eu-
rooppalaisimmasta päästä mitä tulee geeneihin ja fenotyyppeihin. 
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Esimerkissä (73) on hieman vaikea sanoa, mitä kirjoittaja oikein on E-infinitiivillä 

hakenut tai mitä hän edes yrittää sanoa, mutta virkkeessä (73’) esitän yhden mah-

dollisen tulkinnan ja samalla korjauksen kielivirheeseen. 

 

(73) Sen sijaan se, että seksuaalisuuteen (tiedostaen pitääkö miehis-
tä/naisista/molemmista, tai esim. ihastuksensa kohteesta ja että halu-
aako harrastaa seksiä) osattaisiin suhtautua luontevasti, on linjassa 
oman suhtautumiseni kanssa. (ia448) 

(73’) Sen sijaan se, että seksuaalisuuteen (siihen, että tiedostaa, pitääkö 
miehistä/naisista/molemmista, tai esim. ihastuksensa kohteesta ja että 
haluaako harrastaa seksiä) osattaisiin suhtautua luontevasti, on linjas-
sa oman suhtautumiseni kanssa. 

 

Esimerkissä (74) infinitiiviä on käytetty puhtaasti predikaattiverbinä: lauseesta ei 

löydy muita verbejä, eikä varsinaista predikaattia ole mahdollista päätellä siihen 

edes siten, että ajattelee rakennetta elliptisenä. Luontevinta on muuttaa infinitiivin 

sisältävä lause passiiviseksi, kuten esimerkissä (74’) esitän. 

 

(74) Uraaninlouhinta on pahasta mutta kaikkien pitäisi ajaa säh-
kö/hybridiautolla. Unohtaen sen pikkusen detailin että hybridiauton 
valmistukseen tarvitaan ties mitä metalleja. (ia267) 

(74’) Uraaninlouhinta on pahasta mutta kaikkien pitäisi ajaa säh-
kö/hybridiautolla. Tässä unohdetaan se pikkunen detaili, että hybri-
diauton valmistukseen tarvitaan ties mitä metalleja. 

 

Esimerkissä (75) on selvästi haettu jonkinlaista duratiivista tilanteenkuvausta, 

jonka alkupiste on menneisyydessä ja joka jatkuu yhä. E-infinitiivin instruktiivi ei 

ole oikea valinta sen kielentämiseen. Esimerkissä (75’) on yksi mahdollinen tapa 

päästä samaan merkitykseen. 

 

(75) Ruotsista tulleet valloittajat ovat hallinneet suomalaista kansaamme, 
sen koululaitosta, politiikkaa, kirkkolaitosta, niin kauan, että heidän ra-
sistiset erillisoikeutensa on jo vuosisatojen ajan hyväksytty varmana 
kuin Herransana, Suomen kansan jo nieltyä katkeruutensa ja uskoen 
heidän oikeuksiinsa kotomaassamme kuin itsestäänselvänä ja muuttu-
mattomana tosiasiana. (ia086) 

(75’) –– Suomen kansan jo nieltyä katkeruutensa ja alettua uskomaan hei-
dän oikeuksiinsa kotomaassamme kuin itsestäänselvänä ja muuttumat-
tomana tosiasiana. 
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3.2.5. Keinon, ehdon, selityksen tai välineen ilmaus 

 

Tähän ryhmään olen kerännyt sekalaisen kokoelman erilaisia E-infinitiivin instruk-

tiivin käyttötapoja. Yhteistä näille on se, että E-infinitiivin instruktiivi on yksiselit-

teisesti väärä muoto ilmaisemaan todennäköisesti haluttua merkitystä. Tämän 

ryhmän infinitiiveillä on yritetty ilmaista keinoa, selitystä, ehtoa tai välinettä. 

 

Keinoa ilmaisevia tapauksia ovat esimerkit (76) ja (77). Näissä esimerkeissä E-

ininitiivin instruktiivia paremmin asiayhteyteen sopisi MA-infinitiivin adessiivi, 

kuten olen esittänyt korjausehdotuksissa (76’) ja (77’). Esimerkin (77) E-

infinitiivin instruktiivi voi olla kokonaan tahatonkin virhe, sillä virkkeessä esiintyy 

rinnasteisesti verbit takertua ja kärjistää, joista vain jälkimmäinen on E-infinitiivin 

instruktiivissa. Vastaavanlaisia keinon ilmauksia esiintyy paljon murteissa ja jon-

kin verran myös Lönnrotin teksteissä (Pokela 2005: 305). Myös Saarimaa kirjoit-

taa MA-infinitiivin adessiivin ja E-infinitiivin instruktiivin vaihtelusta. Hän painot-

taa, että selvyyden ja ymmärrettävyyden takaamiseksi näitä ei pitäisi sekoittaa, 

vaan keinoa ilmaistessa käyttää adessiivia ja samanaikaista toimintaa kuvatessa 

instruktiivia. (Saarimaa 1967: 241.) 

 

(76) Tätä lakia olemme toisinaan pohtineet kahvipöydässä vaihtaen tupa-
kan kahviksi, joka luultavasti kielletään tulevaisuudessa. (ia450) 

(76’) Tätä lakia olemme toisinaan pohtineet kahvipöydässä vaihtamalla 
tupakan kahviksi, joka luultavasti kielletään tulevaisuudessa. 

(77) Yritetään tahallaan jättää henkilön painavat argumentit ja väitteet 
syrjään takertumalla yhteen väitteeseen ja kärjistäen keskustelu siihen 
ja sitä koskeviin asioihin. (ia141) 

(77’) Yritetään tahallaan jättää henkilön painavat argumentit ja väitteet 
syrjään takertumalla yhteen väitteeseen ja kärjistämällä keskustelu 
siihen ja sitä koskeviin asioihin. 
 

Ehtoa ilmaisevissa tapauksissa yleisimmin esiintyvät infinitiivit olettaen ja ottaen. 

Näille kahdelle infinitiiville on vakiintunut lähestulkoon kiteytynyt merkitys 

’jos/kun oletetaan’ tai ’jos/kun otetaan huomioon’. Myös muunlaiset ehdon il-

maukset ovat mahdollisia, ja silloin virke on heikommin ymmärrettävä, sillä ehto-

merkitys ei ole vakiintunut mille tahansa verbille. Esimerkit (78) ja (79) edustavat 

tällaisia vaikeatulkintaisia tapauksia, esimerkki (80) olettaen-tapausta ja esimerkki 
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(81) ottaen-tapausta. Korjausehdotukseni löytyvät esimerkeistä (78’–81’). Sekä 

olettaen- että ottaen-tapauksia löytyy aineistostani kumpiakin kahdeksan kappa-

letta. Kaikki ottaen-infinitiivit esiintyvät ottaen huomioon -sanaparissa. 

 

(78) Ihan määrittelyistä, haploista ja iiriksistä huolimatta varaan kyllä itsel-
leni oikeuden pitää jotain suomalaisena, tai olla pitämättä, ymmärtä-
en, että jonkun toisen kriteerit voivat olla erilaiset. (ia095) 

(78’) Ihan määrittelyistä, haploista ja iiriksistä huolimatta varaan kyllä itsel-
leni oikeuden pitää jotain suomalaisena, tai olla pitämättä, kunhan 
ymmärrän, että jonkun toisen kriteerit voivat olla erilaiset. 

(79) Hieman mutkia oikoen tämä on käsittääkseni se pääperustelu sille, 
miksi usein suositaan kasvisruokaa. (ia102) 

(79’) Jos oiotaan hieman mutkia, tämä on käsittääkseni se pääperustelu sille, 
miksi usein suositaan kasvisruokaa. 

(80) Eli tarvittaisiin noin 325 tuulivoimalan kompleksi vastaamaan tuohon, 
olettaen että tuuliolot ovat optimaaliset. (ia230) 

(80’) Eli tarvittaisiin noin 325 tuulivoimalan kompleksi vastaamaan tuohon, 
jos oletetaan, että tuuliolot ovat optimaaliset. 

(81) Ottaen huomioon, että geeniteknologia on vain muutaman vuosikym-
menen ikäinen tieteenala ja etniset ryhmät eli kansat vuosisatojen ja 
vuosituhansien ikäisiä, ei tässä ole tietenkään mitään ihmeellistä. 
(ia011) 

(81’) Kun otetaan huomioon, että geeniteknologia on vain muutaman vuosi-
kymmenen ikäinen tieteenala ja etniset ryhmät eli kansat vuosisatojen 
ja vuosituhansien ikäisiä, ei tässä ole tietenkään mitään ihmeellistä. 

 

Selityksen ilmaukseksi luokiteltavia E-infinitiivin instruktiiveja aineistossani on 

vain muutama. Selkein niistä on esimerkki (82). Virke itsessään on hyvin pitkä ja 

vaikeaselkoinen. Se kaipaisi vähintäänkin uudelleenjärjestelyä ja kenties katkai-

semista useammaksi virkkeeksi. Tulkitsen esimerkin kuitenkin niin, että tässä ta-

pauksessa E-infinitiiviä on yritetty käyttää sillä-lauseen funktiossa selittämään 

luonnontieteen ihannetta. Virkkeen ymmärrettävyys ei varsinaisesti parane, vaik-

ka infinitiivi sillä korvataankin (ks. 82’), mutta vika on itse virkkeen rakenteessa. 

 

(82) Ketjuun tämä voisi liittyä siten että kun esim tieteestä ja uskonnosta 
väännetään, falsifioitavuuden välttämättömyydestä ei voine välttämät-
tä sopia keskustelun lähtökohdaksi saakka, vaikka se onkin luonnontie-
teessä oikeutetusti ihanne, sen sopien hyvin empiiriseen totuuskäsityk-
seen. (ia154) 

(82’) –– vaikka se onkin luonnontieteessä oikeutetusti ihanne, sillä se sopii 
hyvin empiiriseen totuuskäsitykseen. 
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Välineen ilmaukset ovat hieman samanlaisia kuin keinoa ilmaisevat infinitiivit, 

mutta sillä erolla, että infinitiiviverbi on sisällöltään melko tyhjä. Internetaineis-

tossa välineen ilmauksissa esiintyy pelkästään käyttää-verbiä. Esimerkissä (83) on 

kaksi välinettä ilmaisevaa käyttäen-infinitiiviä, jotka molemmat on jätetty pois kor-

jausehdotuksessani (83’). 

 

(83) Minusta homma alkaa tuntua hifistelyltä siinä vaiheessa, kun asiaa teh-
dään tarkemmin ja aikaa käyttäen eikä vain sinne päin ja lisäksi pa-
rempia raaka-aineita käyttäen. (ia443, ia444) 

(83’) Minusta homma alkaa tuntua hifistelyltä siinä vaiheessa, kun asiaa teh-
dään tarkemmin ja ajan kanssa eikä vain sinne päin ja lisäksi parem-
milla raaka-aineilla. 

 
 
3.2.6. Siteerauksen ilmaus 

 

Tämän ryhmän E-infinitiivin instruktiiveillä ilmaistaan useimmiten jonkinlaista 

siteerausta: tavallisia verbejä ovat viitata tai lainata. Muutkin verbit ovat kuitenkin 

mahdollisia, ja merkitys ja käyttötapa voivat olla muutakin kuin suoranaista sitee-

raamista. Infinitiivi on näissä tapauksissa aina adpositionomainen (VISK 2008 § 

698). Lauseet ovat tulkittavissa elliptisiksi, eli niistä puuttuu predikaattiverbi, jota 

infinitiivin instruktiivi saattelee. Hyväksyttävällä tavalla viitaten-sanaa on käytetty 

tässä Tepon (1932: 333) esimerkissä: Lindberghin juttuun viitaten ilmoitetaan. 

 

Infinitiivin sijasta virkkeeseen sopisi paremmin -kseni-muotoinen verbi eli finaali-

rakenne, mutta ei sekään kaikissa tapauksissa oikein auta. Esimerkki (86) tuntuu 

korjattunakin siltä kuin siitä puuttuisi jotakin. Finaalirakennetta käytetään eräissä 

kiteytyneissä ilmauksissa tähän tapaan, esim. esimerkin mainitakseni (Korhonen 

2015: 29). Tämäntyyppisiä ovat esimerkit (84–86). Korjausehdotukseni ovat luet-

tavissa esimerkeistä (84’–86’). Toinen vaihtoehto korjaukseksi voisi olla virkkeen 

tarkasteleminen ellipsinä ja puuttuvan verbin lisääminen virkkeeseen, mutta sii-

näkin on aika suuri virhetulkinnan mahdollisuus. 

 

(84) Kirjoittajien ajatuksenjuoksua lainaten: (ia060) 
(84’) Kirjoittajien ajatuksenjuoksua lainatakseni: 
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(85) Asiaa sivuten ikävänä huomiona ainakin omakohtaisesta kokemuksesta 
se, että pienemmissä kunnissa ruoan valmistaminen keskitetään. 
(ia152) 

(85’) Asiaa sivutakseni ikävänä huomiona ainakin omakohtaisesta koke-
muksesta se, että pienemmissä kunnissa ruoan valmistaminen keskite-
tään. 

(86) Ylempään kyselyyni viitaten, oli tänään sossusta soittaneet äidilleni ja 
kyselleet eikö hän voi minua elättää? (ia346) 

(86’) Ylempään kyselyyni viitatakseni, oli tänään sossusta soittaneet äidilleni 
ja kyselleet eikö hän voi minua elättää? 

 
 
3.2.7. Adposition funktiossa toimivat infinitiivit 

 

Adposition funktioon vakiintuneita E-infinitiivin instruktiiveja on paljon. Listasin 

omiksi alaryhmikseen kaikki ne, jotka esiintyivät neljästi tai useammin aineistos-

sani. Sekalaiset-ryhmään on koottu harvinaisemmat, joilla oli vain muutamia esiin-

tymiä. Ryhmät ovat järjestyksessä yleisimmästä harvinaisimpaan. 

 

 

3.2.7.1. Johtuen 

 

Johtuen-infinitiivistä huomauttavat useimmat kielenhuolto-oppaat. Se on luonte-

vasti korvattavissa sanoilla johdosta, tähden, takia, vuoksi tai ansiosta. (Miestamo 

1999: 74.) Kielitoimiston sanakirja (KS 2014 s.v. johtua) antaa kolme eri korjaus-

ehdotusta: tästä johtuen = tästä syystä, tämän johdosta, takia, tähden, vuoksi; siitä 

johtuen = siksi ja näistä syistä johtuen = näistä syistä. 

 

Johtuen-infinitiiville on olemassa hyväksyttäviäkin käyttötapoja. Yksi tällainen 

esimerkki toistuu useammankin kielenhuoltajan kirjoituksissa: Johtuen hyttysen-

puremasta malariakuume on yleinen soisilla seuduilla (mm. Hakulinen 1952: 146). 

Tässä tapauksessa malariakuume johtuu hyttysenpuremasta. Tämäntyyppistä joh-

tuen-infinitiivin käyttöä ei käytännössä nykyään enää esiinny, vaan kaikki johtuen-

tapaukset ovat adpositiokäyttöä, jossa infinitiivillä ja predikaattiverbillä on eri 

subjektit. 
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Nykyisenkaltainen käyttö on mahdollisesti syntynyt 1900-luvun alkupuolella esiin-

tyneiden, varsin epäsuomalaisten erisubjektillisten E-infinitiivimuotojen pohjalta. 

Saarimaalla (1941: 395) on esimerkki Mustat muurahaiset ovat suurena vitsaukse-

na maassamme johtuen tämä todennäköisesti siitä, ettei aikaisemmin ole keksitty 

kyllin päteviä keinoja niitä vastaan. Vastaavanlainen tapaus löytyy myös Tepolta 

(1932: 333) rakennustyöläisten palkat Tukholmassa ovat n. kaksi kertaa korkeam-

mat kuin meillä ministerin palkka, johtuen tämä rakennustyöläisten 100-

prosenttisesta järjestäytymisestä. Näissä kummassakin esimerkissä infinitiivin sub-

jekti tämä on kömpelösti infinitiivin jäljessä. Vastaavanlaista käyttöä on esiintynyt 

tuohon aikaan muillakin verbeillä. Saarimaan (1937: 123) aiemmasta artikkelista 

löytyy toinenkin samanlainen rakenne: Helsingin maidonhinta kohosi eilen 15 pen-

niä, maksaen maito nyt vähittäiskaupassa 1:75 litralta. Tämäntyyppistä käyttöä ei 

nykykielessä enää näe. Subjektia ei vastaavaa merkitystä hakevissa virkkeissä enää 

kirjoiteta näkyviin, vaan sen rooliin tulkitaan jokin lauseenjäsen, lause tai tarkoite 

virkkeenulkoisesta todellisuudesta. 

 

Internetaineistossani johtua-verbin E-infinitiivin instruktiiveja oli kaikkiaan 32 

kappaletta. Niistä joka ikinen edustaa tätä paperinmakuista adpositiokäyttöä. Esi-

merkki (87) on syistä johtuen -tyyppinen, ja siinä riittää korjaukseksi vain infinitii-

vin poistaminen: ks. (87’). Pelkkä geneettisistä syistä riittää kertomaan, että se asia, 

mihin kirjoittaja viittaa, johtuu geneettisistä syistä. 

 

(87) Ihan geneettisistä syistä johtuen, esim. AD/HD yhtenä näkyvimpänä. 
(ia020) 

(87’) Ihan geneettisistä syistä, esim. AD/HD yhtenä näkyvimpänä. 
 

Esimerkit (88) ja (89) ovat tyypillisiä vuoksi- ja takia-tapauksia, jotka korjattuina 

kuulostavat huomattavasti luontevammilta ja sujuvammilta, kuten esimerkeistä 

(88’) ja (89’) voi todeta. 

 

(88) Näiden olemassa olevien tietojen perusteella en sanoisi häntä täysin 
suomalaiseksi, eikä tämä opettajakaan varmaan taustasta johtuen sel-
laisena itseään pidä. (ia021) 

(88’) Näiden olemassa olevien tietojen perusteella en sanoisi häntä täysin 
suomalaiseksi, eikä tämä opettajakaan varmaan taustansa vuoksi sel-
laisena itseään pidä. 
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(89) Tästä johtuen esim. Saksassa on kolmannen polven turkkilaisia, jotka 
eivät ole Saksan kansalaisia. (ia024) 

(89’) Tämän takia esim. Saksassa on kolmannen polven turkkilaisia, jotka 
eivät ole Saksan kansalaisia. 

 

Esimerkissä (90) johtuen toimii oman virkkeensä predikaattina, ja sen voisi tulkita 

viittaavan koko edeltävään virkkeeseen. Kontekstista on kuitenkin pääteltävissä, 

että adpositio todellisuudessa viittaa vain viimeiseen lauseeseen, sillä asuintilojen 

hengitysilmassa on radonia maaperän vuoksi. Virkkeet on parasta yhdistää, kuten 

esimerkissä (90’). 

 

(90) Eivät kuitenkaan minkään muun takia kuin radonin mitä on asuin tilo-
jen hengitys ilmassa. Johtuen maaperästämme. (ia196) 

(90’) Eivät kuitenkaan minkään muun takia kuin radonin mitä on asuin tilo-
jen hengitys ilmassa maaperämme takia. 

 

Johtuen-adpositiota käytetään sekä pre- että postpositiona. Esimerkeissä (87–89) 

johtuen oli postposition asemassa, mutta esimerkissä (90–93) prepositiona. Suo-

men kielessä postpositiot ovat huomattavasti yleisempiä kuin prepositiot (VISK 

2008 § 701). Kenties sen vuoksi preposition asemassa esiintyvä johtuen kuulostaa 

vieläkin kankeammalta kuin postpositiona toimiva. Korjausehdotukseni seuraaviin 

prepositio-johtuen-virkkeisiin löytyvät esimerkeistä (91’–93’). Virkkeen (92) kor-

jaaminen olisi mahdollista myös laittamalla johtuen-preposition tilalle takia, mutta 

silloin virkkeestä tulisi pitkä ja vaikeaselkoinen. Ehdottaisin sen katkaisemista 

kahdeksi virkkeeksi, kuten olen esittänyt esimerkissä (92’). 

 

(91) Itse ainakin koen viiltelemisen hetkellisenä helpotuksena, johtuen tuos-
ta endorfiinista. (ia471) 

(91’) Itse ainakin koen viiltelemisen hetkellisenä helpotuksena tuon endorii-
nin ansiosta. 

(92) Muutama hintapiikki saattaa syntyä silloin tällöin johtuen öljyn sen 
hetkisestä saatavuudesta ja maailmalla tapahtuvista epävarmuut-
ta luovista tekijöistä. (ia195) 

(92’) Muutama hintapiikki saattaa syntyä silloin tällöin. Niitä aiheuttavat 
öljyn sen hetkinen saatavuus ja maailmalla tapahtuvat epävar-
muutta luovat tekijät. 

(93) Ärsyttää kun en voi saada tähän edes varsinaista lääkitystä, koska en 
omista paniikkihäiriöstäni varsinaista diagnoosia johtuen siitä, että se 
on "vain lievä". (ia473) 
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(93’) Ärsyttää kun en voi saada tähän edes varsinaista lääkitystä, koska en 
omista paniikkihäiriöstäni varsinaista diagnoosia sen vuoksi, että se on 
"vain lievä". 

 

Huolimatta siitä, että johtuen-infinitiivin adpositiokäyttö on erityisesti kirjoitetussa 

kielessä varsin yleistä, mielestäni sitä ei ole perusteltua hyväksyä edes tapauskoh-

taisesti harkittuna. Aineistossani ei ole yhtään sellaista johtuen-tapausta, jota ei 

voisi vaivattomasti korjata huomattavasti sujuvamman ja luontevamman kuu-

loiseksi. Johtuen-adpositio on jo useampien vuosikymmenten ajan säilynyt yleisenä 

kirjoitetussa kielessä, ja tapaapa sitä nykyään puhutussakin kielessä. Muodon suo-

sion taustalla on todennäköisesti pyrkimys hienolta ja viralliselta kuulostavaan 

kieleen. 

 

 

3.2.7.2. Riippuen 

 

Riippuen on merkitykseltään suurin piirtein jonkin mukaan (KS 2014 s.v. riippua). 

Aiemmin kielenhuolto on pitänyt riippuen-infinitiiviä yksinomaan ei-

suositeltavana, mutta Itkosen Uuden kielioppaan uusin painos mainitsee, että tuolla 

muodolla saattaa joskus olla hyväksyttäviäkin käyttötilanteita (2007: 79; 2011: 

81). 

 

Aineistoni riippuen-tapaukset ovat melko yhteneväisiä Uuden kielioppaan linjauk-

sen kanssa. Osa niitä kuulostaa varsin käyttökelpoisilta ja luontevilta, kun taas toi-

set ovat kankeampia. Suhteellisen neutraaleja riippuen-tapauksia edustavat esi-

merkit (94–97). 

 

(94) Etenkin, kun ihmisten intuitio tapaa kertoa hieman erilaisia asioita 
omista kokemuksista riippuen. (ia043) 

(95) Saat siis tapauksesta riippuen joko lomaa tai lomakorvausta, mutta et 
molempia. (ia303) 

(96) Työurani aikana olen hakenut töitä valmiilla rekrylomakkeilla ja suo-
raan yhteyttä ottamalla, riippuen siitä, onko joku paikka julkisessa 
haussa vai ei. (ia305) 

(97) Rauhanturvakoulutus kestää operaatiosta ja tehtävästä riippuen 2-4 
viikkoa, noin. (ia206) 
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Esimerkit (98) ja (99) ovat hieman kankeampia tapauksia. Niissä korjauksena toi-

mii mukaisesti tai mukaan (korjausehdotukset 98’–99’). 

 

(98) Immateriaalinen sielu ja materiaalinen psyyke eivät mitenkään voi olla 
sama asia aivan kuten Jumala ja Big Bang eivät ole sama asia, vaikka 
kummallakin voidaan viitata maailmankaikkeuden alkusyyhyn riippu-
en siitä, mikä on sanojan uskonto. (ia046) 

(98’) Immateriaalinen sielu ja materiaalinen psyyke eivät mitenkään voi olla 
sama asia aivan kuten Jumala ja Big Bang eivät ole sama asia, vaikka 
kummallakin voidaan viitata maailmankaikkeuden alkusyyhyn sen mu-
kaisesti, mikä on sanojan uskonto. 

(99) Kuutio puuta painaa jotain tonnin kieppeillä, riippuen kuinka märkää 
se on. (ia257) 

(99’) Kuutio puuta painaa jotain tonnin kieppeillä sen mukaan, kuinka mär-
kää se on. 

 

Seuraavissa esimerkeissä (100–101) luontevin korjaus on riippuen-infinitiivin 

muuttaminen omaksi päälauseekseen. Ehdotukset löytyvät esimerkeistä (100’) ja 

(101’). 

 

(100) Suomen kansalaisuudesta luopuneet, syntyjään suomalaiset henkilöt 
ovat mielestäni edelleen suomalaisia - suomalaisuuden asteen ehkä kui-
tenkin riippuen henkilön vanhempien suomalaisuusasteesta. (ia042) 

(100’) Suomen kansalaisuudesta luopuneet, syntyjään suomalaiset henkilöt 
ovat mielestäni edelleen suomalaisia. Suomalaisuuden aste ehkä kuiten-
kin riippuu henkilön vanhempien suomalaisuusasteesta. 

(101) Luonnollisesti kalsarit ovat myös melko seksikäs alusvaate, tietysti hie-
man kuvioinnista riippuen. (ia441)  

(101’) Luonnollisesti kalsarit ovat myös melko seksikäs alusvaate. Se tietysti 
riippuu hieman kuvioinnista. 

 

Esimerkit (102), (103) ja (104) ovat sekalaisia tapauksia, jotka vaativat yksilöllisiä 

korjausehdotuksia. Mahdollisia tulkintoja ja korjauksia olen esittänyt esimerkeissä 

(102’), (103’) ja (104’). 

 

(102) Sossussa lasketaan tuloksi vain ne rahat, jotka ovat tai jotka sinusta 
itsestäsi riippuen voisivat olla käytettävissäsi sen kuukauden aikana 
jolle tukea haet. (ia307) 

(102’) Sossussa lasketaan tuloksi vain ne rahat, jotka ovat tai jotka sinusta 
itsestäsi riippuvista syistä voisivat olla käytettävissäsi sen kuukauden 
aikana jolle tukea haet. 
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(103) Tämä minusta osoittaa sen, että ihmiset ovat mitä ovat ja toiset ihmiset 
puolestaan pitävät heitä jonain, riippuen omista lähtökohdistaan. 
(ia044) 

(103’) Tämä minusta osoittaa sen, että ihmiset ovat mitä ovat ja toiset ihmiset 
puolestaan pitävät heitä jonain omien lähtökohtiensa pohjalta. 

(104) Paikkakunnasta riippuen sossu saattaa kuitenkin laskea kesälläkin 
tuloksi sellaisia opintolainoja, joita et ole lukuvuoden aikana nostanut 
vaikka olisit ollut niihin oikeutettu. (ia312) 

(104’) Paikkakuntakohtaisesti sossu saattaa kuitenkin laskea kesälläkin tu-
loksi sellaisia opintolainoja, joita et ole lukuvuoden aikana nostanut 
vaikka olisit ollut niihin oikeutettu. 

 

Kaiken kaikkiaan riippuen on melko vakiintunut käyttöönsä, eikä se ole laisinkaan 

niin kankea ja häiritsevä kuin tässä luvussa käsiteltävät johtuen, liittyen tai koskien. 

Myös sen sujuva korjaaminen muihin mahdollisiin ilmaisukeinoihin on huomatta-

vasti vaativampaa. Toisinaan toivottu merkitys jopa hahmottuu paremmin riippu-

en-adposition kanssa kuin hyväksyttävämmällä ilmaisukeinolla. Kielenhuollon lin-

jaus tapauskohtaisesta harkinnasta riippuen-adposition käytössä vaikuttaa järke-

vältä. 

 

 

3.2.7.3. Liittyen 

 

Liittyen-adpositiolle Kielitoimiston sanakirja (KS 2014 s.v. liittyä) ehdottaa kor-

jausta ”tähän asiaan liittyen = tämän asian yhteydessä tai lisäksi”. Käytännössä eh-

dotus on aika kankea, eikä sitä voi käyttää sellaisenaan juuri koskaan. Se kuitenkin 

kuvaa aika hyvin liittyen-adposition merkitystä. 

 

Usein mahdollinen korjaus on liittyvä tai joka liittyy. Näin on esimerkeissä (105) ja 

(106). Liittyvä sopii esimerkkiin (105’), mutta esimerkissä (106’) joka liittyy toimii 

paremmin, sillä tarinalla on jo määritteenään mielenkiintoinen, ja useamman mää-

ritteen ketju tekisi virkkeestä raskaan. 

 

(105) Muutama linkki aiheeseen liittyen. (ia151) 
(105’) Muutama aiheeseen liittyvä linkki. 
(106) Tässä kirjassa on mielenkiintoinen tarina tähän liittyen. (ia069) 
(106’) Tässä kirjassa on mielenkiintoinen tarina, joka liittyy tähän. 
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Aina kuitenkaan liittyen-adpositiota ei ole tarpeen korjata liittyväksi. Toisinaan 

koko liittymisen voi jättää suosiolla pois ja ilmaista halutun merkityksen sijamuo-

doilla. Esimerkit (107–109) ovat tällaisia. Korjausehdotuksistani (107’–109’) nä-

kyy, kuinka luontevammalta esimerkit kuulostavat ilman kankeaa liittyen-

adpositiota. 

 

(107) Ystäväni Itä-Suomesta purkaa harva se päivä kanta-asukkaiden tuntoja 
liittyen alueen maahanmuuttoon. (ia063) 

(107’) Ystäväni Itä-Suomesta purkaa harva se päivä kanta-asukkaiden tuntoja 
alueen maahanmuutosta. 

(108) Enkä halua soittaa viime kesän työnantajalle asiaan liittyen. (ia328) 
(108’) Enkä halua soittaa viime kesän työnantajalle asiasta. 
(109) Haluan vain kuulla erilaisia mielipiteitä rahalahjoihin liittyen sekä pe-

rusteluita omille mielipiteilleen. (ia404) 
(109’) Haluan vain kuulla erilaisia mielipiteitä rahalahjoista sekä perusteluita 

omille mielipiteilleen. 
 

Liittyen-adpositiota esiintyy lisäksi myös elliptisissä rakenteissa, joille on hieman 

hankalaa antaa yksiselitteistä korjausehdotusta. Ne on mietittävä tapauskohtaises-

ti. Esimerkit (110–112) ovat elliptisiä ilmauksia. 

 

Esimerkin (110) korjaamiseksi on tilanteen mukaan monenlaisia vaihtoehtoja. Se 

riippuu pitkälti siitä, mitä tuo kirjoittajan mainitsema edellä kirjoitettu pitää sisäl-

lään ja millä tavalla hän siihen viittaa. Korjausehdotukseni (110’) ja (110’’) ovat 

kaksi mahdollista ratkaisua. 

 

(110) Edellä kirjoittamaani liittyen: juu ei. (ia327) 
(110’) Edellä kirjoittamani hengessä: juu ei. 
(110’’) Kuten jo edellä kirjoitin: juu ei. 
 

Esimerkeissä (111) ja (112) luontevinta on vain jättää liittyen kokonaan pois: ks. 

korjausehdotukset (111’) ja (112’). Näin alkuperäinen ellipsi säilyy merkityksen 

suuremmin kärsimättä. 

 

(111) Tämä siis opintotukeen ja tulorajoihin liittyen. (ia329) 
(111’) Tämä siis opintotukeen ja tulorajoihin. 
(112) Tuohon aiempaan juttuu sähkön hinnasta liittyen. (ia262) 
(112’) Tuohon aiempaan juttuu sähkön hinnasta. 
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Tähänastisissa tapauksissa liittyen-adposition sisältävien virkkeiden merkitys on 

loppujen lopuksi ollut suhteellisen helposti tulkittavissa, ja ne ovat olleet myös 

korjattavissa parempaan kielelliseen asuun. Näin ei kuitenkaan ole aina. Liittyen-

adpositiolla on taipumus esiintyä varsin vaikeaselkoisissakin yhteyksissä. Esimer-

keistä (113–115) en aivan tarkkaan osaa sanoa, mitä kirjoittaja on yrittänyt sanoa, 

enkä sen vuoksi pysty tarjoamaan kovin valistuneita korjausehdotuksiakaan. 

 

Korjausehdotuksessa (113’) olen todennäköisesti osunut tulkinnassa suurin piir-

tein oikeaan. Korjauksesta kuitenkin näkee, miten liittyen-adpositio tässä tapauk-

sessa tekee virkkeestä huomattavasti vaikeampiselkoisen. 

 

(113) Kiistätkö kirjoittaneesi tämän liittyen Suomeen muuttavan iranilaisen 
mahdolliseen suomalaisuuteen? (ia064) 

(113’) Kiistätkö kirjoittaneesi tämän Suomeen muuttavan iranilaisen mahdol-
lisesta suomalaisuudesta? 

 

Esimerkissä (114) liittyen-adposition funktiota on erittäin vaikea hahmottaa. Se 

kenties voisi viitata kontekstin seuraavaan virkkeeseen, joka kuuluu Ainoastaan 

geeniperimä, syntymävaltio ja varsinkin suomalaisista poikkeava ulkonäkö on sellai-

nen, jonka takia suomalaisuutta tullaan kyseenalaistamaan –– Korjausehdotus 

(114’) pohjautuu tähän tulkintaan. Otin korjaukseen mukaan pidemmän pätkän 

kontekstia, koska ymmärrettävyys sitä vaatii. 

 

(114) Ulkonäköön liittyen varsinkin adoptiot etnisiin suomalaisiin perheisiin 
ovat sellaisia, että lapsesta tulee lähes kaikilta osin täysin suomalainen. 
Ainoastaan geeniperimä, syntymävaltio ja varsinkin suomalaisista poik-
keava ulkonäkö on sellainen, jonka takia suomalaisuutta tullaan ky-
seenalaistamaan –– (ia070) 

(114’) Ulkonäöstä puheen ollen: Varsinkin adoptiot etnisiin suomalaisiin per-
heisiin ovat sellaisia, että lapsesta tulee lähes kaikilta osin täysin suoma-
lainen. Ainoastaan geeniperimä, syntymävaltio ja varsinkin suomalaisis-
ta poikkeava ulkonäkö on sellainen, jonka takia suomalaisuutta tullaan 
kyseenalaistamaan –– 

 

Esimerkissä (115) voisi olla kyse jälleen täysin tarpeettomasta liittyen-

adpositiosta, kuten edellä esimerkeissä (111) ja (112). Ainakin virkkeestä tulee 

vähemmän vaikeaselkoinen korjausehdotuksessa (115’). 
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(115) Enemmän aiheeseen liittyen kun siis en ota kantaa kalahtiko kalikka, 
koko kommenttisi oli alunperinkin henkilölähtöinen argumentti. (ia158) 

(115’) Enemmän aiheeseen kun siis en ota kantaa kalahtiko kalikka, koko 
kommenttisi oli alunperinkin henkilölähtöinen argumentti. 

 

 

3.2.7.4. Koskien 

 

Kuten johtuen-adpositiokin, myös koskien on varsin yleinen kirjoitetussa kielessä. 

Kielitoimiston sanakirja (KS 2014 s.v. koskea) ehdottaa, että koskien-adposition 

korjauksena toimisi joka koskee. Esimerkit (116) ja (117) demonstroivat juuri täl-

laisia tyypillisiä koskien-tapauksia. Korjausehdotukseni ovat luettavissa esimer-

keissä (116’) ja (117’). 

 

(116) Lähes kaikki tarpeellinen tieto koskien rauhanturvapalvelusta ja sinne 
hakemista, löytyy Fincentin sivuilta. (ia203) 

(116’) Lähes kaikki tarpeellinen, rauhanturvapalvelusta ja sinne hakemista 
koskeva tieto löytyy Fincentin sivuilta. 

(117) Vasta viimeaikoina äitini on maininnut muutaman epäsuvaitsevaisen 
kommentin koskien lapsuusajan mustalaisten vierailuja. (ia048) 

(117’) Vasta viimeaikoina äitini on maininnut muutaman epäsuvaitsevaisen, 
lapsuusajan mustalaisten vierailuja koskevan kommentin.  

 

Vaikka koskien-adpositio onkin yleensä perusmerkitykseltään suurin piirtein sama 

kuin koskeva tai joka koskee, havaitsin aineistoni perusteella, että tällä adpositiolla 

näyttäisi olevan taipumus eriytyä melko kauaksi tuosta merkityksestä. Esimerkki 

(118) on vielä periaatteessa korjattavissa näin (ks. 118’), mutta sen voisi tehdä 

myös jättämällä koskea-verbin kokonaan pois (ks. 118’’). 

 

(118) Kyllä väittäisin, että on tilastollisesti havaittava ero "suomalaisten" ja 
"somalialaisten" käytäntöjen välillä koskien mm. tyttöjen ympärileik-
kausta. (ia049) 

(118’) Kyllä väittäisin, että on tilastollisesti havaittava ero "suomalaisten" ja 
"somalialaisten" välillä mm. tyttöjen ympärileikkausta koskevissa käy-
tännöissä. 

(118’’) Kyllä väittäisin, että on tilastollisesti havaittava ero "suomalaisten" ja 
"somalialaisten" käytäntöjen välillä mm. tyttöjen ympärileikkauksissa. 
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Esimerkissä (119) koskien on aivan tarpeeton, koska ei spin-offia oikeastaan voi 

luonnehtia alkuperäisteosta koskevaksi vaan paremminkin alkuperäisteokseen 

perustuvaksi. Korjausehdotuksessani (119’) ratkaisin tämän genetiivirakenteella. 

 

(119) Kannattaa suunnata Stephenie Meyerin kotisivuille josta löytyy Mid-
night Sun kirjan ensimmäiset osat ja sitten, kun sekin on luettu löytyy 
pieniä spinoffeja koskien Uusikuu-kirjaa. (ia396) 

(119’) Kannattaa suunnata Stephenie Meyerin kotisivuille josta löytyy Mid-
night Sun kirjan ensimmäiset osat ja sitten, kun sekin on luettu löytyy 
Uusikuu-kirjan pieniä spinoffeja. 

 

Esimerkki (120) on jo niin kummallinen, että useammankaan lukukerran jälkeen 

en aivan täysin hahmottanut, mitä kirjoittaja tarkalleen on koskien-adpositiolla 

tässä tapauksessa hakenut. Luontevampi valinta olisi ollut perusteella, kuten kor-

jauksessa (120’) ehdotan. 

 

(120) Ikävä kyllä tämän määrittelyn myötä 90% mamuista/pakolaisista kar-
siutuu "suomalaisuuden" kriteerejä koskien. (ia050) 

(120’) Ikävä kyllä tämän määrittelyn myötä 90% mamuista/pakolaisista kar-
siutuu "suomalaisuuden" kriteerien perusteella. 

 

 

3.2.7.5. Ajatellen 

 

Ajatellen on yksi infiniittisestä käytöstään irtautunut muoto, jota useasti käytetään 

adpositiona (VISK 2008 § 698). Kielenhuolto ei kuitenkaan pidä muotoa kovin hy-

vänä (Miestamo 1999: 75). Merkitykseltään ajatellen on suurin piirtein sama kuin 

’kannalta’ tai ’osalta’. Luontevin korjaus tulee miettiä tapauskohtaisesti. 

 

Esimerkissä (121) rauhanturvaajaksi aikova kirjoittaja tahtoo tietää, onko hänellä 

mahdollisuuksia päästä reissuun syksyllä, jos hän hakee tehtäviin kevään aikana. 

Ajatellen on täysin turha lisä virkkeessä, ja sama merkitys on helpompi ilmaista 

sijamuodoilla, kuten esimerkissä (121’). 

 

(121) Jos toimitan kevään aikana hakupaperit liitteineen, niin onko aikataulu 
liian tiukka esim. syksyllä lähtevää Kosovon rotaatiota ajatellen? 
(ia184) 
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(121’) Jos toimitan kevään aikana hakupaperit liitteineen, niin onko aikataulu 
liian tiukka esim. syksyllä lähtevälle Kosovon rotaatiolle? 

 

Esimerkissä (122) vertaillaan suomalaisten työntekijöiden ja ulkomaalaisen halpa-

työvoiman taloudellisuutta Olkiluodon ydinvoimalan rakennusprojektissa. Alkupe-

räisessä kontekstissa puhutaan kieliongelmista ja pitkistä alihankintaketjuista, 

joiden välttämiseen pitäisi kirjoittajan mukaan pyrkiä jo sopimuksentekovaihees-

sa. Korjausehdotuksessani (122’) kokonaisuutta ajatellen -sanaparin tilalla on kai-

ken kaikkiaan. 

 

(122) Varmaan tuntihinnaltaan kalliimpien suomalaisten työntekijöiden käyt-
tö olisi tullut tuossa projektissa kokonaisuutta ajatellen huomattavas-
ti halvemmaksi. (ia251) 

(122’) Varmaan tuntihinnaltaan kalliimpien suomalaisten työntekijöiden käyt-
tö olisi tullut tuossa projektissa kaiken kaikkiaan huomattavasti hal-
vemmaksi. 

 

Esimerkissä (123) kirjoittaja pitää saamiaan työpaikkoja lähinnä kelvollisena CV:n 

täytteenä. Siinä ajatellen vastaa merkitykseltään suurin piirtein samaa kuin varten. 

Siksipä se on luontevin korjaus tässä tapauksessa. Korjausehdotukseni löytyy esi-

merkistä (123’). 

 

(123) Harmi vaan että ne tärpänneet paikat ovat vain "hanttihommia", ihan 
kivaa työkokemusta cv:tä ajatellen, mutta kokopäiväiset oman alan 
työt ovat jääneet saamatta. (ia273) 

(123’) Harmi vaan että ne tärpänneet paikat ovat vain "hanttihommia", ihan 
kivaa työkokemusta cv:tä varten, mutta kokopäiväiset oman alan työt 
ovat jääneet saamatta. 

 

 

3.2.7.6. Pois lukien 

 

Mukaan lukien on hyväksyttävä ilmaus (KS 2014 s.v. lukea). Sen sijaan pois lukien 

kuulostaa hieman kankealta, ja vaikka kielenhuolto-oppaat eivät suoraan ota kan-

taa sen huonouteen, luokittelisin sen vältettäväksi. Perustelen kantani sillä, että se 

on merkitykseltään sama kuin huomattavasti sujuvamman kuuloinen lukuun otta-

matta, eikä ainakaan aineistoni esimerkeissä ole yhtäkään tapausta, jossa pois lu-

kien toisi kokonaisuuteen jotakin sellaista, mitä lukuun ottamatta ei pysty ilmaise-
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maan. Esimerkit (124–127) edustavat pois lukien -tapauksia, ja korjausehdotuksis-

sa (124’–127’) sama on ilmaistu lukuun ottamatta -sanaparilla. 

 

Tyypillisesti pois lukien saa totaaliobjektin, kun taas lukuun ottamatta partitiiviob-

jektin. Esimerkissä (127) kirjoittaja on kuitenkin antanut pois lukien -infinitiiville 

partitiiviobjektin, joka kuulostaa hieman oudolta. 

 

(124) Tietysti poislukien nämä ikihippijärjestöt. (ia235) 
(124’) Tietysti lukuun ottamatta näitä ikihippijärjestöjä. 
(125) Mun kaikki hameet ovat enemmän tai vähemmän polvipituisia, poislu-

kien muutama täyspitkä iltapuku. (ia436) 
(125’) Mun kaikki hameet ovat enemmän tai vähemmän polvipituisia lukuun 

ottamatta muutamaa täyspitkää iltapukua. 
(126) Miksi sitten suomalaiset ovat geneettisesti läheisempää sukua ruotsalai-

sille kuin suurimmalle osalle muita suomalaisugrilaisia populaatioita 
(poislukien ilmeisesti vain virolaiset)? (ia033) 

(126’) Miksi sitten suomalaiset ovat geneettisesti läheisempää sukua ruotsalai-
sille kuin suurimmalle osalle muita suomalaisugrilaisia populaatioita 
(lukuun ottamatta ilmeisesti vain virolaisia)? 

(127) Jääkärijoukkueeseen ei ole mitään asiaa ilman SKVJ-koulutusta, pois 
lukien mahdollisia RJ:n tehtäviä joissa saattaa toimia esim. poliisi, mut-
ta usein tässäkin tehtävässä on SKVJ-koulutettu keikkaa heittänyt hen-
kilö. (ia220) 

(127’) Jääkärijoukkueeseen ei ole mitään asiaa ilman SKVJ-koulutusta, lukuun 
ottamatta mahdollisia RJ:n tehtäviä joissa saattaa toimia esim. poliisi, 
mutta usein tässäkin tehtävässä on SKVJ-koulutettu keikkaa heittänyt 
henkilö. 

 

 

3.2.7.7. Pohjautuen 

 

Pohjautuen-tapauksia on kaikkiaan neljä. Infinitiivin käyttö eri tapauksissa on 

hieman toisistaan poikkeavaa: Esimerkissä (128) infinitiivillä on eri subjekti kuin 

predikaattiverbillä. Esimerkissä (129) infinitiivi muodostaa oman päälauseensa. 

Esimerkeissä (130) ja (131) infinitiivillä haetaan suurin piirtein merkitystä perus-

teella. Korjausehdotukset (128’–131’) on laadittu tapauskohtaisten vaatimusten 

perusteella. Esimerkin (128) taustaani-sanan ensimmäinen persoonan possessiivi-

suffiksi lienee lyöntivirhe, koska tuollaisenaan virkkeen sisällössä ei ole juurikaan 

järkeä. Korjausehdotuksessani olen jättänyt possessiivisuffiksin pois. 

 



57 
 

(128) Minusta on maailman luonnollisin asia, että ihminen kunnioittaa juuri-
aan ja tunnustaa yhtä vahvempaa kansallisidentiteettiä - hyvin usein 
pohjautuen etniseen taustaani. (ia032) 

(128’) Minusta on maailman luonnollisin asia, että ihminen kunnioittaa juuri-
aan ja tunnustaa yhtä vahvempaa kansallisidentiteettiä, joka hyvin 
usein pohjautuu etniseen taustaan. 

(129) Tuntuu epärealistiselta. Pohjautuen sekä itseni kohdalle osuneisiin 
suhdeyritelmiin että niihin joita olen observoinut lähipiirissä. (ia360) 

(129’) Tuntuu epärealistiselta. Tuntemukseni pohjautuu sekä itseni kohdalle 
osuneisiin suhdeyritelmiin että niihin joita olen observoinut lähipiirissä. 

(130) Jos sieltä katsoo eri kohtia voi ylipotkija melko mielivaltaisestikin antaa 
bannit tai varoituksia ongelmallisesta metasta ja varsinkin henkilö-
hyökkäyksistä ihan pohjautuen vanhoihin sääntöihin. (ia118) 

(130’) Jos sieltä katsoo eri kohtia voi ylipotkija melko mielivaltaisestikin antaa 
bannit tai varoituksia ongelmallisesta metasta ja varsinkin henkilö-
hyökkäyksistä ihan vanhojen sääntöjen perusteella. 

(131) Menemättä minun persoonaani esim kyseenalaistamalla kielenkäyttöni 
taustaani pohjautuen tai viittauksella "kun Karikin", voisitko sanoa jo-
tain konkreettista tuosta persoona-persoona -erottelusta jota olen tuos-
sa tehnyt. (ia119) 

(131’) Menemättä minun persoonaani esim kyseenalaistamalla kielenkäyttöni 
taustani perusteella tai viittauksella "kun Karikin", voisitko sanoa jo-
tain konkreettista tuosta persoona-persoona -erottelusta jota olen tuos-
sa tehnyt. 

 

 

3.2.7.8. Sekalaiset 

 

Tähän viimeiseen ryhmään keräsin ne adpositiot, joista on aineistossani vain muu-

tama esiintymä, sekä adposition kaltaisesti käytetyt infinitiivit, jotka eivät välttä-

mättä ole luettavissa adposition funktioon leksikaalistuneiksi. 

 

Kielitoimiston sanakirja (KS 2014 s.v. edellyttää) ehdottaa, että edellyttäen, että 

korvattaisiin jos- tai kun(han)-konjunktiolla. Aineistossani edellyttäen-tapauksia oli 

kaksi kappaletta, ja ne esittelen esimerkeissä (132) ja (133). Molempiin sopii kor-

jaukseksi kunhan (ks. esimerkit 132’ ja 133’). Esimerkissä (133) on lisäksi määrit-

teenä tietysti, jonka joutuu korjauksessa jättämään pois. 

 

(132) Jos sopimustasi jatketaan edelleen niin että teet töitä ensi kesään asti, 
saat lomasi/vapaasi silloin - edellyttäen, ettei sinulle makseta loma-
korvausta nykyisen sopimuksen päättyessä. (ia287) 
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(132’) Jos sopimustasi jatketaan edelleen niin että teet töitä ensi kesään asti, 
saat lomasi/vapaasi silloin – kunhan sinulle ei makseta lomakorvausta 
nykyisen sopimuksen päättyessä. 

(133) Lähetetään heitä Libanoniin. Edellyttäen tietysti että BG:stä reserviin 
siirtyneet jampat hakevat valmiuteen. (ia191) 

(133’) Lähetetään heitä Libanoniin, kunhan BG:stä reserviin siirtyneet jampat 
hakevat valmiuteen. 

 

Aineistossani on yksi lähtien-adpositiotapaus (esimerkki 134), joka ei oikeastaan 

ole aivan sellaista rajakohtakäyttöä kuin miten lähtien-adpositiota on tapana käyt-

tää. Tässä tapauksessa esimerkiksi pohjalta toimisi paremmin kuin lähtien (ks. kor-

jausehdotus 134’). 

 

(134) Lisäksi, tällöinkin näitä eläimiä käytetään hyväksi omista tarkoituspe-
ristä lähtien. (ia177) 

(134’) Lisäksi, tällöinkin näitä eläimiä käytetään hyväksi omien tarkoituspe-
rien pohjalta. 

 

Kuten luvussa 3.1.6. kerroin, Kielitoimiston sanakirja antaa nähden-adpositiolle 

kaksi tyypillistä käyttötapaa: merkitykset ’jonkin rinnalla, verrattuna johonkin’ 

sekä ’jonkin osalta, kannalta’ (KS 2014 s.v. nähden). Näistä jälkimmäinen ei ole 

suositeltava. Esimerkki (135) edustaa tällaista ei-suositeltavaa tulkintaa, ja kor-

jausehdotuksessa (135’) ilmaisen toivotun merkityksen toisella tavalla. Esimerkin 

tilanteessa puhutaan samaa sukupuolta olevasta pariskunnasta häävieraina. 

 

(135) Tai siis heidän ehdoillaan toki, heillähän voi olla vielä kaapin ovet kiinni 
muihin sukulaisiin nähden, josta myös ottaisin selvää ilmoittautumis-
tilanteessa jos meillä olisi tuollainen paikkakortti-systeemi. (ia426) 

(135’) Tai siis heidän ehdoillaan toki, heillähän voi olla vielä kaapin ovet kiinni 
muiden sukulaisten osalta, josta myös ottaisin selvää ilmoittautumis-
tilanteessa jos meillä olisi tuollainen paikkakortti-systeemi. 

 

Esimerkissä (136) käytetään infinitiiviä sisältäen. Tässä virkkeessä infinitiivin sub-

jekti on sama kuin predikaattiverbin, mutta koostuu sisältäen on ehkä hieman epä-

tyypillinen tapa kuvailla tekemistä. Lisäksi infinitiivi on postpositiomaisesti virk-

keen lopussa. Korjausehdotuksessani (136’) käytän sanaparia mukaan luettuna. 
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(136) Kaikki seksikumppanini olen löytänyt kaveriporukasta, jossa olen hen-
gannut muuten vain, ja tämä koostuu lähinnä joko niistä kirjafriikeistä 
tai tietokonefriikeistä opiskelukaverit sisältäen. (ia447) 

(136’) Kaikki seksikumppanini olen löytänyt kaveriporukasta, jossa olen hen-
gannut muuten vain, ja tämä koostuu lähinnä joko niistä kirjafriikeistä 
tai tietokonefriikeistä opiskelukaverit mukaan luettuna. 

 

Esimerkin (137) infinitiivi on tarkastellen, jota käytetään suurin piirtein merkityk-

sessä varten (ks. korjausehdotus 137’). Sen tilalle sopisi myös infinitiivipohjainen 

idiomi silmällä pitäen (ks. korjausehdotus 137’’). 

 

(137) Ajattelin ruveta suunnittelemaan ja teroittamaan kynsiäni syksyn työn-
hakua tarkastellen: vaikka olen riittävän työllistetty syyskuun puoleen 
väliin asti, mulla on aikaa keksiä ja säätää uusia kujeita... (ia331) 

(137’) Ajattelin ruveta suunnittelemaan ja teroittamaan kynsiäni syksyn työn-
hakua varten: vaikka olen riittävän työllistetty syyskuun puoleen väliin 
asti, mulla on aikaa keksiä ja säätää uusia kujeita... 

(137’’) Ajattelin ruveta suunnittelemaan ja teroittamaan kynsiäni syksyn työn-
hakua silmällä pitäen: vaikka olen riittävän työllistetty syyskuun puo-
leen väliin asti, mulla on aikaa keksiä ja säätää uusia kujeita... 

 
 
3.2.8. Näin ollen 

 

Näin ollen on merkitykseltään suurin piirtein sama kuin ’aikaisemmin esitetyn pe-

rusteella, tämän johdosta, niinpä tai siis’ (KS 2014 s.v. olla). Näin ollen -kiteymä on 

sinänsä hyväksyttävä maltillisesti käytettynä, mutta se johtaa helposti paperinma-

kuisuuteen, jos sitä käyttää liikaa, kuten Merja Karjalainen (2010: 29) kirjoittaa. 

Vastaava merkitys on myös käytännössä aina ilmaistavissa (luontevammin) muilla 

keinoin, ja yleensä siihen kannattaisi pyrkiäkin. 

 

Esimerkeissä (138) ja (139) näin ollen -kiteymän tilalla voisi olla esimerkiksi sen 

vuoksi. Esimerkissä (140) näin ollen -kiteymä aloittaa koko kappaleen, mikä on 

kaikkein vähiten suositeltava tapa käyttää näin ollen -kiteymää. Kappalerajaa on 

syytä muuttaa, ja sen jälkeen kiteymän voisi korvata esimerkiksi siis: Suomalaisuu-

den käsite ei siis ole pysyvä ja koskematon. Esimerkissä (141) kiteymän tilalle sopii 

täten. Korjausehdotuksissani (138’–141’) olen käyttänyt luontevilta tuntuvia rat-

kaisuja. 
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(138) Eli jos on esim masentunut tai jollain muulla tavalla sairas tai vammai-
nen eikä näin ollen pysty työskentelemään opiskeluaikana, voi saada 
sossusta rahat. (ia276) 

(138’) Eli jos on esim masentunut tai jollain muulla tavalla sairas tai vammai-
nen eikä sen vuoksi pysty työskentelemään opiskeluaikana, voi saada 
sossusta rahat. 

(139) Koska en oo ollu työsuhteen aikana lomalla ja näin ollen saan lomakor-
vauksia niin en sen takia saa työttömyyskorvausta? (ia278) 

(139’) Koska en oo ollu työsuhteen aikana lomalla ja sen vuoksi saan loma-
korvauksia niin en sen takia saa työttömyyskorvausta? 

(140) Näin ollen suomalaisuuden käsite ei ole pysyvä ja koskematon. (ia008) 
(140’) Suomalaisuuden käsite ei siis ole pysyvä ja koskematon. 
(141) Näinollen pelkkien liharuokien tarjoaminen tarkoittaa sitä että osa 

porukasta ei voi ruokia syödä mutta pelkkien kasvisruokien tarjoaminen 
ei sitä tarkoita. (ia104) 

(141’) Täten pelkkien liharuokien tarjoaminen tarkoittaa sitä että osa poru-
kasta ei voi ruokia syödä mutta pelkkien kasvisruokien tarjoaminen ei 
sitä tarkoita.  
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4. E-INFINITIIVIN INSTRUKTIIVI KORPUSAINEISTOSSA 

 

4.1. Hyväksyttävä käyttö 

 

Internetaineistoni pohjalta hyväksyttävän käytön kategorioita muodostui yhdek-

sän. Korpusaineistossani ei esiintynyt kahden viimeisen kategorian tapauksia lain-

kaan, joten tässä luvussa kategorioita on vain seitsemän. Puuttumaan jäävät puhu-

en-tapaukset sekä hämäläismurteiden panna tehden -rakenne, jotka ehkä molem-

mat ovatkin enemmän puhekielisiä piirteitä ja siksi löytyvät todennäköisemmin 

vapaamuotoisemmasta tekstistä. 

 

 

4.1.1. Tyypillisiä kriteerejä noudattavat E-infinitiivin instruktiivit 

 

Selkeästi suurin osa korpusaineiston E-infinitiivin instruktiivin hyväksyttävän käy-

tön tapauksista noudattaa tyypillisiä kriteerejä. Esimerkissä (142) E-infinitiivin 

instruktiivi on hieman erillään predikaattiverbistä ajatusviivalla erotettuna, mutta 

se toimii silti luontevasti. Esimerkki (143) puolestaan edustaa hyvinkin oppikirja-

maista käyttöä. 

 

(142) Neuvottomina ne kerääntyvät yhteen – kuin lopullisen tuhonsa aavista-
en. (ka001) 

(143) Se opastaa innostaen ja huumorintajuisesti lukijan kronologisesti sar-
jakuvan tekemisen maailmaan; sen alusta loppuun. (ka063) 

 

 

4.1.2. Eri subjekti 

 

Eri subjektillisia tapauksia on korpusaineistossani neljä kappaletta. Niissä kaikissa 

infinitiivi on tullen, kuten esimerkeissä (144) ja (145). 

 

(144) Tosikon maineestaan huolimatta Linkola osaa tilaisuuden tullen käyt-
tää myös huumoria aseenaan. (ka448) 

(145) Hän ei enää periaatteessakaan salli Jumalaa selitykseksi millekään, jo-
ten hän joutuu aina vaikean paikan tullen vaihtamaan aihetta. (ka450) 
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4.1.3. Idiomit ja muut kiteytyneet ilmaukset 

 

Kiteytyneitä ilmauksia korpusaineistossa esiintyi vain kourallinen: ohimennen, 

silmällä pitäen, kädestä pitäen sekä yllättäen ei-verbimäisessä käytössä. Näistä 

esimerkkinä ovat kädestä pitäen (146) sekä silmällä pitäen (147). 

 

(146) Julkiseen vastaamiseen rinnastuu kasvotusten ja kädestä pitäen tapah-
tuva neuvonta. (ka331) 

(147) Työssä käytetyt pääkäsitteet (sosiaalinen pääoma ja toimijaverkko) on 
esitetty ja niitä on reflektoitu uskottavasti tutkimuksen tarkoitusperiä 
silmällä pitäen. (ka332) 

 

 

4.1.4. Essiivillä korvattavat tapaukset 

 

Essiivin kanssa vapaassa vaihtelussa olevat verbit ovat tässä aineistossa pääasias-

sa [toisin] sanoen (149) ja [mukaan] lukien. Muita, kerran tai pari aineistossa esiin-

tyviä, E-infinitiivejä ovat ajatellen, katsoen, kärjistäen, päätellen ja yksinkertaistaen 

(148). 

 

(148) Yksinkertaistaen, perustelu on seuraavanlainen: Naturalismin alla on 
hyvin epätodennäköistä, että fysiikan lait ja vakiot osuvat elämän salli-
viin arvoihin. (ka488) 

(149) Toisin sanoen laupiaan samarialaisen tarinan osaavat henkilöt pe-
räänkuuluttavat keskimääräistä vahvemmin huono-osaisista huolehti-
mista. (ka394) 

 

 

4.1.5. Alkaen, lähtien, lukien, pitäen 

 

Rajakohdan adpositioita korpusaineistossani esiintyy vain muutamia. Yhtään läh-

tien-tapausta ei aineistooni osunut. Yleisin tämän aineiston rajakohdan adpositois-

ta on alkaen. Aineistossa on lisäksi yksi pitäen- (151) ja kaksi lukien-adpositiota 

(150). 

 

(150) Toimeentulotuen delegointipäätöksen muuttaminen 1.1.2004 lukien. 
(ka197) 
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(151) Länsimainen kulttuuri on kiinnostanut häntä jo nuoresta pitäen. 
(ka330) 

 

 

4.1.6. Nähden 

 

Tämä ryhmä jää korpusaineistossani marginaaliseksi. Esiintymiä on kaikkiaan 

kolme. Korpusaineiston nähden-tapauksista esimerkkinä ovat virkkeet (152) ja 

(153). 

 

(152) Porthan huomauttaa kreikan eduista latinaan nähden eräässä teesis-
säkin – – (ka233) 

(153) Tällöin ilkeilyä voi pitää aloituksissa kuvattuihin ongelmatilanteisiin ja 
niiden pohjalta syntyneisiin odotuksiin nähden hyvin epätoivottavana 
reaktiona. (ka232) 

 

 

4.1.7. Ottaen 

 

Korpusaineistossani ottaen-infinitiivi sai määritteikseen yleisesti, karkeasti, laa-

jemmin sekä tarkalleen. Näistä yleisesti ottaen on tavallisin. Se näkyy esimerkissä 

(155), ja esimerkissä (154) puolestaan harvinaisempi laajemmin ottaen. 

 

(154) Mihin tämä laajemmin ottaen liittyy? (ka301) 
(155) Yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, ettei runsastunutta ilveskantaa tar-

vitsisi enää tiukasti suojella. (ka303) 
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4.2. Vältettävä käyttö 

 

4.2.1. Eri subjekti 

 

4.2.1.1. Yleinen henkilösubjekti 

 

Yleistä henkilösubjektia edustavat tapaukset korpusaineistossani ovat yhtä lukuun 

ottamatta essiivillä korvattavien E-infinitiivin instruktiivien tapaisia, mutta joissa 

infinitiiviverbi on merkitykseltään liian konkreettinen. Esimerkissä (156) on yksi 

sellainen tapaus. Esimerkin (157) puolestaan tapaus kuuluisi sujuvammin passiivi-

lauseena. 

 

(156) Matka keskeisestä Euroopasta Savoon oli pitkä niin virstoina mitaten 
kuin henkisestikin. (ka209) 

(156’) Matka keskeisestä Euroopasta Savoon oli pitkä niin virstoina mitattu-
na kuin henkisestikin. 

(157) Muistaen sen suuren merkityksen, joka J. V. Snellmanin Saima-lehdellä 
oli jo, mitalinnimikin kertoo halusta valistaa ja opettaa. (ka210) 

(157’) Kun muistetaan se suuri merkitys, joka – – 
 

 

4.2.1.2. Spesifi subjekti 

 

Spesifit subjektit ovat korpusaineiston esimerkeissä joko kokonainen lause saman 

virkkeen sisällä (esimerkki 158), joku muu lauseenjäsen kuin predikaattiverbin 

subjekti (esimerkki 159) tai virkkeen minä-persoona, joka ei esiinny virkkeessä 

lauseenjäsenenä suoraan (esimerkki 160). Kun subjektina on kokonainen lause, 

merkitys on parempi ilmaista mikä-relatiivilauseella. Esimerkin (159) tapauksessa 

oikea viittaussuhde löytyy siten että -rakenteen avulla, ja esimerkissä (160) on pa-

rasta purkaa virke kahdeksi erilliseksi virkkeeksi. 

 

(158) Suolainen vesi syövyttää putkistoja ja haurastuttaa maanalaisia raken-
teita aiheuttaen korroosiota ja murtumisia. (ka003) 

(158’) Suolainen vesi syövyttää putkistoja ja haurastuttaa maanalaisia raken-
teita, mikä aiheuttaa korroosiota ja murtumisia. 
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(159) Hirvensalon historiallisessa jaottelussa kaupunkia suunniteltiin vuosi-
sadan alkupuolella fyysisesti ja staattisesti, luonnonympäristöön mu-
kautuen. (ka216) 

(159’) Hirvensalon historiallisessa jaottelussa kaupunkia suunniteltiin vuosi-
sadan alkupuolella fyysisesti ja staattisesti siten, että kaupunki mu-
kautui luonnonympäristöön. 

(160) Oma tutkimukseni on lähtenyt hyvään vauhtiin aiemmin saavuttamat-
tomissa olleita julkaisuja lukien, kaikenmoisia taustatietoja syventäen, 
jo tuntemiani lähdetekstejä uudelleen tarkastellen ja uusia kartoittaen. 
(ka427) 

(160’) Oma tutkimukseni on lähtenyt hyvään vauhtiin. Olen lukenut aiemmin 
saavuttamattomissa olleita julkaisuja, syventänyt kaikenmoisia tausta-
tietoja, tarkastellut uudelleen jo tuntemiani lähdetekstejä ja kartoit-
tanut uusia. 

 

 

4.2.2. Eriaikaista tekemistä 

 

Tämän ryhmän infinitiivejä on korpusaineistossani pääosin kahta tyyppiä: joko 

infinitiivin kuvaama toiminta tapahtuu selkeästi predikaattiverbin jälkeen tai infi-

nitiivi keskeyttää predikaattiverbin toiminnan hetkellisesti. Lisäksi aineistosta löy-

tyi yksi merkitykseltään täysin käsittämätön tapaus, josta en varmuudella pysty 

sanomaan mitään muuta kuin että predikaatti- ja infinitiiviverbien toiminnat eivät 

maailmantiedon pohjalta voi tapahtua samanaikaisesti. 

 

Esimerkissä (161) sotaväki ei voi samanaikaisesti siirtyä Kärkkäälään sekä majail-

la siellä muutamia päiviä. Toivottu merkitys olisi luontevampaa ilmaista rinnastei-

silla lauseilla. 

 

(161) Sotaväki siirtyi sitten Savonjärven Kärkkäälään majaillen siinäkin 
muutamia päiviä. (ka208) 

(161’) Sotaväki siirtyi sitten Savonjärven Kärkkäälään ja majaili siinäkin 
muutamia päiviä. 

 

Esimerkissä (162) Auterisen pitämään esittelyyn toki sisältyy myös alan erikois-

roolin esitteleminen, mutta todennäköisesti kyse on vain pienestä osasta koko esit-

telyä. Purkaisin raskaan virkkeen kahdeksi erilliseksi virkkeeksi. 
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(162) Johtava tutkija ja BNCT-päällikkö Iiro Auterinen piti vieraillemme tiiviin 
esittelyn VTT:stä organisaatiotasolla esitellen myös oman alamme eri-
koisroolia sekä viranomaisen että luvanhaltijoiden teknisenä tukiorga-
nisaationa. (ka042) 

(162’) Johtava tutkija ja BNCT-päällikkö Iiro Auterinen piti vieraillemme tii-
viin esittelyn VTT:stä organisaatiotasolla. Hän esitteli myös oman 
alamme erikoisroolia sekä viranomaisten että luvanhaltijoiden teknise-
nä turkiorganisaationa. 

 

Tähän esimerkin (163) käsittämättömään E-infinitiivin instruktiivin käyttöön mi-

nulla ei ole minkäänlaista korjausehdotusta, koska en yksinkertaisesti pysty sano-

maan, mitä tässä on haettu. Ainoa edes jollakin tapaa järkevä selitys olisi se, että 

seurue matkustaa esimerkiksi junalla tai limusiinilla Rotterdamin kautta Alkmaa-

riin ja matkan ajan pelaa korttia. Jos asia on näin, silloin E-infinitiivin instruktiivia 

on käytetty hyväksyttävällä tavalla. Epäilen kuitenkin, että tässä on kyse jostakin 

muusta ja nimenomaan mitä ilmeisimmin eriaikaisesta toiminnasta. Virkkeestä ei 

käy ilmi, missä vaiheessa iltaa kortinpeluu tapahtuu tai mitä merkitystä infinitiivil-

lä on mahdollisesti yritetty tavoitella. 

 

(163) Illaksi suuntasimme korttia pelaten jo vakiintuneella pöytäseurueella 
ruuhkaisen Rotterdamin kautta Alkmaariin. (ka312) 

 

 

4.2.3. Rinnasteista tekemistä 

 

Yksi suurimpia ryhmiä korpusaineistossani ovat rinnasteista tekemistä ilmaisevat 

infinitiivit. Näissä tapauksissa siis predikaattiverbin ja E-infinitiivin instruktiivin 

kuvaamat tekemiset tapahtuvat sinänsä samanaikaisesti, mutta E-infinitiivin te-

keminen on pikemminkin oma kokonaisuutensa kuin predikaattiverbin tekemisen 

tapaa kuvaileva lisä. Rinnasteista tekemistä ilmaisevat E-infinitiivin instruktiivit on 

parasta muuttaa rinnasteisen lauseen predikaateiksi. Esimerkissä (164) lauseiden 

suhdetta kuvaa parhaiten mutta-konjunktio. Esimerkissä (165) puolestaan ja-

konjunktio sopii lauseiden väliin. 

 

(164) Parin sadan vuoden aikana se levisi lähes kaikkialle Eurooppaan, tosin 
joutuen ankarasti kamppailemaan teologista ja poliittista valtaa vas-
taan. (ka086) 
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(164’) Parin sadan vuoden aikana se levisi lähes kaikkialle Eurooppaan, mutta 
joutui ankarasti kamppailemaan teologista ja poliittista valtaa vas-
taan. 

(165) Subjektin ja objektin suhde muodostaa kertomuksen perustan, jolle 
muut aktantit jäsentyvät luoden toimillaan tarinaan jännitteitä. 
(ka200) 

(165’) Subjektin ja objektin suhde muodostaa kertomuksen perustan, jolle 
muut aktantit jäsentyvät, ja luovat toimillaan tarinaan jännitteitä. 

 

 

4.2.4. Infinitiivi ilman predikaattiverbiä 

 

Yksinäisinä esiintyviä E-infinitiivin instruktiiveja on korpusaineistossani vain kak-

si kappaletta, ja molemmat tapauksista näyttävät tahattomilta kielivirheiltä. Virk-

keistä on ehkä jäänyt jokin sana pois tai kirjoittajalla on ajatus katkennut kesken 

kaiken. Esimerkin (166) infinitiivistä on parasta tehdä predikaattiverbi, ja esi-

merkkiin (167) voi lisätä verbin lähti tai vaihtoehtoisesti muuttaa infinitiivin finiit-

tiseksi verbiksi. 

 

(166) Katusoittajista puheenollen Sibelius-Akatemian musiikin lehtori Teemu 
Kupiainen on harrastanut katusoittoa ympäri maailmaa matkoillaan 
soittaen alttoviulullaan Bachia kertoen Yle-Suomi kanavalla nauttivan-
sa esiintymisestään kadulla valtaisasti kuulijakunnan vaihtuessa koko 
ajan. (ka103) 

(166’) – – Kupiainen on harrastanut katusoittoa ympäri maailmaa matkoil-
laan soittaen alttoviulullaan Bachia. Hän kertoo Yle-Suomi kanavalla 
nauttivansa esiintymisestään kadulla valtaisasti kuulijakunnan vaihtu-
essa koko ajan. 

(167) "Myö musta ja vie rahat Nilsiän nimismiehelle Landgrenin velan mak-
samiseksi, mutta laita niin, ettei kukaan saa siitä tietää", hän käski ja 
kiiruhtaen seurapaikkaan, missä häntä jo odotettiin. (ka112) 

(167’) – – hän käski ja lähti kiiruhtaen seurapaikkaan, missä häntä jo odotet-
tiin. 

(167’’) – – hän käski ja kiiruhti seurapaikkaan, missä häntä jo odotettiin. 
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4.2.5. Keinon, ehdon, selityksen tai välineen ilmaus 

 

Keinoa ilmaisevien E-infinitiivin instruktiivien toivottu merkitys on luontevinta 

ilmaista MA-infinitiivin adessiivilla. Esimerkit (168) ja (169) ovat hyvin tyypillisiä 

keinon ilmaisun tapauksia. 

 

(168)  Jumala vastaa pahuudelle samaistumalla sekä uhriin Jeesuksen hyl-
käämiskokemuksen mukaisesti että syntiseen ollen ristillä tuomittuna 
kärsijänä. (ka268) 

(168’) Jumala vastaa pahuudelle samaistumalla sekä uhriin Jeesuksen hyl-
käämiskokemuksen mukaisesti että syntiseen olemalla ristillä tuomit-
tuna kärsijänä. 

(169) Myös Ganander koosti omaa sanakirjaansa Jusleniuksen sanaluetteloa 
täydentäen. (ka454) 

(169’) Myös Ganander koosti omaa sanakirjaansa Jusleniuksen sanaluetteloa 
täydentämällä. 

 

Ehdon ilmauksissa on yleensä kyse ottaen huomioon -rakenteesta. Sellainen on 

myös esimerkin (170) tapaus, ja sama merkitys on huomattavasti luontevampaa 

ilmaista kun otetaan huomioon -alkuisella lauseella. 

 

(170) Ottaen huomioon kaiken viime vuosikymmenellä tapahtuneen kehityk-
sen, erilaisten yhteistyöjärjestelyjen muotoutumisen ja yhteistyön kehit-
tämiseen käytetyn rahoituksen, on mielestäni varsin aiheellista kysyä, 
mitä merkitystä kansainvälisellä ympäristöyhteistyöllä on ollut ja mihin 
sillä on pystytty vaikuttamaan Luoteis-Venäjällä. (ka305) 

(170’) Kun otetaan huomioon kaikki viime vuosikymmenellä tapahtunut ke-
hitys – – 

 

Esimerkki (171) edustaa mielestäni selitystapausta. Tässä tapauksessa huomioon 

ottaen -rakenteella perustellaan analyysivalintaa. Rakenne ei sujuvasti käänny kun 

otetaan huomioon -sivulauseeksi, kuten ehtoa ilmaisevissa tapauksissa. 

 

(171) Lähdeaineistoni huomioon ottaen päädyin käyttämään tutkimukses-
sani niin sanottua Access-analyysiä. (ka290) 

(171’) Lähdeaineistoni vuoksi päädyin käyttämään tutkimuksessani niin sa-
nottua Access-analyysiä. 

 

Välinettä ilmaisevissa tapauksissa infinitiiviverbi on merkitykseltään melko tyhjä, 

ja sen voi jättää lauseesta kokonaan pois. Toisinaan lause voi tarvita avulla-
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adposition. Esimerkki (172) toimii pelkällä adessiivimuodolla, ja (173) puolestaan 

tarvitsee avulla-adposition.  

 

(172) Päätelmien sisaruus perustuu siihen, että modus ponens -päätelmät 
ovat aina käännettävissä luonnollisen päättelyn sääntöjä käyttäen 
modus tollens -päätelmiksi ja päinvastoin. (ka140) 

(172’) Päätelmien sisaruus perustuu siihen, että modus ponens -päätelmät 
ovat aina käännettävissä luonnollisen päättelyn säännöillä modus tol-
lens -päätelmiksi ja päinvastoin. 

(173) Artikkeli tarkastelee ja erittelee niitä sanallisen ja kuvallisen viestinnän 
käytäntöjä, joilla turvemyönteistä energiamaailmaa edistetään erityi-
sesti energiaturvallisuuden erilaisiin esityksiin nojautuen ja niitä 
hyödyntäen. (ka222) 

(173’) – – turvemyönteistä energiamaailmaa edistetään erityisesti energiatur-
vallisuuden erilaisten esitysten avulla. 

 

 

4.2.6. Siteerauksen ilmaus 

 

Korpusaineistossani siteerausta ilmaisevan adposition funktiossa toimivat E-

infinitiivin ovat melko tavallisia. Yleisimpiä verbejä tämän aineiston mukaan ovat 

lainata, viitata ja mukailla. Esimerkissä (174) verbi on viitata ja esimerkissä (175) 

lainata. 

 

(174) Kyseiseen tulkintaan viitaten artikkelissa esittämäni perustehtäväläh-
töinen kehittämisote voidaan mieltää yhdeksi mahdolliseksi sosiotekni-
seen perinteeseen kuuluvaksi kehittämisen tavaksi. (ka477) 

(174’) Kyseiseen tulkintaan viitatakseni – – 
(175) Länsimaisessa kristillisyydessä inkarnaatio on usein jäänyt Kristuksen 

kärsimyksen, sovituskuoleman ja ylösnousemuksen varjoon niin, että 
evankeliumien muu aines on nähty Martin sanoja lainaten "kärsimys-
kertomuksen laajennettuna johdantona". (ka161) 

(175’) – – Martin sanoja lainatakseni – – 
 

 

4.2.7. Adposition funktiossa toimivat infinitiivit 

 

Kuten internetaineistonikin, myös korpusaineistoni adpositiofunktioiset E-

infinitiivin instruktiivit olen jakanut omiin alaryhmiinsä yleisyytensä perusteella. 
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Sekalaiset-ryhmässä ovat ne harvinaiset tapaukset, jotka esiintyvät aineistossa 

vain kerran tai kahdesti. 

 

 

4.2.7.1. Liittyen 

 

Korpusaineiston yleisin adpositioinfinitiivi on liittyen. Se esiintyy tyypillisesti 

postposition asemassa ja on poikkeuksetta helposti korjattavissa luontevammaksi 

ilmaisuksi. Tätä adpositiota demonstroivat esimerkit (176) ja (177). 

 

(176) Karppasen tutkimus keskittyy lähinnä kirkon toimintoihin tapaninpäi-
vän 2004 tsunamikatastrofiin liittyen sekä arvioi, miten suomalaiset 
kokevat kirkon työn ja mitä siltä odotetaan tulevien kriisien ja suuron-
nettomuuksien yhteydessä. (ka167) 

(176’) Karppasen tutkimus keskittyy lähinnä tapaninpäivän 2004 tsunamika-
tastrofiin liittyviin kirkon toimintoihin sekä arvioi, miten – – 

(177) Salmenhaaran esityksen jälkeen yleisössä ollut Jussi Vaurio kertoi te-
honnostoa varten tehdyistä selvityksistä turvallisuuteen ja laitteiston 
mitoittamiseen liittyen. (ka178) 

(177’) – – kertoi tehonnostoa varten tehdyistä, turvallisuuteen ja laitteiston 
mitoittamiseen liittyvistä selvityksistä. 

 

 

4.2.7.2. Riippuen 

 

Riippuen on aineiston toiseksi yleisin adpositio. Esimerkki (178) edustaa melko 

luontevaa käyttöä tuollaisenaan, mutta esimerkki (179) kuulostaa korjattuna pa-

remmalta. 

 

(178) Huolestuttavoo minun mielestä on myös se, että Savon kielen seura ry on 
asettanu yhekspiätavotteekseensavolaisenpuhekielen ja kiijotetun kielen 
tukemisen ja kehittämisen, mutta Aakustissa näyttää olovan lehestä 
riippuen 5-10% savoks ja ussein savvoo käytettää lähinnä runoissa. 
(ka356) 

(179) Esimerkiksi laihduttaminen tai kodinhoito näytetään eri valossa toimi-
jan sukupuolesta riippuen. (ka369) 

(179’) – – näytetään eri valossa sen mukaan, mitä sukupuolta toimija on. 
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4.2.7.3. Johtuen 

 

Kahden edellisen ryhmän kanssa suurin piirtein yhtä tavallisena korpusainestossa 

näyttäytyy johtuen. Toisin kuin riippuen, johtuen-adpositiolla ei juuri esiinny luon-

tevaa käyttöä. Lähes järjestään nämä tapaukset voi ilmaista helpommin ja selke-

ämmin ilman johtuen-adpositiota. Adpositio voi esiintyä sekä prepositiona (esi-

merkki 181) että postpositiona (esimerkki 180). 

 

(180) Tästä johtuen tutkimuksen tilastollisen aineiston käsittely oli mielekäs-
tä vain väittämätasolla. (ka070) 

(180’) Siksi tutkimuksen tilastollisen aineiston käsittely oli mielekästä vain 
väittämätasolla. 

(181) Se on ollut myös yksi kiivaimmin kiistellyistä osin johtuen siitä että 
plasman turbulenssista ei ole ollut saatavissa kovin hyviä suoria mit-
tauksia. (ka082) 

(181’) Se on ollut myös yksi kiivaimmin kiistellyistä osin, koska plasman tur-
bulenssista ei ole ollut saatavissa kovin hyviä suoria mittauksia. 

 

 

4.2.7.4. Ajatellen 

 

Seuraavaksi taajimpaan korpusaineistossani esiintyy adpositiofunktioinen ajatel-

len. Sitä demonstroin esimerkeissä (182) ja (183). Molemmat esimerkit voi ajatella 

niin, että niissä E-infinitiivin instruktiivia on käytetty tyypillisellä tavalla, mutta 

käytännössä lause on kuitenkin aika kömpelö ja ajatellen muistuttaa enemmän 

postpositiota. Kumpikin esimerkki kuulostaa luontevammalta, jos ajatellen korva-

taan varten-postpositiolla. 

 

(182) Ehkä pienten lasten vanhempiakin ajatellen Myllärniemi listaa asioita, 
jotka tukevat hyvää lapsen minuuden kehitystä. (ka014) 

(182’) Ehkä pienten lasten vanhempiakin varten Myllärniemi listaa asioita, 
jotka tukevat hyvää lapsen minuuden kehitystä. 

(183) Fyysisen tilan muodostamisessa tärkeää on tarkoituksenmukaisuus, sillä 
tila luodaan jotain tiettyä tarkoitusta ajatellen. (ka019) 

(183’) Fyysisen tilan muodostamisessa tärkeää on tarkoituksenmukaisuus, 
sillä tila luodaan jotain tiettyä tarkoitusta varten. 
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4.2.7.5. Poiketen 

 

Vaikka kielenhuolto nykyään hyväksyykin tapauskohtaisesti poiketen-adposition 

käytön, ainakin aineistoni tapauksissa ne korvautuvat varsin luontevasti toisin kuin 

-rakenteella. Suositus toki onkin käyttää luontevaa vaihtoehtoa silloin, kun sellai-

nen on mahdollinen. Esimerkkien (184) ja (185) poiketen-adpositiot ovat helposti 

korjattavissa. 

 

(184) Muista alkuperämerkinnöistä poiketen nimisuojamerkinnät ovat suo-
raan voimassa koko EU:n alueella ja sopimusten kautta myös kolman-
sissa maissa. (ka342) 

(184’) Toisin kuin muut alkuperämerkinnät, nimisuojamerkinnät ovat – – 
(185) Marginaalikäytöillä on yhä jalansijansa Karhupuistossa, mutta ne eivät 

aiemmasta poiketen hallitse tilaa. (ka338) 
(185’) – – mutta toisin kuin aiemmin, ne eivät hallitse tilaa. 
 

 

4.2.7.6. Perustuen 

 

Aineistoni kaikki perustuen-adpositiot voi korvata jonkin perusteella -rakenteella. 

Tämä adpositio on varsin paperikielinen ainakin aineistoni esimerkeissä, joten 

toivotun merkityksen ilmaisuun on syytä löytää vaihtoehtoinen keino. Esimerkit 

(186) ja (187) ovat hyvin tyypillisiä, paperinmakuisia perustuen-tapauksia. 

 

(186) Ydinenergialainsäädännön sisältämät lukuisat teknisluonteiset sään-
nökset voidaan täsmälliseen valtuutukseen perustuen antaa asetukses-
sa tai YVL-ohjeessa (ka317) 

(186’) Ydinenergialainsäädännön sisältämät lukuisat teknisluonteiset sään-
nökset voidaan täsmällisen valtuutuksen perusteella antaa asetuksessa 
tai YVL-ohjeessa 

(187) Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioi-
daan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyt-
töön perustuen. (ka319) 

(187’) – – olemassa olevan tutkimusnäytön perusteella. 
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4.2.7.7. Sisältäen 

 

Aineistoni sisältäen-tapaukset muistuttavat rinnasteista tekemistä ilmaisevia E-

infinitiivin instruktiiveja. Käsittelen ne kuitenkin tässä luvussa, koska sisältäen 

näyttäisi jossain määrin kieliopillistuneen adpositiomaiseen käyttöön. Tätä tapaus-

ta demonstroin esimerkeissä (188) ja (189). 

 

(188) Julkaisu on suomenkielinen sisältäen englanninkielisen yhteenvedon. 
(ka408) 

(188’) Julkaisu on suomenkielinen, mutta sisältää englanninkielisen yhteen-
vedon. 

(189) Tällä tietoa direktiivi tulee voimaan kesällä 2007 sisältäen perusteet 
viranomaisten hallussa olevien paikkatietoaineistojen kuvailutietojen 
(metatietojen) tuottamiseen, yhteiskäytön tekniseen kehittämiseen, tie-
topalveluiden käyttöönottoon, saatavuutta ja maksullisuutta koskeviin 
periaatteisiin sekä kansallisen koordinaation järjestämiseen. (ka409) 

(189’) Tällä tietoa direktiivi tulee voimaan kesällä 2007. Se sisältää perusteet 
viranomaisten hallussa olevien – – 

 

 

4.2.7.8. Koskien 

 

Korpusaineistossani koskien on selvästi harvinaisempi kuin internetaineistossa. 

Korpusaineistoon koskien-tapauksia osui vain neljä kappaletta. Adpositiofunkti-

oisen koskien-infinitiivin voi usein helposti jättää kokonaan pois tai sen korvaajana 

voi toimia jotakin koskeva. Esimerkissä (190) koskien-adposition voi jättää helposti 

pois, kun taas esimerkissä (191) sen paikalle tarvitaan koskeva. 

 

(190) Kurssille osallistuneet opettajat toimivat kommentaattoreina esittelyille 
ja antoivat neuvoja opiskelijoille koskien aiheen rajausta, tutkielman 
teoriaa sekä tutkimusmenetelmiä. (ka120) 

(190’) – – antoivat neuvoja opiskelijoille aiheen rajauksesta, tutkielman teori-
asta sekä tutkimusmenetelmistä. 

(191) Artikkelissa esitetyt tulokset koskien tavoiteorientaatioryhmiä ja niiden 
pysyvyyttä perustuvat aiempaan tutkimukseemme ja ne on raportoitu 
yksityiskohtaisesti muualla. (ka121) 

(191’) Artikkelissa esitetyt, tavoiteorientaatioryhmiä ja niiden pysyvyyttä kos-
kevat tulokset perustuvat – –  

 

 



74 
 

4.2.7.9. Sekalaiset 

 

Sekalaisten ryhmään korpusaineistosta päätyivät edellyttäen (kaksi esiintymää), 

pohjautuen (yksi esiintymä) ja painottuen (yksi esiintymä). Esimerkin (192) edel-

lyttäen ei kuulosta kovin kankealta, mutta toisaalta sama merkitys on ilmaistavissa 

myös kunhan-konjunktiolla. Esimerkin (193) pohjautuen puolestaan on aika kan-

kea, ja samoin esimerkin (194) painottuen kuulostaa melko paperikieliseltä. 

 

(192) Artefactan tapahtumakalenterissa ja uutispalstalla julkaistaan mieluus-
ti tietoa siitä, mitä keskiajan tutkimuksessa tapahtuu Suomessa ja lähi-
alueillamme — edellyttäen, että mukana on esineiden näkökulma. 
(ka035) 

(192’) – – kunhan mukana on esineiden näkökulma. 
(193) Havainnot tehtiin ja suositukset laadittiin organisatoriseen analyysiin 

pohjautuen. (ka335) 
(193’) Havainnot tehtiin ja suositukset laadittiin organisatorisen analyysin 

pohjalta. 
(194) Suunnilleen tällaista työtähän Suomessakin tehdään työterveyshuollon 

työpaikkaselvitysten yhteydessä ja työpaikkojen omissa riskinarvioin-
neissa, tosin enemmän itse arviointiin painottuen. (ka309) 

(194’) – – työpaikkojen omissa riskinarvioinneissa. Se tosin painottuu enem-
män itse arviointiin. 

 

 

4.2.8. Näin ollen 

 

Kirjoitetulle kielelle tyypillisenä näin ollen esiintyy korpusaineistossani hieman yli 

kaksi kertaa taajempaan kuin internetaineistossani. Virkkeen tai kappaleen aloit-

tava näin ollen on usein kankeampi kuin keskellä virkettä esiintyvä. Esimerkissä 

(195) näin ollen on virkkeen alussa, ja esimerkissä (196) virkkeen keskellä. 

 

(195) Näin ollen koulutus ei ollut välttämätön, sillä osa kapellimestareista oli 
raivannut tiensä kapellimestariksi muun ammattiin valmistavan toi-
minnan kautta. (ka253) 

(195’) Koulutus ei ollut välttämätön, sillä osa kapellimestareista – – 
(196) Ilmastonmuutos voi näin ollen tuoda muutoksia kuuloilmentymiin ku-

ten edellä haisti-ilmentymien kohdalla. (ka262) 
(196’) Ilmastonmuutos voi siis tuoda muutoksia kuuloilmentymiin – – 
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5. TULOSTEN VERTAILUA 

 

5.1. Aineistojen tapausten jakaumaa 

 

Olen luokitellut kummankin aineistoni 500 E-infinitiivin instruktiivia paitsi hyväk-

syttäviin ja vältettäviin, myös edellisissä luvuissa esittämäni mukaisiin alaryhmiin. 

Varsinaiseen tilastolliseen merkittävyyteen otantani on liian suppea, mutta uskon, 

että tuloksistani saa jonkinlaisen suuntaa antavan käsityksen siitä, millaiset E-

infinitiivin instruktiivimuodot ovat yleisiä ja millaiset harvinaisia. 

 

Kaikki aineistoni esiintymät eivät ole suoraviivaisia oppikirjaesimerkkejä. Joiden-

kin kohdalla olen joutunut miettimään pitkäänkin, onko käyttö hyväksyttävää vai 

ei. Olen parhaan kykyni ja kieli-intuitioni mukaan pyrkinyt niin oikeaan lopputu-

lokseen kuin mahdollista. Silti tässä esittelemäni jakauma on enemmänkin arvio 

kuin ehdoton totuus. 

 

Hyväksyttäväksi käytöksi olen katsonut internetaineistoni tapauksista kaikkiaan 

267 esiintymää, kun taas vältettäväksi olen luokitellut loput 233 esiintymää. Kor-

pusaineistosta hyväksyttäviksi olen luokitellut 199 esiintymää ja vältettäviksi 301 

esiintymää. Vältettäviin sisältyvät myös ne muutamat rajatapaukset, jotka joissa-

kin yhteyksissä voivat olla hyväksyttäviä: esimerkiksi eräät näin ollen- ja riippuen-

tapaukset. Kaiken kaikkiaan siis vastoin alkuperäistä hypoteesiani hyväksyttävä 

käyttö on keskustelupalstoilta kerätyssä internetaineistossani paitsi yleisempää 

kuin vältettävä käyttö, myös yleisempää kuin hyväksyttävä käyttö korpusaineis-

tossani, joka on peräisin julkaistuista teksteistä. 

 

 

5.1.1. Hyväksyttävän käytön jakauma 

 

Hyväksyttävän käytön olen jakanut internetaineistoni pohjalta yhdeksään ryh-

mään. Korpusaineistossa ei esiinny puhuen-tyyppiä eikä panna tehden -tyyppiä, 

joten korpusaineistoa koskee vain 7 ensimmäistä ryhmää. Internetaineistoni suu-

rimmat ryhmät ovat tyypillisiä kriteerejä noudattavat (78 esiintymää), essiivillä 
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korvattavat (66 esiintymää) sekä rajakohdan adpositiot (46 esiintymää). Korpus-

aineistoni suurimmat ryhmät ovat niin ikään tyypillisiä kriteerejä noudattavat 

(128 esiintymää) sekä essiivillä korvattavat (39 esiintymää). Ero kolmanneksi suu-

rimpaan ryhmään on sen verran suuri, että en pidä mielekkäänä listata sitä suu-

rimpiin ryhmiin korpusaineistoni tapauksessa. Kolmanneksi suurin ryhmä olisi 

ottaen-tyyppi yhdellätoista esiintymällään, mutta käytännössä se asettuu lähem-

mäksi muita marginaaliryhmiä kuin kahta suurinta. 

 

Kuviossa 1 esitän graafisesti aineistoni E-infiniviiin instruktiivien jakautumisen 

hyväksyttävän käytön eri tyyppeihin. Kaikki ryhmät sinänsä eivät ole vertailukel-

poisia keskenään, sillä verbit ottaen, nähden ja puhuen muodostavat kukin oman 

ryhmänsä, eikä niiden voi odottaa esiintyvän yhtä tiheään kuin esimerkiksi täysin 

rajaamattoman tyypillisiä kriteerejä noudattavien infinitiivien ryhmän edustajien. 

Kuviosta kuitenkin näkee selvästi, että essiivillä korvattavissa olevat infinitiivit 

ovat internetaineiston perusteella lähes yhtä yleisiä kuin tyypillisiä E-infinitiivin 

instruktiivin kriteerejä noudattavat. Korpusaineistossa ryhmien yleisyydessä on 

huomattavasti suurempi ero. Rajakohdan adpositiot (alkaen, lähtien, lukien ja pitä-

en) esiintyvät internetaineistossa taajaan, kun taas korpusaineistossa vain muuta-

man kerran. 

 

 

KUVIO 1: Infinitiivimuotojen jakautuminen hyväksyttävän käytön tyyppeihin. 
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Korpusaineistossa tyypillisiä kriteerejä noudattava tyyppi on taajempaan esiintyvä 

kuin internetaineistossa. Toisaalta rajakohdan adpositioita ja essiivillä korvattavia 

E-infinitiivin instruktiiveja esiintyy internetaineistossa enemmän. Rajakohdan ad-

positioiden yleisyys internetaineistossa selittää osin sitä, miksi hyväksyttäviä ta-

pauksia on kaiken kaikkiaan enemmän kuin korpusaineistossa: adposition funkti-

oon kieliopillistuneissa E-infinitiivin instruktiiveissa ei ole erehtymisen mahdolli-

suutta, joten jokainen käyttökerta on automaattisesti oikein. Sen sijaan jos E-

infinitiivin instruktiivia yrittää käyttää tyypillisten kriteerien mukaisesti, on mah-

dollista tehdä virheitä monellakin tavalla (kuten luvuista 3.2. ja 4.2. voi todeta). 

 

 

5.1.1.1. Tyypillisten ryhmän verbijakauma 

 

Tyypillisiä kriteerejä noudattavien E-infinitiivin instruktiivien ryhmässä on inter-

netaineistossa kaikkiaan 61 eri verbiä, joista useammin kuin kerran esiintyvät yl-

lättäen, kuunnellen, miettien, noudattaen, ajatellen, itkien, lähtien ja tuntien. Kaikki 

ryhmän verbit ja niiden esiintymiskertojen lukumäärät on esitelty taulukossa 1. 

Korpusaineistossa eri verbejä on 92. Niistä useammin kuin kerran esiintyvät aloit-

taen, antaen, avustaen, keskustellen, mukaillen, odottaen, pitäen, toivottaen, valmis-

tautuen, jättäen, kuunnellen, säilyttäen, tarkastellen, kunnioittaen, nojautuen, seura-

ten, keskittyen sekä yllättäen. Korpusaineiston verbit esiintymistiheyksineen on 

esitelty taulukossa 2. 

 

Molemmille aineistoille yhteisiä useamman kerran toistuvia verbejä ovat vain 

kuunnellen ja yllättäen. Molemmissa aineistoissa yllättäen esiintyy kaikista verbeis-

tä useimmin, kuusi kertaa kummassakin aineistossa. Tähän ryhmään luokiteltujen 

yllättäen-tapausten lisäksi aineistoissa on myös idiomiryhmään luokiteltuja yllät-

täen-infinitiivejä. Vaikuttaakin siltä, että yllättäen on idiomisoitumassa, mutta osa 

sen esiintymistä on vielä palautettavissa tyypilliseen E-infinitiivin instruktiivin 

käyttöön. 
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TAULUKKO 1: Tyypillisiä kriteerejä noudattavat infinitiivit internetaineistossa. 

verbi esiintymiskertoja aineistossa 

ajaen, dissaten, haistellen, halaten, hä-

peillen, harkiten, hehkuen, heiluttaen, 

hymyillen, hyödyntäen, hyötyen, iloiten, 

inhoten, kääntäen, kantaen, kärjistäen, 

kärvistellen, kehuskellen, keitellen, kes-

kustellen, kiristellen, kituuttaen, kunni-

oittaen, kylväen, leikkien, lukien, maistel-

len, nauraen, nauttien, päättäen, peila-

ten, pidätellen, pitäen, puhuen, purren, 

raiskaten, raivaten, räyhäten, seisoen, 

surren, syöden, tasoittaen, tekstaten, 

tiedostaen, tietäen, toistellen, toivottaen, 

tonkien, tuhoten, tuijotellen, tuottaen, 

vääntäen, vallaten 

1 

ajatellen, itkien, lähtien, tuntien 2 

miettien, noudattaen 3 

kuunnellen 5 

yllättäen 6 

 

TAULUKKO 2: Tyypillisiä kriteerejä noudattavat infinitiivit korpusaineistossa. 

verbi esiintymiskertoja aineistossa 

aavistaen, aavistellen, alistuen, edistäen, 

eläen, epäillen, etsien, heiluttaen, hiihtä-

en, hiipien, himoiten, hinaten, hojaantu-

en, hymyillen, hyvästellen, häpeillen, iloi-

ten, imitoiden, innostaen, jatkaen, järjes-

täen, kantaen, kaventaen, keinahdellen, 

kilistellen, kirjaillen, kirjoittaen, korja-

ten, korostaen, kuuraten, käyden, käyt-

täen, lisäten, luottaen, maaten, muunta-

en, neuvotellen, nostaen, noudatellen, 

1 
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noudattaen, nähden, näytellen, näyttäen, 

olettaen, orientoituen, pahoitellen, peila-

ten, perehtyen, piirtäen, pyrkien, rikkoen, 

ripauttaen, rypistäen, sopeutuen, suun-

tautuen, synnyttäen, tehden, todeten, 

toivoen, tukeutuen, työskennellen, tähy-

ten, uskoen, uurastaen, vaihtaen, vaike-

roiden, verraten, vertaillen, vieraillen, 

vyöryen, vältellen, yleistäen, ylistäen, 

yrittäen 

aloittaen, antaen, avustaen, keskustellen, 

mukaillen, odottaen, pitäen, toivottaen, 

valmistautuen 

2 

jättäen, kuunnellen, säilyttäen, tarkastel-

len 

3 

kunnioittaen, nojautuen, seuraten 4 

keskittyen 5 

yllättäen 6 

 

 

5.1.1.2. Essiiviryhmän verbijakauma 

 

Toiseksi suurin ryhmistä on essiivillä korvattavien ryhmä. Eri verbejä tässä ryh-

mässä on internetaineistossa kaikkiaan 13 ja korpusaineistossa 7. Kummassakin 

aineistossa selvästi yleisin verbeistä on sanoa (31 esiintymää internetaineistossa ja 

19 korpusaineistossa). Kaikki korpusaineiston verbit löytyvät myös internetaineis-

ton ryhmästä. Internetaineiston essiivillä korvattavat infinitiivit on esitelty taulu-

kossa 3 ja korpusaineiston taulukossa 4. 

 

TAULUKKO 3: Essiivillä korvattavat infinitiivit internetaineistossa. 

verbi esiintymiskertoja aineistossa 

ilmaisten, kirjoittaen, miettien, pelkistä-

en, tiivistäen, yksinkertaistaen 

1 
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kärjistäen, tarkastellen 2 

katsoen 5 

ajatellen, lukien 6 

päätellen 8 

sanoen 31 

 

TAULUKKO 4: Essiivillä korvattavat infinitiivit korpusaineistossa 

verbi esiintymiskertoja aineistossa 

ajatellen, kärjistäen 1 

yksinkertaistaen 2 

päätellen 3 

katsoen 4 

lukien 9 

sanoen 19 

 

Kummankin aineiston yleisin sanoen esiintyy useimmiten sanaparissa toisin sano-

en (internetaineistossa 25 kertaa ja korpusaineistossa 16). Muita mahdollisia pare-

ja sille ovat internetaineiston perusteella sanalla, suoraan ja rehellisesti sekä kor-

pusaineiston pohjalta sanalla, tarkemmin ja lyhyesti. 

 

 

5.1.1.3. Rajakohdan adpositioista 

 

Merkittävä ero internet- ja korpusaineistojen välillä on rajakohdan adpositioiden 

esiintymistaajuus. Internetaineistossani rajakohdan adpositiot ovat kolmanneksi 

suurin ryhmä, kun taas korpusaineistossa ryhmä jää kahdeksalla esiintymällään 

varsin marginaaliseksi. 

 

Kuvio 2 havainnollistaa, kuinka eri tavalla rajakohdan adpositioita on käytetty 

kahden aineistoni teksteissä. Adpositio lähtien on internetaineistoni ryhmässä sel-

keästi yleisin. Sen esiintymiä on kaikista rajakohdan adpositioista kaksi kolmas-

osaa. Korpusaineistossa sitä ei kuitenkaan esiinny kertaakaan. Sen sijaan lukien ei 

esiinny internetaineistossani lainkaan, mutta korpusaineistoni kahdeksasta raja-
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kohdan adpositioesiintymästä peräti kaksi on niitä. Kenties lähtien mielletään 

enemmän puhekieliseksi kun taas lukien kirjakielisemmäksi, mikä voisi selittää 

niiden taajuuseroja aineistojeni välillä. 

 

 

KUVIO 2: Rajakohdan adpositioiden jakauma aineistoissa. 

 

 

5.1.1.4. ottaen-ryhmästä 

 

Ottaen-ryhmässä ottaa-verbi esiintyy internetaineistossa kaikkiaan seitsemässä 

erilaisessa sanaparissa ja korpusaineistossa neljässä. Näistä yleisesti ottaen näyt-

täisi olevan tyypillisin – kummassakin aineistossa se on selkeästi useimmin toistu-

va variantti. Muita vaihtoehtoja ovat tarkalleen, yleensä, tarkemmin, teknisesti, va-

kavissaan ja laveasti intenetaineistossa sekä tarkalleen, karkeasti ja laajemmin kor-

pusaineistossa. 

 

 

5.1.2. Vältettävän käytön jakauma 

 

Vältettävälle käytölle olen muodostanut ryhmiä aineistoni pohjalta kahdeksan 

kappaletta. Kummastakin aineistossa löytyy infinitiivejä jokaiseen ryhmään. Selke-
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ästi merkittävin ryhmä on adpositioryhmä, johon kuuluu kaikkiaan 131 internet-

aineiston ja 114 korpusaineiston infinitiiviä. Vältettävän käytön jakauma on jopa 

yllättävän samannäköinen molemmilla aineistoilla. Hyväksyttävässä käytössä (ks. 

5.1.1.) erot aineistojen välillä ovat suurempia. Olen kuvannut vältettävän käytön 

jakauman graafisesti kuviossa 3. 

 

 

KUVIO 3: Infinitiivimuotojen jakautuminen vältettävän käytön tyyppeihin. 

 

Korpusaineistossa on internetaineistoon verrattuna jonkin verran enemmän rin-

nasteista tekemistä kuvaavia infinitiivejä, keinon, ehdon, välineen ja selityksen 

ilmauksia sekä näin ollen -tyyppiä. Erityisesti näin ollen sekä rinnasteisen tekemi-

sen ilmaukset ovat varsin paperinmakuisia, ja niitä epäilemättä päätyy kirjalliseen 

ilmaisuun silloin, kun kirjoittaja pyrkii kuulostamaan asiantuntevalta. 

 

 

5.1.2.1. Adpositiot 

 

Internetaineistossa esiintyy 12 eri adpositiota. Korpusaineistossa lukumäärä on 

11. Molemmissa aineistoissa liittyen, riippuen ja johtuen ovat kolme taajimpaan 

esiintyvää adpositiota. Kaikkien muiden yleisyydessä on melko paljon eroja aineis-

tojen välillä. Adpositiot poiketen, perustuen ja painottuen eivät esiinny internet-
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aineistossa ollenkaan, ja vastaavasti pois lukien, tarkastellen, lähtien ja nähden eivät 

ole osuneet kertaakaan korpusaineistoon. Adpositio koskien on melko yleinen in-

ternetaineistossa, mutta korpusaineistossa sillä on vain muutama esiintymä. Ad-

positiot ja niiden yleisyys näkyvät kuviossa 4. 

 

 

KUVIO 4: Adpositiot ja niiden yleisyys aineistoissa. 

 

 

5.1.2.2. Keino, ehto, väline ja selitys 

 

Keinoa kuvaavien E-infinitiivien instruktiivien tapauksessa infinitiiviverbi on 

oleellinen lauseen merkitykselle. Välineen ilmaukset ovat usein samantyyppisiä 

mutta sillä erolla, että infinitiiviverbi on merkitykseltään melko tyhjä, ja lauseen 

merkitys ei usein kärsi sen jättämisestä pois. Toisinaan välineen ilmaukseen tarvi-

taan infinitiivin korvaajaksi jonkin avulla. Ehdon ilmauksissa esiintyy yleensä otta-

en huomioon, jonka kuvaama merkitys on luontevampaa ilmaista jos/kun otetaan 

huomioon -sivulauseella. Selityksen ilmauksissa infinitiivillä on haettu merkitystä 

jonkin vuoksi tai koska jotakin tapahtui/tehtiin. 

 

Korpusaineistossa selvästi yleisimpiä ovat keinoa ja välinettä ilmaisevat E-

infinitiivin instruktiivit. Internetaineistossa yleisimpiä ovat ehdon ilmaukset, ja 
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muut puolestaan jäävät aika marginaalisiksi. Näitä eroja havainnollistan kuviossa 

5. 

 

 

KUVIO 5: Keinon, ehdon, välineen ja selityksen ilmauksen aineistoissa. 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Pro gradu -tutkielmassani tutkin E-infinitiivin instruktiivin käyttöä kielenhuollon 

näkökulmasta. Olen kerännyt tutkimustani varten pääasiallisen aineistoni interne-

tin keskustelupalstoilta sekä vertailuaineiston Kielipankin 1990- ja 2000-luvun 

suomalaisia aikakaus- ja sanomalehtiä -korpuksesta. Molempien aineistojeni laa-

juus on 500 E-infinitiivin instruktiivia. 

 

Internetaineistoni pohjalta olen luonut jaottelun sekä hyväksyttävälle että vältet-

tävälle käytölle. Hyväksyttävää käyttöä on kaikki kielenhuollon suositusten mu-

kainen käyttö, erinäiset käyttöön vakiintuneet luontevat käyttötavat sekä idiomit 

ja muut erityistarkoituksiin kieliopillistuneet tapaukset. Vältettävää käyttöä puo-

lestaan edustavat kielenhuollon suositusten vastaiset tapaukset sekä sellaiset raja-

tapaukset, joiden ilmaisemiseen on usein olemassa sujuvampiakin tapoja. 

 

Hyväksyttävän käytön kategorioita muodostui kaikkiaan yhdeksän, mutta korpus-

aineistossa esiintyy vain seitsemän ensimmäisen kategorian mukaista käyttöä. Ka-

tegoriat ovat tyypillisiä kriteerejä noudattavat, eri subjektilliset, kiteytyneet il-

maukset, essiivillä korvattavat, rajakohdan adpositiot, nähden, ottaen, puhuen sekä 

hämäläismurteiden panna tehden. 

 

Ylipäätään kiinnostava löytö oli essiivillä korvattavien E-infinitiivin instruktiivien 

ryhmä. Kielehuolto-oppaat eivät ota kantaa tuohon käyttöön rajattuna poikkeus-

ryhmänä, vaikka käyttö on yleistä, luontevaa ja yksittäistapauksina hyväksyttyä. 

Essiivin kanssa vapaassa vaihtelussa voivat olla sellaiset E-infinitiivin instruktiivit, 

joiden infinitiiviverbi on tulkinnaltaan melko abstrakti. Tyypillisin tapaus on suo-

raan sanoen ~ sanottuna. 

 

Vältettävän käytön kategorioita löytyi kahdeksan: eri subjektilliset, eriaikaiset, 

rinnasteista tekemistä ilmaisevat, ilman predikaattiverbiä esiintyvät infinitiivit, 

keinon, ehdon, selityksen tai välineen ilmaukset, siteerauksen adpositiot, muut 

adpositiot sekä näin ollen. 
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Kaiken kaikkiaan internetaineistosta löytyy 267 hyväksyttävän käytön tapausta ja 

233 vältettävän käytön tapausta. Korpusaineistossa puolestaan on 199 hyväksyt-

tävää ja 301 vältettävää E-infinitiivin instruktiivia. Tulos ei aivan vastaa alkupe-

räistä hypoteesiani. Lähtöoletukseni oli, että korpusaineistossa hyväksyttävää 

käyttöä olisi enemmän kuin internetaineistossa. 

 

Molemmissa aineistoissa yleisin hyväksyttävän käytön tyyppi on tyypillisiä kritee-

rejä noudattavat infinitiivit. Toiseksi yleisin on essiivillä korvattavien ryhmä. Li-

säksi internetaineistossa kolmas selkeästi suuri ryhmä ovat rajakohdan adpositiot. 

Hyväksyttävän käytön jakaumassa on selkeitä eroja internet- ja korpusaineistojen 

välillä. Korpusaineistossa tyypillisiä kriteerejä noudattavien ryhmä on selvästi 

suurin. Toisella sijalla oleva essiiviryhmä jää kauaksi siitä, ja ero loppuihin, margi-

naalisiin ryhmiin on huomattava. Internetaineistossa puolestaan kolme suurinta 

ryhmää ovat huomattavasti tasaisempia. Internetaineiston hyväksyttävien tapaus-

ten lukumäärää nostaa todennäköisesti rajakohdan adpositioiden suuri osuus. 

Tyypillisiä kriteerejä noudattavien tapausten määrä on korpusaineistossa merkit-

tävästi suurempi kuin internetaineistossa, mikä sinänsä on linjassa alkuperäisen 

tutkimushypoteesini kanssa. 

 

Vältettävän käytön jakauma on keskenään hyvin samankaltainen kummallakin 

aineistolla. Valtaosa vältettävästä käytöstä on adpositiokäyttöä, mikä vastaa tutki-

mushypoteesiani. Korpusaineistossani esiintyy internetaineistoani enemmän pa-

perinmakuisia rinnasteista tekemistä ilmaisevia, keinoa, ehtoa, välinettä ja selitys-

tä ilmaisevia sekä näin ollen -tapauksia. 

 

Sekä lähdekirjallisuuden että aineistoni pohjalta tekemieni havaintojen perusteella 

näyttää siltä, että E-infinitiivin instruktiivin kriteereistä tärkein on samanaikai-

suus. Muista kriteereistä on tietyin ehdoin mahdollista poiketa, mutta samanai-

kaista verbien kuvaamien prosessien on aina oltava. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseni vastasi hyvin asettamiini tutkimuskysymyksiin ja 

selkeytti kuvaa siitä, millaista E-infinitiivin instruktiivin käyttö on. Todellisessa 

kielenkäytössä E-infinitiivin instruktiivi esiintyy huomattavasti monimuotoisem-
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pana kuin kielenhuollon suositusten perusteella voisi ajatella, mutta läheskään 

kaikki käyttö ei ole sujuvaa, luontevaa tai edes ymmärrettävää. Muodon käytössä 

on paljon erehtymisen mahdollisuuksia niin maallikoilla kuin työkseenkin kirjoit-

tavilla, ja ei ole ihme, että juuri tätä muotoa kielenhuoltajat ovat kommentoineet 

viime vuosikymmenten kuluessa paljon. 
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LÄHTEET 

 

Aineisto: 
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kerätty syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. 
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ja konteksteineen kerättynä Kielipankin 1990- ja 2000-luvun suomalaisia ai-
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