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1. JOHDANTO  

 

1.1. Tutkimuksen taustaa  

 

Pro gradu -tutkielmassani mallinnan potentiaalisen esiintymisen analyysin avulla, 

kuinka suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuus kehittyy Eurooppalaisen viitekehyk-

sen taitotasojen A2–B2 välillä. Tutkimuskohteenani ovat suomenoppijoiden tuotta-

mat morfosyntaktiset objektivirheet ja morfosyntaktisesti virheettömät objektit. 

Viivadiagrammeilla kuvaamani taitotasojen välisen muutoksen lisäksi esittelen, 

erittelen ja kuvailen, millaisia morfosyntaktisia objektivirheitä oppijat ovat tuotta-

neet. Lopuksi luon myös katsauksen siihen, kuinka hyvin harvoin käytetty tutkimus-

metodini asettuu oppijansuomen tutkimukseen.  

 

Suomen kielen objekti on tutkitusti suomenoppijalle yksi hankalimmista syntaksiin 

liittyvistä opittavista ilmiöistä (Aalto ym. 1997: 534). Suomenoppijan tuottamassa 

kielenaineksessa epätyypillisyyksiä ilmenee etenkin objektin morfosyntaksissa, tar-

kemmin määriteltynä objektin sijanvalinnassa (ks. esimerkiksi Leinonen 2016 tai 

Ranua & Ruotsalainen 2007). Siksi olenkin valinnut tutkimuskohteekseni kansain-

välisessä oppijansuomen korpuksessa (ICLFI) olevissa teksteissä esiintyvät suo-

menoppijoiden tuottamat morfosyntaktiset objektivirheet ja morfosyntaktisesti vir-

heettömät objektit. Tutkimuksessani objektin morfosyntaktisella virheellä tar-

koitan objektin lukuun ja sijanvalintaan liittyviä virheitä. Morfosyntaktisesti vir-

heettömässä objektissa oppija on onnistunut tuottamaan suomen kielen sääntö-

jen mukaisen objektin sijamuodon tai luvun.  

 

Korpuspohjaisessa1 opinnäytetutkimuksessani käytän potentiaalisen esiintymi-

sen analyysiksi (ks. Brunni, Airaksinen & Jantunen 2016) kutsuttua oppijankielen, 

ja etenkin oppijansuomen, tutkimuksessa harvoin hyödynnettyä tutkimusmetodia. 

Oppijansuomella tarkoitan yhtä oppijankielen muodoista. Oppijansuomi on kie-

                                                 
1 Sähköiseen aineistoon pohjautuva tutkimus, jossa tarkasteltavat kielen yksiköt tai ilmiöt on määri-

telty jo ennen tutkimuksen aloitusta (Tognini-Bonelli 2001: 65–66). 
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lenoppijan eli tässä tapauksessa suomenoppijan tuottamaa kielellistä ainesta. Op-

pijankielellä taas tarkoitan yleisellä tasolla kielenoppijoiden tuottamaa kielenai-

nesta. (Kajander 2013: 14; Kallioranta 2009: 1.) Potentiaalisen esiintymisen analyy-

sille on ominaista, että oppijoiden tuottamat virhetapaukset suhteutetaan sanemää-

rien sijaan virheen potentiaalisiin esiintymiin, eli karkeasti arvioituna kaikkiin 

niihin paikkoihin, joissa virhe voisi esiintyä (ks. luku 3.3.). Potentiaalisen esiintymi-

sen analyysin on kuvailtu menevän aiempia suhteutusmenetelmiä ainakin yhden as-

keleen pidemmälle. Menetelmä mahdollistaa astetta tarkemmin oppijankielen tark-

kuuden kehityksen mallintamisen etenkin, kun tutkimuskohteeksi on valittu hallit-

tavissa oleva ja vahvasti normeihin nojautuva opittavan kielen ilmiö. Suomen kielen 

objektin morfosyntaktinen järjestelmä nojaa vahvasti säännönmukaisuuteen (ks. 

VISK § 925), minkä takia tutkimuskohde sopii hyvin potentiaalisen esiintymisen 

analyysin kohteeksi. (Thewissen 2015: 143–144.) 

 

Oppijansuomen tutkimuksessa kiinnitetään usein huomiota, yleisemmän tason il-

miöksi määriteltyihin, oppijoiden käyttämän kielen tarkkuuteen, sujuvuuteen ja 

kompleksisuuteen (ks. luku 3.5.). Martinin ja Alasen mukaan (ks. 2011: 34) tutki-

mukselleni olennaisessa kielitaidon tarkkuudessa on kyse kielenoppijoiden teke-

mistä virheistä. Virheellä tarkoitan poikkeamaa kohdekielen normien eli suomen 

kielen sääntöjen mukaisesta kielenaineksesta. Virhe on häiriö, joka syntyy oppijan 

tuottaessa opittavaa kieltä (Corder 1976: 260). Onkin syytä muistaa, että oppijoiden 

lisäksi myös natiivit tekevät paljon virheitä (Lähdemäki 1995: 27).   Kielitaidon tark-

kuudella tarkoitetaan pohjimmillaan sitä, kuinka suomenoppijan tuottama kielenai-

nes eroaa norminmukaisesta suomen kielestä (ks. Wulff & Gries 2011: 62). Mitä ke-

hittyneempi suomenoppijan kielitaidon tarkkuus on tutkimuksessani, sitä vähem-

män virheitä tuotetussa kielenaineksessa esiintyy.  

 

Morfosyntaktisiin objektivirheisiin liittyvän kielitaidon tarkkuuden kehitystä tar-

kastelen Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) taitotasokuvausten puitteissa. Eu-

rooppalainen viitekehys on kuvaus siitä, mitä kielenoppijan tulisi pystyä kielellä 

tekemään ja missä taidoissa on puutetta (Lesonen 2013: 3–4). Eurooppalaisen vii-

tekehyksen mukaan aineistoni teksteistä tehdyt arviot kuvaavat tekstin tasoa, eivät 
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niinkään oppijan (Jantunen 2011: 97). Tutkimuksessani käsittelemäni A-taso tar-

koittaa alkeistasoa ja B-taso keskitasoa. Eurooppalaista viitekehystä ja sen mukaisia 

taitotasokuvauksia käsittelen tarkemmin luvussa 3.3.  

 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten ja oppijansuomen piirteitä käsit-

televien tutkimusten perusteella suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuus kehittyy 

kielitaidon karttuessa (ks. esimerkiksi Lesonen 2013, Mustonen & Siivelt 2009 tai 

Brunni ym. 2016). Suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuuden kehityksen ja oppijoi-

den tuottamien virheiden kuvailulla tarkoituksenani onkin tuoda kaivattu lisä oppi-

jansuomea koskevien tutkimusten kirjoon (ks. Jantunen 2007: 67). Morfosyntaktis-

ten objektivirheiden kehityksen kuvaaminen metodeillani antaa monin tavoin varo-

vaisen, mutta aineistoni laajuuden takia toivoakseni myös osuvan kuvan kielitaidon 

tarkkuuden kehityksestä. Tavoitteenani on, että tutkimukseni tuloksia voisi sovel-

tuvissa määrin hyödyntää pohjana tuleville ja lisänä nykyisille tutkimuksille, oppi-

materiaalien suunnittelussa ja vahvasti intuitioon perustuvien (ks. Thewissen 2015: 

22) Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten kehittämisessä. Tutkimuk-

seni ei tarjoa monien taustamuuttujien takia (ks. luku 2.2.) absoluuttista kuvaa ke-

hityksestä, mutta avaa taas uuden väylän kielenoppimisen prosessien ymmärtämi-

seen. 

 

 

1.2. Tutkimuksen aihe ja hypoteesit 

 

Mallinnan korpuspohjaisessa tutkimuksessani potentiaalisen esiintymisen analyy-

sin tulosten, suhteellisten esiintymien, avulla, kuinka oppijoiden kielitaidon tark-

kuus kehittyy Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen A2–B2 välillä. Suhteelli-

sella esiintymällä tarkoitan oppijoiden tuottamien virheiden ja potentiaalisten 

esiintymien muodostamaa suhdelukua eli virheiden osuutta potentiaalisista esiin-

tymistä. Luon tutkielmassani katsauksen siihen, kuinka oppijoiden tuottamat mor-

fosyntaktiset objektivirheet kehityttävät oppijoiden kielitaidon karttuessa. Suhteel-

lisen esiintymän pieneneminen tarkoittaa tutkimuksessani tarkkuuden kehitystä. 

Tutkielmassani vastaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin.  

 



 4 

1) Millaisia morfosyntaktisia objektivirheitä oppijat tekevät, ja kuinka paljon 
niitä on?  

 
2) Millaisia morfosyntaktisten objektivirheiden pääryhmien ja oppijoiden tuotta-

mien virheellisten sijamuotojen suhteelliset esiintymät ovat?  
 
3) Millaista muutosta suhteellisissa esiintymissä tapahtuu Eurooppalaisen viit-

kehyksen taitotasojen A2–B2 välillä? 
 
4) Kehittyykö suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuus morfosyntaktisten objek-

tivirheiden suhteellisten esiintymien perusteella?  
 
5) Mitä tekijät voivat selittää suhteellisissa esiintymissä tapahtuvaa muutosta?  

 

Tutkielmassani luon mahdollisimman tarkan kuvauksen oppijoiden tuottamista 

morfosyntaktisista objektivirheistä sekä niiden kehityksestä aineistoni ja pro gradu 

-tutkielman laajuuden puitteissa. Esittelen virheitä niin lukujen kuin aineistoesi-

merkkien avulla. Tutkimustulosteni kokoavassa tarkastelussa luon katsauksen sii-

hen, millaista kielitaidon tarkkuuden kehitystä on tapahtunut ja miten kehitys aset-

tuu aiempien tutkimusten viitekehykseen. Lisäksi arvioin, kuinka hyvin valitsemani, 

harvoin käytetty, tutkimusmetodi (ks. luku 3.3.) soveltuu tutkimustarkoitukseen.  

 

Suomenoppijoiden tuottamista objekteista ja objektin morfologiasta on olemassa 

useita aiempia tutkimuksia (ks. luku 3.1.), mutta tutkimukseni kaltaista potentiaali-

siin esiintymiin pohjautuvaa kvantitatiivista tutkimusta ei juurikaan ole tehty (ks. 

luku 3.3.). Tästä syystä minulla ei ole vankkoja ennakko-olettamuksia tutkimustu-

losteni suhteen, mutta esitän kaksi hypoteesia. Pohdin alla lueteltuja hypoteesejani 

ja tutkimusmetodin osuvuutta tutkielmani yhteenvedossa ja päätännössä. (ks. luvut 

7 ja 8.).  

 

1) Suomenoppijat tuottavat paljon objekteja, joihin on virheellisesti tuotettu pe-
rusmuoto eli nominatiivi (ks. Rinne 1996). Nominatiivien käyttö vähenee edis-
tyneemmillä taitotasoilla, sillä nominatiivi on varsin harvinainen objektin sija-
muoto (ks. VISK § 925, 935). 

 
2) Kielitaidon karttuessa suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuus kehittyy taito-

tasojen A2–B2 välillä.  Suomenoppijoiden tuottamien morfosyntaktisten ob-
jektivirheiden suhteelliset esiintymät pienenevät taitotasojen A2–B2 välillä, 
sillä Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) mukaan kielitaito kehittyy (ks. 
myös Brunni ym. 2016).   
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Hypoteesini perustuvat pitkälti siihen olettamukseen, että oppijoiden kielitaidon 

tarkkuus kehittyy aineistoni tekstien perusteella sitä myötä, kun Eurooppalaisen 

viitekehyksen mukainen taitotaso nousee. Lisäksi hypoteesieni pohjana toimivat 

XLIII Kielitieteen päivillä Oulussa vuonna 2016 esitellyt tutkimustulokset (ks. 

Brunni ym. 2016 tai luku 6). Vaikka objektin morfosyntaktisten virheiden suhteelli-

nen esiintymä laskisi kokonaisuudessaan, lienee mahdollista, että esimerkiksi jon-

kin tyyppiset virhekategorian sisäiset virheet lisääntyvät, kun taas toiset vähenevät. 

Virhetyyppejä käsittelen analyysiluvuissa 5 ja 6. 
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2. TUTKIMUSAINEISTO 
 

Seuraavissa alaluvuissa kuvailen tutkimusaineistoani, annotointia ja olennaisimpia 

taustamuuttujia, kuten lähdekieliä ja Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoku-

vauksia.  

 

 

2.1. Aineisto 

 

Tutkimusaineistoni koostuu kieliopillisesti annotoidusta ja virheannotoidusta kan-

sainvälisestä  oppijansuomen korpuksesta2 (ICLFI) poimituista suomea vieraana 

kielenä opiskelleiden oppijoiden tuottamista teksteistä (ks. Jantunen & Pikola 2015: 

89). Annotoinnilla tarkoitetaan lingvistisen metatiedon sisällyttämistä korpuk-

seen. Metatiedolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi saneiden kieliopillisia funktioita 

tai saneissa ilmeneviä virheitä. (ks. Jantunen 2011: 92 tai luku 2.4.) Tekstit ovat hol-

lanninkielisten, kiinankielisten, ruotsinkielisten, tsekinkielisten ja vironkielisten ul-

komailla suomea opiskelevien oppijoiden tuottamia. Kyseiset äidinkielet valikoitui-

vat aineistooni, sillä ICLFI on virheannotoitu niiltä osin. Kaikki aineistoni tekstit on 

arvioitu Eurooppalaisen viitekehyksen (2013) taitotasokuvausten mukaisesti.  A2-

taso kuvaa alkeistason edistyneempää osaa, selviytyjän tasoa. B1-taso kuvaa taas 

keskitason varhaisempaa osaa, kynnystaitotasoa ja B2-taso edistyneempää osaa, 

osaajan tasoa (ks. luku 2.3.). (Jantunen 2011: 92.) 

 

Aineistooni kuuluu yhteensä 1 129 suomenoppijoiden tuottamaa tekstiä. Teksteissä 

on yhteensä 180 661 sanetta. Taitotasolta A2 on yhteensä 383 tekstiä, taitotasolta 

B1 on 537 tekstiä ja taitotasolta B2 on 209 tekstiä. Tutkimukseeni sisältyvät tekstit 

ja sanemäärät taitotasoittain ja lähtökielittäin on esiteltynä taulukossa 1.  Olen poi-

minut teksteistä taitotasoittain oppijoiden tuottamat morfosyntaktiset objektivir-

heet sekä laskenut oppijoiden tuottamat morfosyntaktisesti virheettömät objektit. 

Pohjana tutkimusaineistolleni olen käyttänyt valmiiksi koottuja lukuja objektien ja 

objektivirheiden määristä (ks. esimerkiksi Brunni ym. 2016).  

                                                 
2 Oppijansuomen sähköinen tutkimusaineisto, joka on koostettu hankkeessa Korpustutkimus oppi-

jankielen kielikohtaisista ja universaaleista ominaisuuksista (ks. luku 2.2.). 
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Taulukko 1. Tutkimusaineistoon sisältyvät tekstit ja sanemäärät kielittäin ja taito-

tasoittain (ICLFI-manuaali: 21).  

 
KIELI JA  
TAITOTASO 

TEKSTIEN 
MÄÄRÄ 

SANE- 
MÄÄRÄ 

HOLLANTI 

A2 

B1 

B2 

299 

175 

87 

37 

22840 

8830 

8094 

5916 

KIINA 

A2 

B1 

B2 

218 

29 

129 

60 

41668 

4029 

23027 

14612 

RUOTSI 

A2 

B1 

B2 

151 

25 

107 

19 

28750 

4044 

19231 

5475 

TSEKKI 

A2 

B1 

B2 

297 

40 

183 

74 

54843 

4285 

30421 

20378 

VIRO 

A2 

B1 

B2 

164 

114 

31 

19 

22560 

9211 

4834 

8515 

YHTEENSÄ 

A2 

B1 

B2 

1129 

383 

537 

209 

180661 

30399 

85597 

54896 
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Taulukossa 2 on esitettynä oppijoiden tuottamien morfosyntaktisesti virheellisten 

ja virheettömien objektien määrät. Olen rajannut aineistooni kuuluvaksi vain taito-

tasoilla A2, B1 ja B2 esiintyvät objektit, sillä aineistoa ei ole riittävästi saatavilla tai-

totasoilta A1, C1 ja C2. Luvussa 5 olen eritellyt tarkemmin oppijoiden tuottamia ob-

jektin morfosyntaktisia virheitä virhetyypeittäin ja taitotasoittain.  

 

TAULUKKO 2. Tutkimusaineistoon sisältyvien morfosyntaktisesti virheellisten ja 

virheettömien objektien määrät taitotasoittain. 

 

TAITO- 
TASO 

VIRHEELLISET  
OBJEKTIT 

VIRHEETTÖMÄT  
OBJEKTIT 

OBJEKTEJA  
YHTEENSÄ 

A2 418 911 1329 

B1 1066 2791 3857 

B2 362 1925 2287 

YHT. 1846 5627 7473 

 

Taitotasolla A2 esiintyy 418 morfosyntaktisesti virheellistä objektia ja 911 mor-

fosyntaktisesti virheetöntä objektia. Tasolla B1 virheellisiä objekteja on 1066 ja vir-

heettömiä 2791. B2-tasolla virheellisiä objekteja on 362 ja virheettömiä objekteja 

1925. Aineistooni sisältyy yhteensä 7473 objektia. Vaikka objektien määrät vaihte-

levatkin taitotasoittain, pysyvät objektien osuudet sanemääristä lähes samana kai-

killa taitotasoilla. Objektien kokonaismäärän osuus taitotason A2 saneista on 4,3 

prosenttia, tason B1 saneista 4,5 prosenttia ja tason B2 saneista 4,2 prosenttia. 

 

 

2.2. Kansainvälinen oppijansuomen korpus 

 

Kansainvälinen oppijansuomen korpus eli International Corpus of Learner Finnish 

(ICLFI) on sähköinen aineistokokoelma, joka on koostettu Oulun yliopiston hank-

keessa Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista ominai-

suuksista. Korpuksen koostaminen on aloitettu vuonna 2007. ICLFI koostuu suo-
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menoppijoiden kirjoittamista teksteistä, jotka kerätty useista ulkomaisista yliopis-

toista. Mukana hankkeessa on ollut useita yliopistoja. (Jantunen 2011: 88; Jantunen 

& Pirkola 2015: 89.) 

 

ICLFI:ssa olevien tekstien tuottajat ovat opiskelleet suomen kieltä ulkomaisessa yli-

opistossa pää- tai sivuaineena tai yksittäisinä kursseina. Kansainvälisen oppijansuo-

men korpukselle on toteutettu kieliopillinen annotaatio ja osittainen virheannotaa-

tio. Kaikkiin teksteihin on lisätty kattavasti metatietoa esimerkiksi tekstintuotta-

jasta ja itse tekstistä. Tärkeimpiä metatietoja ovat suomenoppijan lähdekieli, taito-

taso, sukupuoli ja ikä. ICLFI onkin koostettu osakorpuksiin lähdekielen, taitotason 

ja tekstilajien perusteella. (Jantunen & Piltonen 2009: 450; Jantunen 2011: 88; Jan-

tunen & Pirkola 2015: 89) 

 

Jantusen (2011: 89) vuonna 2011 esittämien tilastojen perusteella ICLFI:ssa oli 

tuolloin miljoona sanetta ja 5 400 tekstiä. Kyseessä on monikielinen korpus, ja läh-

dekieliä korpuksessa onkin yhteensä 22. Korpus on kerätty sähköisin ja manuaalisin 

menetelmin. Korpusaineisto on luokiteltu Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) tai-

totasokuvauksiin perustuvan luokittelun mukaisesti, mutta tekstintuottajat on    ja-

ettu alkeistasoon, keskitasoon sekä edistyneeseen tasoon myös opiskeluajan mu-

kaan. Korpus on sanaluokka-annotoitu osittain, annotoitu morfosyntaktisesti ja vir-

heannotoitu osittain. Lisäksi korpus on myös lemmatisoitu kokonaan. (Jantunen 

2011: 89–90; Jantunen & Pirkola 2015: 94–96, 99.) ICLFI:ssä esiintyviä virheellisiä 

ja virheettömiä tapauksia on myös eritelty ja laskettu erillisiin Microsoft Excel -tie-

dostoihin. Kyseisiä tilastoja on hyödynnetty esimerkiksi Brunnin, Airaksisen ja Jan-

tusen (2016) posteriesityksessä. 

 

ICLFI on monitekstilajinen korpus, ja se sisältää tekstejä niin fiktiivisistä kuin ei-fik-

tiivisistäkin genrekategorioista. Lisäksi kyseessä on yleiskorpus, koska ICLFI:n teks-

tien aihepiirejä ei ole rajattu. ICLFI on myös synkroninen korpus, mutta tietyissä ta-

pauksissa myös diakroninen ulottuvuus voi olla saatavilla: joskus samoilta oppi-

joilta on voitu kerätä useiden vuosikurssien ajan. Korpuksen sisältämät tekstit on 

kirjoitettu joko sähköisesti tai käsin. (Jantunen 2011: 91–92) 
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Laajoissa korpusaineistoissa on huomattavasti taustamuuttujia, kuten on myös kan-

sainvälisessä oppijansuomen korpuksessa. ICLFI:n tutkimuskäyttömahdollisuudet 

ovat kuitenkin hyvät, sillä taustamuuttujat on dokumentoitu tarkasti. Aineisto sisäl-

tää merkinnät keräämistavasta, tekstien tuottajista sekä tekstien luomistilanteista. 

Aineistoni sisältää huomattavasti tietoa niin oppijoista, tekstistä kuin oppimiskon-

tekstista. (Jantunen 2011: 93.)  

 

Jantunen on esitellyt ICLFI:iin liittyvät muuttujat vuonna 2011 julkaistussa artikke-

lissaan. Metatiedot taustamuuttujista on kuvattu myös vuonna 2014 julkaistussa 

Jantusen, Brunnin, Lehdon ja Airaksisen artikkelissa. ICLFI:iin liittyviä taustamuut-

tujia on määritelty yhteensä 22. Taustamuuttujista seitsemän liittyy oppijaan, kuusi 

oppimiskontekstiin, kuusi tekstiin ja kolme muihin ominaisuuksiin. Kaikki kyseiset 

metatiedot on esitetty jokaisen aineistoni tekstin alussa. Aineistoni laajuuden takia 

en ole voinut ottaa huomioon taitotasojen lisäksi esimerkiksi oppijan saamaa ope-

tuksen määrää, vaikka tieto olisikin saatavilla. Tutkimukselleni olennaisimmat taus-

tamuuttujat ovat tekstin taitotaso ja oppijan lähdekieli. (Jantunen 2011: 93, Jantu-

nen ym. 2014: 66–67.). 

 

Kaikista eniten oppijankielen tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota taustamuuttu-

jiin, jotka ovat oppijan äidinkieli ja taitotaso. Tieto oppijoiden lähdekielistä mahdol-

listaa esimerkiksi siirtovaikutuksen tutkimuksen. Tieto taitotasoista taas esimer-

kiksi taitotasoittaisen vertailun. Sen lisäksi, että tiedot tarjoavat tutkijalle mahdolli-

suuksia esimerkiksi rajata tai vertailla aineistoaan, tarjoavat ne myös mahdollisuu-

den tulkita tutkimustuloksia mahdollisimman läpinäkyvästi. Tutkimuksessani huo-

mio kiinnittyy Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin, joiden mukaan olen ai-

neistoni luokitellut ja joihin taitotasojen välisen vertailuni perustan. Kaikki aineis-

toni tekstit on arvioitu Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) taitotasokuvausten 

mukaisesti vähintään kaksi kertaa. Tekstintuottajaan liittyviin taustamuuttujiin lu-

keutuva taitotaso on lähinnä kuvaus tekstin tasosta, ei oppijan tasosta. Yhdeltä op-

pijalta saattaa olla tekstejä, jotka on arvioitu useille eri taitotasoilla.  (Jantunen 

2011: 93, Jantunen ym. 2014: 67.) 
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Tutkimuksessani lähdekielellä tarkoitan oppijan äidinkieltä. Muita vastaavia ter-

mejä ovat esimerkiksi ykköskieli ja ensikieli (Kaivapalu 2005: 17). Tutkimukseni 

kannalta on merkityksellistä, että korpusaineistosta muodostuu laaja ja verrannol-

linen yleinen oppijankieliaineisto (ks. Jantunen ym. 2015: 67). On kuitenkin syytä 

muistaa, että kieltenväliset vaikutussuhteet eli siirtovaikutus määritellään useim-

miten yksilölliseksi oppijakohtaiseksi taustamuuttujaksi, mikä vaikuttaa väistä-

mättä myös minun tutkimukseeni ja tutkimustuloksiini (ks. Ellis 2008: 351; Jantu-

nen 2011: 93). Siirtovaikutuksen suhdetta tutkimustuloksiini käsittelen suppeasti 

luvussa 8.2.  

 

Taitotasojen ja oppijoiden äidinkielten lisäksi ICLFI:n tekstit on luokiteltu myös 

tekstilajin perusteella (ks. Jantunen 2011: 89). Tutkimuksessani en ole eritellyt teks-

tilajeja toisistaan. Aineistoni on monitekstilajinen ja sisältää tekstejä monista niin 

fiktiivisistä kuin ei-fiktiivisistäkin tekstilajikategorioista. Monilajinen korpus antaa 

kielivariantista, tässä tapauksessa oppijansuomesta, monipuolisemman kuvan kuin 

yksilajinen korpus.  Siksi onkin mahdollista, että tekstilajien laaja kirjo luo haasteita 

minunkin tutkimukselleni, sillä tekstilajit saattavat poiketa toisistaan huomatta-

vasti, mikä tuo lisähaasteita vertailuun. Joidenkin lähdekielten kohdalla jokin tietty 

tekstilaji voi yliedustua, kun taas toisen kielen kohdalla tekstilaji voi aliedustua. Ai-

neistoni eri tekstilajeja edustavien tekstien määriä ei ole tasattu. (Jantunen 2011: 

88, 90; Jantunen ym. 2014: 67.) 

 

 

2.3. Eurooppalainen viitekehys 

 

Eurooppalainen viitekehys on luotu pohjaksi oppijoiden kielitaidon edistymisen 

seurantaan. Eurooppalaisen viitekehyksen puitteissa oppijat nähdään sosiaalisina 

toimijoina, eli kielenkäyttäjällä on vuorovaikutustilanteessa suoritettavanaan mää-

rätty tehtävä. Ennen kaikkea viitekehyksen taitotasokuvaus kuvaa sitä, mitä kie-

lenoppijan tulisi pystyä kielellä tekemään ja mitä tietoja ja taitoja hänen on kehitet-

tävä. (Lesonen 2013: 3–4.) Eurooppalainen viitekehys kuvaa funktioita, jotka ovat 

kielenkäytön kannalta olennaisia kielestä riippumatta, mikä on aiheuttanut kritiik-

kiä taitotasokuvauksia kohtaan (Little 2007: 647; Alderson 2007: 660).  



 12 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset jakautuvat kolmeen tasoon: A, B 

ja C. A-tasolla oleva oppija on perustason kielenkäyttäjä, B-tason oppija on itsenäi-

nen kielenkäyttäjä ja C-tason oppija on taitava kielenkäyttäjä. Lisäksi A-, B- ja C-ta-

sot jaetaan alatasoihin: alkeistasoon (A1), selviytyjän tasoon (A2), kynnystaitota-

soon (B1), osaajan tasoon (B2), taitajan tasoon (C1) ja mestarin tasoon (C2). Tasojen 

lisäksi Eurooppalaisen viitekehyksen avulla on mahdollista arvioida kielenkäyttöä 

yksityiskohtaisemmin: kirjoittamista, ymmärtämistä ja puhumista. (Eurooppalai-

nen viitekehys 2003: 47; Lesonen 2013: 5.) Tutkimusaineistoni on luokiteltu Eu-

rooppalaisen viitekehyksen (2003) taitotasokuvausten perusteella tasoihin A2, B1 

ja B2. ICLFI:n tekstit on arvioitu vähintään kaksi kertaa. Epäselvissä tapauksissa 

teksti on arvioitu kolmannen kerran.  (Jantunen & Pirkola 2015: 96.) 

 

A2-tason oppija kykenee kirjoittamaan esimerkiksi lyhyitä muistiinpanoja, viestejä 

tai lyhyen kirjeen. B1-tason oppija pystyy tuottamaan yksinkertaista sekä yhte-

näistä tekstiä itseä kiinnostavista aiheista, ja B2-tason oppija pystyy kirjoittamaan 

kirjoitelman tai raportin, jossa perustellaan, ja kirjeitä, joissa pystytään ilmaise-

maan henkilökohtaista merkitystä. Tarkemmin kuvailtuna A-tason oppija kykenee 

tuottamaan yksinkertaisia, irrallisia ilmauksia ja lauseita ja kykenee yhdistämään 

niitä tavanomaisilla sidesanoilla. B1-tason oppija taas kykenee tuottamaan yhtenäi-

siä tekstejä tavallisista aiheista yhdistämällä lyhyempiä, yksinkertaisia ilmauksia 

yhtenäiseksi tuotokseksi. B2-tasolla, eli osaajan tasolla, oppija kykenee tuottamaan 

selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä erilaisista itseään kiinnostavista aiheista sekä 

tuottamaan yhteenvetoja ja arvioimaan useista lähteistä poimimiaan tietoja ja pe-

rusteluja. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 50–51, 96; Lesonen 2013: 5–6.) 

 

Gerard Westhoff on esittänyt vuonna 2007 kritiikkiä viitekehyksestä. Westhoffin 

kritiikki kohdistuu kieliopin huomioimiseen viitekehyksessä. Hän toteaakin, että 

viitekehys jättää avoimeksi, mitä kieliopillisia asioita oppijan tulisi hallita, jotta tämä 

voisi saavuttaa tasoilla vaaditut viestinnälliset tavoitteet. Eurooppalainen viiteke-

hys ei ota kantaa kieliopin hallitsemiseen. Eurooppalainen viitekehys on esittänyt 

kielestä riippumattoman kuvauksen oppijan hallitsemista kielellistä rakenteista (ks. 

taulukko 3), mutta viitekehyksessä myönnetään, että kaikkiin kieliin soveltuvaa as-
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teikkoa ei käytännössä voida laatia. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 161; West-

hoff 2007: 676, Lesonen 2013: 8.) Vaikka Eurooppalainen viitekehys esittääkin mal-

lin kieliopillisesti virheettömyydestä, uskoakseni tarvitaan lisää tarkentavaa tutki-

mustietoa opittavien kielten ilmiöistä, kuten objekteista.   

 

TAULUKKO 3. Kieliopillinen virheettömyys Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan 

(Eurooppalainen viitekehys 2003: 161). 

 

A2 

Käyttää joitakin yksinkertaisia rakenteita oikein, mutta tekee silti systemaatti-

sesti virheitä perusrakenteissa, esimerkiksi sekoittaa aikamuotoja ja tekee kong-

ruessivirheitä. Viesti tulee kuitenkin yleensä selväksi.  

B1 

Käyttää yleensä tutuissa tilanteissa melko virheettömästi ulkoa opettelemiaan, 

usein esiintyviä jokapäiväisiä ilmauksia ja lauserakenteita. / Rakenteet ovat jok-

seenkin virheettömiä tutuissa kielenkäyttötilanteissa. Kielen hallinta on yleensä 

hyvä, mutta äidinkielen vaikutus on selvästi havaittavissa. virheistä huolimatta 

viesti tulee selväksi. 

B2 

Hallitsee rakenteet suhteellisen hyvin. Virheet eivät aiheuta väärinkäsityksiä. / 

Hallitsee rakenteet hyvin. Satunnaisia lipsahduksia, epäsystemaattisia virheitä 

sekä vähäisempiä puutteita saattaa esiintyä lauserakenteissa. Ne ovat kuitenkin 

harvinaisia, ja puhuja saattaa korjata niitä jälkeenpäin.  
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2.4. Annotointi 

 

ICLFI on kieliopillisesti annotoitu ja virheannotoitu korpus. Annotoinnilla tarkoite-

taan lingvistisen metatiedon sisällyttämistä korpukseen. Kyse voi olla esimerkiksi 

saneiden kieliopillisista funktioista tai virheistä. Käyttämäni korpusaineisto on vir-

heannotoitu, kuten on ollut tyypillistä oppijankielen korpusten annotoinnissa (ks. 

Granger 2004). Kansainvälinen oppijansuomen korpus on virheannotoinnin lisäksi 

myös annotoitu kieliopillisesti. (Jantunen 2011: 98–99.) Korpusaineiston annotoin-

nin johdosta minun on ollut mahdollista poimia aineistostani kaikki morfosyntakti-

set objektivirheet ja oikein käytetyt objektit. Olen käynyt kaikki virhetapaukset läpi 

käsin varmistaakseni aineistoni osuvuuden. Tarvittaessa olen rajannut aineistoni 

ulkopuolelle tapauksia, jotka eivät sovi tutkimukseeni. Aineistossani esiintyi esi-

merkiksi elatiiveja, jotka on koodattu morfosyntaktisesti virheettömiksi objekteiksi, 

vaikka elatiivi ei kuulu objektin sijoihin (ks. VISK § 925).  

 

Suuren korpusaineiston annotointi käsin olisi hyvin työlästä, joten ICLFI on koo-

dattu puoliautomaattisesti. Oppijoiden kirjoittamat tekstit on ensin siirretty Micro-

soft Word -tekstinkäsittelyohjelmaan, jossa oikeinkirjoitusvirheet ja taivutusmuo-

tojen ongelmat on poistettu. Virheiden korjaamisen jälkeen tekstitiedostot on siir-

retty Connexorin Fi-fdg-jäsentimeen, joka lemmatisoi ja koodaa aineiston mor-

fosyntaktisesti automaattisesti. Prosessin jälkeen tekstiin palautuvat suomenoppi-

joiden tuottamat virheelliset muodot Lemmatisoinnin ja morfosyntaktisen koo-

dauksen jälkeen tekstiin on voinut jäädä virheitä, joten aineisto on tarkistettu ma-

nuaalisesti. Tutkimuksessa käyttämäni aineisto on täten tarkistettu kaksi kertaa.  

(Jantunen 2011: 98–99; Jantunen ym. 2014: 68–71.) 

 

Kansainvälisessä oppijansuomen korpuksessa käytetty virheiden luokittelu perus-

tuu virheiden luonteeseen. Virhe voi olla esimerkiksi sanastollinen tai syntaktinen. 

Tutkimukselleni olennaisin virheiden yläkategoria on morfosyntaktiset virheet, joi-

hin kuuluvat viittaussuhteet, possessiivisuffiksi, kongruenssi, subjektin sija ja luku, 

objektin sija ja luku, predikatiivin sija ja luku, adverbiaalin sija ja luku sekä rektio 

(Brunni ym. 2015: 144). Näistä tutkimusaineistooni olen valikoinut objektin sija- ja 
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lukuvirheet (ks. luvut 2 ja 3.2.). ICLFI:n virheiden tarkat kuvaukset ja virhekatego-

rioiden määrittelyt ja koodaamisen perusteet on esitetty virhekoodausmanuualissa 

(ks. ICLFI-manuaali), jotta virhekoodaajasta johtuva subjektiivisuus saataisiin häi-

vytettyä. Joitain tapauksia on myös pohdittu useiden tutkijoiden kesken. (Jantunen 

ym. 2014: 71–72.)  

 

Objektin morfosyntaktisissa virheissä koodit ovat esimerkiksi mallia <err= U’mak-

karaa’_MSYN _OBJ_PTV>, jossa on ilmaistu virheetön muoto (makkaraa), virheen 

kategoria (MSYN eli morfosyntaktinen virhe), lauseenjäsen (OBJ eli objekti) ja sija-

muoto (PTV eli partitiivi) (ICLFI-manuaali: 12). ICLFI:ssa esimerkiksi objektin mor-

fosyntaktisella partitiivivirheellä tarkoitetaan virhettä, jossa suomenoppija on tuot-

tanut partitiivin sijaan virheellisen sijamuodon, kuten genetiivin. Siksi onkin syytä 

muistaa, että virhetapauksia käsiteltäessä esimerkiksi partitiivivirheellä ei tarkoi-

teta muotoa, jossa oppija olisi tuottanut virheellisesti partitiivin, vaan toisin päin.  
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3. TUTKIMUSMETODIT JA TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Tutkimukseni kannalta on kolme tärkeää tutkimusmetodia: virheanalyysi, potenti-

aalisen esiintymisen analyysi ja kielitaidon tarkkuuden kehityksen mallintaminen, 

jotka esittelen seuraavissa alaluvuissa. Esittelen seuraavissa alaluvuissa ensin sup-

peasti oppijankielen tutkimuksen taustaa, minkä jälkeen käyttämiäni metodeja ja 

niihin liittyvää teoreettista viitekehystä.   

 

 

3.1. Oppijansuomen tutkimuksesta  

 

Kielenoppijoiden tuottamaa kieltä on kuvattu jo paljon oppijanenglannin kaltaisten 

indoeurooppalaisten kielten osalta. Ei-indoeurooppalaisten oppijankielten tutki-

mus, kuten oppijansuomen tutkimus, on jäänyt indoeurooppalaisia kieliä huomat-

tavasti vähemmälle. Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen kaltaisen sähköisten 

aineistojen on osaltansa tarkoitus paikata tutkimusaukkoa. Viime vuosina oppijan-

suomesta tehtyjen tutkimusten määrä on lisääntynyt. (Jantunen 2007: 67–68.)  

 

Oppijankielen korpustutkimusten tehtävänä on kuvata niin tapauskohtaisesti kuin 

yleisemmälläkin tasolla oppijankielen lainalaisuuksia. Jos jokin kielen ilmiö esiintyy 

useissa lähdekielissä, on ilmiötä mahdollista pitää laaja-alaisena tendenssinä oppi-

jankielessä. Pro gradu -tutkielmassani onkin kyse yleisemmän tason oppijansuo-

men kuvauksesta. Vaikka virheanalyysin ongelmista (ks. luku 3.4.) on ollut paljon 

puhetta, on se yleistynyt yhdeksi merkittävimmistä tavoista analysoida oppijan-

kieltä. Näin myös oppijansuomen tutkimuksessa. Oppijankielen tutkimukselle onkin 

tyypillistä, että kielivariantista tehdään ensin kvantitatiivisia huomioita ja myöhem-

min niitä täydennetään kvantitatiivisilla tuloksilla. Tyypillisiä havaintoja oppijan-

kielen tutkimuksessa ovatkin kielenainesten liikakäyttö tai alikäyttö (ks. Ellis 

1994a). (Jantunen 2007: 71, 74.)  
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Yksi oppijankielen suosituimmista analyysimenetelmistä on tällä hetkellä korpus-

pohjainen virheanalyysi3. Laajempien kokonaisuuksien avulla pyritään havaitse-

maan oppijankielen yleisiä tendenssejä. Näin on myös oppijansuomen tutkimuk-

sena, etenkin kun laajat ICLFI:n kaltaiset sähköiset korpusaineistot ovat mahdollis-

taneet korpuspohjaisen virheanalyysin toteuttamisen (ks. luvut 2.2. ja 3.4.). Korpus-

tutkimukselle on tavanomaista, että tutkitaan kielelle tyypillisiä ja toistuvia raken-

teita, mikä vaatii perehtymisen kielen elementtien frekvensseihin.  Seppälän (2013) 

tapaan en käytä tutkimuksessani tilastollisia testejä, vaan pro gradu -tutkielmassani 

on kyse frekvensseihin perustuvasta deskriptiivisestä katsauksesta. (Jantunen 

2007: 85; Seppälä 2013: 317.) 

 

Oppijansuomesta on tehty tähän päivään mennessä lukuisia korpustutkimuksia. 

Tutkimusten aiheet ovat vaihdelleet fraseologiasta aina lausetyyppeihin ja sanasto-

tutkimukseen. Esimerkiksi Seppälä (2013: 315) kuvailee kansainväliseen oppijan-

suomen korpukseen pohjautuvalla pro gradu -tutkimuksellaan oppijoiden ketjuun-

tuvia verbirakenteita.  Spoelman (2013: 6) on selvittänyt väitöstutkimuksessaan 

suomenoppijoiden partitiivin käyttöä. Spoelmanin aineisto niin ikään on peräisin 

ICLFI:sta (Spoelman 2013: 6). Spoelmanin tapaan myös Roth on tarkastellut oppi-

jansuomen partitiivia. Sen sijaan esimerkiksi Määttä on tutkinut suomen kielen pai-

kallissijojen oppimista (Jantunen & Piltonen 2009: 451). Varrio (2014: 3–4) taas sel-

vitti samaan korpukseen pohjautuvassa pro gradu -tutkimuksessaan, millaisia eroja 

natiivien ja ei-natiivien kielenkäyttäjien välillä on sanoa-lekseemin fraseologisessa 

käytössä. 

 

Kuten edellä luetelluista tutkimuksista selviää, laaja annotoitu oppijankielen kor-

pusaineisto taipuu moneen tarkoitukseen: niin yksityiskohtaiseen laadulliseen tut-

kimukseen kuin laajempia kehityskulkuja ilmaisevaan kvantitatiiviseen tutkimuk-

seen. Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen (ks. luku 2.2.) lisäksi oppijan-

suomesta on olemassa muitakin korpuksia. Esimerkiksi Ilmari Ivaska (2015) on to-

teuttanut väitöstutkimuksenaan korpusvetoisen avainrakenneanalyysin edistynei-

                                                 
3 Engl. computer-aided error analysis (ks. Granger 1998 tai Jantunen 2007: 85.) 



 18 

den suomenoppijoiden korpuksesta (LAS2). LAS2 on osa vuonna 2007 Turun yli-

opistossa käynnistettyä tutkimushanketta, jossa on kerätty suomea toisena kiele-

nään käyttävien yliopisto-opiskelijoiden tuottamia tekstejä (Ivaska 2015: 58–59).  

 

Oppijankielisten aineistojen koonti ja analysointi luovat osiltansa koko ajan entistä 

tarkempaa kuvaa suomen kielestä. Oppijansuomen analysointi antaa mahdollisuu-

den päästä yhä lähemmäksi oppijankielen luonteen ymmärtämistä. Oppijansuomen 

tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi oppimateriaaleissa, sanakirjoissa 

sekä opetustyössä. Korpuksen laatu vaikuttaa, mihin tutkimustarkoituksiin säh-

köistä tutkimusaineistoa voidaan käyttää. (Jantunen & Piltonen 2009: 456; Jantunen 

& Pirkola 2015: 101.) 

 

Seuraavaksi kuvailen tutkimuksen kulun mukaisessa järjestyksessä, millaisia tutki-

musmetodeja hyödynnän ja millaiseen teoreettiseen taustaan metodini pohjaavat.  

 

 

3.2. Virheiden hakeminen ja luokittelu 

 

Olen rajannut aineistoni objektin morfosyntaktisiin virheisiin.  Olen poiminut ai-

neistoni ICLFI:sta WordSmith Tools -tietokoneohjelman hakutoiminnolla, joka mah-

dollistaa koodien perusteella korpuksesta tehtävät haut (ks. Scott 2004). Virhean-

notoinnissa suomenoppijoiden tuottamiin teksteihin on lisätty virhekoodi heti mor-

fologisen koodin perään. Näin tietoa korpuksesta voi hakea niin morfologisella koo-

dilla kuin virhekoodillakin. Aineistoni kannalta olennaisinta on, että koodeja pystyy 

myös yhdistämään ohjelman hakutoiminnossa. Esimerkiksi haussa voi yhdistää tie-

don suomenoppijan tuottamasta muodosta ja tiedon siitä, mikä muodon olisi pitänyt 

olla. (Jantunen ym. 2014: 74–75.)  

 

Olen tehnyt hakuja yhdistelemällä morfosyntaktisen objektin virhekoodin, 

*<err*OBJ, variaatioita kieliopillisen koodin, @OBJ_, variaatioihin (ks. ICLFI-manu-

aali). Joissain tapauksissa kaikki tarvittava metatieto ei ole saatavilla pelkässä vir-

hekoodissa tai kieliopillisessa koodissa. Esimerkiksi, kun nominin luku on koodattu 
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kieliopilliseen koodiin, ei sitä ole uudestaan koodattu virhekoodiin. Tällöin haussa 

joudutaan yhdistämään sekä kieliopillinen koodi että virhekoodi.  

 

Ensin olen hakenut ICLFI:sta kaikki objektin virhetapaukset edellä mainitulla virhe-

koodilla. Olen käynyt kaikki virhekoodatut tapaukset läpi manuaalisesti ja erotellut, 

minkä sijamuodon oppija on valinnut ja tuottanut virheettömän muodon sijaan.  Sit-

ten olen eritellen hakenut edellä mainitulla kieliopillisella koodilla kaikkien objektin 

sijamuotojen eli nominatiivin, genetiivin, partitiivin ja akkusatiivin (ks. VISK § 925) 

perusteella kaikki tapaukset, joissa oppija on tuottanut objektin. Tällöin olen saanut 

tulokseksi kaikki tapaukset, joissa oppija on tuottanut esimerkiksi partitiivimuotoi-

sen objektin, oli se sitten väärin tai oikein. Lopuksi olen vähentänyt relevantit vir-

heelliset muodot esimerkiksi kaikista hakemistani partitiivimuotoisista objekteista. 

Relevanteilla muodoilla tarkoitan esimerkiksi genetiivin sijaan tuotettuja partitii-

veja. Kun virheelliset muodot on vähennetty kaikista partitiivimuotoisista objek-

teista, jäljelle jäävät morfosyntaktisesti virheettömät partitiivimuotoiset objektit. 

Edellä kuvailtu hakuprosessi on toistettu jokaisen käsitellyn taitotason kohdalla.  

 

Olen luokitellut objektit neljään objektin sijamuotoihin perustuvaan ryhmään haku-

jen perusteella. Olen käynyt manuaalisesti läpi kaikki tapaukset ja luokitellut oppi-

joiden tuottamat virheelliset muodot alaryhmiin oppijoiden tuottamien virheellis-

ten sijamuotojen ja lukujen perusteella. Kansainvälisessä oppijansuomen korpuk-

sessa esiintyvät virhetapaukset jaetaan yhdeksään pääluokkaan (ICLFI-manuaali: 

3–4). Pääluokat prosenttiosuuksineen suhteessa toisiinsa ovat esiteltynä taulukossa 

4. Taulukkoon 4 perustuvat ympyrädiagrammit ovat nähtävillä liitteessä 1.  
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TAULUKKO 4. ICLFI:n virheiden pääkategoriat ja niiden prosenttiosuudet virheiden 

yhteismäärästä taitotasoittain. (ICLFI-manuaali: 3–4, Brunni ym. 2016.) 

ICLFI:n virheiden pääryhmät A2 B1 B2 

Ortografiset virheet 15 % 21 % 22 % 

Fonologiset virheet 8 % 6 % 6 % 

Morfofonologiset virheet 7 %  6 % 5 % 

Morfologiset virheet 14 % 10 % 9 % 

Morfosyntaktiset virheet 27 %  27 % 27 % 

Syntaktiset virheet 4 % 5 % 5 % 

Leksikaaliset virheet 20 % 17 % 18 % 

Fraseologiset virheet 3 % 6 % 6 % 

Selittämättömät virheet 2 % 2 %  2 %  

 

Oppijoiden tuottamien virheiden määrät vähenevät suhteessa sanemäärään taitota-

sojen A2–B2 välillä (Brunni ym. 2016). Kuten taulukossa 4 on esitetty, oppijoiden 

tuottamien morfosyntaktisten virheiden määrä ei pienene suhteessa taitotasolla 

esiintyviin muihin virheisiin. Esimerkiksi morfologisten virheiden ja morfofonolo-

gisten virheiden määrät pienenevät suhteessa muihin virheisiin.  

 

ICLFI:ssa esiintyvät morfosyntaktiset virheet jakautuvat seitsemään eri kategori-

aan. Lauseenjäsenten sija- ja lukuvirheiden lisäksi morfosyntaktisiin virheisiin lue-

taan myös viittausuhdevirheet, kongruenssivirheet ja rektiovirheet (ICLFI-manu-

aali: 3–4, Jantunen ym. 2014: 72). Taulukossa 5 on nähtävillä tutkimusaineistoni ra-

jauksen mukaisesti ICLFIn morfosyntaktiset virhekategoriat ja virhekategorioiden 

prosenttiosuudet suhteessa toisiinsa Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) taitota-

soilla A2, B1 ja B2.  Morfosyntaktiset virheet on esitettynä myös ympyrädiagram-

missa liitteessä 2.  
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TAULUKKO 5. Morfosyntaktiset virhekategoriat ja virheiden prosenttiosuudet mor-

fosyntaktisten virheiden yhteismäärästä taitotasoittain. (ICLFI-manuaali: 3–4).  

Morfosyntaktiset alaluokat A2 B1 B2 

Viittaussuhde, possessiivisuffiksi 19 % 12 % 18 % 

Kongruenssi (verbi + määrite) 24 % 27 % 27 % 

Subjektin sija ja luku 8 % 8 % 8 % 

Objektin sija ja luku 21 % 21 % 18 % 

Predikatiivin sija ja luku 10 % 10 % 12 % 

Adverbiaalin sija ja luku 17 % 18 % 14 % 

Rektio 3 % 4 % 3 % 

 

Kuten taulukossa 5 on esitetty, objektin morfosyntaktisten virheiden prosentti-

osuus suhteessa muihin morfosyntaktisiin virheisiin ei pienene tasojen A2 ja B1 vä-

lillä, mutta laskee kolmella prosenttiyksiköllä tasojen B1 ja B2 välillä. Muissakin ryh-

missä muutosta tapahtuu hyvin maltillisesti, ja morfosyntaktisten virheiden osuu-

det suhteessa toisiinsa pysyvät kaikilla aineistoni taitotasoilla hyvin samanlaisina. 

Morfosyntaktisten objektivirheiden ryhmän suuruus kaikilla käsittelemilläni taito-

tasoilla voi olla merkki siitä, että oppijat kokevat suomen kielen objektin morfosyn-

taksin, todennäköisesti sijanvalinnan, haastavaksi. Tasojen B1 ja B2 välillä tapah-

tuva pieni muutos taas voi olla merkki siitä, että juuri kyseisten tasojen välillä ta-

pahtuu notkahdus kohti yhä parempaa objektin sijajärjestelmän hallintaa. Pelkkä 

suuren ryhmän prosenttiosuuksien ilmaiseminen suhteessa muihin virheisiin ei 

vielä paljasta, tapahtuuko virheryhmän sisällä muutosta. Tähän kysymykseen ja 

edellä esittämiini hypoteeseihin pureudun luvuissa 5 ja 6. 

 

Virhekategoriat ja tyypit ovat esiteltyinä taulukossa 6.  Olen luokitellut morfosyn-

taktiset objektivirheet neljään virhekategoriaan.  
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TAULUKKO 6. Objektin morfosyntaktisten virheiden kategoriat ja virhetyypit. 

OBJEKTIN MORFOSYNTAKTISTEN VIRHEIDEN KATEGORIAT 

Partitiivivirhe Genetiivivirhe 

Partitiivin sijaan tuotettu gene-

tiivi 

Genetiivin sijaan tuotettu parti-

tiivi 

Partitiivin sijaan tuotettu nomi-

natiivi 

Genetiivin sijaan tuotettu nomi-

natiivi 

Partitiivin sijaan tuotettu akku-

satiivi 

Genetiivin sijaan tuotettu akku-

satiivi 

Partitiivin sijaan tuotettu muu 

kuin objektin sija 

Genetiivin sijaan tuotettu muu 

kuin objektin sija 

Väärä partitiivin luku Väärä genetiivin luku 

Nominatiivivirhe Akkusatiivivirhe 

Nominatiivin sijaan tuotettu par-

titiivi 

Akkusatiivin sijaan tuotettu 

partitiivi 

Nominatiivin sijaan tuotettu ge-

netiivi 

Akkusatiivin sijaan tuotettu ge-

netiivi 

Nominatiivin sijaan tuotettu ak-

kusatiivi 

Akkusatiivin sijaan tuotettu no-

minatiivi  

Nominatiivin sijaan tuotettu 

muu kuin objektin sija 

Akkusatiivin sijaan tuotettu 

muu kuin objektin sija 

Väärä nominatiivin luku Väärä akkusatiivin luku 

 

Kuten taulukossa 6 on esitetty, aineistossani esiintyy neljäntyyppisiä morfosyntak-

tisia objektivirheitä: partitiivivirheitä, genetiivivirheitä, nominatiivivirheitä ja akku-

satiivivirheitä. Objektin morfosyntaktiset virhekategoriat jakautuvat lisäksi viiteen 

virhetyyppiin. Objektin morfosyntaktisella virheellä tarkoitan aina tapausta, jossa 
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oppija on tuottanut väärän sijamuodon virheettömän sijamuodon sijaan. Esimer-

kiksi partitiivin sijaan tuotettu genetiivi on partitiivivirhe, kuten on taulukossa 5 

nähtävillä. Lisäksi mukana on myös lukuvirheitä, joissa esimerkiksi monikkovir-

heellä tarkoitetaan tapausta, jossa suomenoppija on tuottanut monikon sijaan yksi-

kön. Akkusatiivin lukuvirheellä tarkoitan virheellistä valintaa monikkomuotoisen ja 

yksikkömuotoisen persoonapronominin väliltä (ks. VISK § 81). Luokittelu perustuu 

objektilausekkeen edussanan sijamuotoon, johon kiinnitän ensisijaisen huomioni 

tutkimuksessani. Olen lisäksi tehnyt huomioita myös edussanan määritteistä lu-

vussa 6. Virheryhmiin luokittelu ja virhetyypit perustuvat suomen kielen objektin 

morfosyntaktisiin sääntöihin (ks. luku. 4.1.).  

 

ICLFI:n virheannotointisysteemi sallii virheiden päällekkäisyyden huomioinnin. 

Koodauksessa on huomioitu virheen useammat tulkintamahdollisuudet. Myös ob-

jektin morfosyntaktisissa virhekoodeissa on annettu useita vaihtoehtoja, jotka mah-

dollistavat monitulkintaisuuden huomioimisen. (Jantunen ym. 2014: 74.) Olen esit-

tänyt luvussa 6 jokaisen virheryhmän kohdalla mahdolliset päällekkäiset virheet ja 

tulkintaongelmat.   

 

 

3.3. Potentiaalisen esiintymisen analyysi 

 

Hakujen ja luokittelun jälkeen olen laskenut virheiden ja oppijoiden tuottamien vir-

heellisten muotojen avulla niin potentiaaliset esiintymät kuin suhteelliset esiinty-

mätkin, toisin sanoen olen toteuttanut potentiaalisen esiintymisen analyysin. Poten-

tiaalisen esiintymisen analyysilla tarkoitetaan laskentamenetelmää, jota voidaan 

käyttää esimerkiksi sähköisessä aineistossa esiintyvien virheiden suhteellisten 

esiintymien määrittämisessä. Thewissen (2015: 22) käyttää menetelmästä englan-

ninkielistä termiä potential occasion analysis, josta on myöhemmin käytetty suo-

menkielistä vastinetta potentiaalisen esiintymisen analyysi (Brunni ym. 2016).  

 

Tänä päivänä sähköisessä muodossa olevaa tutkimusaineistoa on saatavilla yhä 

enemmän, minkä johdosta korpuksiin pohjautuva tutkimuskin on lisääntynyt (ks. 
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Sardinha 1999: 1). Kielenoppijoiden kielitaidon tarkkuutta on usein mitattu ja kieli-

taidon kehitystä kuvattu korpuspohjaisen virheanalyysin avulla (ks. Wulff & Gries 

2011: 62–63). Tällaisessa analyysissa tutkimusaineistossa olevat oppijoiden tuotta-

mat virhetapaukset on usein suhteutettu tutkittavan aineiston sanemäärään. Tällöin 

on voitu karkeasti mallintaa frekvenssien avulla, millä tavalla oppijat ovat virheitä 

tuottaneet. Mallinnus on mahdollistanut esimerkiksi taitotasojen välisen vertailun. 

Menetelmä on suosittu, eikä sen hyötyä ja käytännöllisyyttä etenkään kvantitatiivi-

sessa oppijankielen tutkimuksessa voida kiistää.  (Thewissen 2015: 143–144.) 

 

Potentiaalisen esiintymisen analyysi nojaa vahvasti virheannotoituun, tässä tutki-

muksessa oppijansuomen, korpusaineistoon (ks. luku 2.2.). Sen sijaan, että lasket-

taisiin oppijankielen korpusaineistosta esiintyvästä tekstistä virheet suhteessa 

tekstin sanemäärään, potentiaalisen esiintymisen analyysissa laskutoimituksen ni-

mittäjä rajoitetaan virheen potentiaalisten esiintymien ympäristöön. Potentiaalisen 

esiintymisen analyysin tulokseksi saadaan potentiaalisen virheen indeksi (potential 

error index), jota nimitän tutkimuksessani suhteelliseksi esiintymäksi (ks. 

Thewissen 2015: 143). Virheiden suhteellinen esiintymä viittaa suhdelukuun, jossa 

osoittajana on tutkitun virheen esiintymisten määrä ja nimittäjänä on niiden sanei-

den määrä, joissa virhe olisi voinut esiintyä. (Schachter & Celce-Murcia 1977: 446; 

Thewissen 2015: 49.). Objektivirheiden ja virheettömien objektien summaa, eli ta-

pauksia, joissa virhe olisi voinut esiintyä, nimitän tutkimuksessani potentiaalisiksi 

esiintymiksi.  

 

Menetelmää on hyvin harvoin käytetty tietokonepohjaisessa oppijankielen virhe-

analyysissa (Thewissen 2015: 22).  Vaikka potentiaalisen esiintymisen analyysi ei 

ole yhtä yksityiskohtainen kuin pakollisen esiintymisen analyysi (obligatory oc-

casion analysis), on se lupaava menetelmä virheiden tarkkuuden kehityksen mää-

rittämiseen. Pakollisen esiintymisen analyysi on menetelmä, jossa määritellään 

kohdekielen ilmiö, jossa konteksti vaatii saneen tiettyyn muotoon. Pakollinen esiin-

tymä lasketaan asettamalla nimittäjäksi virheettömät tapaukset ja osoittajaksi ta-

pausten, joissa oikean muodon olisi tullut esiintyä ja tapausten, joissa oppija on 

osannut tuottaa muodon oikein, summa. (Thewissen 2015: 49.) 
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Muutama vuosikymmen sitten tutkijat Scott ja Tucker (1974: 71) selvittivät, että 

toistaiseksi ei vielä ollut tehty oppijankielen tutkimusta, jossa perehdyttäisiin tiet-

tyjen virhetyyppien frekvenssiin suhteessa kyseisen virheen potentiaalisiin esiinty-

miin. Samankaltaisiin tuloksiin päätyivät myös tutkijat Schachter ja Celce-Murcia 

(1977: 446). Yhtenä mahdollisena syynä potentiaalisen esiintymisen analyysin vält-

telyyn voidaan mahdollisesti pitää aineiston laajuutta ja aineiston manuaalista kä-

sittelyä, mikä vaatisi todella suuren määrän työtä. Tästä syystä virheanalyysissa on 

usein pitäydytty yksinkertaisemmissa menetelmissä. (Ellis 1994a: 45–46; Thewis-

sen 2015: 49, 74–75.) 

 

Potentiaalisen esiintymisen analyysin kaltaisia menetelmiä ovat aiemmin Thewis-

senin (2015) lisäksi englanninkielissä tutkimuksessa hyödyntäneet Schachter 

(1974), Politzer ja Ramirez (1973), Harley ja King (1989) ja Engber (1995). Tutki-

musten aiheina ovat olleet englannin kielen relatiivilauseiden virheet, morfologian, 

syntaksin ja sanaston virheet, leksikaaliset verbivirheet sekä leksikaaliset virheet. 

(Thewissen 2015: 52.) Alustavaa tutkimusta morfologisesti rikkaasta suomen kie-

lestä ovat tehneet Sisko Brunni ja Valtteri Airaksinen Oulun yliopistosta sekä pro-

fessori Jarmo Jantunen Jyväskylän yliopistosta. XLIII Kielitieteen päivillä esitellyissä 

tutkimustuloksissa käsiteltiin objektien, fraseologian sekä määritteiden virheryh-

mien suhteellisten esiintymien kehitystä (Brunni ym. 2016.). Lisäksi Maria Huttu-

Hiltunen (2017: 1) on tehnyt pro gradu -tutkielmansa virolaisten suomenoppijoiden 

kirjoitelmissa olevista joka-, kuka- ja mikä-relatiivikonstruktioiden virheistä. Huttu-

Hiltunen on ottanut tutkimuksessaan huomioon potentiaalisen esiintymisen ana-

lyysin mukaisesti myös relatiivikonstruktioiden virheelliset tapaukset suhteessa 

kaikkiin relatiivikonstruktioiden esiintymiin (Huttu-Hiltunen 2007: 69–70).  

 

Korpusaineistosta tehtävä potentiaalisen esiintymisen analyysi vaatii kaksinkertai-

sesti koodatun aineiston (ks. luku 2.2.). Aineiston tulee olla sekä virhekoodattu että 

kieliopillisesti koodattu, jotta on mahdollista tietokonepohjaisesti laskea sekä vir-

heiden määrät että saneet, joissa virhe voisi mahdollisesti esiintyä (Thewissen 

2015: 143). Kaavassa 1 esittelen esimerkkitapauksen avulla, kuinka suhteellinen 

esiintymä lasketaan. Vasemmalla puolella kaavassa 1 on esitetty laskukaava 
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Thewissenin (2015: 144) mukaan ja oikealla puolella on esitettynä esimerkkita-

paus. Tutkimuksessani esitän suhteelliset esiintymät prosenttilukuina. Olen esitel-

lyt morfosyntaktiset virhekategoriat, kuten partitiivivirheet, tarkemmin luvussa 3.2. 

 

KAAVA 1. Suhteellisen esiintymän laskukaava.  

 

Virheiden määrä

Potentiaalisten esiintymien
määrä

→

Objektin morfosyntaktiset 
partitiivivirheet

Objektin morfosyntaktisten 
partitiivivirheiden ja morfosyntaktisesti
virheettömien partitiiviobjektien summa

 = Suhteellinen esiintymä (%)  

 

Potentiaalisen esiintymisen analyysin on tarkoitus tarjota uusi suunta korpuspoh-

jaiselle virheanalyysille. Ringbom (1987: 79) totesi jo 1980-luvun lopulla, että tut-

kijoiden tulisi hyödyntää potentiaalisten esiintymien konseptia kielentutkimuk-

sessa. Menetelmään liittyy tarkka nimittäjän valinta jokaiselle virhetyypille, millä 

mahdollistetaan parempi ja merkityksellisempi kuva kielellisen aineksen muodos-

tamisen onnistumisesta ja epäonnistumisesta. (Hawkins & Buttery 2010: 15; 

Thewissen 2015: 170.)  

 

Potentiaalisten esiintymien määrittelyyn ja valintaan liittyy kuitenkin pulmia. Po-

tentiaalisen esiintymisen analyysi vaatii vahvasti säännönmukaisuuteen nojaavan 

kielen ilmiön, jotta tulokset olisivat mahdollisimman selkeitä (Thewissen: 143–

144). Suomen kielen objektin morfosyntaksi nojaa vahvasti säännönmukaisuuteen 

(ks. VISK § 925–935), mutta siinäkin on oikkunsa.  Kaikissa tapauksissa ei välttä-

mättä ole selvää, onko kyse virheestä. Esimerkiksi aina ei ole selvää, onko oppija 

halunnut tuottaa partitiiviobjektin vai totaaliobjektin. Siksi olenkin rajannut aineis-

tostani pois tapauksia, joissa virhetyyppi ei ole selkeästi luokiteltavissa.  

 

Menetelmän tarkoituksena ei ole asettaa tarkkoja sääntöjä virheiden laskemiselle, 

vaan tarjota mahdollisuus mennä askelta pidemmälle kuin aiemmin nimittäjän va-

linnassa on menty. Siksi onkin jokaisen tutkijan omalla vastuulla valita omaan tut-

kimukseensa sopiva menetelmä. Potentiaalisen esiintymisen analyysi tarjoaa toimi-
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van ja arvokkaan metodin, joka on todettu käyttökelpoiseksi etenkin oppijanenglan-

nin tutkimuksessa. Thewissen (2017: 170) uskoo metodin soveltuvan erityisesti 

tutkimukseen, jossa tarkoituksena on mallintaa kielitaidon tarkkuuden kehitystä 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen välillä, mikä on juuri tämän tutkimuksen 

tarkoitus. (Thewissen 2015: 170–171.) Arvioin metodin käyttökelpoisuutta oppi-

jansuomen tutkimuksessa luvussa 7.1. 

 

 

3.4. Virheanalyysi 

 

Potentiaalisen esiintymisen jälkeen olen tarkastellut oppijoiden teksteistä poimit-

tuja morfosyntaktisesti virheettömiä objekteja ja morfosyntaktisia objektivirheitä 

ja kuvaillut niitä aineistoesimerkkien, kohdekielen normien eli Isossa suomen kie-

liopissa (VISK) esitettyjen suomen kielen objektisääntöjen, potentiaalisten ja suh-

teellisten esiintymien ja frekvenssien perusteella. Esitän tutkimukseni aineistoesi-

merkit konkordansseina eli tekstiriveinä, joissa on nähtävillä korpusaineistosta ha-

ettu morfosyntaktisesti virheellinen objekti ja sen koteksti eli ympäristö (Seppälä 

2013: 317; Sinclair 1991: 32). Esimerkkejä olen pyrkinyt kuvailemaan tarkasti ja 

kohdekielen normien puitteissa (ks. Sajavaara 1999: 116–117). Jokaisen aineisto-

merkin kohdalla lukee myös aineistoni tekstin tunnistekoodi (esim. VI0001), jossa 

kirjainyhdistelmä kertoo, mitä maasta oppija on kotoisin. Vaikka virheiden selityk-

sessä yleensä pyritään erottamaan äidinkielen aiheuttamat sekä kohdekielen ja ope-

tuksen aiheuttamat virheet, esitän niistä huomioita vain paikoin luvuissa 6 ja 7. Vir-

hetapausten käsittelyssä tutkimuksessani on kyse pitkälti partitiiviobjektin ja totaa-

liobjektin välisestä sijavalinnasta sekä totaaliobjektin sisäisestä sijavalinnasta. Kiin-

nitän huomiota myös objektin lukuun sekä muihin kuin objektin sijoihin. Suomen 

kielen objekteja ja oppijansuomen objekteista tehtyjä tutkimuksia käsittelen lu-

vussa 4.  

 

Oppijoiden virheiden kerääminen kirjallisista tuotoksista lukeutuu virheanalyysin 

perusmetodeihin (Sajavaara 1999: 118). 1960-luvun lopulla virheanalyysi, eli kieli-

tieteellisen tutkimuksen menetelmä, joka pyrkii tulkitsemaan kielenoppijoiden te-
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kemiä virheitä, syrjäytti kontrastiivisen analyysimenetelmän. Kontrastiiviselle ana-

lyysille on ominaista, että kahta tai useampia kielimuotoja vertaillaan kielten sa-

mankaltaisuuksien ja erilaisuuksien paljastamiseksi (Sajavaara 1999: 110). 1970-

luvulle mennessä virheanalyysista tuli oppijankielen tutkijoiden suosikki. 1970-lu-

vun lopulla virheanalyysia alettiin kritisoida, aivan kuten virheanalyysia edeltänyttä 

kontrastiivistakin analyysia. (Schachter & Celce-Murcia 1977: 44; Dagut & Laufer 

1982: 21; Thewissen 2015: 27.) Tutkimukseni kannalta on syytä ottaa huomioon, 

että virheanalyysissa on puutteensa. Virheanalyysia on kritisoitu metodisten ongel-

mien takia (Jantunen 2007: 68). Ellisin (2008: 46) mukaan virheanalyysin avulla 

saadaan tietoa ainoastaan kielioppijan käyttämistä muodoista. Virheanalyysilla on 

haastavaa havaita esimerkiksi, vältteleekö oppija jotain tiettyä muotoa. Tyypillisesti 

virheanalyysiä on kritisoitu, sillä siinä on usein keskitytty kiinnittämään huomiota 

kielenoppijan tekemiin virheisiin, eikä tällöin esimerkiksi oppijansuomesta muo-

dostu kokonaisvaltaista kuvaa (Pöllä 2012: 4–5). Martin (2006: 47) kirjoitti taan-

noin, että pelkkä tieto opiskelijan virheistä ei kanna kauas, joten tutkijan pitäisi kes-

kittyä myös tiedon prosessointiin ja muuttumiseen käytännön kielitaidoksi.  Siksi 

olenkin ottanut olennaisimmaksi osaksi virheanalyysiani potentiaalisen esiintymi-

sen analyysin, jonka avulla voin ottaa huomioon myös oppijoiden tuottamat virheet-

tömät muodot.  

 

Kaikesta huolimatta virheanalyysi on ollut ja on edelleenkin oppijankielen ja kie-

lenoppimisen tutkimuksen valtavirtaa (ks. Jantunen 2007: 68). Tutkimusmene-

telmä vahvasti nojaa siihen, että virheitä tutkimalla saadaan oppimisen kannalta 

olennaista tietoa (Corder 1981: 1). Tutkimuksessani on kyse osittain kontrastiivi-

sesta virheanalyysista, sillä oppijoiden tuottamat virheet rinnastetaan kohdekielen, 

eli suomen kielen, normitettuihin muotoihin (Corder 1981: 37). Corderin (ks. 1974 

tai 1976 tai Pöllä 2012: 5) mukaan virheanalyysiin liittyy viisi olennaista vaihetta: 

aineiston valinta, virheiden tunnistaminen, virheiden luokittelu, selittäminen ja lo-

pulta arvottaminen. Virheiden selittämistä on pidetty virheanalyysin tärkeimpänä 

vaiheena (Ellis & Barkhuizen 2005: 62).  

 

Thewissen (2015: 27–56) on toteuttanut Corderin (1974) viidestä virheanalyysin 

vaiheesta uudelleenarvion. Uudelleenarvion tarkoituksena on asettaa oppijankielen 
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virheanalyysi takaisin raiteilleen ja niin neutralisoida haittoja kuin ottaa oppia kri-

tiikeistä, joita vuosien varrella on tullut ilmi. Tutkimuksessani noudatan hyvin pit-

kälti Thewissenin suosituksia hyvästä ja toimivasta virheanalyysista. (Thewissen 

2015: 27–56.) 

 

Virheanalyysin ensimmäinen vaihe on aineistonkeruu, jossa hankitaan virhetapauk-

set, jotka tulevat olemaan virheanalyysin kohteita (James 1998: 19). Perinteisen vir-

heanalyysin aineistonkeruuta on usein moitittu siitä, että aineistonkeruuseen ei ole 

kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Epätarkka ja heterogeeninen aineisto on esimer-

kiksi johtanut tilanteeseen, jossa tutkimustuloksia on hankala tulkita ja oikeastaan 

mahdotonta toisintaa (ks. Ellis 1994b). Thewissen (2015: 28–31) on pyrkinyt tutki-

muksessaan varmistamaan, että perinteisen virheanalyysin aineistonkeruuseen liit-

tyvä kritiikki pystyttäisiin eliminoimaan tehokkaasti. Thewissenin (2015: 28) ta-

paan tässäkin tutkimuksessa on pyritty aineiston tarkkuuteen ja yhdenmukaisuu-

teen. Jokaisesta aineistoni tekstistä on saatavilla samat tiedot. Taustamuuttujien 

saatavuus ja määrittely lisäävät tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja vähentävät tulkin-

nanvaraisuuksia. Taustamuuttujat ja taustatiedot on esitelty luvussa 2.2. Usein vir-

heanalyyseissa on kerrottu esimerkiksi tekstien määrä, muttei sanamääriä (Thewis-

sen 2015: 28). Olen esitellyt aineistoni sanemäärät ja tekstien määrät luvussa 2.1.  

 

Jo virhetutkimuksen varhaisissa vaiheissa esimerkiksi Richards (1974) ja Ellis 

(1987) ovat tutkineet virheitä aineistosta, jossa yhdistyy useiden eri äidinkielisten 

tuottamia tekstejä. Tarkoitus ei siis ole tutkia lähdekielen vaikutusta, vaikkakin se 

on ollut yksi suosituimmista tavoista lähestyä oppijankieltä (Thewissen 2015: 28). 

Tutkimuksessani on Thewissenin (2015) tapaan tarkoitus vertailla kielitaidon tark-

kuuden kehitystä kielitaidon tason perusteella. Näkökulma on osoittautunut usein 

haastavaksi, sillä tutkijoilla ei ole ollut yhteistä tieteellistä terminologiaa ja luotetta-

vaa pohjaa oppijoiden tai aineiston tekstien taitotasojen määrittämiseksi. Esimer-

kiksi Thomas (1994) totesi jo yli kaksi vuosikymmentä sitten, että taitotason huo-

mioimatta jättäminen vaikuttaa huomattavasti tutkimustulosten tulkintaan. 

(Thewissen 2015: 28.) Tutkimusaineistoni tekstit on luokiteltu Eurooppalaisen vii-

tekehyksen (2003) taitotasokuvausten mukaisesti (ks. luku 2.3.).  
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Virheiden tunnistamista on perinteisessä virheanalyysissa usein pidetty itsestään-

selvyytenä. Hammarberg totesi 1970-luvun puolivälissä, että virheet ovat hyödylli-

siä juuri siksi, että ne ovat silmiinpistäviä ja täten helppo tunnistaa (Hammarberg 

1974: 191). Vaikka edellä mainittu Hammarbergin väittämä lieneekin totta ilmisel-

vien virheiden kohdalla (esimerkiksi Pekka lyö Tuomo), ovat toiset virheet taas huo-

mattavasti tulkinnanvaraisempia, eivätkä asetu Hammarbergin esittämään muot-

tiin. Edellä mainitussa Pekka lyö Tuomo -esimerkkilauseessa objekti on virheelli-

nen, sillä nominatiivi esiintyy totaaliobjektin sijana tyypillisesti, kun kyseessä on 

lause, jossa on 1. tai 2. persoonan imperatiivi tai jos kyseessä on passiivilause tai 

nesessiivirakenne (VISK § 934). Lauseessa tulisi olla partitiiviobjekti, sillä objektin 

tulee olla kyseissä kontekstissa aspektiltaan rajaamaton. Esimerkiksi Pekka syö kala 

-lauseessa objektin virhe on selvä, sillä edellä mainittujen perusteiden takia nomi-

natiivin yksikkömuoto ei ole mahdollinen, mutta ei ole selvää, mikä oppijan tavoit-

telema aspekti on: haluaako oppija ilmasta partiaalisuutta vai totaalisuutta. Toi-

saalta taas Pekka rakensi eilen kerrostalon -lauseessa totaaliobjekti on oikein, mutta 

epätodennäköinen, sillä kerrostalon rakentaminen päivässä ei liene yleistä. Tällöin 

jää tutkijan tai korpusaineistotapauksessa virhekoodaajan vastuulle päätellä, onko 

kyseessä virheellinen tapaus. Kyse on siis siitä, minkä tutkija tulkitsee virheeksi ja 

kuinka tutkimusasetelmassa virhe on määritelty. Ratkaistakseni ongelman olen va-

linnut Thewissenin tapaan (2015: 36) virheen kriteeriksi kielitaidon tarkkuuden eli 

kielenaineksen norminmukaisuuden kohdekieleen nähden. Olen ottanut myös huo-

mioon monitulkintaisuudet ja määritellyt mahdollisimman tarkasti kohdekielen 

normit (ks. luku 4.1.). 

 

Virheiden tunnistamisen jälkeen seuraava vaihe virheanalyysissa on virheiden luo-

kittelu. Luokittelu on olennainen osa virheanalyysiä, sillä se osaltansa ratkaisee, mil-

laista laskentamenetelmää virheiden määrän laskemisessa käytetään. Luokittelu 

riippuu vahvasti siitä, mitä tutkitaan: oikeinkirjoitusta, morfologiaa. kieliopilli-

suutta vai kenties sanastoa. Thewissen (2015) suositteleekin lähestymään virheitä 

deskriptiivisen virheluokittelun kautta (ks. Svartvik ym. 1973). Virheiden kuvailu 

tulisi jättää analyysivaiheen loppupuolelle, sillä kielen sisäiset tai kieltenväliset il-

miöt – tai niiden yhdistelmät – saattavat toimia selityksenä virheille. Tutkimuksessa 
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tulisi tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvä, millaisia virheitä missäkin tutkimuk-

sen osiossa käsitellään. (Thewissen 2015: 43–44.) Tutkimukseni luokittelua käsit-

telen tarkasti luvussa 3.2. Virheiden laskentamenetelmäksi olen valinnut potentiaa-

lisen esiintymisen analyysin, jota kuvailen luvussa 3.3.  

 

Perinteisessä virheanalyysissa virheitä on selitetty usein intuitioon pohjautuvasti 

kieltenvälisillä ja kielen sisäisillä tekijöillä. Esimerkiksi Ellis on 1990-luvun puolivä-

lissä esittänyt tarkan määritelmän virheiden psykolingvistisistä lähteistä (ks. Ellis 

1994b: 58). Thewissen suositteleekin kiinnittämään huomiota virheiden selityk-

seen. Perinteisesti virheitä selitetään edelleenkin siirtovaikutuksen ja kielensisäis-

ten huomioiden avulla. Virheen lähteiden määrittelyssä tulee olla varovainen, eikä 

tutkijan tule olla liian varma virheen lähteestä. Virheen selittäminen ei ole yksinker-

taista, ja virhe saattaakin johtua yhtaikaa niin siirtovaikutuksesta kuin kehityspro-

sesseistakin. (Thewissen 2015: 52–56.) Tämän takia pyrinkin kielitaidon tarkkuu-

den muutosten lisäksi kuvailemaan aineistoesimerkkien avulla oppijansuomen 

morfosyntaktisia virhetapauksia, vaikkakin työssäni painottuu tarkkuuden kuvaus.  

 

Lopulta viimeisenä vaiheena on virheen arvottaminen (error gravity), johon alettiin 

ottaa virhetutkimuksessa kantaa 1980-luvulla, jolloin tarkoituksena oli luoda vir-

heiden hierarkia (Thewissen 2015: 56). Hierarkian mukaan virhe on vakava, mikäli 

se vaikuttaa viestin ymmärrettävyyteen tai ärsyttää keskustelukumppania. Virhei-

den tulkinta on kuitenkin hyvin suhteellista, joten todellisuudessa hierarkian luomi-

nen on lähes mahdotonta. Yksi tärkeimmistä uuden virheanalyysin huomioista on, 

että virhettä ei välttämättä tarvitse arvottaa lieväksi tai vakavaksi. Thewissenin ta-

paan tutkimuksessani tunnustan oppijankielen itsenäiseksi kielimuodoksi, enkä ar-

vota virheitä (ks. myös Latomaa 1993: 21). (Thewissen 2015: 56.) 

 

 

3.5. Kielitaidon tarkkuus ja tarkkuuden kehityksen mallintaminen 

 

Kielitaitoa on useimmiten kuvattu kolmen eri ulottuvuuden avulla: kompleksisuu-

den, tarkkuuden ja sujuvuuden. Tarkkuudella viitataan kielenaineksen kieliopilli-

seen oikeaoppisuuteen (Byrd 2005: 551). Byrdin (2005) määritelmän mukaan kyse 
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on usein oikeinkirjoituksesta tai ääntämisestä. Tarkkuuden määrittelyssä virhe tar-

vitsee aina rinnalleen normin, jonka tehtävä voi vaihdella tilanteiden mukaan. Tut-

kimuksessani normilla tarkoitan kohdekielen sääntöjä eli natiivin kielenkäyttöä 

vastaavaa kieliopillisesti oikeaoppista tuotosta. Tarkkuuden määrittelyssä olennai-

sinta on määritellä mahdollisimman tarkasti kohdekielen mukaisten ja vastaisten 

ilmausten raja. Tarkkuudessa kyse on siis niistä piirteistä, jotka erottavat oppijan 

tuottaman kielellisen aineksen kohdekielen norminmukaisesta kielellisestä ainek-

sesta. Tutkimuksessani tarkkuudella tarkoitan oppijoiden tuottamia virheitä ja sitä, 

miten ne eroavat norminmukaisesta kielenkäytöstä. Kielitaidon tarkkuutta on usein 

kuvailtu kieliopilliseksi ilmiöksi, jonka pragmaattisena vastapuolena toimii suju-

vuus (Wulff & Gries 2011: 61). Sujuvuuden tieteellinen määrittely on haastavaa. 

Tavallisimmin sujuvuutta voidaan arvioida tietyn ajan sisällä puhutulla tai kirjoite-

tulla ilmaus-, sana-, tai morfeemimäärällä. Myös taukojen ja korjausten määrällä 

voidaan mitata sujuvuutta. Kyse on siis kielitaitoon kuuluvaa nopeutta tuottaa aja-

tuksia ja johdonmukaisia viestejä (Nissilä ym. 2006: 90). Kompleksisuudella taas 

tarkoitetaan oppijan ilmausten ja tekstin kielellistä ja kognitiivista mutkikkuutta, 

joita mitataan tavallisimmin määrällisillä mittareilla, kuten keskimääräisellä sana- 

tai morfeemimäärällä. (Martin ym. 2010: 60; Martin & Alanen 2011: 39; Kajander 

2013: 46–47.) 

 

Kielitaidon tarkkuus ansaitsee kuvauksen siinä missä muutkin oppijankielen osa-

alueet (Thewissen 2015: 23). Thewissen (2015: 19) on osoittanut tutkimuksellaan, 

että vaikka pitkittäistutkimukseen sopivia tutkimusaineistot ovat harvassa, ei kieli-

taidon kehityksen kuvaaminen ole mahdotonta. Kehitystä kuvaavassa tutkimukses-

sani onkin pitkittäistutkimuksen sijaan kysymys pseudopitkittäistutkimuksesta 

(ks. esimerkiksi Thewissen 2015 tai Ellis & Barkhuizen 2005). Ellisin ja Barkhuize-

nin (2005: 97) mukaan pitkittäistutkimuksen vaikutelma syntyy, kun tutkimuskoh-

teen vertailua lähestytään taitotasokuvausten kautta. Taitotasojen mukaan ottami-

nen mahdollistaakin kielitaidon kehityksen kuvaamisen yleisellä tasolla, vaikka ai-

neistoa ei ole kerätty pitkittäistutkimukselle ominaisella tavalla (Thewissen 2015: 

20).  
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Tutkimuksessani mittaan Thewissenin (2015) tapaan kielitaidon tarkkuutta virhe-

analyysin avulla. Mallinnan suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuuden kehitystä vir-

heryhmien suhteellisiin esiintymiin perustuvilla viivadiagrammeilla. Viivadia-

grammi kuvastaa kielitaidon tarkkuuden kehitystä joko laskevasti tai nousevasti. 

Kun tarkkuus kehittyy, eli suhteelliset esiintymät pienenevät, viivakuvaaja laskee. 

Kun taas viivakuvaaja nousee, eli suhteelliset esiintymät suurenevat, tarkkuus heik-

kenee, eli virheitä esiintyy enemmän. Jokaisen virheryhmän kohdalla suhteellisten 

esiintymien laskemisessa perusteet nimittäjän valinnalle ovat samat. Esimerkiksi 

partitiivivirheissä jokaiselta tasolla nimittäjänä ovat tasolla esiintyvät morfosyntak-

tisen partitiivivirheen potentiaaliset esiintymät. Tästä syystä olen päättänyt 

Thewissenin (2015:169) tapaan mallintaa kehitystä viivadiagrammilla horisontaa-

lisesti eli vaakatasossa. Koska tapauksissa on käytetty läpi taitotasojen samoin pe-

rustein valittua nimittäjää, ovat ne vertailtavissa taitotasoittain (Thewissen 2015: 

169). Viivadiagrammin on tarkoitus antaa kuva virhemäärien taitotasoittaisista ten-

densseistä aineistoni puitteissa, aivan kuten Brunnin, Jantusen ja Airaksisen (2016) 

posteriesityksessä, jossa viivadiagrammilla esiteltiin esimerkiksi objektivirheiden 

kehitystä.  

 

Samaan tapaan olen mallintanut yksityiskohtaisemmin myös oppijoiden tuottamien 

virheellisten muotojen suhteellisia esiintymiä. Olen mallintanut esimerkiksi, kuinka 

partitiivin sijaan tuotettujen genetiivien suhteelliset esiintymät muuttuvat taitota-

sojen A2–B2 välillä. Kutsun metodiani kielitaidon tarkkuuden kehityksen mallinta-

miseksi, sillä tutkimani ilmiö nojaa vahvasti kohdekielen normeihin, joiden avulla 

myös kuvailen oppijoiden tuottamia virheitä. Muutos objektin morfosyntaktisten 

virheiden suhteellisissa esiintymissä on merkki siitä, että oppijan tuottaman kie-

lenaines muistuttaa yhä enemmän norminmukaista kohdekieltä tai muistuttaa koh-

dekieltä yhä vähemmän (ks. Thewissen 2015: 169).   
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4. OBJEKTI SUOMEN KIELESSÄ JA OPPIJANSUOMESSA 

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen ja määrittelen suomen kielen objektia ja objektin 

morfosyntaksia. Luvun tarkoituksena on esitellä kohdekielen normeja (ks. etenkin 

VISK § 925–940), sillä tarkkuuden tutkimuksessa on kyse kielenoppijan tuottaman 

aineksen vertaamisesta kohdekielen normien mukaiseen kielenainekseen.  

 

 

4.1. Objekti ja objektin morfosyntaksi 

 

Suomen kieli voidaan rakenteellisten ominaisuuksien perusteella luokitella aggluti-

natiiviseksi kieleksi (Dasinger 1997: 94). Suomen kielellä on laaja taivutusmorfolo-

gia, jonka oppiminen on keskeisessä asemassa kielen hallitsemisen näkökulmasta 

(Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006: 36, 41). Taivutusmuotojen 

runsaudesta kertovat esimerkiksi sijamuotojen määrä, sanavartaloiden astevaih-

telu ja verbien persoonataivutus. (Dasinger 1997: 95–96.)  

 

Morfosyntaksilla tarkoitetaan morfeemien ja syntaksin yhteistyötä. (Karlsson 

2008: 83, 120.) Morfeemi on kielen pienin merkitystä kantava yksikkö. Morfeemit 

voidaan jakaa vapaisiin ja sidonnaisiin morfeemeihin. Suomen kielen vapaat mor-

feemit voivat esiintyä itsenäisinä sananmuotoina, kun sidonnaiset morfeemit esiin-

tyvät vain toisten morfeemien kanssa. Suomen kielen nominitaivutukseen kuuluvat 

luku-, sija- ja persoonataivutus, joista objektin morfosyntaksin kannalta olennaiset 

ovat luku- ja sijataivutus. (Karlsson 2008: 89, 100–101, 106.)  

 

Syntaksi tarkastelee lauseiden rakennetta (Karlsson 2008: 15). Lauseet koostuvat 

itsenäisistä sanoista, jotka muodostavat lausekkeita. Syntaksiin liittyvät vahvasti 

taivutus, sanajärjestys sekä kongruenssi. Syntaksi ja morfologia kehittyvät rinnak-

kain luonnollisesti: taipumattoman tai taivutetun sanan rinnalle tulee toinen sana, 

joka on viestin merkityksen ja kotekstin vaatimassa muodossa. Morfosyntaktinen 

kehitys on morfologisten keinojen käytön lisääntymistä, syntaktisten kuvioiden laa-

jentumista sekä morfologian ja syntaksin yhteistyön monipuolistumista. (Niemi-
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nen 2007: 226.) Tutkimukseni lähtökohdista objektin morfosyntaktisella kehityk-

sellä tarkoitetaan oppijan tuottaman kielenaineksen tarkkuuden kehitystä, eli sitä, 

kuinka usein suomenoppija tekee virheitä objektin sijamuodon tai luvun valinnassa.   

 

Suomen kielen objekti on monimutkainen ilmiö, ja se on usein luokiteltu yhdeksi 

vaikeimmista opittavista kieliopillisista kategorioista suomea opiskeleville henki-

löille (Panka 2005: 100). Suomen kielen objektilla tarkoitetaan täydennystä, jonka 

sijamuotoja ovat partitiivi, genetiivi, nominatiivi ja akkusatiivi.  Objektit jakautuvat 

partitiivisijan muodostamaan partitiiviobjektiin ja genetiivi-, nominatiivi- ja akku-

satiivisijojen muodostamaan totaaliobjektiin.  

 

Partitiiviobjekti osoittaa tilanteen tai objektin tarkoitteen rajaamattomaksi. Suo-

men isossa kieliopissa (VISK § 930) esitetään partitiiviobjektin esiintymiselle kolme 

ehtoa. Partitiiviobjekti voi esiintyä tulkinnaltaan kielteisessä lauseessa, aspektil-

taan4 rajaamattomassa lauseessa tai partitiiviobjekti voi edustaa kvantitatiivisesti 

epämääräistä objektia. Mikäli partitiiviobjektille asetetut ehdot eivät täyty, kyseessä 

on totaaliobjekti. Totaaliobjekti esiintyy siis myönteisessä, aspektiltaan rajatussa 

lauseessa tai totaaliobjekti edustaa kvantitatiivisesti määräistä objektia. Partitii-

viobjektin sija perustuu pitkälti lauseen rakenteeseen ja verbin muotoon mutta 

myös objektin substantiivilausekkeen tyyppiin. Sijavaihtelu on tyypillistä lauseissa, 

joiden rakenteet ovat perinteistä kompleksisempia. (VISK § 930, 934–935.) Objekti 

ei esiinny paikallissijoissa (VISK § 925, 931.).  

 

Partitiiviobjekti perustuu aspektitekijöihin, kun objekti on jaoton (VISK § 931, 

1508). Kvantitatiivista epämääräisyyttä taas ilmaistaan partitiiviobjektilla, kun   

substantiivilausekkeen tarkoite on jaollinen. Tuolloin substantiivilauseke viittaa ai-

neeseen tai joukkoon (§ 931, 917). Myös kieltolauseen objekti on partitiivissa (VISK 

§ 932).  

 

                                                 
4 Aspektilla tarkoitetaan lauseen rakenteen eri tasoilla ilmeneviä tilanteen keston, käynnissä olon ja 

rajaamisen ilmaisemisen keinoja: kirjoitin kirjeen tai kirjoitin kirjettä (VISK määritelmät s. v. as-

pekti, objekti). 
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Totaaliobjekti osoittaa tilan tai objektin tarkoitteen kokonaisuudeksi. Totaaliobjek-

tin kvantitatiivisella määräisyydellä taas tarkoitetaan sitä, että tilanne esitetään ob-

jektin osoittaman paljouden osalta loppuun vietynä – täten aspektikin on rajattu. 

Myönteisessä ja aspektiltaan rajatussa lauseessa, kvantitatiivisesti määräinen totaa-

liobjekti esiintyy joko nominatiivissa, genetiivissä tai akkusatiivissa. (VISK § 931, 

934.) 

 

Genetiivimuotoinen totaaliobjekti on mahdollinen, jos objektin edussana on yksi-

köllinen substantiivi tai muu pronomini kuin persoonapronomini tai kuka (VISK § 

934). Genetiiviä voidaan käyttää objektin sijana, kun verbillä on tai voi olla perus-

subjekti. Genetiiviobjektia käytetään myös nollapersoonalauseessa ja imperatiivin 

3. persoonassa olevassa lauseessa. (VISK § 934, 1369.)  

 

Nominatiivimuotoinen yksiköllinen totaaliobjekti voi esiintyä imperatiivin 1. ja 2 

persoonan sisältävässä lauseessa, yksipersoonaisessa passiivilauseessa tai nesessii-

virakenteessa. Yhteistä näillä lauseilla on perussubjektittomuus. Passiivimuotoisen 

verbin totaaliobjekti saa sijakseen nominatiivin myös, kun subjektina on persoona-

pronomini me. (VISK §) 

 

Totaaliobjektista on joskus käytetty yleisnimitystä akkusatiivi (ks. VISK määritel-

mät s.v. akkusatiivi), mutta tutkimuksessani akkusatiivilla tarkoitan t-akkusatiivia 

(ks. VISK § 1233).  Tutkimuksessani akkusatiivit jakautuvat yksikön akkusatiiveihin 

(minut, sinut, hänet) ja monikon akkusatiiveihin (meidät, teidät heidät). Lisäksi ak-

kusatiivi toimii myös kuka-interrogatiivipronominin taivutuksessa (kenet). (VISK 

määritelmät s.v. akkusatiivi). 

 

Partitiiviobjektin ja totaaliobjektin sijanvalinta ei ole aina selkeää, sillä partitiiviob-

jekti on mahdollinen kaikkien verbien yhteydessä (VISK § 930). Pelkästään totaa-

liobjektin saavia verbejä ei ole, mutta on olemassa verbejä, jotka saavat vain parti-

tiiviobjektin (ks. VISK § 930). Lyhyesti määriteltynä objektin sijanvaihteluun vaikut-

tavat lauseen myönteisyys ja kielteisyys, tarkoitteiden määrä, se, puhutaanko jou-

kosta tai aineesta kokonaisuutena sekä se, onko lauseessa perussubjekti (ks. VISK § 
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910). Lisäksi objektina voi olla lause tai infiniittirakenne. Ison suomen kieliopin mu-

kaan objektilla ei ole yhtenäistä merkitystehtävää, mutta tyypillisimmin se ilmaisee 

toiminnan kohteen, jolloin subjektitarkoite aiheuttaa muutoksen objektitarkoitteen 

sijainnissa tai tilassa. (VISK määritelmät s. v. objekti.) Käsittelen Ison suomen kie-

liopin mukaisia sääntöjä tapauskohtaisesti analyysiluvussa 6.  

 

  

4.2. Objekti oppijansuomessa 

 

Monet suomea työkseen opettaneet ovat huomanneet, että objektin muodostami-

nen on suomenoppijalle tyypillisesti hankalaa (ks. esimerkiksi Panka 2005: 100, 

Panka 2013: 227 tai Leinonen 2016: 2). Opettajien ja oppijoiden lisäksi myös tutkijat 

pitävät objektin sijanvaihtelua monimutkaisena ilmiönä.  Suomen kielen transitiivi-

verbien takia objektin käytön välttäminen on mahdotonta. Objektin sijanvaihtelussa 

on kyse suomenoppijoille vaikeasta ja pitkästä kognitiivisesta prosessista. Suo-

menoppijalta vaaditaan useiden sääntöjen ja niiden hierarkian oppimista. (Panka 

2005: 105; Panka 2013: 231.)  Huumon (2006: 506) mukaan objektin sijanvaihte-

luun vaikuttavia ja keskenään tiiviissä vaihtelussa olevia kieliopillisia systeemejä 

ovat kvantiteetti, definiittisyys, referenssi, negaatio, kongruenssi, jaollisuus ja as-

pekti.  

 

Objekti täytyy hallita jo hyvin varhaisista suomen kielen oppimisen vaiheista läh-

tien. Objektin sijan valitseminen on olennaisessa asemassa ja vaikea oppia, sillä se 

on sidoksissa subjektin ja objektin merkitysluokkiin, verbin sisäiseen merkitykseen, 

adverbiaaleihin ja ylipäätään käyttötilanteeseen ja kontekstiin. Kielenoppija, tässä 

tapauksessa suomenoppija, hallitsee jo vähintään yhden kielisysteemin eli oman äi-

dinkielensä, minkä takia hän on todennäköisesti tottunut kuvaamaan asioita ja oli-

oita sekä niiden välisiä suhteita jopa hyvin eri tavalla kuin natiivit suomenpuhujat. 

(Lauranto 1997: 144–150; Panka 2005: 101.) 

 

Tiedettävästi monet suomen kielen oppikirjat ovat lähestymistavaltaan kielioppi-

lähtöisiä.  Monissa alkeisoppimateriaaleissa kieliopillista rakennetta pidetään tär-
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keänä tai tärkeimpänä jäsennysperusteena (ks. Martin 1999: 155–181). Oppikirjo-

jen tekijät näkevät kieliopin selvästi keskeisenä seikkana suomen alkeisopetuk-

sessa, mutta objektin pedagoginen kielioppi ei ole yhdenmukainen. Juuri objektin 

sijanvalinta lienee oiva esimerkki siitä, että ainoastaan sääntöjen oppiminen ja opet-

taminen eivät ole riittävää. Sijanvalinnan omaksuminen vaatii harjoittelun lisäksi 

myös kokemusta kontekstisidonnaisuuden hallitsemiseksi. (Panka 2005: 104–105.) 

 

Suomea toisena ja vieraana kielenä opiskelevien objektin käyttöä on tutkittu jo var-

sin paljon. Esimerkiksi Holkkola (2014) selvitti pro gradu -tutkielmassaan, kuinka 

joko A-kielenä tai äidinkielenomaisena kielenä suomea opiskelevat suomenruotsa-

laiset hallitsevat objektin sijojen käytön ja säännöt. Martin (ks. 1999: 263) taas sel-

vitti väitöstutkimuksessaan suomen nominintaivutusjärjestelmää oppijan näkökul-

masta. Martinin tutkimustulosten mukaan nominintaivutukseen vaikuttavat sanan 

morfofonologinen kompleksisuus, vaihteluiden erottuvuus, sanan, muodon ja sana-

tyypin frekvenssi, sanan tuttuus, sanan merkitys, muotojen lähekkäinen sijainti, luo-

kittelun helppous ja ongelmapotentiaali (Martin 1999: 268). Martinin (1999) esit-

tämistä vaikuttavista tekijöistä useat voivat olla sidoksissa toisiinsa. Tulosten mu-

kaan nomininmuodostuksessa yksikkövartalon muodostusvirheet koskivat useim-

miten astevaihtelua, e- tai i-vartaloisia ja s-loppuisia sanoja. Monikkovartalon koh-

dalla ongelmat liittyivät e- tai i-loppuisiin sanoihin ja A-loppuisiin sanoihin. Lisäksi 

ongelmia esiintyi myös pääteaineksen valinnassa sekä järjestyksessä. Odotuksen-

mukaisesti myös taivuttamatta jättäminen oli tyypillistä. (Martin 1999: 267–268) 

Olen tutkimuksessani kiinnittänyt huomiota taivuttamatta jättämiseen ja lukuvir-

heiden kohdalla myös sanavartalon muodostukseen.  

 
Myös yksittäisten objektin sijojen käyttöä on selvitetty. Marianne Spoelman (2013) 

selvitti väitöstutkimuksessaan, millaista partitiiviobjektin, -subjektin ja -predikatii-

vin käyttöä virolaisilla, saksalaisilla ja hollantilaisilla suomenoppijoilla esiintyy. 

Spoelmanin tutkimuksen lähtökohtiin kuuluvat lähde- ja kohdekielen samanlaisuu-

den ja erilaisuuden näkökulmat. Tutkimustulosten perusteella virolaisten ja ei-su-

kukielisten oppijoiden tuotokset ovat erilaisia. Virolaiset oppijat tekevät enemmän 

partitiivivirheitä kuin saksalaiset ja hollantilaiset oppijat. Saksalaiset ja hollantilai-

set oppijat taas yliyleistivät kohdekielen sääntöjä virolaisia enemmän. Spoelmanin 
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tutkimuksen perusteella lähdekielellä on merkitystä suomen oppimisen näkökul-

masta. (Spoelman 2013: 5.) 

 

Tuija Määttä (2013) on selvittänyt tutkimuksessaan paikallissijaisten saneiden 

funktioita ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden teksteissä. Määtän tutki-

mus on oiva esimerkki oppijansuomen objektin ilmenemisestä, sillä tutkimustulos-

ten perusteella suomenoppijat ovat käyttäneet norminvastaisesti paikallissijoja ob-

jektin sijoina. Oppijat ovat tuottaneet objektin sijan sijaan esimerkiksi illatiiveja. 

(Määttä 2013: 1, 257), mikä näyttäisi tulevan ilmi myös minun pro gradu -tutkimuk-

sessani. Käsittelen oppijoiden tuottamia paikallissijoja jokaisen virheryhmän koh-

dalla erikseen luvussa 6. 

 

Vaikka harva tutkimus on asettanut oppijansuomen objektin varsinaiseksi tutki-

muskohteeksi, on objektia vähintäänkin sivuttu useissa tutkimuksissa. Syynä objek-

tin sivuamiseen lienee se, että objekti on sidoksissa useisiin suomen kielen systee-

meihin (ks. Panka 2013). Esimerkiksi Martinin (1999) ja Spoelmanin (2013) väitös-

kirjat tuovat arvokkaan lisän suomenoppijoiden tuottamien objektien tutkimuk-

seen. Holkkolan (2014) pro gradu -tutkimuksen kaltaiset opinnäytteet taas tarjoa-

vat suppeamman mutta tärkeän kuvan suomen kielen objektijärjestelmän oppimi-

sesta.   
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5. MORFOSYNTAKTISESTI VIRHEELLISTEN JA VIRHEETTÖMIEN OBJEKTIEN 

MÄÄRÄT JA OSUUDET 

 

Seuraavaksi esittelen kuinka paljon ja mitä morfosyntaktisia virheitä suomenoppi-

jat ovat tuottaneet taitotasoilla A2–B2. Ensin suhteutan morfosyntaktisten virhei-

den määrät toisiinsa taitotasoittain, minkä jälkeen erittelen morfosyntaktisesti vir-

heettömien ja virheellisten objektien suhteet virhetyypeittäin ja taitotasoittain.    

 

 

5.1. Kaikki objektin morfosyntaktiset virheet  

 

Tutkimusaineistossani esiintyy A2-taitotasolla yhteensä 418 objektin morfosyntak-

tista virhettä. Virhetapauksissa oppija on tuottanut jonkin muun sijamuodon kate-

goriassa mainitun sijamuodon sijaan (esimerkiksi partitiivivirheessä oppija on voi-

nut muodostaa partitiivin sijaan genetiivin). Kuviossa 1 esitellyt virhekategorioiden 

osuudet on suhteutettu A2-taitotasolla esiintyvien morfosyntaktisten objektivirhei-

den kokonaismäärään. Kuvioissa SG tarkoittaa yksikköä ja PL monikkoa. Partitiivi-

virheen lyhenne on PTV, genetiivivirheen GEN, nominatiivivirheen NOM ja akku-

satiivivirheen ACC. Lyhenteet perustuvat ICLFI:n virhekoodaukseen (ks. ICLFI-ma-

nuaali).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Objektin morfosyntaktiset virheet A2-taitotasolla. 
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Taitotasolla A2 esiintyy virheiden kokonaismäärään suhteutettuna pääosin yksikön 

genetiivivirheitä sekä yksikön ja monikon partitiivivirheitä. Yksikön genetiivivir-

heitä on yhteensä 139 eli 33 prosenttia kaikista taitotason morfosyntaktisista ob-

jektivirheistä, yksikön partitiivivirheitä on 178 eli 43 prosenttia ja monikon partitii-

vivirheitä 79 eli 19 prosenttia. Kyseiset ryhmät muodostavat valtaosan taitotason 

morfosyntaktisista objektivirheistä, kuten on kuviossa 1 nähtävillä. 

 

Virhemäärältään huomattavasti pienemmiksi virhekategorioiksi jäivät yksikön no-

minatiivivirheet (5; 1 %), monikon nominatiivivirheet (9; 2 %), yksikön akkusatii-

vivirheet (7; 2 %) ja monikon akkusatiivivirheet (1; 0,2 %).  

 

Aineistossani taitotasolla B1 esiintyy 1066 objektin morfosyntaktista virhettä. Tai-

totasolla on enemmän virheitä kuin tasolla A2, mutta objektien osuus taitotason sa-

nemäärästä pysyy lähes samana (ks. luku 2.1.). Kuviossa 2 esitellyt virhekategorioi-

den osuudet on suhteutettu B1-taitotasolla esiintyvien morfosyntaktisten objekti-

virheiden kokonaismäärään 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Objektin morfosyntaktiset virheet B1-taitotasolla. 

 

Taitotasolla B1 esiintyy virheiden kokonaismäärään suhteutettuna lähinnä yksikön 

genetiivivirheitä sekä monikon ja yksikön partitiivivirheitä, aivan kuten taitotasolla 

A2. Lisäksi virhekategorioista nousevat esille myös yksikön ja monikon nominatiivi-
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virheet sekä yksikön akkusatiivivirheet. Yksikön partitiivivirheitä esiintyy B1-taito-

tasolla 451 eli 42 prosenttia kaikista tason morfosyntaktisista objektivirheistä, mo-

nikon partitiivivirheitä esiintyy 174 eli 16 prosenttia ja yksikön genetiivivirheitä 

345 eli 32 prosenttia.  

 

Lisäksi mainitsemiani yksikön nominatiivivirheitä on 31 eli 3 prosenttia, monikon 

nominatiivivirheitä 26 eli 2 prosenttia ja yksikön akkusatiivivirheitä 35 eli 3 pro-

senttia. Minimaalisiksi jäänyt virhekategoria on monikon akkusatiivivirheet (4; 0,3 

%), kuten kuvion 2 osuuksista ilmeneekin.  

 

Taitotasolla B2 esiintyy yhteensä 362 objektin morfosyntaktista virhettä. Objektien 

määrä suhteessa taitotason sanemäärän ei muutu tasojen B1 ja B2 välillä, vaikka 

virheiden määrä pieneneekin (ks. luku 2.1.). Kuviossa 3 esitellyt virhekategorioiden 

osuudet on suhteutettu B2-taitotasolla esiintyvien morfosyntaktisten objektivirhei-

den kokonaismäärään. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 3. Objektin morfosyntaktiset virheet B2-taitotasolla. 

 

Taitotasolla B2 esiintyy virheiden kokonaismäärään suhteutettuna eniten yksikön 

partitiivivirheitä, yksikön genetiivivirheitä sekä monikon partitiivivirheitä, kuten 
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A2- ja B1-tasoilla. Yksikön partitiivivirheitä on 142 eli 39 prosenttia kaikista taito-

tason morfosyntaktisista objektivirheistä, yksikön genetiivivirheitä on 99 eli 28 pro-

senttia ja monikon partitiivivirheitä 51 prosenttia eli 14 prosenttia.  

 

Yksikön nominatiivivirheiden kategoria nousee esille, sillä suhteutettuna virheiden 

kokonaismäärään nominatiivivirheiden osuus on aiempaa suurempi. Yksikön nomi-

natiivivirheitä esiintyi taitotasolla yhteensä 51 eli 14 prosenttia, mikä on yhtä paljon 

kuin monikon partitiivivirheitä.  Lisäksi taitotasolla esiintyy 12 (3 %) monikon no-

minatiivivirhettä ja 7 (2 %) yksikön akkusatiivivirhettä. Monikon akkusatiivivir-

heitä ei esiinny yhtään.  

 

Kuten edelle esitellyistä kuviosta ilmeneekin, virheiden osuudet suhteutettuna toi-

siinsa eivät vaihtele huomattavasti. Partitiivi- ja genetiivivirheiden osuudet piene-

nevät tasojen A2 ja B2 välillä. Huomattavin muutos tapahtuu yksikön nominatiivi-

virheiden määrän lisääntymisessä tasojen B1 ja B2 välillä.   

 

 

5.2. Virheosuudet eriteltynä 

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen morfosyntaktisesti virheellisten ja virheettömien 

objektien määrät ja potentiaaliset esiintymät virheryhmittäin ja taitotasoittain. Li-

säksi esitän huomioita ja vertailen maltillisesti taitotasojen välisiä muutoksia.  

 

Kuvioissa esitetyt objektien yhteismäärät edustavat virheiden potentiaalisia esiin-

tymiä, eli tapauksia, joissa virhe voisi esiintyä (ks. luku 3.3.). Kuviot ja virheiden 

määrät edustavat ensimmäistä vaihetta potentiaalisen esiintymisen analyysista: 

kuinka potentiaaliset esiintymät muodostuvat ja mitä ne sisältävät. Taitotasoittai-

nen erittely mahdollistaa potentiaalisten esiintymien sisäisten suhteiden vertailun.  
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5.2.1. Partitiivivirheet 

 

Kuviossa 4 on esitettynä morfosyntaktisesti virheettömät partitiiviobjektit ja objek-

tin morfosyntaktiset partitiivivirheet suhteessa potentiaalisiin esiintymiin.  

 

 

KUVIO 4. Taitotasoilla A2–B2 esiintyvät objektin morfosyntaktiset partitiivivirheet 

ja morfosyntaktisesti virheettömät partitiiviobjektit suhteessa potentiaalisiin esiin-

tymiin. 

 

Taitotasolla A2 esiintyy yhteensä 788 morfosyntaktisesti virheetöntä partitiiviob-

jektia, mikä kattaa 75 prosenttia partitiivivirheen potentiaalisista esiintymistä. Yk-

sikön partitiivivirheitä on 178 eli 17 prosenttia potentiaalisista esiintymistä ja mo-

nikon partitiivivirheitä 79 eli 8 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. Toisiinsa 

suhteutettuna yksikön partitiivivirheitä on 69 prosenttia virheistä ja monikon par-

titiivivirheitä on 31 prosenttia virheistä. Määrät on esitetty myös suluissa kuviossa 

4. 

 

Taitotasolla B1 esiintyy yhteensä 2254 morfosyntaktisesti virheetöntä partitiiviob-

jektia, mikä kattaa 78 prosenttia partitiivivirheen potentiaalisista esiintymistä. Par-
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titiivivirheitä on yhteensä 625 eli 22 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. Yksi-

kön partitiivivirheitä esiintyy 451 eli 16 prosenttia potentiaalisista esiintymistä ja 

monikon partitiivivirheitä 174 eli 6 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. Toi-

siinsa suhteutettuna yksikön partitiivivirheitä on 72 prosenttia virheistä ja monikon 

partitiivivirheitä on 28 prosenttia virheistä. 

 

Taitotasolla B2 esiintyy yhteensä 1011 morfosyntaktisesti virheetöntä partitiiviob-

jektia, mikä kattaa 56 prosenttia partitiivivirheen potentiaalisista esiintymistä. Par-

titiivivirheitä on yhteensä 193 eli 11 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. Yksi-

kön partitiivivirheitä esiintyy 142 eli 8 prosenttia potentiaalisista esiintymistä ja 

monikon partitiivivirheitä 51 eli 3 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. Toisiinsa 

suhteutettuna yksikön partitiivivirheitä on 73 prosenttia virheistä ja monikon par-

titiivivirheitä on 27 prosenttia virheistä. 

 

Oppijoiden tuottamien partitiivivirheiden osuus vähenee taitotasoilla A2–B2 ede-

tessä suhteessa virheettömiin partitiiviobjekteihin. Oppijat ovat tuottaneet niin yk-

sikön kuin monikonkin partitiivivirheitä kaikilla tasoilla, vaikkakin yksikkövirhei-

den osuus on monikkoa suurempi. Morfosyntaktisesti virheettömien partitiiviob-

jektien lisääntyessä ja partitiivivirheiden osuuden vähentyessä voitaneen aineistoni 

puitteissa olettaa, että oppijoiden tuottavat edistyneemmillä tasoilla yhä useammin 

morfosyntaktisesti virheettömiä partitiiviobjekteja.  

 

 

5.2.2. Nominatiivivirheet 

 

Edellisessä luvussa esitelty partitiiviobjekti on yksi yleisimmistä objektin sijamuo-

doista. Seuraavaksi esittelen nominatiivimuotoiset objektit. Nominatiivi on huomat-

tavasti partitiivia harvinaisempi objektin sija (ks. VISK § 925). 

 

Kuviossa 5 on esitettynä morfosyntaktisesti virheettömät nominatiiviobjektit ja ob-

jektin morfosyntaktiset nominatiivivirheet suhteessa potentiaalisiin esiintymiin. 

Suluissa on esitettynä objektien määrät.   
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KUVIO 5. Taitotasoilla A2–B2 esiintyvät objektin morfosyntaktiset nominatiivivir-

heet ja morfosyntaktisesti virheettömät nominatiiviobjektit suhteessa potentiaali-

siin esiintymiin. 

 

Taitotasolla A2 esiintyy yhteensä 11 morfosyntaktisesti virheetöntä nominatiiviob-

jektia, mikä on 44 prosenttia nominatiivivirheen potentiaalisista esiintymistä. No-

minatiivivirheitä on yhteensä 14 eli 56 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. Yk-

sikön nominatiivivirheitä esiintyy 5 eli 20 prosenttia potentiaalisista esiintymistä ja 

monikon nominatiivivirheitä 9 eli 36 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. Toi-

siinsa suhteutettuna yksikön nominatiivivirheitä on 35 prosenttia virheistä ja mo-

nikon nominatiivivirheitä on 65 prosenttia virheistä. 

 

Taitotasolla B1 esiintyy yhteensä 79 morfosyntaktisesti virheetöntä yksikön nomi-

natiiviobjektia, mikä on yhteensä 58 prosenttia nominatiivivirheen potentiaalisista 

esiintymistä.  Nominatiivivirheitä on yhteensä 57 eli 42 prosenttia potentiaalisista 

esiintymistä. Yksikön nominatiivivirheitä esiintyy 31 eli 23 prosenttia potentiaali-

sista esiintymistä ja monikon nominatiivivirheitä 26 eli 19 prosenttia potentiaali-

sista esiintymistä. Toisiinsa suhteutettuna yksikön nominatiivivirheitä on 54 pro-

senttia virheistä ja monikon nominatiivivirheitä on 46 prosenttia virheistä. 
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Taitotasolla B2 esiintyy yhteensä 119 morfosyntaktisesti virheetöntä nominatii-

viobjektia, mikä on 65 prosenttia nominatiivivirheen potentiaalisista esiintymistä. 

Nominatiivivirheitä on yhteensä 65 eli 35 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. 

Yksikön nominatiivivirheitä esiintyy 51 eli 28 prosenttia potentiaalisista esiinty-

mistä ja monikon nominatiivivirheitä 12 eli 7 prosenttia potentiaalisista esiinty-

mistä. Toisiinsa suhteutettuna yksikön nominatiivivirheitä on 81 prosenttia vir-

heistä ja monikon nominatiivivirheitä on 19 prosenttia virheistä. 

 

Virheettömien nominatiiviobjektien suhteet virheellisiin objekteihin pysyvät taito-

tasojen vaihtuessa hyvin samankaltaisina. A2- ja B2-taitotasojen välillä tapahtuu 

huomattava muutos nominatiivivirheissä: virheiden määrä vähenee suhteessa vir-

heettömiin objekteihin. Taitotasoilla siirryttäessä eteenpäin yksikkömuotoisten no-

minatiivivirheiden osuus kasvaa huomattavasti. Vaikka nominatiivivirheiden määrä 

lisääntyy taitotasojen A2–B2 välillä (ks. luku 6.3.), pienenee morfosyntaktisesti vir-

heellisten objektien osuus potentiaalisista esiintymistä.  

 

Taitotasoilla B1 ja B2 oppijat käyttävät nominatiiviobjekteja alempaa tasoa useam-

min. Tasolla A2 nominatiiviobjektien ja täten myös nominatiivivirheiden määrä on 

hyvin vähäinen. 
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5.2.3. Genetiivivirheet 
 

Kuviossa 6 on esitettynä morfosyntaktisesti virheettömät genetiiviobjektit ja ja ob-

jektin morfosyntaktiset genetiivivirheet suhteessa potentiaalisiin esiintymiin. Su-

luissa on esitettynä objektien määrät.   

 

 

KUVIO 6. Taitotasoilla A2–B2 esiintyvät objektin morfosyntaktiset genetiivivirheet 

ja morfosyntaktisesti virheettömät genetiiviobjektit suhteessa potentiaalisiin esiin-

tymiin.  

 

Taitotasolla A2 esiintyy yhteensä 110 morfosyntaktisesti virheetöntä genetiiviob-

jektia, mikä kattaa 45 prosenttia genetiivivirheen potentiaalisista esiintymistä. Ge-

netiivivirheitä on yhteensä 142 eli 55 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. Yksi-

kön genetiivivirheitä esiintyy 139 eli 55 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. 

 

Taitotasolla B1 esiintyy yhteensä 432 morfosyntaktisesti virheetöntä genetiiviob-

jektia, mikä kattaa 55 prosenttia genetiivivirheen potentiaalisista esiintymistä. Ge-

netiivivirheitä on yhteensä 345 eli 45 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. Yksi-

kön genetiivivirheitä esiintyy 345 eli 44 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. 
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Taitotasolla B2 esiintyy yhteensä 227 morfosyntaktisesti virheetöntä genetiiviob-

jektia, mikä kattaa 68 prosenttia genetiivivirheen potentiaalisista esiintymistä. Ge-

netiivivirheitä on yhteensä 99 eli 32 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. Yksi-

kön genetiivivirheitä esiintyy 99 eli 30 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. 

 

Objektin genetiivivirheiden osuus vähenee huomattavasti taitotasojen A2–B2 vä-

lillä, kuten on kuviosta 6 nähtävillä. Genetiivivirheiden osuuden pieneneminen on 

huomattavaa niin tasojen A2 ja B1 kuin tasojen B1 ja B2 välilläkin.   

 

 
5.2.4. Akkusatiivivirheet 

 

Kuviossa 7 on esitettynä morfosyntaktisesti virheettömät akkusatiiviobjektit ja ja 

objektin morfosyntaktiset akkusatiivivirheet suhteessa potentiaalisiin esiintymiin. 

Suluissa on esitettynä objektien määrät.   

 

 

KUVIO 7. Taitotasoilla A2–B2 esiintyvät objektin morfosyntaktiset akkusatiivivir-

heet ja morfosyntaktisesti virheettömät akkusatiiviobjektit suhteessa potentiaali-

siin esiintymiin.  
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Taitotasolla A2 esiintyy yhteensä 2 morfosyntaktisesti virheetöntä akkusatiiviob-

jektia, mikä kattaa 20 prosenttia akkusatiivivirheen potentiaalisista esiintymistä. 

Yksikön akkusatiivivirheitä esiintyy 7 eli 62 prosenttia potentiaalisista esiintymistä. 

Monikon akkusatiivivirheitä on vain yksi (10 prosenttia potentiaalisista esiinty-

mistä). Yhteensä virheitä on 8 eli akkusatiivivirhe esiintyy 80 prosentissa kaikista 

akkusatiiviobjektin potentiaalisista esiintymispaikoista.  

 

B1-taitotason teksteissä esiintyy yhteensä 26 morfosyntaktisesti virheetöntä akku-

satiiviobjektia. Virheettömät tapaukset kattavat 40 prosenttia akkusatiiviobjektin 

potentiaalisista esiintymistä. Yksikön akkusatiivivirheitä esiintyy 35 eli 42 prosen-

tissa potentiaalisista esiintymistä. Monikon akkusatiivivirheitä on 4 eli vain 4 pro-

senttia.  Kaiken kaikkiaan akkusatiivivirhe esiintyy 60 prosentissa akkusatiiviobjek-

tin potentiaalisista esiintymispaikoista. 

 

B2-taitotasolla esiintyy 40 morfosyntaktisesti virheetöntä akkusatiiviobjektia, mikä 

on yhteensä 85 prosenttia kaikista akkusatiiviobjektin potentiaalisista esiintymistä.  

Virheellisiä yksikön akkusatiiviobjekteja on 7 eli 15 prosenttia potentiaalisista 

esiintymistä. Virheellisiä monikkomuotoisia akkusatiiviobjekteja yhtään.  

 

Suhteessa muihin objektiryhmiin, oppijat tuottavat huomattavasti vähemmän akku-

satiivimuotoisia objekteja. Akkusatiiviobjektien määrä nousee taitotasoilla edetessä 

(ks. kuvio 7). Oppijoiden tuottamien akkusatiivivirheiden määrä kattaa A2- ja B1-

taitotason teksteissä noin puolet akkusatiiviobjektin potentiaalisista esiintymistä. 

Akkusatiivivirheiden määrä kuitenkin romahtaa tasolla B2, vaikka tuotettujen ak-

kusatiiviobjektien määrä ei vähene suhteessa taitotason saneisiin.  

 

Oppijoiden tuottamien objektivirheiden määrä suhteessa virheettömiin objekteihin 

vähenee taitotasojen A2–B2 välillä kaikissa virheryhmissä. Luvussa 6 esittelen tar-

kemmin suhteellisten esiintymien avulla, millaisia virheitä oppijat ovat tuottaneet 

ja millaista kehitystä taitotasojen välillä tapahtuu. Kyseisessä luvussa erittelen tar-

kemmin myös, kuinka virheiden kehitykset suhteutuvat toisiinsa ja mitkä tekijät 

voivat selittää tapahtunutta muutosta.  

  



 51 

6. KIELITAIDON TARKKUUDEN KEHITYS JA VIRHETAPAUSTEN KUVAILU VIR-

HERYHMITTÄIN 

 

Brunni, Airaksinen ja Jantunen ovat posteriesityksessään (2016) mallintaneet, po-

tentiaalisen esiintymisen analyysillä, millaiset ovat objektivirheiden, määritevirhei-

den ja fraseologisten virheiden tendenssit Eurooppalaisen viitekehyksen taitota-

soilla A2–B2. Posteriesitykseen perustuvassa kuviossa 8 esitellyt objektivirheiden 

suhteelliset esiintymät vähenevät huomattavasti tasojen A2 ja B2 välillä. Muutosta 

tapahtuu maltillisesti tasojen A2 ja B1 välillä, mutta virheiden suhteellinen esiin-

tymä romahtaa noin kymmenellä prosenttiyksiköllä tasojen B1 ja B2 välillä. Brun-

nin, Airaksisen ja Jantusen (2016) analyysin perusteella vaikuttaa, että suurin ob-

jektin morfosyntaksiin sidoksissa oleva suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuuden 

kehitys tapahtuu tasojen B1 ja B2 välillä.  

 

 

KUVIO 8. Objektivirheiden suhteellisten esiintymien muutokset taitotasojen A2–B2 

välillä (Brunni ym. 2015). 

 

Kuten jo aiemmin mainitsin, kyseessä on vasta yleiskuva muutoksesta. Ryhmä si-

sällä tietyntyyppiset virheet, esimerkiksi totaaliobjektin sijojen valintaan liittyvät 

virheet saattavat lisääntyä, kun taas partitiivivirheet vähentyä. Luvuissa 6 ja tässä 
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luvussa pyrin kuvaamaan juuri kyseisiä objektin morfosyntaktisen virheryhmän si-

säisiä muutoksia ja virheiden tyyppejä.  

 

Seuraavaksi kuvailen ja erittelen objektivirheitä ja niiden suhteellisten esiintymien 

muutosta tarkemmin aineistoesimerkkien ja suhteellisiin esiintymiin perustuvien 

kuvaajien avulla.  Suhteellisella esiintymällä tarkoitetaan potentiaalisen esiintymi-

sen analyysin tulosta eli virheiden ja potentiaalisten esiintymien suhdetta. Virheet 

on esitelty virheryhmittäin ja taitotasoittain. 

 

 

6.1. Partitiivivirheiden kehitys 

 

Partitiivi on yksi suomen kielen käytetyimmistä sijamuodoista. Aineistoni perus-

teella se on myös käytetyin objektin sijamuoto (ks. taulukko 7). Myös natiivien tuot-

tamissa teksteissä partitiiviobjektien osuus noin 44 prosenttia (Hakulinen & Karls-

son 1979: 181–182), kun esimerkiksi venäjänkielisten oppijoiden teksteissä parti-

tiiviobjektin osuus on ollut jopa 75 prosenttia objekteista (Kynsijärvi 2001: 147–

148).  Partitiivia pidetäänkin erityisen hankalana sijamuotona kielenoppijoille, jotka 

opiskelevat suomea vieraana kielenä. Spoelman (2013) selvitti korpuspohjaisessa 

tutkimuksessaan virolaisten, saksalaisten ja alankomaalaisten suomenoppijoiden 

partitiivin käyttöä.  Spoelmanin (2013) väitöstutkimuksen lisäksi suomen kielen 

partitiivisijasta on tehty hyvin vähän systemaattista tutkimusta, jossa selvitetään, 

mitkä ovat todellisia kompastuskiviä partitiivin oppimisessa. (Spoelman.: 423–

424.)  

 

Tutkimusanalyysini partitiivivirhekategorioista tarjoaa kuvan partitiivivirheistä eri 

tavalla kuin Spoelmanin (2013) perusteellinen väitöstutkimus, jossa ei käytetty po-

tentiaalisen esiintymisen analyysia. Ennen kaikkea analyysi partitiivivirheistä tar-

joaa hieman eri näkökulman ja lisän oppijoiden kohtaamiin hankaluuksiin partitii-

viobjektin tuottamisessa. Kuviossa 9 on havainnollistettuna viivakuvaajalla, kuinka 

partitiivivirheiden suhteelliset esiintymät kehittyvät siirryttäessä taitotasolta A2 

taitotasolle B1 ja B1-taitotasolta B2-taitotasolle.  
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KUVIO 9. Partitiivivirheiden suhteellisten esiintymien muutokset taitotasojen A2–

B2 välillä. 

 

Partitiivivirheiden yhteinen suhteellinen esiintymä on 24,5 prosenttiyksikköä A2-

taitotasolla, 21,7 prosenttiyksikköä B1-taitotasolla ja 11,1 prosenttiyksikköä B2-tai-

totasolla. Partitiivivirheiden suhteellinen esiintymä pienenee yli kymmenellä pro-

senttiyksiköllä tasojen A2–B2 välillä, kuten kuviossa 9 on nähtävillä. Sekä yksikön 

että monikon partitiivivirheiden suhteellinen esiintymä laskee huomattavasti: yksi-

kön lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä ja monikon noin kolmella prosenttiyksi-

köllä.  

 

Aineistoni ja partitiivivirheiden suhteellisten esiintymien muutosten puitteissa vai-

kuttaa, että kielitaidon karttuessa oppijat osaavat tuottaa yhä useammin morfosyn-

taktisesti virheettömiä partitiiviobjekteja.  Päätelmää tukee myös se, että partitii-

viobjektin potentiaalisten esiintymien määrä ei vähene taitotasojen välillä. Tällöin 

syynä muutokseen ei voida pitää sitä, että oppijat välttelisivät partitiiviobjektin 

käyttöä, mikä olisi mahdollista, mikäli kielen piirre olisi koettu vaikeaksi (ks. Pau-

lasto ym. 2014: 420). Seuraavaksi selitän ja tarkennan kuvaustani partitiivivirhei-

den kehityksestä.  

 

Taulukossa 7 on esitettynä sijamuodot, joita oppijat ovat tuottaneet, kun objektin 

sijan olisi tullut olla partitiivi. Partitiivin sijaan tuotettujen sijamuotojen määrien 
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vieressä on sulkeissa esitettynä virhemäärän prosentuaalinen osuus virheiden yh-

teismäärästä. Taulukossa 7 on nähtävillä myös partitiivivirheiden potentiaaliset 

esiintymät ja suhteelliset esiintymät.  

 

TAULUKKO 7. Partitiivivirheet ja partitiivin sijaan tuotetut sijamuodot sekä partitii-

vivirheiden prosentuaalinen osuus partitiivivirheiden kokonaismäärästä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukossa esitettyjen muotojen lisäksi A2 tasolla esiintyy 28 tapausta, joissa on 

epäselvää, onko oppija tavoittelema muoto ollut partitiivi vai genetiivi. Kyseisiä ta-

pauksia esiintyy 43 tasolla B1 ja 17 tasolla B2. Mainitut tapaukset olen rajannut ai-

neiston ulkopuolelle. Epäselviä tapauksia esiintyy aineistossani lähinnä genetiivin 

ja partitiivin välisissä tapauksissa. 

 

Kuviossa 10 on esitettynä oppijan tuottamien virheellisten lähtömuotojen suhteel-

listen esiintymien muutokset taitotasojen A2–B2 välillä.  Lähtömuodolla tarkoitan 

tutkimuksessani oppijan tuottamaa virheellistä sijamuotoa. Virheen suhteellinen 

esiintymä on laskettu suhteuttamalla oppijan partitiivin sijaan tuottamien muotojen 

määrä partitiivivirheiden potentiaalisiin esiintymiin. Määrät on esitetty taulukossa 

7.  

 

 
 

  
       A2 

 
B1 

 
      B2 

Virheettömät 788 2254 1539 

Nominatiivi 198 (77%) 481 (77 %) 126 (65 %) 

Genetiivi 36 (14 %) 79 (13 %) 35 (18 %) 

   Akkusatiivi  3 (1 %) 10 (1 %) 7 (4 %) 

Muut sijat 20 (8 %) 58 (9 %) 25 (13 %) 

Virheitä yht. 257  625  193 

Pot. esiintymä 1045 2879 1732 

Suht. esiintymä 24,5 % 21,7 % 11,1 % 
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KUVIO 10. Partitiivin sijaan tuotettujen muotojen suhteelliset esiintymät. 

 

Oppijat ovat tuottaneet A2-, B1- ja B2-taitotasoilla selvästi eniten nominatiivimuo-

toisia objekteja, kun oikea muoto olisi ollut partitiivi (ks. taulukko 7).  Jo aiemmis-

sakin tutkimuksissa on todettu, että nominatiivi on tyypillisin genetiivin tai partitii-

vin sijaan tuotettu objektin sijamuoto (ks. Ranua & Ruotsalainen 2008: 160).  

 

Partitiivin sijaan tuotettujen nominatiivien suhteellinen esiintymä pienenee yli 10 

prosenttiyksiköllä taitotasojen A2–B2 välillä (ks. kuvio 10). Suhteellisten esiinty-

mien kehityksen perusteella suurin muutos tapahtuu taitotasojen B1 ja B2 välillä, 

kuten on kuviossa 10 esitetty. Tyypillisesti oppijan tuottama partitiiviobjekti tai 

partitiivivirhe sijaitsee lauseen lopussa ja predikaattiverbin jäljessä. Esimerkeissä 

(1)–(3) on esitettynä tyypillinen partitiivivirhe, joissa oppija on tuottanut partitiivin 

sijaan nominatiivin. Esimerkki (1) on taitotasolta A2, (2) tasolta B1 ja (3) tasolta B2. 

 

(1) Poikat pelaisivat jalkapallo, tyttöt soittaisivat piano – – (TS0027) 
(2) Opin siviilioikeus, rikoslakia, kauppalaki ja hallinto-oikeus – – (TS0002) 
(3) Kristityille tarkoittaa se Jeesuksen syntymäpäivä, toisille talvinpäivänseisauk-

sen   juhlaa. (VI0419) 
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Mitä edistyneemmällä tasolla oppija on, sitä useammin oppija on saattanut tuottaa 

samaan lauseeseen tai virkkeeseen niin virheettömän kuin virheellisenkin partitii-

viobjektin, kuten esimerkeissä (2) ja (3). A2-tasolla on tyypillisempää, että lau-

seessa olevat objektin sijat ovat yhdenmukaisesti samoja – partitiiviobjektin ta-

pauksessa nominatiivimuotoisia, kuten esimerkissä (1). Kaikissa edellä mainituissa 

esimerkeissä lauseympäristö vaatii aspektin rajattomuuden vuoksi partitiiviobjek-

tin, eikä nominatiivimuotoista totaaliobjektia (ks. VISK § 925). Esimerkissä (3) on 

myös mahdollista, että lähdekieli vaikuttaa oppijan tuottamaan sijamuotoon. Kir-

joittajan lähdekieli on viro, jossa sanan jälkitavussa ei ole pitkää vokaalia (ks. Ranua 

& Ruotsalainen 2008: 158). Tällöin kyseessä voi olla lähdekielen siirtovaikutuksen 

aiheuttama kvantiteettivirhe. Saman tyyppinen virhe on esitelty myös Ranuan ja 

Ruotsalaisen (2008: 158) suomenoppijoiden syntaktisia virheitä käsittelevässä tut-

kimusartikkelissa.   

 

Oppijoiden tuottamien nominatiivien väheneminen merkinnee kielitaidon tarkkuu-

den kehitystä ja tukee hypoteesiani siitä, että objektin morfosyntaktisia piirteitä tar-

kasteltaessa kielitaidon tarkkuus paranee kielitaidon karttuessa. Nominatiivimuo-

toisten lähtömuotojen väheneminen tarkoittaa, että oppijat ovat alkaneet käyttää 

partitiivia paikoissa, joissa objektin tulee olla partitiivissa.  

 

Koska oppijoiden tuottamien virheettömien partitiiviobjektien määrä ei vähene tai-

totasojen välillä (ks. luku 5.2.1.), ei muutosta voida perustella partitiivimuodon vält-

telyllä, mikä olisi välikielihypoteesin mukaan mahdollista, mikäli oppija kokisi kie-

len piirteen vaikeaksi (ks. Paulasto 2014: 240). Ajatusta välttelyn epätodennäköi-

syydestä tukee myös se, että suomen kielen transitiiviverbien takia objektin välttely 

on lähes mahdotonta (ks. Panka 2005: 105). On myös mahdollista, että alemmilla 

taitotasoilla oppijat tuottavat osittain mekaanisesti ulkoa opittuja rakenteita. Varo-

vaisena huomiona esitänkin, että partitiivin sijaan tuotettujen nominatiivien suh-

teellisen esiintymän huomattava pieneneminen voi olla olennainen merkki sääntö-

jen oppimisesta ja niiden soveltamisesta. Suhteellisten esiintymien perusteella tilas-

tollisesti huomattavin muutos kielitaidon tarkkuuden kehityksessä tapahtuu taito-

tasojen B1 ja B2 välillä.  
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Niin puhuttua kuin kirjoitettuakin kieltä käsitelleissä tutkimuksissa on osoitettu, 

että nominatiivi yliedustuu ainakin suomea toisena kielenä oppivien henkilöiden 

kielenkäytössä (Göken 2012: 4). Rinne (1996: 196) arvelee, että syynä nominatiivin 

yliedustumiseen on sen helppous. Lisäksi syitä nominatiivin yliedustumiseen on et-

sitty myös länsimurteista, joissa ääntäminen vaihtelee ja täten kirjoitusasukin saat-

taa päätyä lyhyeksi (ks. Koivisto 1994: 133). Aineistoni valossa jälkimmäinen syy ei 

liene osuva, sillä oppijat eivät altistune suomen kielen murteille kovinkaan taajaan. 

Kyse on kuitenkin taustamuuttujista, sillä oppijoilla voi olla kontakteja Suomeen ku-

ten myös puhuttuun suomeen. Tästä syystä mahdollisuutta ei voida sulkea koko-

naan pois.  

 

Nominatiivien lisäksi oppijat ovat tuottaneet kaikilla tasoilla partitiivin sijaan myös 

genetiivejä, mutta huomattavasti nominatiiveja vähemmän (ks. taulukko 7). Gene-

tiivien suhteellinen esiintymä on varsin pieni A2-taitotasolla ja laskee entisestään 

lähes puolellatoista prosenttiyksiköllä siirryttäessä tasoille B1 ja B2, kuten on kuvi-

ossa 10 nähtävillä. Muutos on hieman suurempi B1- ja B2-tasojen välillä kuin A2- ja 

B1-tasojen välillä.  

 

Esimerkeissä (4)–(6) on esitettynä kolme tyypillistä partitiivivirhettä, joissa oppija 

on tuottanut partitiivin sijaan genetiivin. Esimerkki (4) on taitotasolta A2, (5) ta-

solta B1 ja (6) tasolta B2.  

 

(4) Minä en syö aamiaisen, mutta juon kahvia. (VI0305) 
(5) Luen kirjojen tai opiskelen suomea tai tšekkiä. (TS0040) 
(6) Syömme illallista ja odotamme joulupukin mutta hän ei tulee. (RU0048) 
 

Samaan tapaan kuin nominatiiveissakin, etenkin edistyneemmillä taitotasoilla on 

yleisempää, että partitiivivirhe on tuotettu virkkeeseen tai lauseeseen, johon on tuo-

tettu myös virheetön partitiiviobjekti, kuten esimerkeissä (5) ja (6). Tasolla A2 

esiintyy esimerkkien (5) ja (6) kaltaisia objektivirheitä, mutta genetiivejä on tuo-

tettu esimerkin (4) tapaan myös kieltolauseisiin. Kieltolauseessa objektin tulee olla 

partitiivissa (VISK § 932).   
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Nominatiivien tapaan genetiivienkin suhteellinen esiintymä laskee kielitaidon kart-

tuessa (ks. kuvio 10). Mitä edistyneempi taitotaso, sitä harvemmin oppijat ovat tuot-

taneet partitiivin sijaan genetiivin. Muutos tukee aiempia havaintojani kielitaidon 

tarkkuuden kehityksestä: aineistoni valossa partitiivin sijaan tuotetun genetiivin 

suhteellisen esiintymän pieneneminen merkinnee sitä, että oppijat osaavat ylem-

millä taitotasoilla tuottaa yhä paremmin morfosyntaktisesti virheettömän partitii-

viobjektin. Tasolla B2 partitiivin sijaan tuotettujen genetiivien virheosuus suhteessa 

nominatiiveihin kuitenkin suurenee hieman (ks. taulukko 7), mikä lienee merkki 

vaikeudesta valita oikea sijamuoto partitiivin ja genetiivin väliltä tai ylipäätään oi-

keantyyppinen objekti totaaliobjektin ja partitiiviobjektin väliltä.  

 

Oppijat ovat tuottaneet partitiivin sijaan maltillisesti myös akkusatiiveja. Partitiiviin 

sijaan tuotettuja akkusatiiveja esiintyy muutamia kaikilla taitotasoilla (ks. taulukko 

7), ja akkusatiivin suhteellinen esiintymä nousee hieman tasojen A2 ja B2 välillä. 

Aineistoni perusteella oppijat tuottavat harvoin akkusatiivimuodon, kun vaadittu 

objektin muoto on partitiivi.  

 

Esimerkeissä (7–9) on esiteltynä tyypillisimmät partitiivin sijaan tuotetut akkusatii-

vit. Esimerkki (7) on taitotasolta A2, (8) tasolta B1 ja (9) tasolta B2.  

 

(7) Nyt Timo alkoi ajatella ’ minä en koskaan löydä hänet’ – – (RU0030) 
(8) – – minulla on kilpikonna ja minä rakastan hänet – –(TS0021) 
(9) Hannan työkaveri ja vanha rakkaus halusi silti Hannan olevan hänen ja kosi 

hänet. (VI0415) 
 

Taitotasolla A2 partitiivin sijaan tuotetut akkusatiivit esiintyvät yksinomaan löytää-

verbin kanssa, kuten on esitetty esimerkissä (7), mikä lienee merkki tehtävänannon 

tai mahdollisen aineiston ohjailevasta vaikutuksesta (ks. luku 2.2.). Kyse voi olla 

myös mekaanisesti esimerkiksi oppitunnilla tai tehtävänannosta opitusta raken-

teesta, jonka oppija on pyrkinyt toistamaan. Nominatiivin sijaan tuotettuja akku-

satiiveja esiintyy tasolla A2 niin vähän, että laajempia huomioita on mahdotonta 

tehdä. Huomionarvoista on kuitenkin, että esimerkin (7) objekti on akkusatiivissa, 

vaikka kyseessä on kieltolause, jossa objektin tulisi olla partitiivissa (ks. VISK § 932). 

B1- ja B2-tasoilla partitiivin sijaan tuotettujen akkusatiivien käytössä on enemmän 
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variaatiota, kuten esimerkeissä (8) ja (9) on nähtävillä, sillä A2-tasolla partitiivin 

sijaan tuotettu akkusatiivi esiintyy vain yhden verbin yhteydessä.  

 

B1- ja B2-taitotasolla oppijat ovat tuottaneet akkusatiivin tapauksiin, joissa predi-

kaatti useimmiten vaatii aspektin rajattomuuden vuoksi objektin partitiiviin. Tyy-

pillisimmillään tällaista tapausta edustaa esimerkki (9). B2-tasolla akkusatiivin 

tuottaminen partitiivin sijaan on hyvin samantyyppistä kuin alemmallakin tasolla, 

mutta lauseiden rakenteet ovat monimutkaistuneet, ja objekti saattaa sijaita esimer-

kiksi lauseen alussa, kuten alla olevassa esimerkissä (10).  

 

(10) Hänet yllyttää myös ”paras ystävänsä” Harri, joka himoitaa Visan vaimo Riik-
kaa – –(VI0416) 
 

Oppijat ovat tuottaneet kaikilla taitotasoilla partitiivin sijaan myös muita sijamuo-

toja, jotka eivät ole perinteisiä objektin sijoja. Muiden kuin objektin sijamuotojen 

käyttö lisääntyy hieman tasojen A2 ja B1 välillä, mutta pienenee tasojen B1 ja B2 

välillä. 

 

Merkittävimpänä partitiivin sijaan tuotettuna paikallissijana esille nousee elatiivi 

(ks. taulukko 7). Lisäksi myös allatiivi esiintyy usein. Elatiivin esiintyvyyttä selittä-

nee sijamuodon ortografia, joka lienee helposti sekoitettavissa partitiiviin. Elatiivi 

on sekoitettu partitiiviin tyypillisesti seuraavanlaisissa tapauksissa, joista esimerkki 

(11) on tasolta A2, (12) tasolta B1 ja (13) tasolta B2.  

  

(11) Jos on kylmä ilma juon kaakaosta myös. (VI0281) 
(12) Toivon, että voisin nähdä juhlimisista jos voisin matkustaa Suomessa. 

(KI0015) 
(13) Kaisa ei enää huvinnut hoitaa lapsesta. (KI0016) 

 

Partitiivin sijaan tuotettuja allatiiveja esiintyy lähinnä A2 ja B1 tasoilla, ja ne olivat 

tyypiltään seuraavanlaisia, kuten A2-tasolta olevassa esimerkissä (14) ja B2-tasolta 

olevassa esimerkissä (15). Kummassakin esimerkissä aspektin tulee olla rajaama-

ton, joten oikea objektin sija olisi partitiivi.  

 

(14) Minusta tuunaus on hyvä idea, se voi auttaa ympäristölle. (TS0029) 
(15) Ne autoi minulle tosi paljon. (KI0013) 
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Muiden kuin objektin sijojen käyttö partitiivitapauksissa vähenee taitotasojen A2–

B2 välillä, mikä aineistoni valossa tarkoittanee, että oppijat tuottavat yhä useammin 

morfosyntaktisesti virheettömiä partitiiviobjekteja. Virheiden väheneminen ja par-

titiivin sijaan tuotettujen muotojen suhteellisten esiintymien pieneneminen lienee 

merkki myös siitä, että oppijat osaavat B2-tasolla tehdä A2- ja B1-tasoihin verrat-

tuna huomattavasti useammin valinnan totaaliobjektin ja partitiiviobjektin väliltä.   

 

Paikallissijojen käytön variaation väheneminen lienee merkki objektin sijajärjestel-

män sisäistämisestä. Koska ortografisesti partitiivin kaltaiset elatiivit kattavat suu-

rimman osan kyseisistä virheistä, voidaan olettaa oppijoiden osaavan välttää pai-

kallissijoja objektin muodostuksessa jo hyvin varhaisista taitotasoista saakka.   

 

Taulukossa 8 on nähtävillä oppijoiden tuottamat partitiivin lukuvirheet. Oppijat 

ovat tuottaneet partitiivin lukuvirheitä kaikilla tutkimillani taitotasoilla. Partitiivi 

on ainoa objektin sijamuoto, jossa oppijat ovat tehneet huomattavasti lukuvirheitä. 

Muiden virheryhmien kohdalla lukuvirheitä ei juurikaan esiinny. Tyypillisimmillään 

oppija on tuottanut partitiivin yksikkömuodon, kun vaadittu muoto olisi ollut mo-

nikko, kuten on taulukossa 7 esitetty. Lukuvirheitä ei ole luettu mukaan virheiden 

kokonaismäärään.  

 

Taulukossa 8 on esitetty lukuvirheiden määrät taitotasoittain. Esimerkiksi tasolla 

A2 oppijat ovat tuottaneet 15 tapauksessa yksikkömuotoisen partitiiviobjektin, kun 

muodon olisi tullut olla monikko. Oppijat ovat A2-tasolla tuottaneet 4 tapauksessa 

monikon, kun oikea muoto olisi yksikkö.  
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TAULUKKO 8. Oppijoiden tuottamat partitiivin lukuvirheet. 

   
       A2 

 
B1 

 
      B2 

Monikko 15 53 13 

Yksikkö 4 16 6 

 

Oppijat ovat tuottaneet eniten virheitä, joissa monikon sijaan on tuotettu yksikkö. 

Esimerkissä (16) on esitettynä oppijan tuottama monikkovirhe tason A2 tekstissä. 

Esimerkki (17) on tasolta B1 ja esimerkki (18) tasolta B2.  

 

(16) Sitten mies tuli takaisin kameron kanssa ja otti paljon kuvaa Apinasta. 
(KI0011) 

(17) Niille me panemme erilaisia kasvia, jota kiinnitämme siteella, (TS0029) 
(18) Me käytämme paljon idiomia myös. (KI0001) 
 

Esimerkeissä (16) ja (18) oppijat ovat tuottaneet monikon sijaan yksikön. Objektia 

määrittävä adverbi paljon implikoi kummassakin tapauksessa, että kyse on useam-

masta kohteesta. Monissa lukuvirhetapauksissa tulee huomioida tarkasti objektin 

koteksti ja jopa laajemmin lauseen konteksti, sillä niistä voi usein löytyä ratkaisu, 

onko tekstin kirjoittaja tarkoittanut yksikköä vai monikkoa. Esimerkissä (18) on esi-

tettynä esimerkki (19) laajennetun kotekstin kanssa. 

 

(19) Kiinan kielen sanasto on liian monikertaista. Me käytämme paljon idiomia 
myös. (KI0001) 

 

Esimerkeissä (18) ja (19) on siis kyse kiinan kielen opiskelusta. Tällöin voitaneen 

olettaa, että oppija on tarkoittanut, että kiinan kielessä käytetään paljon idiomeja, 

eikä vain yhtä idiomia.  

 

Esimerkissä (17) on tapaus, jossa oppija on tuottanut objektin määritteen erilaisia 

monikkoon, mutta itse objektin edussanan kasvia yksikköön. Huolimattomuusvir-

heen sekä monikon ja yksikön valintavirheen lisäksi tällaisissa tapauksissa kyse voi 

olla myös esimerkiksi monikon muodostuksesta. Suomen kielessä nominien taivu-

tuksessa käytetään usein i-tunnusta (VISK § 79). Esimerkissä (17) kasvi-nominin 

perusmuodon vartalo päättyy i-vokaaliin, minkä oppija on voinut sekoittaa monikon 
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i-tunnukseen. Tällaisessa tapauksessa kuitenkin nominin e-vartaloon liittyy moni-

kon j-tunnus ja partitiivin -A-sijapääte (VISK § 80, 89). Mainittu teoria on mahdolli-

nen myös esimerkissä (18), jossa sanan vartalo päättyy i-vokaaliin. Edellä esitellyn 

kaltaisia tapauksia esiintyy myös lukuvirheissä, joissa oppija on tuottanut monikon, 

kun oikea muoto olisi ollut yksikkö. Esimerkissä (20) on esitettynä saman tyyppinen 

virhe, kuin esimerkissä (17) ja (19), sillä tässäkin tapauksessa olisi pitänyt muodos-

taa nominin e-vartalo, johon liittyy partitiivin -A-pääte.  

 

(20)  Ja koska Petri rakastaa Janaa, hän tekee mielellään kaikkia, joka Jana haluaa. 
(TS0024)  

 

Esimerkkien (17), (19) ja (20) kaltaisia tapauksia esiintyy useita, mutta tämän kal-

taisissa tapauksissa voikin olla haastavaa päätellä, johtuuko virhe huolimattomuu-

desta, meneekö vartalon lopun vokaali sekaisin monikon tunnuksen kanssa vai eikö 

oppija ole osannut muodostaa oikeanlaista sanavartaloa.  Martin (1999: 268) on to-

dennut nominintaivutusta käsittelevässä väitöstutkimuksessaan, että niin yksikkö- 

kuin monikkovartalonkin kohdalla e- ja i-vartaloiset sanat aiheuttavat ongelmia op-

pijoille. Tutkimustulokseni perusteella Martinin (1999) väittämä pitää paikkansa.  

 

Lukuvirheet vähenevät huomattavasti tasojen B1 ja B2 välillä (ks. taulukko 8). On 

siis mahdollista olettaa, että oppijat tuottavat lukuvirheitä yhä vähemmän edisty-

neemmillä tasoilla. A2-tason lukuvirheiden pientä määrää voi selittää esimerkiksi 

se, että oppijoiden kielenkäyttö on Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) taitota-

sokuvausten perusteella B1- ja B2-tasoja yksinkertaisempaa, joten partitiivin mo-

nikkomuodolle voi olla vähemmän tarvetta.  

 

 

6.2. Genetiivivirheiden kehitys 

 

Seuraavaksi esittelen genetiivivirheiden suhteellisten esiintymien kehitystä ja vir-

heiden laatua. Genetiivimuotoiset objektit ovat partitiivimuotoisten objektien 

kanssa suomen kielen tyypillisimpiä objekteja (ks. VISK § 925), mikä näkyy myös 

aineistossani esiintyvissä objektien ja morfosyntaktisten objektivirheiden määrissä 

(ks. luku 5). Genetiiviobjektin on todettu aiheuttavan eniten hankaluuksia ainakin 
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venäjänkielisillä suomenoppijoilla (Kaan 2010: 65). Martinin (2001: 70–72) perus-

teella virheellisissä sijanvalinnoissa oppijat ovat käyttäneet taajimmin genetiivi- ja 

nominatiivimuotoisia objekteja.   

 

Kuviossa 11 on havainnollistettuna diagrammin avulla, kuinka aineistossani esiin-

tyvien genetiivivirheiden suhteelliset esiintymät kehittyvät siirryttäessä taitota-

solta A2 taitotasolle B1 ja B1-taitotasolta B2-taitotasolle.  

 

 

 

KUVIO 11. Genetiivivirheiden suhteellisten esiintymien muutokset taitotasojen 

A2–B2 välillä. 

 

Genetiivivirheiden suhteellinen esiintymä on 56,5 prosenttiyksikköä A2-taitota-

solla, 44,9 prosenttiyksikköä B1-taitotasolla ja 31,8 prosenttiyksikköä B2-taitota-

solla. Genetiivivirheiden väheneminen taitotasojen välillä on selkeästi nähtävillä ku-

viossa 11. Suhteellisten esiintymien kehityksen johdosta vaikuttaisi siltä, että yksi-

kön genetiivivirheet vähenevät huomattavasti, ja täten oppijan kyky tuottaa oikea-

oppisia genetiivimuotoisia objekteja paranee kielitaidon karttuessa.  

 

Taulukossa 9 on esitettynä sijamuodot, joita oppijat ovat tuottaneet, kun objektin 

sijan olisi tullut olla genetiivi. Genetiivin sijaan tuotettujen sijamuotojen määrien 
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vieressä on sulkeissa esitettynä virhemäärän prosentuaalinen osuus virheiden yh-

teismäärästä. Taulukossa 9 on nähtävillä myös genetiivivirheiden potentiaaliset 

esiintymät ja suhteelliset esiintymät.  

 

Taulukossa 9 esitettyjen muotojen lisäksi A2 tasolla esiintyy 28 tapausta, joissa on 

epäselvää, onko oppija tavoittelema muoto ollut partitiivi vai genetiivi. Kyseisiä ta-

pauksia esiintyy 43 tasolla B1 ja 17 tasolla B2. Mainitut tapaukset olen rajannut ai-

neiston ulkopuolelle. Epäselviä tapauksia esiintyy aineistossani lähinnä genetiivin 

ja partitiivin välisissä tapauksissa. 

 

TAULUKKO 9. Genetiivivirheet ja genetiivin sijaan tuotetut sijamuodot sekä genetii-

vivirheiden prosentuaalinen osuus genetiivivirheiden kokonaismäärästä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuviossa 12 on esitettynä oppijan tuottamien virheellisten lähtömuotojen suhteel-

listen esiintymien muutokset taitotasojen A2–B2 välillä.  Virheen suhteellinen esiin-

tymä on laskettu suhteuttamalla oppijan genetiivin sijaan tuottamien muotojen 

määrä genetiivivirheen potentiaalisiin esiintymiin. (ks. taulukko 9).  

   
       A2 

 
B1 

 
      B2 

Virheettömät 110 432 227 

Nominatiivi 106 (75 %) 228 (66 %) 69 (66 %) 

Partitiivi 29 (21 %) 99 (28 %) 30 (28 %) 

   Akkusatiivi  0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Muut sijat 6 (4 %) 20 (6 %) 6 (6 %) 

Virheitä yht. 141 348 105 

Pot. esiintymä 249 776 325 

Suht. esiintymä 56,6 % 44,9 % 32,5 % 
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KUVIO 12. Oppijoiden tuottamien genetiivivirheiden lähtömuotojen suhteelliset 

esiintymät. 

 

Oppijat ovat tuottaneet niin A2-, B1- ja B2-taitotasoilla eniten nominatiivimuotoisia 

objekteja, kun oikea muoto olisi ollut genetiivi (ks. taulukko 9), aivan kuten aiem-

missakin tutkimuksissa todetaan (ks. Ranua ja Ruotsalainen 2008: 160). Genetiivin 

sijaan tuotettujen nominatiivien suhteellinen esiintymä pienenee A2– ja B1-tasojen 

välillä noin 12 prosenttiyksikköä ja B1- ja B2-tasojen välillä noin 10 prosenttiyksik-

köä, kuten on kuviossa 12 esitetty.  

 

Tyypillinen oppijan tuottama genetiiviobjekti sijaitsee partitiiviobjektin tapaan lau-

seen predikaattiverbin jäljessä. Esimerkeissä (23)–(25) on esitettynä tyypillinen ge-

netiivivirhe, jossa oppija on tuottanut genetiivin sijaan nominatiivin. Esimerkki (21) 

on taitotasolta A2, (22) tasolta B1 ja (23) tasolta B2.  

 

(21) Anny saan parfyymi, kynttilä ja pusero.  (RU0056) 
(22) Juon kupin kahvia ja lasi vettä, syön piimää ja yksi voileipä. (RU0075) 
(23) Mutta ei hän uskaltanut muuttaa kauas, vaan hankki asunto mahdollisimman 

lähellä. (RU0059) 
 

A2 B1 B2

NOM 42,5 29,3 21,1

PTV 11,6 12,7 9,2

MUUT 2,4 2,5 1,8

NOM

PTV

MUUT
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%

Genetiivin sijaan tuotettujen sijamuotojen 
suhteelliset esiintymät (%)



 66 

Vaikka genetiivivirheiden lauserakenteet muuttuvat osin monimutkaisemmiksi 

korkeammilla taitotasoilla, ei genetiivivirheen tyyppi muutu huomattavasti. Tyypil-

linen genetiivivirheen asema on edelleen predikaattiverbin jäljessä, eikä ennen ver-

biä, kuten vastaavissa partitiivivirheissä. Korkeammilla taitotasoilla on A2-tasoa 

tyypillisempää, että genetiivivirhe on tuotettu lauseeseen tai virkkeeseen, jossa on 

muitakin objekteja, mutta objektien sijamuotojen välillä on variaatiota, kuten esi-

merkissä (22). A2-taitotasolla objektit ovat useimmiten systemaattisesti samassa 

muodossa, kuten esimerkissä (21) on esitetty. Esimerkissä (23) oppija on tuottanut 

nominatiivin genetiivin sijaan, vaikka lauseympäristö vaatii genetiivimuotoisen ob-

jektin.  

 

Genetiivin sijaan tuotettujen nominatiivien suhteellinen esiintymä laskee huomat-

tavan paljon taitotasojen A2–B2 välillä (ks. kuvio 12). Olisi todennäköistä, että op-

pijat pyrkisivät välttelemään genetiiviobjektin käyttöä, mikäli muoto koettaisiin vai-

keaksi. Välikielihypoteesin mukaan yksi oppijankieleen vaikuttavista kommunikaa-

tiostrategioista on vaikeiden piirteiden välttely (Paulasto ym. 2014: 420). Ajatusta 

välttelyn mahdottomuudesta tukee myös se, että suomen kielen transitiiviverbien 

paljouden takia objektin välttely on lähes mahdotonta (ks. esimerkiksi Panka 2005: 

105). Oppijat ovat kuitenkin tuottaneet kaikilla taitotasoilla runsaasti myös virheet-

tömiä genetiiviobjekteja, kuten on taulukossa 9 esitettynä.  Aineistooni perustuvat 

tilastot eivät siis tue ajatusta siitä, että oppijat välttelisivät muotoa.  Kyse on kuiten-

kin tilastollisista huomioista, eikä oppijakohtaisia päätelmiä voida tehdä (ks. luku 

3.3.).  

 

Martinin (1999: 268) mukaan nominien taivuttamatta jättäminen on tyypillistä suo-

menoppijoille. Nominatiivien väheneminen ja virheettömien tapausten runsaus 

merkinnee yhä parempaa genetiivimuotoisen objektin hallintaa. Virhetapauksissa, 

joissa oppija on tuottanut genetiivin sijaan nominatiivin, lienee myös mahdollista, 

että oppija on osannut tehdä valinnan partitiiviobjektin ja totaaliobjektin väliltä, 

mutta ei ole osannut valita oikeaa totaaliobjektin sijaa (ks. myös luku 6.3.). 

 

Nominatiivien lisäksi oppijat ovat tuottaneet genetiivin sijaan myös partitiiveja. Par-

titiivien osuus on nominatiiveja huomattavasti pienempi (ks. taulukko 9). Genetiivin 
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sijaan tuotetun partitiivin suhteellinen esiintymä ei pienene tasojen A2 ja B1 välillä, 

mutta pienenee yli kolmella prosenttiyksiköllä tasojen B1 ja B2 välillä.  

 

Vaikka oppijat tuottavat suhteellisten esiintymien perusteella genetiivin sijaan yhä 

vähemmän partitiiveja, partitiivien määrä kasvaa suhteessa muihin genetiivivirhei-

siin (ks. taulukko 9). Sen lisäksi, että kuviossa 12 esitetty suhteellisen esiintymän 

muutos lienee merkki korkeammilla tasoilla genetiiviobjektin yhä paremmasta hal-

linnasta, partitiivien suhde muihin genetiivivirheisiin lienee merkki siitä, että oppija 

pyrkii edistyneemmillä tasoilla yhä useammin tarjoamaan genetiiviobjektin tilalle 

partitiivimuotoista objektia, eikä perinteistä perusmuotoa eli nominatiivimuotoista 

objektia.    

 

Esimerkeissä (24)–(26) on esitettynä genetiivivirhetapauksia, joissa oppija on tuot-

tanut genetiivin sijaan partitiivin. Esimerkki (24) on taitotasolta A2, (25) tasolta B1 

ja (26) tasolta B2.  

 

(24) Ja minä haluaisin toisen lasta. (TS0027) 
(25) Hän on vihainen ja haluaa murhata kaunis naisen poikaystävää. (KI0007) 
(26) Punahilkka astui mökille ja näki mummoa makaamassa suuressa sängyssä 

lukemassa kirjaa. (TS0019) 
 

Tyypillisesti tapauksissa, jossa oppija on tuottanut genetiivin sijaan partitiivin, läh-

tökohtainen virhe on aspektuaalisessa valinnassa. Kauttaaltaan kyseisissä virheta-

pauksissa oppija on tuottanut partitiivimuotoisen objektin, joka osoittaa tarkoitteen 

rajaamattomaksi, kun objektin olisi tullut olla genetiivissä eli totaaliobjektina, jonka 

aspekti osoittaa tarkoitteen rajatuksi kokonaisuudeksi (ks. VISK § 925, § 931). Täl-

laiset tapaukset ovat esimerkeissä (24)–(26).  

 

On mahdollista, että oppija on tuottanut genetiivin sijaan partitiivin yksinkertaisesti 

huolimattomuuttaan, minkä esimerkiksi Åkers (1999: 48) on esittänyt mahdol-

liseksi oppijan tuottaman virheen selitykseksi. Åkersin ajatus huolimattomuudesta 

pätee myös muihin virheryhmiin. Virhetapausten yhdenmukaisuuden vuoksi esitän, 

että syy voi piillä partitiivisijan haastavuudessa ja rajattuuden ilmaisun oppimi-
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sessa. Partitiivisijan haastavuutta on osaltaan pohdittu jo aiemmissakin oppijansuo-

men tutkimuksissa. Esimerkiksi Marianne Spoelman (2013: 138) pohtii väitöskir-

jassaan, voisivatko oppijoiden hankaluudet partitiivisijan kanssa johtua opetuksen 

tai oppimateriaalien laadusta. Maria Huikurin (2010) pro gradu -tutkielmassa ker-

rotaan, että haastattelututkimuksen perusteella suomenoppijat eivät pidä partitiivi-

sijaa hankalana, mutta tekevät siinä siltikin varsin laajasti virheitä.  

 

Muut kuin objektin perinteiset sijat ovat harvinaisia. Ainoana verrattain usein esiin-

tyvä paikallissija on illatiivi. Illatiiveja esiintyy eniten B1- ja B2-tasolla. Esimerkissä 

(27) on esitetty tyypillinen genetiivin sijaan tuotettu illatiivi tasolta A2, esimerkissä 

(28) tasolta B1 ja esimerkissä (29) tasolta B2.  

 

(27) Tänän menen ostamaan yhden valkosipuliin. (VI0386) 
(28) Hän ei tiennyt kuinkka hän sais tavata Kaisaan. (RU0049) 
(29) Näiden testein avulla voi testata nimien oikeinkirjoitukseen ja taivutuk-

seen. (HO0009) 
 

Aivan kuten oppijat vaikuttavat sekoittavan partitiivin elatiiviin mahdollisesti sija-

muotojen ortografian takia, aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että oppijat saat-

tavat sekoittaa ortografian takia myös genetiivin ja illatiivin. Genetiivin sijaan tuo-

tetut illatiivit edustavat tyypillisimmillään tapauksia (27)–(29), joissa ensimmäinen 

mahdollinen selitys virheelle on ortografia. Ortografian lisäksi toinen selitys vir-

heelle voi olla vokaalien kvantiteetti, joka on foneettinen ilmiö (Suikkari 2016: 27). 

Vokaalin kvantiteetti merkkaa suomessa merkityseroa (VISK § 18).  On siis mahdol-

lista, että oppijat ovat tuottaneet genetiivin sijaan illatiiveja, koska heidän lähtökie-

lessään kvantiteetti ei välttämättä ole distinktiivinen (Brown 2004: 117). Morfo-

fonologisesta näkökulmasta tarkasteltuna esimerkiksi viron kielen ja suomen kielen 

sijapääteet eivät eroa kovinkaan paljon toisistaan. Tässä tapauksessa olennaista on 

esimerkiksi, että viron kielestä puuttuvat illatiivin pitkät vokaalit, mikä voinee joh-

taa sijamuotojen sekoittumiseen. (Siivelt & Mustonen 2013: 344.) Määtän (2013: 

257) tutkimusartikkelin perusteella esimerkiksi ruotsalaiset suomenoppijat tuotta-

vat virheellisesti illatiivimuotoisia objekteja.  
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Genetiivivirhekategoriassa paikallissijojen vähyys merkinnee oppijoiden kykyä 

erottaa objektin sijat paikallissijoista. Genetiivin sijaan tuotetuista paikallissijoista 

kaksi suurinta ryhmää lienevät selitettävissä ortografialla tai kvantiteetin haasta-

vuudella.  

 

Genetiivivirheiden suhteellinen esiintymä laskee taitotasojen B1–B2 välillä. Kielitai-

don karttuessa oppija tuottaa yhä harvemmin nominatiivin tai partitiivin genetiivin 

sijaan. Nominatiivien väheneminen merkinnee, että oppija tuottaa mekaanisesti en-

tistä harvemmin sanan perusmuodon. Nominatiiveihin verrattuna genetiivin sijaan 

tuotettujen partitiivien virheosuus kasvaa huomattavasti. Kun sekä virheosuudet ja 

suhteelliset esiintymät otetaan huomioon, vaikuttaa siltä, että ylemmillä taitota-

soilla oppija kohtaa yhä useammin hankaluuksia objektin genetiivi- ja partitiivisijo-

jen valinnan välillä, vaikkakin virheiden suhteelliset esiintymät ja määrät vähene-

vät.  

 

 

6.3. Nominatiivivirheiden kehitys 

 

Nominatiivi on yksi suomen kielen objektin harvinaisimmista sijamuodoista (ks. 

VISK § 925). Koska nominatiivimuotoinen totaaliobjekti on harvinainen, näkyy se 

myös aineistoni nominatiivivirheiden ja virheettömien nominatiiviobjektien mää-

rissä. Kuviossa 13 on havainnollistettuna diagrammin avulla, kuinka nominatiivi-

virheiden suhteelliset esiintymät kehittyvät siirryttäessä taitotasolta A2 taitotasolle 

B1 ja B1-taitotasolta B2-taitotasolle.  
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KUVIO 13. Nominatiivivirheiden suhteellisten esiintymien muutokset taitotasojen 

A2–B2 välillä. 

 

Nominatiivivirheiden suhteellinen esiintymä on A2-tasolla 56 prosenttiyksikköä, 

mutta laskee B1-tasolla 41,9 prosenttiyksikköön. B2-tasolla suhteellinen esiintymä 

on enää 34,6 prosenttiyksikköä. Nominatiivivirheen suhteellinen esiintymä on vielä 

B2-tasollakin enemmän kuin partitiivi- tai genetiivivirheiden. Kuten kuviossa 13 on 

esitettynä, nominatiivivirheiden suhteellinen esiintymä laskee tasojen A2 ja B2 vä-

lillä yli 20 prosenttiyksiköllä. Vaikka nominatiivivirheiden yhteinen suhteellinen 

esiintymä laskee, yksikön nominatiivivirheiden suhteellinen esiintymä nousee kah-

deksalla prosenttiyksiköllä tasojen A2–B2 välillä. Etenkin B1- ja B2-tasojen välisellä 

muutoksella on merkitystä, sillä kyseisillä tasoilla oppijat ovat tuottaneet tasoa A2 

useammin nominatiiviobjekteja ja -virheitä. Monikon nominatiivivirheiden suhteel-

linen esiintymä taas laskee noin 30 prosenttiyksiköllä tasojen A2 ja B2 välillä.  

 

Taulukossa 10 on esitettynä sijamuodot, joita oppijat ovat tuottaneet, kun objektin 

sijan olisi tullut olla nominatiivi. Nominatiivin sijaan tuotettujen sijamuotojen mää-

rien vieressä on sulkeissa esitettynä virhemäärän prosentuaalinen osuus nominatii-

vivirheiden yhteismäärästä. Taulukossa 10 on nähtävillä myös nominatiivivirhei-

den potentiaaliset esiintymät ja suhteelliset esiintymät.  
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TAULUKKO 10. Nominatiivivirheet ja nominatiivin sijaan tuotetut sijamuodot sekä 

nominatiivivirheiden prosentuaalinen osuus nominatiivivirheiden kokonaismää-

rästä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuviossa 14 on esitettynä oppijan tuottamien virheellisten lähtömuotojen suhteel-

listen esiintymien muutokset taitotasojen A2–B2 välillä.  Virheen suhteellinen esiin-

tymä on laskettu suhteuttamalla oppijoiden nominatiivin sijaan tuottamien muoto-

jen määrä nominatiivivirheen potentiaalisiin esiintymiin (ks. taulukko 10).  

 

 

KUVIO 14. Oppijoiden tuottamien nominatiivivirheiden lähtömuotojen suhteelliset 

esiintymät. 

A2 B1 B2

GEN 24 25,7 17,5

PTV 32 16,1 16,4

ACC 0 0 0

MUUT 0 0 0
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       A2 

 
B1 

 
      B2 

Virheettömät 11 79 119 

Genetiivi 6 (43 %) 35 (61 %) 32 (51 %) 

Partitiivi 8 (57 %) 22 (39 %) 30 (49 %) 

   Akkusatiivi  0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Muut sijat 0 (0 %) 0 (0 %) 0 

Virheitä yht. 14 57 62 

Pot. esiintymä 25 136 181 

Suht. esiintymä 56,0 % 41,9 % 34,6 
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Oppijat ovat tuottaneet nominatiivin sijaan jotakuinkin yhtä paljon genetiivejä ja 

partitiiveja (ks. taulukko 10). Nominatiivin sijaan tuotettujen genetiivien suhteelli-

nen esiintymä nousee hieman tasojen A2 ja B1 välillä, mutta laskee huomattavasti 

tasojen B1 ja B2 välillä, kuten on kuviossa 14 esitettynä.  

 

Esimerkeissä (30)–(32) on esitettynä kolme tyypillistä nominatiivivirhettä, jossa 

oppija on tuottanut nominatiivin sijaan genetiivin. Esimerkki (30) on taitotasolta 

A2, esimerkki (31) tasolta B1 ja esimerkki (32) tasolta B2.  

 

(30) Sitten harjattan hamman. (RU0056) 
(31) Hae auton Helsingistä. (RU0001) 
(32) Vieraiden kielien opiskelemisen aikana kannattaisi unohtaa äidinkielen. 

(TS0013) 
 

Tyypillinen nominatiivivirhe esiintyy predikaattiverbin jäljessä. Virheitä esiintyy 

niin yksikkö- kuin monikkomuodoissakin. Esimerkkitapauksessa (30) oppija on 

tuottanut yksikön genetiivin, vaikka muodon pitäisi olla monikon nominatiivi, sillä 

kyse lienee useammankin kuin yhden hampaan harjaamisesta. Nominatiivin sijaan 

tuotettuja genetiivejä esiintyy edistyneemmillä tasoilla, etenkin B2-tasolla, impera-

tiivilauseissa ja nesessiivirakenteissa. Esimerkissä (32) on kyse nesessiiviraken-

teesta, jossa objektin tulisi olla nominatiivissa (ks. VISK § 934). Esimerkeissä (31) ja 

(33) on esitetty imperatiivilauseessa esiintyvä nominatiivivirhe, jossa oppija on 

tuottanut nominatiivin sijaan genetiivin. Esimerkki (33) on taitotasolta B2.  

 

(33) Mene käymään hänen luokse ja vie hänelle kakun ja pullon viiniä. (TS0020) 
 

Esimerkissä (33) oppija on tuottanut käskylauseen. Imperatiivilauseessa esiintyvä 

objekti on yleensä nominatiivimuotoinen (VISK § 934). Esimerkin (33) kaltaisessa 

tapauksessa virhe voi johtua siitä, että oppija ei ole osannut valita lauserakenteen 

vaatimaa oikeaa totaaliobjektin sijamuotoa. Oppija on voinut tuottaa nominatiivin 

sijaan genetiivin syystä, että hän ei ole oppinut totaaliobjektin sijan määräytymistä. 

Koska sekä genetiivi että nominatiivi ovat totaaliobjektin sijoja, voi ajatus totaaliob-

jektin sijavalinnan vaikeudesta olla yleistettävissä myös muihinkin tapauksiin, ku-

ten esimerkkien (30)–(33) tapauksiin. Ranua ja Ruotsalainen (2008: 161) toteavat 
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taannoisessa suomenoppijoiden tuottamia syntaktisia virheitä käsittelevässä artik-

kelissaan, että suomenoppijat ovat heidänkin tutkimusaineistonsa perusteella teh-

neet virheitä, joissa valinta totaali- ja partitiiviobjektin väliltä on osattu tehdä, mutta 

totaaliobjektin sijavalinta on väärin.  

 

Genetiivin sijaan tuotettujen partitiivien suhteellinen esiintymä laskee huomatta-

vasti tasojen A2 ja B1 välillä (ks. kuvio 14), mutta suhteellisessa esiintymässä ei juu-

rikaan tapahdu muutosta tasojen B1 ja B2 välillä. Partitiiveja on tuotettu nominatii-

vin sijaan lähes yhtä paljon kuin genetiivejä. Aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, 

että mitä edistyneempi oppijan taso on Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan, sitä 

tasaisempi nominatiivin sijaan tuotettujen partitiivien ja genetiivien ero on. Ero 

suurenee tasojen A2 ja B1 välillä, mutta tasaantuu tasojen B1 ja B2 välillä. Esimer-

keissä (34)–(36) on esitettynä tyypillisiä nominatiivivirheitä, joissa oppija on tuot-

tanut nominatiivin sijaan partitiivin. Virhe (34) on taitotasolta A2, (35) tasolta B1 ja 

(36) tasolta B2.  

 

(34) Venäjällä ostaisin talon ja kutsuisin kaikki vanhemitön lasta joka asuu ka-
dulla. (RU0028) 

(35) – – ja mainosksissa näytetään täydellinen maailmaa, jossa ei ole esimerkiksi 
rahoja – –  (TS0008) 

(36) Depeche Moden ihailijat odottavat uusia lauloja innokkaasti, koska viimeista 
levyä julkistettiin vuonna 2005.  (TS0036) 

 

A2-taitotasolla nominatiivivirheitä esiintyy hyvin vähän (ks. taulukko 10), joten par-

titiivejakaan ei ole tuotettu nominatiivin sijaan monessakaan tapauksessa. Tapauk-

sien välillä on eroja. Suurin yhteneväisyys tapauksissa on totaaliobjektin ja partitii-

viobjektin väliltä valitseminen: oppija ei ole osannut valita totaaliobjektia, kun lau-

seympäristö olisi sitä vaatinut. Esimerkissä (34) on yksi niistä A2-tason virheistä, 

joissa on selkeää, että virkkeessä tulisi olla totaaliobjekti, joka osoittaa kohteen ra-

jatuksi (ks. VISK § 925). Esimerkeissä (35)–(36) taas on tuotettu partitiivi, vaikka 

yksipersoonaisessa passiivilauseessa objekti on tyypillisesti nominatiivissa (VISK § 

934). Esimerkin (35) tapauksessa voisi käydä myös partitiivi, jolloin virhe olisi ob-

jektin edussanan määritteessä täydellinen, eikä itse edussanassa.  
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Taitotasoilla A2–B2 virheissä vaikuttaisi olevan kyse siitä, että oppija ei ole osannut 

valita partitiiviobjektin ja totaaliobjektin väliltä. Tyypillisimmillään virhetapauk-

sessa ei ole huomattu, että lauserakenne, kuten aineistossani edistyneemmillä ta-

soilla passiivilause tai käskylause, vaatii nominatiivimuotoisen totaaliobjektin (ks. 

VISK § 934). Oppijat tuottavat edistyneemmillä tasoilla yhä useammin morfosyntak-

tisesti virheettömiä partitiivi- ja genetiiviobjekteja, mutta nominatiivivirheiden suh-

teellinen esiintymä on vielä B2-tasollakin varsin suuri (ks. kuvio 14). Joten tässä ta-

pauksessa esitän varovaisena mahdollisuutena, että oppijat ylikäyttävät partitiivi- 

ja genetiivisijoja pyrkiessään tuottamaan oikeassa muodossa olevan objektin. Koska 

nominatiivi on objektin sijana varsin harvinainen (ks. VISK § 934), lienee mahdol-

lista, että oppijat ovat varoneet nominatiivin käyttöä ja täten tuottaneet tyypillisem-

män objektin sijamuodon.  

 

Oppijat eivät ole tuottaneet nominatiivin sijaan juuri ollenkaan akkusatiiveja tai pai-

kallissijoja. Pidän siis tässäkin tapauksessa todennäköisenä, että suomenoppijat op-

pivat tunnistamaan objektin sijamuodot jo varhain ja erottamaan ne paikallissi-

joista, jotka eivät voi toimia objektin sijamuotoina (ks. VISK § 925).  

 

7.4. Akkusatiivivirheiden kehitys 

 

Yksiköllisen akkusatiiviobjektin valinta on usein hankalaa natiivillekin suomenpu-

hujalle. Natiiveilla kyse on kuitenkin siitä, että he osaavat kielikorvansa avulla valita 

oikein akkusatiivimuotoisen totaaliobjektin ja partitiiviobjektin välillä. Tätä selittä-

vät usein murteet. Suomea oppiva ulkomaalainen ei kuitenkaan oppine hallitse-

maan tätä ongelmaa kovin helpolla. (Ikola 1966: 28.) Tutkimuksessani akkusatiivi-

virheellä tarkoitan t-päätteisen akkusatiivin sijaan tuotettuja objektin muotoja. Ak-

kusatiiviobjekti voi esiintyä niin genetiivi- kuin nominatiiviobjektinkin konteks-

teissa (VISK § 935).  

 

Kuviossa 15 on havainnollistettuna diagrammin avulla, kuinka akkusatiivivirheiden 

suhteelliset esiintymät kehittyvät siirryttäessä taitotasolta A2 taitotasolle B1 ja B1-

taitotasolta B2-taitotasolle.  
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KUVIO 15. Akkusatiivivirheiden suhteellisten esiintymien muutokset taitotasojen 

välillä. 

 

Oppijat ovat tuottaneet yhä vähemmän akkusatiivivirheitä, mitä edistyneempi tai-

totaso on. Taitotasolla A2 esiintyy hyvin vähän morfosyntaktisesti virheettömiä ja 

virheellisiä akkusatiiviobjekteja (ks. taulukko 11), joten suhteellinen esiintymä ei 

välttämättä kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla akkusatiivin osaamista. B1- ja B2-

tasoilla esiintyy huomattavasti enemmän akkusatiiviobjekteja, minkä takia kyseis-

ten tasojen suhteelliset esiintymät kuvaavat osaamista A2-tasoa paremmin, kuten 

kuviossa 15 esitetyistä suhteellisista esiintymistä näkee.   

 

Oppijat ovat tuottaneet etenkin yksikön akkusatiivivirheitä. Yksikön akkusatiivivir-

heen suhteellinen esiintymä laskee huomattavasti tasojen A2 ja B1 välillä, mutta ro-

mahtaa lähes 40 prosenttiyksiköllä tasojen B1 ja B2 välillä.  

 

Akkusatiiviobjektien määrät ovat esillä taulukossa 11, jossa on esitettynä sijamuo-

dot, joita oppijat ovat tuottaneet, kun objektin sijan olisi tullut olla akkusatiivi. Ak-

kusatiivin sijaan tuotettujen sijamuotojen määrien vieressä on sulkeissa esitettynä 

virhemäärän prosentuaalinen osuus virheiden yhteismäärästä. Taulukossa 11 on 

nähtävillä myös akkusatiivivirheiden potentiaaliset esiintymät ja suhteelliset esiin-

tymät.  
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TAULUKKO 11. Akkusatiivivirheet ja akkusatiivin sijaan tuotetut sijamuodot sekä 

akkusatiivivirheiden prosentuaalinen osuus akkusatiivivirheiden kokonaismää-

rästä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kuviossa 16 on esitettynä oppijan tuottamien virheellisten lähtömuotojen suhteel-

listen esiintymien muutokset taitotasojen A2–B2 välillä.  Virheen suhteellinen esiin-

tymä on laskettu suhteuttamalla oppijoiden akkusatiivin sijaan tuottamien muoto-

jen määrä akkusatiivivirheen potentiaalisiin esiintymiin (ks. taulukko 11).  

 

 

KUVIO 16. Oppijoiden tuottamien akkusatiivivirheiden lähtömuotojen suhteelliset 

esiintymät.  

A2 B1 B2

GEN 30 7,6 2,1

NOM 30 16,9 4,2

PTV 10 35,3 8,5
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       A2 

 
B1 

 
      B2 

Virheettömät 2 26 40 

Nominatiivi 3 (37 %) 11 (28 %) 2 (29 %) 

Genetiivi 3 (37 %) 5 (13 %) 1 (14 %) 

   Partitiivi 1 (13 %) 23 (59 %) 4 (57 %) 

Muut sijat 1 (13 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Virheitä yht. 8 39 7 

Pot. esiintymä 10 65 47 

Suht. esiintymä 80,0 % 60,0 % 14,8 % 
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Akkusatiivin sijaan tuotettujen muotojen suhteelliset esiintymät vähenevät huo-

mattavasti tasojen B1 ja B2 välillä, kuten on kuviossa 16 esitettynä. Tasolla A2 esiin-

tyy niin vähän akkusatiivivirheitä (ks. taulukko 11), että suhteellinen esiintymä voi 

olla harhaanjohtava. Syynä akkusatiivivirheiden ja akkusatiiviobjektien vähyyteen 

voi olla esimerkiksi siinä, että oppijat eivät vielä osaa käyttää tai eivät ole opiskelleet 

akkusatiivia. Aineistoni perusteella akkusatiiviobjektia aletaan käyttää vasta tasolla 

B1. Akkusatiiviobjektin aliedustumisesta ei voitane tehdä enempää huomioita ver-

taamatta tutkimusaineistoa natiiviaineistoon. Esimerkeissä (37)–(39) on esitettynä 

tyypillisiä akkusatiivivirheitä, joissa oppija on tuottanut akkusatiivin sijaan genetii-

vin. Esimerkki (37) on taitotasolta A2, (38) taitotasolta B1 ja (39) taitotasolta B2.  

 

(37) Äiti herätti minun kun hän meni työhön. (RU0044) 
(38) Susi jaksi mommun luo, söi hänen, pukeutui ja maati sänkyyn. (TS0027) 
(39) Siis he toivat minun sairaalaan usein. (KI0015) 

 

Esimerkeissä (37)–(39) persoonapronominin tulisi olla akkusatiivissa. Kyseinen 

muoto esiintyy niin genetiivi kuin nominatiiviobjektinkin konteksteissa. Yleisesti ot-

taen aineistoni tapauksissa on kyse vaihtelemattomasta akkusatiivista (ks. VISK § 

935). Tässäkin tapauksessa on mahdollista, että oppija on osannut erottaa totaaliob-

jektin partitiiviobjektista, mutta ei ole osannut valita oikeaa totaaliobjektin sijaa (ks. 

luvut 6.2. ja 6.3.).  

 

Oppijat ovat tuottaneet genetiiviä useammin nominatiiveja akkusatiivien sijaan, ku-

ten on taulukossa 11 nähtävillä. Esimerkeissä (40)–(42) on esitettynä tyypillisiä vir-

heitä, joissa oppija on tuottanut akkusatiivin sijaan nominatiivin. Esimerkki (40) on 

taitotasolta A2, (41) tasolta B1 ja (42) tasolta B2.  

 

(40) Joten kello 8 menin bussilla juna-asemaan ja noudan hän. (RU0045) 
(41) Haluaisin näyttää sinulle Helsinkiä ja esitellä sinä meille perheelle. (TS0009) 
(42) Johan Amos Comenius oli kuuluisa henkilö ja hän oli kutsuttu esimerkiksi Eng-

lantiin. (TS0002) 
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Tapaukset, joissa oppija on tuottanut akkusatiivin sijaan nominatiivin, noudattele-

vat samaa kaavaa kuin tapaukset, joissa akkusatiivin sijaan on tuotettu genetiivi. Ta-

pauksissa objektin tulisi olla vaihtelemattomasti akkusatiivissa (ks. VISK § 936). 

Kuitenkin genetiivin tapaan myös nominatiivitapauksissa, kuten esimerkeissä (40)–

(42), voi olla kyse siitä, että oppija on osannut valita partitiiviobjektin ja totaaliob-

jektin väliltä, mutta ei ole osannut valita oikeaa sijamuotoa. Koska nominatiivi tun-

netaan suomen kielessä perusmuotona sanakirjoissa (ks. VISK § 1231), on myös 

mahdollista, että oppija on tuottanut perusmuodon, kun ei ole osannut valita oikeaa 

sijamuotoa (ks. Martin 1999: 268). Kyseinen teoria pätenee myös muissa virheta-

pauksissa, joissa oppija on tuottanut nominatiivin, kun objektin sija olisi tullut olla 

jokin muu.  

 

Oppijat ovat usein tuottaneet partitiivin akkusatiivin sijaan. Tällaisia tapauksia 

esiintyy etenkin taitotasolla B1. Esimerkeissä (43)–(45) on esitettynä akkusatiivi-

virhetapauksia, joissa oppija on tuottanut akkusatiivin sijaan partitiivin. Esimerkki 

(43) on tasolta A2, (44) tasolta B1 ja (45) tasolta B2.  

 

(43) – – talossa asuva tyttö oli ollut sairas, ja hänellä oli todennäköisesti tarttui 
minua. (HO0012) 

(44) Minua valittiin tontuksi ja minä lauloin joulun lauloja. (KI0013) 
(45) Minä tunsin häntä, koska hänen elokuva Mies vailla menneisyyttä sai palkin-

non. (KI0003) 
  

Tyypillisesti akkusatiivivirhe esiintyy predikaattiverbin jäljessä, mutta voi esiintyä 

esimerkin (44) tapaan myös lauseen alussa ennen verbiä. Esimerkkitapauksissa 

(43)–(45) nominatiivien ja genetiivien tapaan pitäisi olla vaihtelematon akkusatiivi. 

Lähtökohtaisesti kaikilla tasoilla esiintyvissä tapauksissa, joissa on akkusatiivin si-

jaan tuotettu partitiivi, oppija ei ole osannut tehdä valintaa totaaliobjektin ja parti-

tiiviobjektin väliltä. Tapaukset, kuten esimerkit (43)–(45), vaativat totaaliobjektin, 

joka ilmaisee kohteen rajatuksi (ks. VISK § 925). Akkusatiiviobjekti toimii yksin-

omaan persoonapronomineissa ja kuka-interrogatiivipronominissa, ja onkin mah-

dollista, että harvinaisimpana objektin sijamuotona se aiheuttaa vaikeuksia oppi-

joille (ks. VIKS 934–935).  
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Niin akkusatiivin sijaan tuotettujen genetiivien, nominatiivien kuin partitiivienkin 

suhteellinen esiintymä pienenee etenkin tasojen B1 ja B2 välillä. Partitiivivirheiden 

suhteellisten esiintymien pieneneminen merkinnee sitä, että oppijat osaavat edisty-

neemmillä tasoilla yhä useammin tuottaa morfosyntaktisesti virheettömän akku-

satiiviobjektin. Aineistossani esiintyy sen verran vähän akkusatiiveja, että tutkimus 

olisi syytä toisintaa etenkin akkusatiivien kohdalla myös laajemmalla verrokkiai-

neistolla.  
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7. YHTEENVETO JA POHDINTA   

 

Seuraavaksi luon kokoavan katsauksen luvuissa 5 ja 6 esittelemiini tutkimustulok-

siin. Esitän aineistoni puitteissa muutamia maltillisia ajatuksia oppijankielen tark-

kuuden kehityksestä, kun tutkimuskohteena ovat morfosyntaktiset objektivirheet. 

Arvioin myös tutkimusmetodieni osuvuutta ja toimivuutta oppijansuomen korpus-

tutkimuksessa. 

 

 

7.1. Tutkimustulosten yhteenvetoa ja pohdintaa 

 

Oppijankielen tarkkuuden tutkimuksessa huomio kiinnittyy väistämättä oppijoiden 

tekemiin virheisiin. Pohjimmiltaan on kyse siitä, mikä oppijan kielenkäytössä poik-

keaa omastamme, natiivien kielenkäytöstä, jota on usein kuvailta myös norminmu-

kaiseksi kielenkäytöksi.  (Martin & Alanen 2011: 34–47) Oppijankielen virheanalyy-

sille ominaiseen tapaan olen tutkimuksessani määritellyt kohdekielen, tässä ta-

pauksessa norminmukaisen suomen kielen, mukaisten ja vastaisten ilmausten rajan 

mahdollisimman tarkasti tutkimuskysymyksilläni ja tutkimukseni teoreettisilla läh-

tökohdilla. Lisäksi olen esitellyt sekä tyypillisiä virhetapauksia että rajatapauksia, 

joiden kohdalla rajan määrittely on voinut olla haastavaa. Tarkoituksenani on ku-

vata kvantitatiivisen aineistoni ja aineistoesimerkkieni puitteissa oppijansuomen 

tarkkuuden kehitystä ja variaatiota.  

 

Tutkimustulosteni kannalta yksi tärkeimmistä rajanvedoista on, että olen tutkimuk-

sessani luokitellut objektin morfosyntaktisiksi virheiksi kaikki tapaukset, joissa op-

pijat ovat tuottaneet väärän objektin sijamuodon tai luvun. Aineistossani lukuvir-

heitä esiintyi lähinnä partitiivivirheiden ryhmässä. Olen eritellyt, minkä muodon op-

pija on tuottanut virheettömän objektin muodon sijaan. Täten tutkimuksessani suo-

menoppijoiden kielitaidon tarkkuutta mitataan objektin morfosyntaktisten virhei-

den suhteella virheen potentiaalisiin esiintymiin. Tarkkuuden kehitystä olen kuvail-

lut suhteellisilla esiintymillä luvussa 6 ja perinteisemmin virheosuuksia ja -määriä 

olen kuvaillut luvussa 5.  
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Kielitaidon karttuessa, eli oppijoiden edetessä Eurooppalaisen viitekehyksen taito-

tasojen A2–B2 välillä, oppijat tuottavat yhä vähemmän morfosyntaktisia objektivir-

heitä. Muutosta tapahtuu niin tasojen A2 ja B1 kuin tasojen B1 ja B2 välillä. Aineis-

toni puitteissa suurin muutos, varovaisesti arvioituna kielitaidon tarkkuuden kehi-

tys, tapahtuu tasojen B1 ja B2 välillä. Muutos on huomattavaa kaikissa tapauksissa: 

partitiivivirheissä, genetiivivirheissä, nominatiivivirheissä ja akkusatiivivirheissä. 

Objektin morfosyntaktisten virheryhmien suhteellisten esiintymien muutoksen 

avulla voidaan edellä mainitulla tavalla mallintaa kielitaidon tarkkuuden kehitystä 

yhtä virheryhmää laajemmassa skaalassa. Kuitenkin pelkkä huomio virheryhmien 

kehityksestä on pinnallinen niin kauan, kun yksittäisten virheryhmien sisällä olevaa 

muutosta ei ole kuvailtu. Virheellisten muotojen tarkastelun avulla voidaan kartoit-

taa, millaisia virheitä oppijat tekevät, mutta toisaalta myös sitä, mitä oppijat osaavat 

tai oppivat taitotasojen välillä. Virheryhmien sisäistä variaatiota olen eritellyt lu-

vussa 6.  

 

Tyypillisin oppijoiden tuottama virheellinen objektin sijamuoto on suomen kielessä 

usein perusmuotonakin tunnettu nominatiivi (ks. esimerkiksi Nikolaev & Niemi 

2005: 488). Vääriin paikkoihin tuotettujen nominatiivien määrä vähintäänkin puo-

littuu partitiivi-, akkusatiivi- ja genetiivivirhetapauksissa taitotasojen A2–B2 välillä. 

Suurin muutos suhteellisissa esiintymissä tapahtuu B1 ja B2 tasojen välillä. Muutos 

tukee esittämääni hypoteesia (ks. luku 1.2.). Tapauksissa, joissa totaaliobjektin sijat 

ovat sekoittuneet keskenään, on syitä tuotoksen taustalla haasteellista määrittää, 

kuten olen luvussa 6 esittänyt. Onko oppija tuottanut perusmuodon osaamatto-

muuttaan vai kenties tehnyt virheen totaaliobjektin sijanvalinnassa? Totaaliobjek-

tin sijanvalintaan pureutuminen vaatisi tutkimustani laajempaa ja tarkempaa laa-

dullista ja kvantitatiivista analyysiä esimerkiksi objektin kotekstista ja kontekstista.  

 

Oppijat tekevät edistyneemmillä tasoilla yhä harvemmin virheen partitiiviobjektin 

ja totaaliobjektin välisessä sijavalinnassa. Totaaliobjektin sijaan tuotettujen partitii-

viobjektien suhteelliset esiintymät laskevat, kuten laskevat myös partitiiviobjektin 

sijaan tuotettujen totaaliobjektienkin esiintymät. Aineistoni puitteissa on tyypilli-

sempää, että oppijat tekevät virheen totaaliobjektin ja partitiiviobjektin valinnan 



 82 

välillä kuin totaaliobjektin sisäisessä sijanvalinnassa. Esimerkiksi jo aiemmin to-

dettu, että venäläisillä keskitason suomenoppijoilla on ongelmia partiaalisuuden ja 

totaalisuuden ilmaisemisessa (Kaan 2010: 58–59). Oppijoiden kasvava kyky tehdä 

valinta partitiiviobjektin ja totaaliobjektin väliltä voi merkitä esimerkiksi yhä pa-

rempaa rajattuuden, toiminnan prosessimaisuuden ja lausetyyppien hallintaa. Suh-

teellisten esiintymien perusteella lienee kuitenkin selvää, että sekä partitiiviobjek-

tin ja totaaliobjektin välisessä valinnassa että totaaliobjektin sijojen välisessä valin-

nassa tapahtuvien virheiden määrä vähenee kokonaisuudessaan kielitaidon karttu-

essa.   

 

Objektin sijavalintasääntöjä on lukuisia. Ranuan ja Ruotsalaisen (2008: 159) mu-

kaan objektisäännöt ovat varsin selviä, mutta ne aiheuttavat ongelmia vielä edisty-

neillekin oppijoille. Ajatus siitä, että objektisäännöt aiheuttavat ongelmia edistyneil-

lekin oppijoille, tukee myös minun tutkimukseni tuloksia.  Ranua ja Ruotsalainen 

(2008) esittävätkin artikkelissaan, että säännöt voisivat yksinkertaistua, mikäli pe-

rinteisten partitiivimuotoisen objektin käyttöehtojen asemesta otettaisiin lähtökoh-

daksi totaaliobjektin käyttöehdot. Ajatus on alun perin Huumon (2006: 524) esit-

tämä ja tarkoittaa, että objektisäännöstö kiteytettäisiin yhteen sääntöön: totaaliob-

jektia käytetään, kun objektin tarkoite on jaoton ja lause ilmaisee resultatiivista ti-

lannetta. Kuten tutkimustuloksistani käy ilmi, oppijat tuottavat yhä B2-tasollakin 

runsaasti virheitä, joissa on tuotettu partitiiviobjekti totaaliobjektin sijaan tai toisin 

päin. Uskoakseni Huumon (2006) ajatus voisi yksinkertaistaa partitiiviobjektin ja 

totaaliobjektin välistä valintaa. Oikeanlaisen lähestymistavan löytäminen ei liene 

yksinkertaista, sillä tekeväthän suomenoppijoiden lisäksi myös suomen kielen na-

tiivipuhujatkin virheitä totaali- ja partitiiviobjektin valinnassa (Lähdemäki 1995: 

81). Objektin opetusta voisi toki lähestyä verbin ja lauseen semantiikan näkökul-

masta myös Askosen (ks. 2001) ja Martinin (2002: 219) mukaan, mutta koska pit-

kälti kvantitatiivisen tutkimukseni ytimessä olivat itse objektit, eivätkä verbit, en voi 

ottaa enempää kantaa, kuinka paljon kyseiset menetelmät voisivat vaikuttaa objek-

tin sijajärjestelmän omaksumiseen. Vaikka Huumon (2006) ajatus voisi helpottaa 

partitiivin ja totaaliobjektin välistä valintaa, ei se ratkaise totaaliobjektin sisäistä si-

javalintaa. Aineistoni perusteella oppijat tuottavat kyseisiä virheitä lukuisissa ta-

pauksissa kaikilla käsittelemilläni taitotasoilla. (Ranua & Ruotsalainen 2008: 159.)  
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Oppijat ovat tuottaneet kaikilla tasoilla eniten genetiiviobjekteja ja partitiiviobjek-

teja. Myös genetiivi- ja partitiivivirheitä on eniten. Nominatiivi- ja akkusatiiviobjek-

teja sekä nominatiivi- ja akkusatiivivirheitä on kaikilla taitotasoilla huomattavasti 

vähemmän. Kyseisten pienempiin ryhmiin kuuluvien objektien käyttö kuitenkin li-

sääntyy joissain määrin tasojen A2 ja B2 välillä, mikä lienee merkki lauserakentei-

den varioimisesta ja monimutkaistumisesta. Aineistoni perusteella esimerkiksi pas-

siivi- ja käskylauseet yleistyvät etenkin taitotasoilla B1 ja B2, mikä osaltansa selittä-

nee nominatiiviobjektien käytön lisääntymistä ja nominatiivivirheiden suhteellisten 

esiintymien suuruutta.  

 

Virheryhmän sisäisiä lukuvirheitä esiintyi huomattavasti vain partitiivivirheissä. Ai-

neistoni puitteissa oppijoilla on ollut eniten hankaluuksia partitiiviobjektin luvun 

valinnassa. Martinin (1995: 268–269) väitöstutkimuksen perusteella oppijat muo-

dostavat monikon väärin useammin aine- ja abstraktisanoissa kuin samaa raken-

netta noudattavissa konkreettisissa sanoissa. Aineistossani esiintyi virheitä kum-

mankinlaisissa tapauksissa. Lukuvirheissä nousi esille myös nominin vartalonmuo-

dostus. Virhetapausten perusteella oppijat ovat tuottaneet etenkin virheitä, joissa 

on i-vartalo, vaikka monikkomuotoisessa objektissa olisi tullut olla e-vartalo (ks. 

luku 6.1.). Jos sana voidaan helposti luokitella johonkin sanatyyppiin, sen taivutus 

on helpompaa kuin muilta ominaisuuksiltaan saman tyyppisen sanan, joka ei asetu 

selvästi tiettyyn taivutustyyppiin (Martin 1995: 268–269). Martinin huomioiden 

johdosta olisikin syytä tehdä laadullista lisäanalyysia, jossa arvioidaan, sisältävätkö 

partitiiviobjektin lukuvirhetapaukset sellaisia piirteitä, jotka oppijat kokevat haas-

taviksi mahdollisesti myös muissakin nominintaivutuksen tapauksissa.  

 

Paikallissijoja käytetään paikoittain norminvastaisesti objektin sijoina – ja syynä ta-

pauksiin voikin olla lähdekielen vaikutus (Määttä 2013: 257). Tutkimustulosteni pe-

rusteella oppijat osaavat kuitenkin jo hyvin varhain tehdä valinnan objektin sijan ja 

paikallissijan väliltä. Oppijat ovat tuottaneet hyvin vähän paikallissijoja objektin si-

jojen sijaan. Eniten oppijat ovat tuottaneet elatiiveja ja illatiiveja, jotka selittynevät 

niin ortografisilla kuin fonologisillakin syillä.  
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Morfosyntaktisten objektivirheiden ja oppijoiden tuottamien virheellisten muoto-

jen suhteellisten esiintymien perusteella suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuus 

kehittyy tasojen A2-B2 välillä huomattavasti. Tutkimusanalyysissa esittämistäni 

huomioista käy kuitenkin ilmi, että kehittymisen varaakin on vielä huomattavasti. 

Esimerkiksi genetiivi- ja nominatiivivirheiden suhteellinen esiintymä on yli 30 pro-

senttia vielä tasolla B2.  Partitiivivirheiden suhteellinen esiintymä on huomattavasti 

pienempi: hieman yli 10 prosenttia. Tutkimuksen perusteella on selvää, että usein 

objektin morfosyntaktisen virheen taustalla on aspektuaalinen valinta. Tulos ei ole 

yllätys, sillä etenkin rajattuuden käsitettä on kritisoitu siitä, että se hahmottuu epä-

määräiseksi (Nurminen 2015: 57). Nurmisen (2015: 57) mukaan ongelmat rajattuu-

den määrittelyssä johtuvat pitkälti siitä, että sitä on käsitelty lähinnä objektin sijan-

vaihtelun tarkastelun yhteydessä. Rajattuus ei selitä kaikkia totaaliobjektin ja parti-

tiiviobjektin oppositiosuhteita (Huumo 2006: 511). Näiltä osin en ole yhtä mieltä 

Ranuan ja Ruotsalaisen (2008: 159) esittämistä ajatuksesta, jonka mukaan objektin 

sijanvalintasäännöt ovat selvät, vaikkakin niitä on paljon.  Koska antamani aineis-

toesimerkit ja tutkimukseni kvantitatiiviset tulokset tarjoavat pitkälti vain kuvan 

virhemäärien ja tuotettujen muotojen kehityksestä sekä pienen palasen virheiden 

laadusta, olisi tarkemmalle laadulliselle jatkotutkimukselle tarvetta.   

 

Tutkimuksessani en ole erotellut lähtökieliä toisistaan. Onkin mahdollista, että jot-

kin virheet selittyvät siirtovaikutuksella tai että jokin tietty lähtökieli yliedustuu 

jonkin virhetyypin kohdalla. Marianne Spoelman totesi vuonna 2013 julkaistussa 

väitöskirjassaan, että vironkielisten ja ei-sukukielisten oppijoiden tuotoksissa on 

huomattavia eroja, sillä lähtökieleltään virolaiset oppijat ovat tuottaneet ei-sukukie-

lisiä oppijoita vähemmän partitiivivirheitä. Virolaisten tuottamien partitiivivirhei-

den vähäisen määrän lisäksi lähtökieleltään saksalaiset ja hollantilaiset oppijat ovat 

yliyleistäneet kohdekielen sääntöjä enemmän kuin virolaiset. Myös genetiivi- ja par-

titiiviobjektien käyttö aiheuttaa vaikeuksia virolaisille oppijoille (Koponen 1997: 

12).  Esimerkiksi näistä syistä kuvaamaani tarkkuuden kehitystä olisi syytä tarkas-

tella myös lähtökielen näkökulmasta sekä jo olemassa olevien tutkimustulosten, ku-

ten Spoelmanin partitiivin muodostukseen keskittyvän väitöstutkimuksen, valossa. 

(Spoelman 2013a: 337–341.) 
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Eri lähdekielisten oppijoiden tuottamien objektien määrät eivät ole tasattuja, minkä 

takia suhteellisista esiintymistä tehtäviin yleistyksiin ja uskoakseni ajatuksiin suo-

menoppijoiden kielitaidon tarkkuuden kehityksestä on suhtauduttava varauksella. 

Tutkimusaineistoni on rajattu ainoastaan objektin morfosyntaktisiin virheisiin, jo-

ten myös muista virhetyypeistä olisi syytä tehdä niin potentiaalisiin esiintymiin pe-

rustuvaa kuin muitakin metodeja hyödyntävää lisätutkimusta. Ennen kaikkea tar-

koituksenani oli hyödyntää laajaa yleistä oppijankielistä aineistoa, mutta tausta-

muuttujien vaikutusta tutkimustuloksieni tulkittavuuteen ei voida kiistää, joten uni-

versaalien huomioiden tekeminen oppijankielestä on haastavaa.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseni kulminoituu siihen, mitä oppijat osaavat, mitä he 

ovat oppineet ja missä on vielä opittavaa. Kansainvälisessä oppijansuomen korpuk-

sessa esiintyvien morfosyntaktisten objektivirheiden suhteellisten esiintymien pe-

rusteella suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuus kehittyy monin osin Eurooppalai-

sen viitekehyksen (2003) taitotasojen A2 ja B2 välillä. 

 

Maisa Martin (1999: 270) kuvailee oppimista seuraavasti: ”Jos taivutusjärjestelmää 

voi kuvata karttana, oppimista voi verrata köyteen. Köyden alkusäikeinä ovat yleiset 

kognitiiviset prosessit, oppijan oma kieli ja kielenoppimistausta. Kun oppijan tieto 

ja kokemus suomen kielestä lisääntyy, köydestä tulee vähitellen pitempi ja tuke-

vampi, ja se auttaa oppijaa yhä enemmän liikkumaan luottavaisesti morfologian 

vuoristoisessa maisemassa.” Pro gradu -tutkimukseni perusteella oppijoiden tuot-

tama kielenaines muistuttaa yhä enemmän kohdekieltä oppijoiden kielitaidon kart-

tuessa. Taitotasojen A2–B2 välillä oppijan tieto ja kokemus suomen kielen objekti-

järjestelmästä lisääntyy ja köydestä tulee hiljalleen pitempi ja tukevampi.   
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7.2. Potentiaalisen esiintymisen analyysi osana oppijansuomen tutkimusta 

 

Oulun yliopiston suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajaopinnoista vastaavan 

yliopisto-opettaja Sisko Brunnin rohkaisusta valjastin käyttööni oppijansuomelle 

vielä varsin tuntemattoman menetelmän: potentiaalisen esiintymisen analyysin. Tä-

hän päivään saakka menetelmää on hyödynnetty oppijansuomen tutkimuksessa hy-

vin maltillisesti (ks. Brunni ym. 2016 ja Huttu-Hiltunen 2017). Käyttämäni analyy-

simenetelmä perustuu pitkälti Thewissenin (2015) esittämiin ajatuksiin potentiaa-

lisen esiintymisen analyysin käytöstä oppijankielen tutkimuksessa sekä Thewisse-

nin tekemään perinteisen virheanalyysin uudelleenarvioon.   

 

Vaikka menetelmä ei ole kielentutkimuksessa uusi, on kynnys suuri luoda niin teo-

reettista kuin tutkimuksellistakin pohjaa menetelmälle, jota on harvoin käytetty 

suomen kaltaisen morfosyntaktisesti rikkaan kielen analysoinnissa. Morfosyntakti-

sesti rikkaan kielen analysointi vaatii kokemusteni perusteella hyvin ja perusteelli-

sesti koodatun korpusaineiston. Kansainvälinen oppijansuomen korpus on virhean-

notoitu ja kieliopillisesti annotoitu sähköinen aineistokokoelma (ks. luku 2.2.). Il-

man kaksinkertaisesti koodattua aineistoa olisi näin laajan kvantitatiivisen tutki-

muksen tekeminen lähes mahdottomuus – tai vaatisi vähintäänkin satoja tunteja 

enemmän manuaalista aineiston käsittelyä.  

 

Potentiaalisten esiintymien valitseminen on menetelmän suurimpia haasteita (ks. 

luku 3.3.). Kun virhetapauksia ei tarkastella sanemäärien vaan potentiaalisten esiin-

tymien valossa, täytyy tutkimuksen tekijällä asettaa tarkat rajat kohdekielen nor-

meille. Mikäli tutkijan asettamat säännöt ovat liian väljät, voi tulkinnanvaraisuuksia 

jäädä liikaa jo muutenkin varovaisessa kielitaidon tarkkuuden kehityksen mallin-

nuksessa. Jää siis tutkijan vastuulle määritellä tutkittava ilmiö ja ilmiön tulkinnalli-

nen viitekehys kohdekielen puitteissa. Tulkinnanvaraisuuksien neutralointi on po-

tentiaalisen esiintymisen analyysin tärkeimpiä ja kriittisimpiä vaiheita. Tästäkin 

syystä kaksinkertaisesti koodattu ICLFI:n kaltainen korpusaineisto on kiitettävä: jo 

koodausvaiheessa on jouduttu kiinnittämään merkittävästi huomiota virheiden ja 

virheettömien tapausten koodaukseen ja tulkintaan. Koska virhekoodaus perustuu 
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osaltansa virhekoodaajan subjektiivisiin havaintoihin, jää aineistoon helposti tul-

kinnanvaraisuuksia. Siksi etenkin virhetapauksien kohdalla suosittelen, että tutkija 

kiinnittää erityistä huomiota tapauksiin, jotka eivät ole selviä. Tällöin harmaalla alu-

eella olevat tapaukset voidaan rajata tutkimuksen ulkopuolelle tai vähintäänkin ot-

taa huomioon laskelmissa.  

 

Vaikka potentiaalisen esiintymisen analyysissa on oikkunsa, uskoakseni se on pe-

rinteistä saneisiin suhteuttamista tarkempi menetelmä tarkastella vahvasti kohde-

kielen norminmukaisuuteen nojaavia oppijankielen piirteitä. Virheitä saneisiin suh-

teuttavaa menetelmää ei kuitenkaan ole syytä sysätä syrjään, vaan kokemukseni pe-

rusteella menetelmät tukevat toisiaan. Osana potentiaalisen esiintymisen analyysia 

voidaan varsinaisen tutkimuskohteen suhdetta saneisiin tarkastella esimerkiksi 

osana tutkimusaineiston tasausta ja luokittelua.  

 

Siinä missä oppijankielen tarkkuuden kehitystä voisi tutkia niin poikittaistutkimuk-

silla kuin perinteisillä pitkittäistutkimuksillakin, tutkimukseni pohjaa pseudopitkit-

täistutkimukseksi kutsuttuun tutkimusmalliin (ks. Thewissen 2015: 19). Potentiaa-

lisen esiintymisen analyysi yhdessä pseudopitkittäistutkimuksen mallin mukaisen 

taitotasovertailun kanssa osoittautui kokemuksien perusteella mielekkääksi tavaksi 

tutkia ja mallintaa kielitaidon kehitystä. Jos saatavilla ei ole pitkittäistutkimukseen 

soveltuvaa mallia, mutta saatavilla on laaja taitotasoarvioitu korpusaineisto, voi-

daan oikeita menetelmiä hyödyntämällä saada aikaan varovainen mutta myös luo-

tettava kuva kehityksestä. Tutkimustulosten varmentamiseksi ja tutkimusmenetel-

män arvioimiseksi olisikin mielenkiintoista toisintaa tutkimus verrokkiaineistolla.  

 

Käyttämääni tutkimusmenetelmää olisi syytä hyödyntää tulevaisuudessa lisää eri-

laisten oppijansuomen ilmiöiden tutkimuksessa. Perinteisten menetelmien lisäksi 

potentiaalisen esiintymisen analyysi tuo oppijansuomen tutkimukseen taas arvok-

kaan uuden näkökulman. Uskoakseni tulen tulevaisuudessa jatkamaan työskentelyä 

menetelmän parissa.  
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8. PÄÄTÄNTÖ 

 

Pro gradu -tutkimuksessani olen selvittänyt, kuinka suomenoppijoiden kielitaidon 

tarkkuus kehittyy oppijoiden tuottamien morfosyntaktisten objektivirheiden pe-

rusteella. Aineistoni koostuu Kansainvälisessä oppijansuomen korpuksessa olevista 

teksteistä poimituista morfosyntaktisista objektivirheistä ja morfosyntaktisesti vir-

heettömistä objekteista. Potentiaalisen esiintymisen analyysin avulla olen mallinta-

nut, kuinka kielitaidon tarkkuus kehittyy Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) tai-

totasojen A2, B1 ja B2 välillä. Virheanalyysin keinoin olen kuvaillut aineistossani 

esiintyviä virhetapauksia.  

 

Tutkimukseni antaa varsin varovaisen kuvan suomenoppijoiden kielitaidon tark-

kuuden kehityksestä. Tutkimuksessani ei ole kyse pitkittäistutkimuksesta, vaan en-

nemminkin pseudopitkittäistutkimuksesta, joka perustuu lukuisien suomea ulko-

mailla opiskelleiden oppijoiden teksteihin. Kielitaidon karttumisessa on kyse osal-

tansa ajallisesti mitattavasta oppimisprosessista, mutta tutkimuksessani kuvailen 

kehitystä ajan sijaan Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen perusteella.  

 

Tutkimustulosteni perusteella oppijat ovat tuottaneet neljänlaisia objektin mor-

fosyntaktisia virheitä: partitiivivirheitä, genetiivivirheitä, nominatiivivirheitä ja ak-

kusatiivivirheitä. Norminmukaisen objektin partitiivin sijaan oppijat ovat tuotta-

neet genetiivejä, nominatiiveja, akkusatiiveja ja paikallissijoja. Objektin genetiivin 

sijaan oppijat ovat tuottaneet partitiiveja, nominatiiveja ja paikallissijoja. Objektin 

nominatiivin sijaan oppijat ovat tuottaneet partitiiveja, genetiivejä sekä akkusatii-

veja. Objektin akkusatiivin sijaan oppijat ovat tuottaneet partitiiveja, genetiivejä ja 

nominatiiveja. Lukuvirheitä esiintyy lähinnä partitiiviobjekteissa. Oppijat ovat kai-

ken kaikkiaan tuottaneet eniten objektin partitiivi- ja genetiivivirheitä. Nominatiivi 

on yleisin objektin virheellinen sijamuoto, vaikkakin kyseessä on yksi harvinaisim-

mista objektin sijamuodoista.  

 

Objektin morfosyntaktisten virheiden suhteelliset esiintymät laskevat huomatta-

vasti Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) taitotasojen A2 ja B2 välillä. Suurin muu-



 89 

tos näyttäisi tapahtuvan useimmiten tasojen B1 ja B2 välillä. Suhteellisten esiinty-

mien pieneneminen tarkoittaa, että suomenoppijan tuottama kielenaines muistut-

taa edistyneemmillä tasoilla yhä enemmän kohdekielen kieliopillisten sääntöjen 

mukaista kielenainesta. Toisin sanoen mitä edistyneempi taso, sitä paremmin oppi-

jat osaavat valita oikean objektin sijamuodon ja luvun. Täten kokonaisuudessa suo-

menoppijoiden tuottamien tekstien perusteella kielitaidon tarkkuus kehittyy kaik-

kien virheryhmien kohdalla. Eniten kehitettävää oppijoille jää kuitenkin objektin as-

pektuaalisessa valinnassa, vaikkakin virheitä esiintyy runsaasti myös totaaliobjek-

tin sisäisessä sijanvalinnassa. Vaikka kielitaidon tarkkuus kehittyykin huomatta-

vasti, tutkimuksen perusteella vaikuttaa, että objektin sijanvalinta ei ole selvää vielä 

osaajan tasollakaan eli taitotasolla B2. Aineistoni perusteella oppijat osaavat tehdä 

valinnan objektin sijan ja paikallissijan väliltä jo hyvin varhain. Paikallissijojen 

käyttö lienee useimmiten selitettävissä niin ortografisilla kuin fonologisillakin 

syillä.  

 

Barker (2010: 636) on todennut, että kielitaitoa testaavat ammattilaiset tarvitsevat 

korpuksiin pohjautuvia tietoja tunnistaakseen tiettyyn taitotasoon liittyviä ominais-

piirteitä. Thewissen (2015: 20) toteaa, että tutkimustuloksista voisi olla hyötyä vah-

vasti intuitioon pohjautuvien Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten ke-

hittämisessä. Tutkimustulokseni yhdessä aiempien tutkimusten kanssa tarjoavat jo 

varsin kattavan kuvan suomen kielen objektijärjestelmästä ja sen suhteesta oppi-

jansuomeen. Uskoakseni tutkimustuloksiani yhdessä muiden tutkimusten kanssa 

voisi ja tulisi hyödyntää esimerkiksi oppimateriaalien, opetuksen ja Eurooppalaisen 

viitekehyksen taitotasokuvausten kehittämisessä.  

 

Objektin morfosyntaksi on vain yksi pieni osa-alue suomen kielen ominaisuuksista. 

Suomen kielen nominintaivutuksessa piilee useita mekanismeja. Taivutusjärjestel-

mämme oppimisessa analogiat eivät välttämättä kanna kauas, joten ulkoa opette-

lulta ei voi välttyä (Martin 1995: 3). Yhdyn Martinin (1995: 3) ajatukseen siitä, että 

tällä hetkellä oppijankielen ja -suomen tutkimuksen kannalta olisi tärkeää paikan-

taa ongelmakohdat ja mallintaa oppimista eri keinoin, mikä voisi auttaa löytämään 

oikeanlaiset lähestymistavat niin opetukseen kuin oppimiseenkin. Tutkimukseni 
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pohjimmainen tarkoitus onkin tarjota taas yksi uusi palapelin palanen, joka voisi 

olla avuksi kielenoppimisen prosessien ymmärtämisessä.  
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LIITE 1. ICLFI:n virheiden pääluokkien osuudet kaikista virheistä taitotasoittain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 17. Virheiden pääluokkien osuudet kaikista virheistä taitotasolla A2 (Brunni 

ym. 2016).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 18. Virheiden pääluokkien osuudet kaikista virheistä taitotasolla B1 (Brunni 

ym. 2016).    
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KUVIO 19. Virheiden pääluokkien osuudet kaikista virheistä taitotasolla B2 (Brunni 

ym. 2016).    

  



 

LIITE 2. ICLFI:n morfosyntaktiset virheet pääluokittain ja taitotasoittain. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVIO 20. Morfosyntaktiset virheiden osuudet taitotasolla A2.  

 

 

KUVIO X. Morfosyntaktiset virheet taitotasolla B1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 21. Morfosyntaktisten virheiden osuudet taitotasolla B1.  
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KUVIO 22. Morfosyntaktisten virheiden osuudet taitotasolla B1. 
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