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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkielman aihe ja tavoitteet 

 

Pro gradu -tutkielmassani selvitän, millä tavalla tšekkiläiset suomen kielen oppijat käyt-

tävät essiiviä kirjoitelmissaan. Essiivi on suomen kielen sija, jonka sijapääte on -nA. Ta-

voitteenani on tarjota lukijalle kokonaiskuvaus siitä, kuinka laajasti tšekkiläiset opiskeli-

jat osaavat käyttää essiiviä eri kielitaidon tasoilla.  

 

Tutkimukseni kuuluu suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -tutkimusalaan1. Maahan-

muuttajien määrä Suomessa kasvaa, mikä on varmasti yksi syistä, miksi suomi toisena ja 

vieraana kielenä -tutkimuksen suosio on lisääntynyt. Tutkimusten lisääntyminen ja aihei-

den monipuolisuus auttavat sekä suomen kielen opiskelijoita että opettajia. Oma kiinnos-

tukseni S2-tutkimukseen johtuu pääasiassa siitä, että olen itse Suomessa asuva ulkomaa-

lainen ja olen opiskellut suomea niin vieraana kuin toisena kielenäkin.  

 

Suomi toisena  ja vieraana  kielenä -tutkimuksessa  suomen  sijoja  on tutkittu runsaasti. 

Isossa osassa tutkimuksesta tutkijat fokusoivat objektin sijoihin sekä sisä- ja ulkopaikal-

lissijoihin (ks. esimerkiksi Ampula 2002, Koivusaari 2012, Leinonen 2016 tai Piri 2017). 

Essiiviä,  joka  translatiivin  kanssa  kuuluu  abstrakteihin paikallissijoihin, on  tarkasteltu 

vain marginaalisesti (ks. esimerkiksi Holm 1999 tai Hynönen 2016, de Groot2). Abstraktit 

paikallissijat  ovat  kuitenkin tärkeä  osa  suomen  kielen sijojen  järjestelmää,  ja niillä  on 

monimutkaisia käyttötapoja.   

 

Essiivi on translatiivin ohella tarkastelun aiheena Holmin (1999) artikkelissa, joka perus-

tuu saman aiheen pro gradu -tutkielmaan. Holm tutkii essiivin ja translatiivin predikoivia 

funktioita ruotsia puhuvan henkilön asemassa. Hän käsittelee artikkelissaan ruotsin som-

prepositiota translatiivin ja essiivin vastineena, ruotsin sanajärjestystä essiivin vastineena 

sekä ruotsin sivulauseita  translatiivin  vastineena. Tuloksena  on  muun  muassa  se,  että 

ruotsinkielisille oppijoille voi olla vaikeaa erottaa translatiivin ilmaisema tilanmuutos ja 

                                                
1 Suomi  toisena  kielenä  usein  viittaa  suomen  kielen  oppimiseen  suomenkielisessä  ympäristössä,  suomi    
vieraana kielenä taas viittaa oppimiseen Suomen ulkopuolella (ks. luku 1.3.). 
2 Casper de Grootin toimittama teos nimeltä Uralic Essive and the Expression of Impermanent State tullaan 
julkaisemaan marraskuussa 2017. Teoksessa esitetään essiivin käyttö 19 uralilaisessa kielessä.  
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essiivin ilmaisema tila, koska ruotsin prepositiota som käytetään useimmiten predikoi-

vissa funktioissa, jotka vastaavat sekä essiiviä että translatiivia. (Holm 1999: 104.)  

 

Suomen  essiiviä  tutkineisiin kuuluu myös Emmi Hynönen,  joka  julkaisi  vuonna 2016 

väitöskirjansa Suomen essiivi. Hynönen (2016: 6) käytti tutkielmassaan aineistona Turun 

yliopiston  Lauseopin  arkistoa,  josta  hän otti  aineistokseen  essiivin  sisältäviä virkkeitä. 

Analyysissään hän keskittyi essiivin lauseoppiin ja semantiikkaan. Vaikka kyseessä ei ole 

S2-alaan kuuluva tutkimus, Hynösen tutkimus antaa kokonaiskuvan siitä, mitkä ovat es-

siivin  perusmerkitykset,  sekä kuvauksen siitä,  miten  essiivi  toimii  syntaktisessa  ja  se-

manttisessa näkökulmassa. (Hynönen 2016: 227–230.) 

 

Oma tutkielmani eroaa kahdesta yllä mainitusta tutkimuksesta. Tavoitteenani ei ole tutkia 

pelkästään essiivin syntaktista ja semanttista merkitystä eikä sen vastineita. Tutkimukses-

sani pyrin analysoimaan ennen kaikkea sitä, millä eri tavoin tšekkiläiset oppijat osaavat 

käyttää essiiviä, ja millaisissa tapauksissa essiivin käyttö aiheuttaa oppijoille hankaluuk-

sia. Essiivin semanttiset ja syntaktiset funktiot sekä sen tšekin kielen vastineet esittelen 

osana analyysiäni esimerkkien avulla, jotka tulevat suoraan tšekkiläisiltä suomen kielen 

oppijoilta.   

 

Saadakseni essiivin käytön kokonaiskuvauksen tarkastelen tšekkiläisten suomenoppijoi-

den kirjoitelmia, jotka olen kerännyt Kansainvälisestä oppijansuomen korpuksesta (Inter-

national Corpus of Finnish, ICLFI). Korpus on puhutun tai kirjoitetun kielen luonnollis-

ten tekstien kokoelma sähköisessä muodossa (Baker, Hardie & McEnery 2006: 48). Kor-

puksesta hakemani suomen kielen oppijoiden kirjoitelmat sijoittuvat eurooppalaisen vii-

tekehyksen  (EVK  2003)  taitotasoille  A2–C1 (lisää  tutkimusaineistosta  ks. luku  1.4.). 

Kaikki kirjoitelmien informantit olivat kirjoittamisen aikana Prahan Kaarlen yliopiston 

suomen kielen laitoksen opiskelijoita.  

 

Tutkimukseni yhdistää sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen näkökulman. Kvantitatii-

visen tarkastelun avulla saan selville tarkat virheiden ja oikeiden käyttötapojen määrät. 

Kvalitatiivisesti pyrin selvittämään oppijoiden essiivin oikeita käyttötapoja syntaktis-se-

manttisella  analyysillä. Tällä  lähestymistavalla  fokusoin  essiivin  sisältävien  ilmiöiden 

merkityksiin  (semanttiseen tietoon) ja  tiettyihin syntaktisiin  piirteisiin,  esimerkiksi sii-
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hen, millainen lauseenjäsen on kyseessä (Hakulinen & Karlsson 1995: 48). Essiivin vir-

heiden tarkastelussa käytän menetelminä myös virheanalyysiä sekä kontrastiivista ana-

lyysiä, joista kerron enemmän luvuissa 2.2. ja 2.3. Analyysissä minua auttaa myös oma 

kokemukseni Kaarlen yliopiston suomen kielen oppijana.  

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

Työhöni liittyvät  tutkimuskysymykset  olen  rajannut  seuraaviin  pääkysymyksiin,  joihin 

aion vastata työn päätännössä: 

 

1) Aiheuttaako suomen essiivi oppijoille huomattavia hankaluuksia? Millaisia essii-

viä  koskevia virheitä  esiintyy tšekkiläisten suomen kielen oppijoiden kirjoitel-

missa?                                                  

2) Onko mahdollista, että osa essiivin virheistä johtuu tšekin kielen vaikutuksesta? 

3) Lisääntyykö oppijoiden kyky käyttää essiiviä eri funktioissa taitotasoittain?  

 

Kysymyksiin liittyvät hypoteesini pohjautuvat essiivin oppimisen kokemuksiini entisenä 

Kaarlen yliopiston opiskelijana sekä myös aiempiin tutkimuksiin. Ensimmäinen hypotee-

sini on, että essiivin käytössä tšekkiläisille oppijoille eniten ongelmia aiheuttaa oikean 

sijan valinta silloin, kun kyseessä on adjektiivimääritteinen adverbiaali3. Oppimisproses-

sissani olen huomannut, että minulle on joskus hankalaa valita oikea adverbiaalin sija. 

Ongelmallisilta  tuntuvat  esimerkiksi  ne  adverbiaalit,  jotka  merkitykseltään  ilmaisevat 

vuorokausia. Essiivi on käytössä silloin, kun halutaan ilmaista vuorokauden ajankohtaa 

tietyn adjektiivimääritteen kanssa, esimerkiksi seuraavana talvena. Kuitenkin määritteet-

tömänä toimii vuorokautta ilmaiseva adverbiaali adessiivin sijan kanssa, eli talvella. Tä-

män hypoteesin testaan virheanalyysin avulla luvussa 3.2. 

 

Hypoteesini on myös se, että informanttien äidinkielellä, eli tšekillä, ei ole huomattavaa 

vaikutusta essiivin käyttöön. Tšekin kieli kuuluu länsislaavilaisiin kieliin, ja kuten useim-

mat slaavilaiset kielet, se on flekteeraava kieli. Flekteeraavalla kielellä tarkoitetaan kieltä, 

                                                
3 Adverbiaali on lauseenjäsen, joka ilmaisee paikkaa, aikaa, tapaa, syytä tai olotilaa (Kielitoimiston sana-
kirja s.v. adverbiaali). 



4 

jossa on runsaasti morfeemeja ja jokainen näistä morfeemeista ilmaisee useampaa funk-

tiota. (Lehečková 2015: 9.) Esimerkiksi sanassa o psech (koirista), sananloppuinen mor-

feemi -ech ilmaisee sekä monikkoa että lokatiivia (preposition o:n yhteydessä) ja masku-

liinia. Suomen muodolla koirista on monikolla ja elatiivilla omat tunnuksensa (-i- ja -sta), 

eikä suomen kielessä sanoilla ole sukua. Tšekin kielen järjestelmässä morfeemien merki-

tys on siis huomattavasti laajempi kuin suomen kielessä.  

 

Myös rakenteellisesti tšekki ja suomi ovat kaukana toisistaan. Erona on muun muassa se, 

että tšekin kielessä nomineilla on vain 7 sijaa – nominatiivi, genetiivi, datiivi, akkusatiivi, 

vokatiivi, lokatiivi ja instrumentaali. Suomen kielessä esiintyy 14 sijaa, joista vain nomi-

natiivilla, genetiivillä ja akkusatiivilla on tšekin kielessä samat nimitykset. Tšekin sijajär-

jestelmässä ei ole suoraa vastinetta suomen essiiville. Lähimpänä essiiviä on tšekin loka-

tiivi, jota käytetään usein niissä tapauksissa, joissa suomen essiivillä ilmaistaan ajanil-

mauksia.  Esimerkkinä  voidaan mainita  seuraavat tšekin lokatiivisijaiset adverbiaalit v 

pondelí (maanantaina), o  Vánocích (jouluna)  ja v  roce  2010 (vuonna  2010). Kaikissa 

kolmessa esimerkissä sijan morfeemin kanssa paikallisuutta ilmaisee myös prepositio (v 

tai o). Suomen kielessä joitakin tšekin prepositioita vastaa adpositiot, muissa tapauksissa 

vain paikallissijojen päätteet. Mainituissa esimerkeissä näkyy se, että tapauksissa, joissa 

suomen kielessä riittää essiivin sijapääte, tšekin kielessä on pakko käyttää prepositiota 

lokatiivin yhteydessä.  

 

Hypoteesiäni tukee taustaoletus siitä, että rakenteellisesti etäiset kielet eivät vaikuta toi-

siinsa oppimisprosessissa niin vahvasti kuin läheiset kielet. Kaivapalun (2005: 2) mukaan 

vieraan ja toisen kielen oppimisprosessin alussa oppijat helpommin ja nopeammin oppi-

vat niitä kieliä, jotka ovat heidän äidinkieltään rakenteellisesti lähellä. Suomen essiiville 

ei ole tšekin kielessä suoraa eikä läheistä vastinetta. Sen takia oletan, että tšekin kieli ei 

vaikuta huomattavasti oppijoiden essiivin käyttöön. Tšekin kielen vaikutusta essiivivir-

heisiin käsittelen virheanalyysin ja kontrastiivisen analyysin avulla luvussa 3. 

 

Kolmas hypoteesini on, että oppijoiden kyky käyttää essiiviä virheettömästi ja eri tavoilla 

laajenee taitotasojen mukaisesti. Oletukseni perustuu omaan kokemukseeni oppimispro-

sessista Kaarlen yliopistossa sekä yliopistossa käytössä olevan oppikirjan sisältöön, jota 

käsittelen tarkemmin luvussa 2.5. Taustalla on myös oletus siitä, että vieraan kielen op-

pijoiden tarkkuus adverbiaalin  sijan  käytössä kasvaa  taitotasojen  mukaisesti  (Brunni, 
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Jantunen & Skantsi 2017). Tarkkuudella tarkoitan virheiden vähenemistä (James 1998: 

239). Tarkkuuden kehitystä analysoin laskemalla virhetapaukset ja oikeat essiivin käyt-

tötapaukset sekä vertailemalla näitä kahta eri taitotasoilla (ks. luku 1.4.). Kielitaidon ke-

hittymisestä kertoo myös kompleksisuus, jolla viitataan oppijan kykyyn käyttää kyseisiä 

kielenilmiöitä  monipuolisesti  (Nissilä,  Martin,  Vaarala  &  Kuukka  2006:  48). Essiivin 

käytöstä puhuttaessa tarkoitan kompleksisuudella oppijoiden eri essiivin funktioiden il-

maisemista. Kompleksisuuden  kehityksen  aineistossani  on  nähtävissä  luvussa  4.,  jossa 

käsittelen essiivin oikeaa käyttöä taitotasojen mukaisesti. 

 

Oppimisprosessin alussa suomen kielen opiskelijat osaavat muodostaa vain yksinkertai-

sia lauseita, joiden avulla he ilmaisevat perustietoja esimerkiksi itsestään, omasta päiväs-

tään tai perheestään. Uskon, että suomen kielen opintojen alkuvaiheessa essiiviä käyte-

tään eniten temporaalisessa funktiossa. Temporaalisella funktiolla tarkoitan niitä essii-

vin käyttötapoja, joissa essiivi ilmaisee ajanjaksoa (Penttilä 1963: § 248; Hynönen 2016: 

56). Hynösen (2016: 56) mallin mukaan kutsun temporaalisia ilmauksia myös ajankoh-

danilmauksiksi. Ajanjaksoa  ilmaisevana  sijana  essiivi  toimii  esimerkiksi  seuraavissa 

lauseissa:  

 

(1) Perjantaina nukun kauan. (TS0018AM) 

(2) Seuraavana yönä kutsui tyttö isoäitin taloon. (TS0025hAM) 

(3) Jouluna vierailen perheenjäsenni ja ystäväni, joita en näi koko vuoden.  

     (TS0010cAM) 

 

Näissä esimerkeissä, jotka ovat peräisin aineistostani, essiivi ilmaisee adverbiaalien osana 

viikonpäivää  (1),  vuorokautta (2) ja juhlan nimitystä  (3). Oletan,  että  opintojen alussa 

oppijat  käyttävät essiiviä  eniten  juuri  samantyyppisissä tapauksissa. Essiivin  oikeiden 

käyttöjen tarkastelussa lasken kaikki ne tapaukset, joissa essiiviä on käytetty temporaali-

sessa funktiossa ja vertaan niitä muihin essiivin käyttötapoihin. Uskon, että tällä tavalla 

on loogisinta saada selville se, laajeneeko oppijoiden essiivin käytön kompleksisuus tai-

totasoittain vai ei. 
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1.3. Keskeiset käsitteet  

 

Tässä luvussa esittelen olennaisen osan tutkimukseeni liittyvästä terminologiasta. Kuten 

olen jo maininnut, tutkimukseni kuuluu suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -tutkimus-

alaan. S2-tutkimuksessa puhutaan siis suomen kielen oppimisesta ja opetuksesta toisen ja 

vieraan kielen asemassa. Näiden kahden aseman erona on se, että suomi toisena kielenä 

(second  language)  opitaan  suomenkielisessä  ympäristössä.  Lingvistiikassa  tähän  oppi-

miskontekstiin liittyvää termiä kutsutaan toisen kielen omaksumiseksi (second langu-

age  acquisition).  Suomi vieraana  kielenä (foreign  language)  opitaan  ei-suomenkieli-

sessä  ympäristössä,  eli  usein  Suomen  ulkopuolella. (Latomaa  & Tuomela  1993:  239., 

suomennokset  Nissilä  ym.  2006:  13) Tarkastelemani  kirjoitelmat  tässä  tutkimuksessa 

ovat peräisin tšekkiläisiltä opiskelijoilta, jotka oppivat suomea Prahan Kaarlen yliopis-

tossa, eli vieraana kielenä.  

 

Seuraava tutkimukseni pääkäsitteistä on oppijankieli (learner language), joksi kutsutaan 

kieltä, jota oppijat tuottavat käyttämällä toista tai vierasta kieltä puheessa tai kirjoituk-

sessa (Ellis 1997: 4). Käyttämäni aineiston tuottajat ovat suomen kielen oppijoita, eli hei-

dän tuottamaa suomea voidaan pitää oppijansuomena. Suomen kielen oppijoita kutsun 

myös lyhyesti suomenoppijoiksi.  

 

Oppijankielen kehittymiseen vaikuttaa muun muassa oppijan lähdekieli ja kohdekieli. 

Tutkimuksessani termillä lähdekieli viittaan oppijoiden äidinkieleen (Kaivapalu 2005a: 

17). Korpuksessa olevien taustatietojen  mukaan  kaikkien  informanttieni äidinkieli  on 

tšekki. Kohdekieleksi tai vieraaksi kieleksi kutsutaan oppijoiden oppimisprosessin koh-

teena olevaa kieltä (Ellis 1986: 305). Tutkimuksessani tarkastelen oppijoiden kohdekie-

lenä suomen kieltä. 

 

Oppijankieli on autonominen systeemi, joka eroaa huomattavasti lähdekielestä ja kohde-

kielestä. Ennen kaikkea kielen oppimisen alkuvaiheessa, kun oppija ei ole vielä omaksu-

nut hyvin kohdekielen kieliopillisia sääntöjä, hänen äidinkielensä voi vaikuttaa oppijan-

kieleen.  (Tarone & Swierzbin 2009: 13–14.) Silloin oppijankielessä tapahtuu niin sanottu 

transfer eli siirtovaikutus (suomennoksesta ks. esimerkiksi Latomaa 1993: 19). Riippuen 

siitä, millainen äidinkielen vaikutus on, puhutaan positiivisesta vaikutuksesta (positive 

transfer)  tai negatiivisesta vaikutuksesta (negative  transfer).  (Ellis  1997:  51.) Uutta 
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kieltä oppiessa oppija luonnollisesti turvautuu niihin tietoihin, jotka hän on omaksunut 

äidinkielestä.  Lähdekielen  positiivinen  vaikutus näkyy oppijankielessä  yleensä  silloin, 

kun lähdekieli ja kohdekieli ovat rakenteeltaan lähellä toisiaan (Ellis 1997: 52; Kaivapalu 

2005:  2). Positiivisen  vaikutuksen  lisäksi äidinkieli aiheuttaa myös  negatiivista  vaiku-

tusta, joka voi olla yhtenä syynä oppijankielessä esiintyviin virheisiin. Negatiiviseen vai-

kutukseen viittaan myös termillä interferenssi (interference). (Freeman-Larsen & Long 

1991: 53.) 

 

Oppijankielellä muuttuvana ja ainutlaatuisena systeeminä ei ole vakiintuneita sääntöjä eli 

normeja. Kun kielijärjestelmästä puuttuvat säännöt, kielessä ei voi olla virheitäkään. (La-

tomaa 1993: 20–21.) Kuitenkin oppijankielen tarkastelussa tutkija tarvitsee vertailusys-

teemin,  jonka avulla  on  mahdollista nähdä,  miten  oppijan  kielitaito  muuttuu (Martin 

1999: 159). Tämän oletuksen perusteella otan vertailumalliksi suomen yleiskielen. Suo-

men norminmukainen yleiskieli on kaikille yhteinen ideaalina toimiva kielimalli, minkä 

vuoksi se eroaa puhekielestä, paikallisista murteista tai jo mainitusta oppijankielestä (Hii-

denmaa 2005). 

 

Yleiskieleen vertailtaessa kutsun virheeksi tai virheelliseksi käytöksi niitä kielen ilmi-

öitä, joissa oppijan tuotettu essiivin käyttötapa ei vastaa suomen yleiskielen normeja4. Jos 

oppija käyttää essiiviä normien mukaisesti, kutsun ilmiötä oikeaksi käytöksi. Yleiskielen 

normeista poikkeavia virheitä oppijankielessä en pidä negatiivisena ilmiönä. Oppijoille 

yleiskieli toimii vain ideaalina mallina, jonka pääperiaatteiden mukaan he oppivat suo-

mea kohdekielenä. Oppijankielessä virheet ovat luonnollista ja hyödyllinen osa oppimis-

prosessia. 

 

Virheiden  analyysissä käsittelen  ainoastaan essiivin morfosyntaktisia  virheitä,  jotka 

koskevat  sijan  valintaa.  Virheenä  en  tarkastele  niitä  tapauksia,  joissa essiivin  sijaa on 

käytetty oikealla tavalla, mutta esimerkiksi kyseisen sanan luku on väärin tai sanan kir-

joitusasussa on virhe. Aineistoni tarkasteluun lasken mukaan virheet, jotka koskevat sekä 

essiivin ylikäyttöä että alikäyttöä. Termillä ylikäyttö viittaan kaikkiin niihin tapauksiin, 

                                                
4 Tässä työssä käytän aineiston materiaalin tarkastelussa suomen yleiskielen normien kielioppimallina en-
nen kaikkea Isoa suomen kielioppia (ISK 2004). 
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joissa essiiviä on käytetty, vaikka sen sijaan pitäisi käyttää jotakin muuta sijaa. Alikäy-

töllä taas päinvastoin viittaan niihin tapauksiin, joissa pitäisi esiintyä essiivi, mutta joissa 

oppija käyttää jotakin muuta sijaa.  

 

 

1.4. Aineisto  

 

Tutkimukseni aineistona käytän tšekkiläisten suomea vieraana kielenä opiskelevien op-

pijoiden kirjoitelmia, jotka ovat osa Kansainvälisen oppijansuomen korpusta (Interna-

tional Corpus of Learner Finnish) eli ICLFI-korpusta. ICLFI-korpus sisältää suomi vie-

raana kielenä -opiskelijoiden tekstejä. Nämä tekstit on kerätty yli 20 ulkomaisesta yli-

opistosta opetushenkilökunnan avustuksella. Kerääminen aloitettiin vuonna 2007 ja kor-

puksen koko kasvaa jatkuvasti. (Jantunen & Pirkola 2015: 89.)  

 

Tšekkiläisten opiskelijoiden ICLFI-korpuksen kirjoitelmat on kerätty Prahassa vuosina 

2008–2011. Oppijoiden tekstit on luokiteltu erityyppisiin tekstilajeihin. Tšekkiläisten op-

pijoiden osa korpuksesta koostuu fiktiivisistä (esimerkiksi kertomukset ja kirjeet) ja ei-

fiktiivisistä kirjoitelmista (esimerkiksi esseet, hakemukset, uutiset, arvostelut ja mielipi-

detekstit).  

 

Korpuksen raakatekstien5 lisäksi tšekkiläisten suomenoppijoiden kirjoitelmat ovat saata-

vissa myös annotoituina ja virheannotoituina. Annotointi tarkoittaa sitä, että sähköisiin 

teksteihin on lisätty lingvististä metadataa, joka antaa korpusaineiston käyttäjille lisää tie-

toa teksteistä (Jantunen, Brunni, Lehto & Airaksinen 2014: 61). Oppijankorpuksessa an-

notoinnissa auttaa myös niin sanottu lemmatisointi, joka on oleellinen osa korpuksen an-

notointia. Lemmatisoinnissa lisätään kirjoitelmissa oleviin taivutettuihin muotoihin sa-

nojen perusmuotoja, joita kutsutaan lemmeiksi. Lemmatisoinnin lisäksi ICLFI-korpuksen 

morfosyntaktiseen annotointiin kuuluu myös sanaluokan, sijamuodon ja lauseenjäsenase-

man kuvaus. (Jantunen ym.  2014:  62–64.) Näistä komponenteista koostuva  korpuksen 

annotointi  auttaa  muun  muassa tiettyjen sanojen  käyttöfrekvenssien löytämisessä sekä 

helpottaa eri kieliopillisten muotojen esiintymisen tutkimista (Mikhailov & Cooper 2016: 

3). 

                                                
5 Raakateksti on oppijoilta peräisin oleva teksti, johon ei ole lisätty lingvististä metatietoa (Jantunen, 
Brunni, Lehto & Airaksinen 2014: 61). 
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Tässä tutkimuksessa käytän kieliopillisesti annotoitua osaa korpuksesta löytääkseni oi-

kein käytettyjä essiivejä tšekkiläisten oppijoiden kirjoitelmista. Virheellisen essiivin si-

sältävien sanamuotojen kanssa minua auttaa virheannotoitu osa korpuksesta. Virhean-

notointi tarkoittaa  virheiden  koodaamista,  eli virheiden merkitsemistä teksteihin. Vir-

heannotoidut kirjoitelmat siis sisältävät morfologisten koodien lisäksi myös virhekoodit. 

Virhekoodissa on merkitty mahdollinen virheellisen muodon korjaus, virheluokka sekä 

korjauksen morfologinen tulkinta. (Jantunen ym. 2014: 74.)  

 

Virhekoodaamisen periaatteita esittelen tarkemmin seuraavan kuvan avulla. Kuvassa 1 

näkyy käyttämäni korpusanalyysiin tarkoitetun ohjelman listaus, jonka sain annotointi-

merkinnällä ESS: 

 

 

KUVA 1. Kuvakaappaus virheannotoidusta korpusaineistosta. 

 

Korpusaineistoa käsittelen AntConc-ohjelmalla, joka on ilmaiseksi saatava ohjelma kor-

puksen analyysiin. Ohjelmassa olen kuvaa 1 varten valinnut tiedostoksi muutamia tšekkiä 

äidinkielenä puhuvien oppijoiden virheannotoituja tekstejä. Kaikki valitut tekstit ovat nä-

kyvissä kuvassa vasemmalla. Jokainen teksti on merkattu ICLFI-korpuksen yksilökoodin 

mukaisesti, esimerkiksi TS0001fAM tai TS0007cAM. Koodin alussa oleva kirjainyhdis-
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telmä TS kertoo, että tekstin kirjoittajan äidinkieli on tšekki. Koodissa oleva numero puo-

lestaan yksilöi kirjoittajan, ja numeron jälkeinen pieni kirjain ilmaisee, kuinka mones kir-

joittajan teksti on kyseessä. Lyhenne AM tarkoittaa sitä, että teksti on annotoitu ja mak-

rotettu, eli siihen on tehty merkintöjä, korjauksia ja tarkennuksia. Tutkielmani aineiston 

esimerkeissä merkitsen aina koko yksilökoodin jokaisen esimerkkilauseen jälkeen. Tar-

kastelussa  olevan  essiivin merkitsen esimerkeissä lihavoiduilla  kirjaimilla. Lisäksi vir-

heellisten tapausten analyysissä teen esimerkkilauseiden omat käännökseni tšekkiin, ja 

tšekin kielen essiivin vastineita merkitsen myös lihavoiduilla kirjaimilla. 

 

Kuvassa  1  on  nähtävissä kaikki  valittujen tekstien tulokset,  joissa  esiintyy oikein sekä 

virheellisesti käytetty essiivi. Minun tutkimukselleni ovat tärkeitä sekä pelkästään kie-

liopillisesti  annotoidut koodit että  virheannotoidut  koodit, joissa  näkyy err.  Virhekoo-

deissa näkyy ensin rivinumero, sitten virheellinen sana, lemma eli sanan perusmuoto, sa-

nan kieliopillisia kategorioita ja lopuksi sanan oikea muoto. Useissa tapauksissa on myös 

mainittu,  millainen  virhe  on  kyseessä. Esimerkiksi  virhekoodissa 3>viik-

kona<bf=viikko><@N_SG_ESS><err=Uviikolla_MSYN_ADVLI  nähdään,  että  virhe 

on tekstin kolmannella rivillä, virheellinen sananmuoto on viikkona ja sen perusmuoto (bf 

= basic form) on viikko. Virheannotoinnin tekijän mukaan kyseessä on yksikön essiivissä 

(SG_ESS) oleva substantiivi (N) ja virhe (err) liittyy käyttöön (U = use). Oikean sana-

muodon pitäisi olla viikolla ja kyseinen virhe kuuluu adverbiaalin morfosyntaktiseen vir-

heluokkaan (MSYN_ADVLI). (Ks. myös Jantunen ym. 2014: 74.) 

 

ICLFI-korpuksen tekstit sisältävät myös runsaasti taustatietoja kirjoitelmien kirjoittajista. 

Suomenoppijoista on mainittu henkilötiedot (ikä ja sukupuoli), kielitaidot (oppijan äidin-

kieli, muut opitut kielet sekä taitotaso) ja oppimiskonteksti. ICLFI-korpuksessa on tietoja 

siitäkin, mikä on vanhempien äidinkieli tai puhutaanko opiskelijan kotona suomea. Nii-

den tietojen perusteella on mahdollista tutkia esimerkiksi erilaisen taustan vaikutusta op-

pijankieleen.  (Jantunen  &  Pirkola  2015:  94.) Omassa  tutkimuksessani  kiinnitän  huo-

miotani vain oppijoiden äidinkieleen ja siihen, missä yliopistossa suomenoppijat opiske-

levat. Kaikkien opiskelijoiden äidinkieli on tšekki ja heidän opiskelupaikkansa on Prahan 

Kaarlen yliopisto. Koska itsekin opiskelin suomea Kaarlen yliopistossa, keskityn tutkiel-

massani  myös  opiskelijoiden  oppimisprosessia  koskevaan  taustaan  (ks. luku 2.5.)  ja 

omiin kokemuksiini essiivin oppimisesta.  
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Taustatietojen lisäksi korpuksen tekstit on arvioitu taitotasoittain eurooppalaisen viiteke-

hyksen mukaisesti (Jantunen & Pirkola 2015: 96). Eurooppalainen viitekehys (EVK) 

eli Common European Framework of Reference for Languages tarjoaa kielitaidon tasojen 

määrittelyn, joka auttaa mittaamaan oppijoiden edistymistä eri oppimisvaiheiden aikana 

(EVK 2003: 19). Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen järjestelmän esittelen seuraa-

van kuvion avulla (EVK 2003: 47): 

 

 A   B       C 

     Perustason kielenkäyttäjä         Itsenäinen kielenkäyttäjä             Taitava kielenkäyttäjä 

 

 
         A1          A2            B1            B2                 C1                  C2 

   Alkeistaso       Selviytyjän       Kynnystaso   Osaajan taso          Taitajan taso    Mestarin taso 
          taso 

KUVIO 1. Viitekehyksen yhteinen taitotasojen kuvausjärjestelmä.  

 

Kuviossa 1 näkyy EVK:n taitotasojen jaottelu kuuteen tasoon, jotka ovat alkeistaso (A1), 

selviytyjän taso (A2), kynnystaso (B1), osaajan taso (B2), taitajan taso (C1) ja mestarin 

taso (C2). Tasojen luokittelu jakaantuu oppijoiden perustason kielenkäyttöön (A), itse-

näiseen kielenkäyttöön (B) ja taitavaan kielenkäyttöön (C). (EVK 2003: 47.) ICLFI-kor-

puksessa suurin  osa aineiston teksteistä  on  arvoitu  taitotasoille  A2–C1 (Jantunen  ym. 

2014: 67). Tarkastelemani tšekkiläisten suomen kielen oppijoiden kirjoitelmat on arvioitu 

taitotasoille A2, B1, B2 ja C1. Mestarin tasolle C2 on arvioitu vain yksi teksti, joten en 

ota tätä tasoa mukaan analyysiini. 

 

Tekstien luokittelun taitotasoille otan huomioon erityisesti essiivin oikeaa käyttöä koske-

vassa luvussa (ks. luku 4.), jossa analysoin, miten oppijoiden kyky käyttää essiiviä kehit-

tyy taitotasojen mukaan. Luvussa 4. esittelen myös sitä, miten laaja kielitaito suomenop-

pijoilla pitäisi olla kyseisillä tasoilla A2, B1, B2 ja C1 viitekehyksen arvioinnin mukaan. 

Tarkoituksenani on analysoida, vastaako suomenoppijoiden oikea essiivin käyttö EVK:n 

tasojen arviointia vai ei. Johtuen essiivivirheiden pienistä määristä tietyillä taitotasoilla, 

essiivivirheet olen sen sijaan luokitellut virheisiin, joissa essiivi ilmaisee temporaalista 

funktiota (ks. luku 3.2. ja 3.3.) ja virheisiin, joissa essiivi luonnehtii subjektia tai objektia 

(ks. luku 3.4.). Luvussa 3.1. käsittelen näitä essiivin käyttötapoja kuitenkin myös lyhyesti 

taitotasoittain.  
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Korpusanalyysiin tarkoitetun ohjelman avulla hain kaikki virheelliset ja oikeat essiivin 

käytön  tapaukset.  Seuraavassa  kuviossa on  nähtävissä aineistoni essiivien lukumäärät, 

niin oikein kuin virheellisestikin käytettyinä:  

 

  

KUVIO 2. Essiivin käyttötapausten jakaantuminen eri taitotasoille.  

 

Kuviossa 2 esittelen essiivin esiintymistä käyttämissäni kirjoitelmissa EVK:n taitotasojen 

mukaisesti. Kuviossa näkyy jokaisella taitotasolla ensin kaikkien essiivitapausten luku-

määrä (eli yhteenlaskettuna essiivivirheet ja oikein käytetyt essiivit). Seuraavaksi näkyy 

se, kuinka paljon aineistossa esiintyy oikein käytettyjä essiivejä, minkä jälkeen voidaan 

nähdä, kuinka paljon aineistossani on virheellisesti käytettyjä essiivejä. Essiivivirheiden 

määrät  sisältävät  sekä  essiivin  alikäyttöä  että  ylikäyttöä. Selviytyjän  tasolla A2  essiivi 

esiintyy yhteensä 42 kertaa, joista 38 kerralla (90,5 %) sitä on käytetty oikealla tavalla ja 

4 kerralla (9,5 %) virheellisesti. Kynnystasolla B1 kaikista 316 tapauksesta essiiviä on 

käytetty oikein 257 kertaa (81,3 %) ja virheellisesti 59 kertaa (18,7 %). Osaajan tasolla 

B2 essiivi esiintyy 181 kertaa, joista essiiviä on käytetty oikein 168 kertaa (92,8 %) ja 

virheellisesti 13 kertaa (7,2 %). Taitajan tasolla C1 kaikista 94 essiivistä oikeita käyttöta-

poja on 89 (94,7 %) ja essiivivirheitä on 5 (5,3 %). 

 

Essiivin esiintymisen lukumäärät eri taitotasoilla korreloivat suurimmaksi osaksi eri tai-

totasoille arvioitujen tekstien määriin. A2-tasolle on arvioitu 40 tekstiä, B1-tasolle 183 
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tekstiä, B2-tasolle 74 tekstiä ja C1-tasolle 26 tekstiä. Kuten kuviosta 2 voidaan nähdä, 

eniten essiiviä (316) esiintyy teksteissä, jotka eurooppalaisen viitekehyksen mukaan on 

arvioitu taitotasolle B1. Toiseksi eniten essiiviä esiintyy taitotasolla B2 (181). Vähiten 

essiiviä esiintyy taitotasolla A2 (42), vaikka tälle tasolle on arvioitu enemmän tekstejä 

kuin tasolle C1, jossa esiintyy 94 essiivin käyttötapausta.  

 

Kuvion 2 perusteella on jo tässä vaiheessa mahdollista olettaa, että oppijat osaavat käyttää 

essiiviä hyvin, sillä oikeiden käyttöjen määrät jokaisella tasolla verrattuna essiivivirhei-

siin ovat huomattavasti  suurempia. Aineistossa  on  yhteensä 633 oppijoiden  käyttämää 

essiiviä, joista sitä on käytetty oikein 552 kertaa, mikä tarkoittaa 87 % kaikista essiivin 

käyttökerroista. Virheellisesti essiiviä on käytetty 81 kertaa, mikä on vain 13 % kaikista 

essiivitapauksista. Oikeiden ja virheellisten käyttötapausten prosenttimäärät antavat sa-

malla tietoa oppijoiden essiivin käytön tarkkuuden kehityksestä, kuten on nähtävissä ku-

viossa 3: 

 

 

KUVIO 3. Oppijoiden essiivin käytön tarkkuuden kehitys taitotasoittain. 

 

Kuviossa 3 näkyy, että A2-tasolla oppijoiden essiivin käytön tarkkuus on hieman yli 90 

%, mikä on selviytyjän tasolle todella iso määrä. B1-tasolla tarkkuus laskee 81,3 %:iin ja 

nousee taas B2-tasolla yli 90 %:iin. C2-tasolla on tarkkuuden määrä korkein, noin 95 %. 

Isoin ero tarkkuudessa tapahtuu B1- ja B2-tason välillä, koska tuolloin oppijoiden essiivin 

oikeiden käyttöjen määrä muuttuu huomattavimmin. Hypoteesini taustana esitin oletuk-

sen siitä, että oppijoiden tarkkuus adverbiaalin sijan käytössä kasvaa taitotasojen mukai-

sesti (Brunni ym. 2017). Edellä mainitun aineiston kvantitatiivisen analyysin perusteella 
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tutkimukseni ei vahvista tätä oletusta, sillä vaikka essiivin käytössä oppijoiden tarkkuus 

on korkein C1-tasolla, tarkkuus ei ole matalin A1-tasolla, vaan B1-tasolla.  

 

Kuitenkaan tässä vaiheessa ei ole vielä mahdollista tehdä johtopäätöksiä siitä, miten op-

pijoiden kompleksisuus muuttuu essiivin käytössä, tai siitä, miten oppijoiden kompleksi-

suus  voi vaikuttaa heidän tarkkuuteensa. Oppijoiden  essiivin  käytön  kompleksisuuden 

kehitys selviää vasta  oikeiden  essiivin  käyttötapausten analyysin  jälkeen  (ks.  luku  4.), 

jolloin nähdään, vastaako oppijoiden kompleksisuus heidän tarkkuuttaan eri taitotasoilla 

vai ei.  
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2. TUTKIMUKSEN METODISTA JA TEOREETTISTA TAUSTAA 

 

Tutkimusmenetelmäni  on  korpuspohjainen, sillä tutkin  kielen  ilmiötä  korpusaineiston 

avulla (aineistosta ks. luku 1.4.). Lisäksi käytän menetelminä virheanalyysiä ja kontras-

tiivista analyysiä. Kaikkiin mainittuihin menetelmiini liittyvää taustaa esittelen tässä lu-

vussa. Samalla kerron myös siitä, millä eri tavoilla essiivi esiintyy suomen kielessä, sekä 

siitä, miten essiiviä opitaan Kaarlen yliopiston suomen laitoksen oppikirjan mukaisesti. 

 

 

2.1. Korpuslingvistiikka ja oppijankielen korpustutkimuksen periaatteita 

 

Tutkimukseni koskee suomenoppijan kielen taitoa ja perustuu korpuspohjaiseen analyy-

siin. Pidän siis tärkeänä esitellä korpuslingvistiikan sekä oppijankielen korpustutkimuk-

sen periaatteita.  Korpuslingvistiikalla tarkoitetaan lingvististä kielitiedettä, joka käyttää 

lähtökohtana sähköisten kirjoitelmien kokoelmia eli korpuksia. Korpuslingvistiikka tar-

kastelee luonnollisesti autenttisten tekstien aineistoa, eli sitä pidetään pikemminkin me-

todina kuin teoreettisena lähestymistapana. (Granger 2002: 4; Hunston & Geoff 2006: 8.)  

 

Kielten tutkijat muodostivat jo 1900-luvulla omat tietokannat, jotka toimivat apuna ling-

vistisessä analyysissä. Tietokantojen luomista pidettiin tuolloin tärkeämpänä ja pääkei-

nona niiden kielten analyysiin, jotka olivat sukupuuttoon kohdistuvan uhan alla. (Hickey 

2003: 2.) 1950-luvulla korpuslingvistiikka alkoi kärsiä kritiikistä. Kritiikin tarkoituksena 

oli todistaa korpuksen riittämättömyys, joka johtui oletuksesta, että korpus ei voi tarjota 

tutkijalle tarpeeksi  tietoa  tutkitusta  kielestä.  Ongelmana pidettiin  esimerkiksi  sitä,  että 

käyttäessään korpusaineistoa tutkija ei voi saada selville tekstin tuottajan sisäistä näke-

mystä – eli mitä on informanttien kielenkäytön takana. (Leech 1991: 8; Hickey 2003: 2.)  

 

Kritiikistä huolimatta korpuslingvistiikkaa pidettiin edelleen suosittuna lingvistisenä lä-

hestymistapana. Uusi korpuslingvistiikan ajanjakso alkoi 1960-luvulla, kun Nelson Fran-

cis ja Henry Kučera koostivat ensimmäisen konekielen korpuksen nimeltä Brown corpus. 

Tietokantojen digitaalinen tallennus  ja  tietojen  monipuolinen  käsittely mahdollistivat 

korpuskokoelmien nopean laajenemisen. (Leech 1991: 9.) Nykyisin tietokonekorpus toi-

mii kielten tutkijoille hyödyllisenä aineiston lähteenä, jonka avulla on mahdollista syste-

maattisesti analysoida erityyppisiä itse valittuja kieliopillisia ilmiöitä. 
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Ensimmäiset korpukset olivat peräisin natiiveilta kielenpuhujilta. Kuitenkin päivittäin ih-

miset puhuvat, kirjoittavat ja oppivat myös heille ei-natiiveja kieliä, mikä heijastui kor-

puslingvistiikkaankin. Korpusten lähteinä alkoi toimia toisen ja vieraan kielen oppijoita, 

ja  1990-luvun  puolivälissä  korpustutkimus  laajeni  oppijankielen  tutkimukseen.  Tämän 

läpimurron keskuksessa oli kielentutkija Sylviane Granger, joka perusti oppijanenglannin 

kansainvälisen korpuksen (International Corpus of Learner English, ICLE). (Mauranen 

2011: 156.) 

 

Kansainvälisten korpusten määrä kasvaa jatkuvasti ja olemassa on paljon muitakin oppi-

jankielen korpuksia kuin vain englannin kielen korpuksia. Suomessakin on nykyisin suo-

men kielen tutkijoille käytettävissä useampia oppijansuomen korpuksia. Näihin korpuk-

siin kuuluu jo aiemmin mainittu Oulun yliopiston Kansainvälinen oppijansuomen korpus 

(ICLFI), joka on suomi vieraana kielenä -korpus ja joka toimii myös tutkielmani aineis-

tona (ks. luku 1.4.). Turun yliopistossa on jatkuvasti kasvava Edistyneiden suomenoppi-

joiden korpus (LAS2). Toisin kuin ICLFI-korpus, LAS2-korpus sisältää Turussa asuvien 

suomea toisena kielenä opiskelevien opiskelijoiden akateemisia kirjoitelmia. (Ivaska & 

Siitonen 2009: 55.) Myös Jyväskylän yliopistolla on korpus, joka koostuu Yleisten kieli-

tutkintojen (YKI) testiaineistosta. Suomen kielen YKI-testin suorittajiin kuuluvat usein 

ne ihmiset, jotka haluavat hakea suomen kansalaisuutta – siihen YKI-testin suorittaminen 

on useimmissa tapauksissa edellytyksenä. YKI-korpuksen aineistona toimivat kielitaito-

jen testin hyväksytysti suorittaneiden kirjoitelmat sekä äänitiedostot tutkinnon puhumisen 

osalta. Muihin suomen oppijoiden korpusaineistoihin kuuluvat muun muassa Jyväskylän 

yliopiston Cefling-korpus ja Helsingin ja Tallinnan yliopistojen yhdessä kokoama Long 

Second -korpus. (Jantunen & Pirkola 2015: 89–91.)  

 

Kaikki käsittelemäni korpukset antavat kielen tutkijoille mahdollisuuksia tutkia suomen 

oppijoilta tulevaa autenttista aineistoa, joka on helposti saatavilla sähköisessä muodossa. 

Sähköistä korpusta tutkija voi käyttää useilla eri menetelmillä, jotka voidaan karkeasti 

luokitella kahteen lähestymistapaan: korpuspohjaiseen (corpus-based) ja korpusvetoi-

seen (corpus-driven) tutkimukseen (Tognini-Bonelli 2001: 65; suomennoksista ks. esi-

merkiksi Jantunen  2011:  49). Korpusvetoinen  tutkimus  perustuu laajasti  korpusaineis-

toon. Tutkijalla ei ole etukäteen valittuja tutkittavia kielen ilmiöitä, vaan hän tarkastelee 

aineistoa kokonaisuutena. (Jantunen 2007: 73.) 
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Tutkimukseni kuuluu kuitenkin korpuspohjaisen tutkimuksen alaan, jolle on vastoin kor-

pusvetoista tutkimusta tyypillistä se, että tutkija valitsee etukäteen kielellisen ilmiön, joka 

on tutkimuksen kohteena. Tutkittavaa ilmiötä käsitellään korpusaineiston avulla ja huo-

mioon on mahdollista ottaa myös tutkijan oma intuitio tai aiemmat kokemukset aiheesta. 

(Jantunen  2011:  49.) Korpuspohjainen  lähestymistapa määrittelee hyvin tutkimukseni, 

sillä essiivin käytön tarkastelussa otan huomioon myös oman kokemukseni suomi vie-

raana kielenä -opiskelijana.  

 

Laajaa korpusaineistoa on mahdollista käsitellä sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivi-

sesti. Korpuksen kvalitatiivinen tutkiminen auttaa tutkijaa esittämään omat hypoteesinsä 

autenttisten esimerkkien avulla. Kuitenkin kvalitatiivinen analyysi usein perustuu mer-

kittävästi tutkijan intuitioon ja subjektiivisuuteen. (Conrad 2005: 395.) Korpustutkimuk-

sessa kannattaa siis käyttää myös kvantitatiivista analyysiä, jonka avulla tutkija voi vah-

vistaa kvalitatiivisen analyysin tuloksia (Meyer 2002: 124). Kvantitatiivisen lähestymis-

tavan etuna on muun muassa mahdollisuus tarkastella kielellisten ilmiöiden frekvenssejä, 

eli sitä, kuinka usein tietty kielen yksikkö esiintyy sähköisessä aineistossa. Frekvenssien 

tarkasteluun ei riitä ainoastaan tutkijan intuitio ja kokemukset, ja sen takia useimmissa 

tutkimuksissa  käytetään  kvantitatiivista  analyysiä kvalitatiivisen  analyysin  rinnalla. 

(Granger 2002: 3; Leech 2011: 7.)  

 

Omassa tutkimuksessani tarkastelen aineiston tuloksia molemmilla mainituilla lähesty-

mistavoilla, eli kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Kvantitatiivisesti tarkastelen, kuinka 

usein aineistossani esiintyy essiivin käyttöä koskevia virheitä ja kuinka usein essiivi esiin-

tyy oikein  käytettynä.  Kvantitatiivinen  osa  tutkimuksesta  mahdollistaa  saamaan muun 

muassa kuvauksen siitä, miten oppijoiden essiivin käytön tarkkuus muuttuu. Samoin pi-

dän tärkeänä myös kvalitatiivista analyysiä, koska ilman sitä ei olisi mahdollista selvittää, 

miten oppijoiden kompleksisuus kehittyy. Kvalitatiivinen osa analyysissäni perustuu kor-

pusaineiston esimerkkien  esittelyyn semanttisesti,  syntaktisesti ja  kokemusteni avulla. 

Niillä keinoilla sekä vertailemalla aiempiin tutkimuksiin pyrin testaamaan omat hypotee-

sini (hypoteeseistä ks. luku 1.2.). Essiivin oikeiden käyttötapojen tarkastelussa fokusoin 

siihen, muuttuuko oppijoiden kyky käyttää essiiviä eri funktioissa taitotasoittain. Essiivin 

virheellistä käyttöä en tarkastele kvalitatiivisesti taitotasojen mukaan, koska alustavassa 
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aineiston analyysissä olen huomannut, että virheiden määrä on todella pieni ja saman-

tyyppiset virheet esiintyvät kaikilla tasoilla. Virheiden tarkastelusta ja virheanalyysistä 

kerron lisää seuraavassa alaluvussa. 

 

 

2.2. Virheanalyysi  

 

Oppijankorpustutkimuksessa yksi suosituista  menetelmistä on kielenoppijan  virheiden 

analyysi.  Itsekin tarkastelen  tutkimuksessani tšekkiläisten  suomenoppijoiden  essiiviä 

koskevia virheitä. Virheiden analyysin avulla saan tuloksia siitä, mikä on oppijoille essii-

vin käytössä ongelmallista.  

 

Virheet ovat luonnollinen ja välttämätön osa vieraan kielen oppimisprosessia. Virheana-

lyysi on lingvistisen analyysin tyyppi, joka käsittelee oppijankielen virheitä kirjoitetusta 

tai puhutusta materiaalista. Virheanalyysi lingvistisenä metodina on käynyt läpi huomat-

tavaa kehitystä. Aluksi oppijankielen virheitä oli pidetty vain häiritsevänä ilmiönä oppi-

misprosessissa, joita ei ole mahdollista välttää. Tämä asenne virheitä kohtaan muuttui, 

kun  lingvistinen  ja  psykologinen  teoria  alkoivat vaikuttaa  kielen  oppimiseen.  Virheitä 

alettiin pitää ensimmäisestä kielestä opittujen tapojen tuloksena, jotka näkyvät toisen kie-

len oppimisprosessissa. (Corder 1967: 19.) 

 

Virheanalyysi on myös oppimisprosessin tutkimusta. Toisen kielen oppijan virheet ovat 

osittain systemaattisia, koska ne ovat tuloksia ja todisteita oppijan käyttämän ensimmäi-

sen kielen järjestelmästä. (Corder 1967: 19.) On selvää, että kaikki oppijan tekemät vir-

heet eivät ole systemaattisia. Jotkut virheet eivät kuvasta puutteita oppijan tiedoissa, vaan 

ne  voivat  olla  väsymyksen  tulosta,  lipsahduksia  tai  jonkin  muun  suunnittelemattoman 

syyn seurausta. (Corder 1967: 24.) Corderin mukaan on syytä tehdä ero virheen (error) 

ja erehdyksen (mistake) välille. Virheellä Corder viittaa systemaattiseen virheeseen, kun 

taas erehdyksellä hän tarkoittaa virheitä, jotka ovat suunnittelemattomia. (Corder 1967: 

24–25.) James (1998: 78) tekee saman jaon kuin Corderkin ja lisää, että erehdyksiä opis-

kelija osaa omassa tekstissään korjata, kun taas virheet ovat muotoja, joita oppija käyttää 

tarkoituksella, eli hän ei osaa korjata niitä.  
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Virheanalyysin teon prosessia kuvataan usein neljän vaiheen kautta. Ensimmäinen vaihe 

virheanalyysissä on havaita ja paikallistaa virhe. James vertaa virheen havaitsemisen ja 

paikallistamisen prosessia rikoksesta epäillyn havaitsemiseen rivissä, jossa mahdolliset 

rikoksen tekijät seisovat poliisin tutkimuksissa. Samoin kuin silminnäkijä valitsee rikol-

lisen muiden ihmisten joukosta, oikealla asiantuntemuksella on mahdollista myös havaita 

virhe tekstistä tai puheesta. Virheen havaitseminen tarkoittaa myöntävää vastausta kysy-

mykseen, onko kyseessä virhe. Virheen paikallistamisessa on kyse virheen osoittamisesta 

ja sen tunnistamisesta. (James 1998: 90–93.) 

 

Virheanalyysin toinen vaihe on virheiden kuvaaminen, joka voidaan tehdä jonkin ku-

vausmallin perusteella. Kun virheet on luokiteltu kuvausmallin eri tasoille, tutkijan täytyy 

selittää ja sen jälkeen arvioida niitä suhteessa kohdekielen järjestelmään. Virheet jaetaan 

kolmeen eri ryhmään:  

 

1. interlingvaaliset, eli äidinkielen aiheuttamat virheet 

2. intralingvaaliset, eli kohdekielen oman systeemin aiheuttamat virheet 

3. opetuksen aiheuttamat virheet. (Sajavaara 1999: 116.) 

 

Virheanalyysini etenee edellä mainittujen vaiheitten mukaan. Virheiden havaitseminen ja 

tunnistaminen  onnistuvat käytössäni  olevan korpusohjelman avulla, jossa  virheet  on 

myös luokiteltu eri tasoille. Lopuksi yritän selittää virheiden syitä ja arvioida, onko ky-

seessä äidinkielen (eli tšekin) tai suomen kielen järjestelmän aiheuttamat virheet. Huomi-

oon otan myös mahdollisuuden, että osa virheistä voi olla aiheutunut opetuksesta. Tässä 

tapauksessa arvioni perustuu Kaarlen yliopiston oppikirjaan sisältöön (ks. luku 2.5.), sekä 

kokemukseeni Kaarlen yliopiston entisenä suomen kielen oppijana.  

 

Vaikka 1960-luvulla virheanalyysi menetelmänä nousi huipulle nopeasti, jo 1970-luvulla 

alkoi sen kova kritiikki (James 1998: 11–12). Virheanalyysissä on kritisoitu muun muassa 

sitä, että virheiden tulkinta on liian subjektiivista. Virheanalyysiä ei pidetä oikeana tie-

teellisenä menetelmänä, koska virheiden ennustava voima on heikko. (James 1998: 17.) 

Kritiikki perustuu myös väitteeseen, että analyysissä fokusoidaan vain virheiden tekemi-

seen ja valitun ilmiön oikeita käyttötapoja ei ole otettu huomioon (Gass 2013: 92). 
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Kritiikistä huolimatta virheanalyysi on jäänyt monien tutkijoiden käyttöön. Itsekin käytän 

virheanalyysiä, koska uskon, että virheiden tarkastelu auttaa jonkin verran selvittämään 

sitä, mikä aiheuttaa tšekkiläisille suomenoppijoille ongelmia essiivin käytössä. Kuitenkin 

olen samaa mieltä siitä, että virheiden ohella yhtä tärkeää on myös fokusointi oppijoiden 

oikeaan kielen käyttöön. Tämän takia otan työhöni mukaan essiivin oikean käytön tar-

kastelun. Oppijoiden virheettömästi muodostetut essiivit kertovat siitä, miten laajasti ja 

eri tavoilla oppijat onnistuvat essiivin käytössä. Niiden analyysin tuloksena on kuvaus 

oppijoiden essiivin käytön kompleksisuudesta. Näitä tuloksia ei olisi mahdollista saada 

pelkästään virheiden analyysillä. 

 

 

2.3. Kontrastiivinen analyysi 

 

S2-tutkimuksessa kontrastiivinen tutkimus on tarkoittanut usein sitä, että tutkimuksessa 

tarkastellaan lähdekielen, eli yleensä oppijan äidinkielen, vaikutusta oppijan kohdekie-

leen. Kontrastiivisen tutkimuksen perusajatuksena on kuitenkin lähde- ja kohdekielen laa-

jempi vertaileminen. Tarkoituksena on asettaa kaksi tai useampi kieli rinnakkain ja ver-

tailla  näiden  kielten  kielenpiirteitä. Ideana  on  usein  myös kielenpiirteiden  erojen  sekä 

joskus myös yhtäläisyyksien toteaminen. (Freeman-Larsen & Long 1991: 52.) Helpointa 

se on luonnollisesti silloin, kun vertailtavat kielet ovat rakenteellisesti lähellä toisiaan. Jos 

kielet ovat rakenteellisesti kaukana toisistaan, niiden kielenpiirteiden vertaileminen ei ole 

enää yksinkertaista. (Häkkinen 1987: 13–14.)  

 

Tässä tutkielmassa oppijan lähdekieli on tšekin kieli ja kohdekieli suomi. Tšekin ja suo-

men kieli eivät ole sukukieliä, eikä tšekki ole agglutinoiva kieli6 kuten suomi. Voin olet-

taa, että näiden kielten kontrastiivinen analyysi ei ole niin helppoa kuin olisi esimerkiksi 

kahden lähisukukielen, suomen ja viron tai tšekin ja slovakin, kontrastiivinen analyysi. 

Kontrastiivisen  analyysin periaatteilla  oli  pedagogista  taustaa,  sillä  opettajat  halusivat 

opettaa vierasta kieltä parhaalla mahdollisella tavalla. Lähdekielen ja kohdekielen vertai-

lun avulla saatiin tietoa siitä, mitkä asiat ovat oppijoille ongelmallisia. (Ellis 1986: 23) 

                                                
6 Agglutinoivissa kielissä sanavartalo on usein helppo havaita ja vartaloon liittyvät useammat affiksit. Päin-
vastoin flekteeraavoissa kielissä (kuten tšekin kielessä) muutokset tapahtuvat vartalon sisällä ja sanavarta-
loa on vaikea erottaa päätteistä. (Lehečková 2012: 60.) 
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Ensimmäistä kertaa kontrastiivista analyysiä alettiin käyttää toisen ja vieraan kielen tut-

kimuksessa jo 1950-luvulla. 1960-luvulla kontrastiivinen tutkimus oli jo hyvin kehittynyt 

erityisesti Yhdysvalloissa, mutta se ei pysynyt siellä suosiossa pitkään. Euroopan maissa 

kontrastiivista tutkimusta harjoitettiin enemmän 1970- ja 1980-luvulla. (Sajavaara 1999: 

104–105.) 

 

Kaksikielisyyden tutkija Uriel Weinrich oli vaikuttava henkilö myös kontrastiivisessa tut-

kimuksessa. Vuonna 1953 hän otti käyttöön termin interferenssi. Tällä käsitteellä hän 

tarkoitti kaksikielisen puhujan puheessa ilmeneviä poikkeuksia kohdekielen säännöistä, 

jotka johtuvat lähdekielen rakenteista – toisin sanoen puhutaan yhden kielen rakennepiir-

teiden lainaamisesta toiseen kieleen. Kontrastiivisessa tutkimuksessa tätä termiä käytet-

tiin kuitenkin negatiivisessa merkityksessä, jonka mukaan lähdekielen vaikutus kohde-

kieleen on haitallinen. (James 1980: 9; Häkkinen 1987: 9–10.) 

 

Kontrastiiviseen tutkimukseen osallistui vahvasti myös Robert Lado, joka vuonna 1957 

tiivisti niin sanotun vahvan hypoteesin, jonka tukena oli Weinrichin negatiiviseksi muut-

tunut  interferenssin  määritelmä.  Kontrastiivisen  analyysin  vahva  hypoteesi  sanoo,  että 

kielenoppijan virheitä ja ongelmia kielen oppimisessa on mahdollista ennustaa, jos ver-

rataan  kohdekielen  kieltä  ja  kulttuuria  oppilaan  äidinkieleen  ja  kulttuuriin.  Hypoteesin 

kritiikki 1970-luvulla perustui ennen kaikkea oletukseen, että kielten erojen perusteella 

ei ole mahdollista ennustaa kaikkia virheitä ja ratkaista kaikkia kielenoppimista koskevia 

ongelmia. Kritiikistä huolimatta Ladon hypoteesi jäi merkittäväksi siinä, että kontrastii-

visen tutkimuksen näkökulma muuttui kielen muotoaineksen näkökulmasta kielenkäytön 

näkökulmiin. (Sajavaara 1999: 107.)  

 

Vahvasta hypoteesistä kehittyi heikko hypoteesi, jonka mukaan kontrastiivisessa analyy-

sissä ei  ole  mahdollista  ennustaa  virheitä,  mutta  siinä  voidaan  tunnistaa  virheitä,  jotka 

johtuvat interferenssistä ja selittää niitä. Kontrastiivisen vertailun avulla on siten mahdol-

lista perustella, mitkä virheet korpuksessa johtuvat eroista lähdekielen ja kohdekielen vä-

lillä. (Ellis 1986: 24.) Tutkimukseni käsittelee juuri heikkoa hypoteesiä, sillä vertailen jo 

tehtyjä essiivivirheitä tšekin kielen vastineisiin. Essiivin virheellisen käytön sisältäviä ai-

neistoesimerkkejä käännän tšekiksi, minkä jälkeen tarkastelen, johtuvatko kyseiset vir-

heet eroista tšekin ja suomen kielen välillä. 
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Toinen ongelma, johon kritiikki keskittyi, koskee kontrastiivisen analyysin metodologiaa. 

Kontrastiivinen analyysi keskittyy enimmäkseen kielten eroihin ja interferenssiin, ja muut 

aspektit,  jotka  vaikuttavat  oppimisprosessiin,  jäävät  pois.  Corderin  mukaan  useissa  ta-

pauksissa opettajat eivät pidä kontrastiivisen analyysin tuloksia hyödyllisinä. Opettajat 

huomaavat usein oppijoiden virheitä jo oppimisprosessissa, ja tiedot, joita he saavat kie-

lentutkijoilta, eivät ole heille uusia. Yksinkertainen virheiden tunnistaminen siis ei ole 

niin hyödyllistä kuin esimerkiksi tieto, millaisilla erilaisilla tavoilla virheitä ja ongelmia 

pitäisi käsitellä. (Corder 1981: 5.) 

 

Kontrastiivinen analyysi on tarpeellinen väline silloin, kun kohteena ovat virheet, joiden 

syy  perustuu  äidinkielen  vaikutukseen.  Jos  kyseessä  ovat  virheet,  joiden  syy  perustuu 

muuhun, kontrastiivinen analyysi ei voi olla metodina täysin tyydyttävä. Niissä tapauk-

sissa  tarpeellisena  täydennyksenä  mukaan  tulee virheanalyysi.  (Aarst  1982:  56–57.) 

Omassa tutkimuksessani selvitän kontrastiivisen vertailun avulla, olisiko yksi essiivivir-

heiden syistä oppijoiden äidinkielen interferenssi. Tarkoituksenani on selvittää oppijoi-

den tekemät virheet ja samalla auttaa virheiden ja ongelmien ratkaisemisessa.  

 

 

2.4. Suomen essiivin piirteitä 

 

Essiivi on sija, joka suomen kielessä kuuluu paikallissijojen ryhmään. Ulko- ja sisäpai-

kallissijat ovat tunnetuimmat paikallissijat, mutta essiiviä kutsutaan translatiivin kanssa 

abstraktiksi  paikallissijaksi. (ISK  2004  §  1258.)  Essiivin  sijapääte  on -nA,  ja  se  liittyy 

sanan vokaalivartaloon, joka on vahva, jos sanassa tapahtuu astevaihtelu (Karlsson 1987: 

111).  

 

Essiivi kehittyi vanhasta lokatiivin muodosta, joka esiintyi uralilaisissa kielissä. Lokatii-

vin  muodon  sijapääte  oli  samanlainen  kuin  nykyinen  essiivin  pääte,  eli -nA.  Itkosen 

(1966: 264) mukaan uralilaisessa kantakielessä lokatiivimuodolla *kalana oli päämerki-

tys ’kalassa’, mutta sivumerkitys oli essiivin kaltainen, eli ’kalana’. Sanan päämerkitys 

sai myöhemmin uuden muodon *kalasna (’kalassa’) ja muodolle *kalana jäi essiivinen 

merkitys, joka säilyi itämerensuomessa. Lokatiivin alkuperäinen merkitys näkyy kuiten-

kin edelleen essiivin erilaisissa kiteytymissä, joissa essiivi ilmaisee paikkaa, esimerkiksi 

kotona, luona tai takana. (Itkonen 1966: 264; Lehtinen 2007: 78.) 
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Nykysuomessa essiiviä käytetään muun muassa ilmaistaessa tilaa, jolloin essiivi esiintyy 

predikatiiviadverbiaalien osana (ISK 2004 § 1258). Hakulisen ja Karlssonin mukaan pre-

dikatiiviadverbiaaleilla "– – on predikatiivin merkitysominaisuuksia (predikoivuus) ja ad-

verbiaalien muodollisia ominaisuuksia (sijataivutus muissa kuin kieliopillisissa sijoissa)." 

(Hakulinen & Karlsson 1995: 212.) Predikatiiviadverbiaaleiksi siis kutsutaan niitä ad-

verbiaaleja, jotka ovat essiivin, translatiivin, ablatiivin tai adessiivin sijassa, ja niiden teh-

tävä on subjektin (joskus myös objektin) luonnehtiminen. Essiivisijainen predikatiiviad-

verbiaali voi esiintyä sekä intransitiivi- että transitiiviverbin sisältävässä lauseessa7. (ISK 

2004 § 974–975.) Näitä esiintymistapoja kuvailen omien esimerkkilauseiden avulla8: 

 

(a) Monet nuoret ihmiset haluavat pysyä sinkkuina.  

(b) Slovakiassa kouluun mennään 7-vuotiaana. 

(c) Tyttö istui tuolilla surullisena ~ surullisesti.  

(d) Hän jatkaa työssään suomen kielen opettajana.  

(e) Siskoni oli oppilaana todellinen hikipinko. 

(f) Joonas on sairaana. 

  

Esimerkkilauseet  (a)–(f)  kuvailevat  essiivisijaisen  predikatiiviadverbiaalin  käyttöä in-

transitiivilauseessa, jossa intransitiivisen verbin perusteella ei ole objektia. Lauseessa (a) 

essiivisijainen  adverbiaali  ilmaisee  subjektin  pysymistä  jonkinlaisena,  esimerkissä (b) 

taas nähdään, että essiivisijainen adverbiaali luonnehtii passiivilauseen tekijää. Essiiviad-

verbiaalin merkitys voi olla joskus myös lähellä tavan adverbiaalia (c). sti-loppuinen ad-

verbiaali kuitenkin ilmaisee enemmän toiminnan tarkoitusta, kun taas essiiviadverbiaali 

ilmaisee elollisen subjektin tilaa. Esimerkissä (d) on esitetty essiivisijaisen predikatiiviad-

verbiaalin ammattia luonnehtiva tarkoite, lauseessa (e) predikatiiviadverbiaali predikaa-

tin kanssa osoittaa subjektin asemaa. Viimeisessä intransitiivilauseen esimerkissä (f) es-

siiviadverbiaali ilmaisee muutosaltista ominaisuutta, koska tila esitetään tässä hetkessä. 

Jos sanotaan Joonas on sairas, aikaulottuvuus ei ole tässä tapauksessa läsnä. Jonkin het-

kistä tilaa osoittavat eniten terveyttä ja avoimuutta ilmaisevat adjektiivit (sairaana, huo-

nona, avoinna), mutta myös järjestystä ilmaisevat adjektiivit, esimerkiksi Hän tuli maa-

liin kolmantena. (essiivin luokituksesta ks. ISK 2004 § 975.) Seuraavat lauseet ovat esi-

merkkejä essiivisijaisista adverbiaaleista, jotka luonnehtivat objektia ja subjektia: 

                                                
7 Transitiivilauseessa esiintyy transitiiviverbi, joka vaatii objektia. Intransitiivilauseessa taas verbin 
vuoksi objekti ei ole välttämätön (ISK 2004 § 891). 
8 Kaikki tässä alaluvussa esiintyvät esimerkit ovat omiani.  
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(g) Häntä pidetään hyvänä laulajana, mutta huonona näyttelijänä. 

(h) Voin juoda maitoa kylmänä tai lämpimänä. 

(i) Käytän muovipussia roskapussina.  

 

Koska esimerkeissä (g), (h) ja (i) tarkoitteena on verbin kuuluva objekti, kyse on transi-

tiivisista lauseista. Esimerkeissä essiiviadverbiaali toimii täydennyksenä tai määritteenä 

ja merkitykseltään se luonnehtii objektin pitämistä (g), muutosaltista ominaisuutta (h) tai 

käyttämistä (i). (Ks. ISK 2004 § 977.) Essiivisijainen adverbiaalitäydennys on kyseessä 

silloin, kun adverbiaali on lauseen pakollisena osana verbin yhteydessä, kuten esimer-

kissä (g). Pakollisuus riippuu verbistä. Esimerkeissä (h) ja (i) taas esiintyy essiivisijainen 

adverbiaalimäärite, koska  verbit juoda ja käyttää eivät välttämättä vaadi  adverbiaalia. 

(Ks. ISK 2004 § 448.)  

 

Tilojen  ilmauksien  lisäksi  essiiviä  käytetään  ajankohdan  ilmauksissa,  kuten  viikon- ja 

juhlapäivien  nimityksissä  (perjantaina,  jouluna,  juhannuksena).  Essiivi  esiintyy  myös 

silloin,  jos  sanoilla,  jotka  ilmaisevat  vuosia,  vuorokausia  ja  vuodenaikoja,  on  määrite 

(vuonna 2005, tänä yönä, ensi keväänä). (White 1994: 91–92.)  

 

Tässä  luvussa  mainitut  essiivin  käyttötavat  muodostavat  vain pienen osan tapauksista, 

joissa on mahdollista käyttää essiiviä. Kaikkien käyttötapojen listaaminen olisi liian han-

kalaa, minkä vuoksi päädyin kertomaan eri essiivin funktioista samalla, kun analysoin 

aineistoni  esimerkkejä.  Tällä  tavalla  toivon  saavani selville  kuvauksen  niistä  essiivin 

funktioista, jotka koskevat juuri tšekkiläisten suomenoppijoiden kirjoitelmia.  

 

 

2.5. Essiivin opettamisesta Kaarlen yliopistossa  

 

Tutkimusaineistoni keruuaikana vuosina 2008−2011 oli Prahan Kaarlen yliopiston suo-

men kielen kurssilla käytössä Hilkka Lindroosin oppikirja Finština (nejen) pro samouky 

(2008), joka on ensimmäinen ja edelleen ainoa suomen kielen oppikirja tšekin kielellä. 

Itsekin olen opiskellut suomea saman oppikirjan avulla, ja tässä kappaleessa haluan esi-

tellä, kuinka paljon essiiviä oppikirjassa käydään läpi, eli kuinka laaja voisi olla Prahan 

opiskelijoiden essiivin tietämys tämän oppikirjan perusteella. Essiivin käytön oppimiseen 
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kuitenkin voi vaikuttaa muitakin tekijöitä, kuten opettajan omat materiaalit tai oppijoiden 

itsenäinen opiskelu. Näiden tekijöiden laajuutta ei ole kuitenkaan mahdollista saada sel-

ville. 

 

Oppikirja koostuu 31 kappaleesta, jotka sisältävät sekä kielioppia että harjoituksia. Kirjan 

lopussa on suomi-tšekki-suomi -perussanakirja. Essiivin käyttöä esitellään eniten neljän-

nessä, yhdennessätoista ja kolmannessatoista kappaleessa. Oppikirjan neljännessä kappa-

leessa esitellään vain lyhyesti essiivin sijapäätettä. Kappaleessa kirjoitetaan, että essiiviä 

käytetään vastauksena kysymykseen Milloin?, kun puhutaan viikonpäivistä (esimerkiksi 

maanantaina),  sekä  kysymykseen Minä  vuonna? (esimerkiksi tänä  vuonna,  vuonna 

2001).  Kirjassa  mainitaan  samassa  yhteydessä  myös  siitä,  että  kun  puhutaan  vuoden-

ajoista ja vuorokaudenajoista, näissä tapauksissa käytetään adessiivia vastauksena kysy-

mykseen Milloin?, esimerkiksi keväällä tai aamulla. Tässä vaiheessa on tietysti opiskeli-

joiden tärkeää tietää, missä ajanilmauksia koskevissa fraaseissa käytetään essiiviä ja mil-

loin adessiivia. (Lindroos 2008: 51.)  

 

Yhdennessätoista kappaleessa kerrotaan tarkemmin siitä, että essiiviä käytetään myös sil-

loin, kun puhutaan vuodenajoista ja vuorokaudenajoista, mutta vain silloin, jos edussanal- 

la on määrite, esimerkiksi tänä iltana, ensi syksynä tai seuraavana yönä. Jos edussanalla 

ei ole määritettä, sana on adessiivin sijassa, niin kuin kirjassa mainitaan jo neljännessä 

kappaleessa, eli illalla, syksyllä ja yöllä. (Lindroos 2008: 132.) Tämä voi aiheuttaa ongel-

mia opiskelijoille, jos he jo oppikirjan alussa oppivat, että viikonpäivien kanssa käytetään 

essiiviä ja vuorokausien ja vuorokaudenaikojen kanssa käytetään adessiivia.  

 

Oppikirjan samassa kappaleessa mainitaan myös, että joissakin tapauksissa essiiviä käy-

tetään samanlaisessa merkityksessä kuin tšekin kielen alistuskonjunktiota jako (suomen 

kielessä vastaava alistuskonjunktio on kuin). Esimerkkinä on mainittu seuraavat lausek-

keet: hän tuli ensimmäisenä ja alkupalana syödään lohta. (Lindroos 2008: 132.) Tästä 

essiivin käyttötavasta ei sanota enempää, eikä sen muita merkityksiä käydä läpi kirjan 

kieliopin kuvauksessa.  

 

Kolmannessatoista kappaleessa essiiviä esitellään neljässä esimerkkilauseessa, jotka toi-

mivat essiivin muiden käyttötapojen mallina. Kyseessä ovat esimerkit, joissa essiivi luon-

nehtii subjektin ammattia ja tilaa. Essiivin funktioista ei ole kuitenkaan kirjoitettu mitään 
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lukuun  ottamatta mainintaa siitä,  että on  sairaana -tapauksissa  essiivi  ilmaisee  jonkin 

hetkistä tilaa. (Lindroos 2008: 151.) 

 

Edellä mainittujen kappaleiden lisäksi essiivi mainitaan kappaleen 25 esimerkkilauseessa 

TU-partisiipin  mahdollisena  käyttönä  (Saari on  ollut  asuttuna  kauan) (Lindroos  2008: 

264). Oppikirjan viimeisessä kappaleessa on kuvattu olla tekevinään -rakenne, joka koos-

tuu monikon VA-partisiipista,  essiivistä  ja  possessiivisuffiksista. Oppikirjan  mukaan 

tämä rakenne ilmaisee teeskentelemistä ja kuviteltua tekemistä, esimerkiksi lauseessa olin 

tekevinäni kotitehtäviä. (Lindroos 2008: 318.) 
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3. ESSIIVIN VIRHEIDEN ANALYYSI 

 

Tässä kappaleessa käsittelen virheellistä essiivin käyttöä tšekkiläisten suomenoppijoiden 

kirjoitelmissa. Tarkastelemani  essiivivirheiden  aineisto  koskee  sekä  essiivin  ylikäyttöä 

että alikäyttöä. Luvussa 3.1. käsittelen lyhyesti essiivivirheiden jakautumista taitotasoit-

tain. Luvusta 3.2. lähtien olen luokitellut aineiston esimerkit neljään ryhmään erityyppis-

ten virheiden mukaisesti. Lukujen 3.2. ja 3.3. aiheena ovat essiivin sisältävät ajankoh-

danilmaukset, eli ne virheet, joissa essiiviä on käytetty temporaalisessa funktiossa. En-

siksi esittelen virheet, joissa ajan adverbiaali on määritteetön tai määritteenä on adjektiivi 

(3.2.). Seuraavaksi  keskityn  tapauksiin,  joissa  määritteenä  toimivat  pronominit joka ja 

koko (3.3.). Luvussa 3.4. analysoin niitä virheitä, joissa essiivi luonnehtii lauseen subjek-

tia ja objektia. Lopuksi käsittelen saamiani tuloksia essiivivirheistä luvun yhteenvedossa 

luvussa 3.5. 

 

 

3.1. Katsaus essiivivirheisiin taitotasoittain 

 

Jaottelun virheiden tyyppien mukaan olen valinnut sen takia, että alustavassa aineiston 

analyysissä olen  huomannut,  että jokaisella  taitotasolla – lukuun  ottamatta tasoa  B1 – 

virheiden määrä on todella pieni. Sen lisäksi essiivi esiintyy melkein jokaisella tasolla 

eniten temporaalisessa funktiossa. Oletustani tukee seuraava kuvio, jossa vertailen essii-

vivirheiden lukumääriä edellä mainitun jaottelun perusteella: 

 

 



28 

 

KUVIO 4. Essiivivirheiden jaottelu taitotasojen mukaisesti. 

 

Kuviosta 4 näkyy, että jokaisella taitotasolla, paitsi tasolla B2, essiiviä on virheellisesti 

käytetty eniten sen temporaalisessa  funktiossa. A2-tasolla oppijoiden  kaikki  4  virhettä 

ovat temporaalisen funktion virheitä. B1-tasolla kyseisiä virheitä on 44 kaikkien virhei-

den määrän ollessa 59, tasolla B2 6 virhettä 13 virheestä on temporaalisen funktion vir-

heitä ja C1-tasolla vain yksi virhe 5 virheestä ei ole temporaalisen funktion virhe. Tem-

poraalisen funktion virheiden lisäksi B1-, B2- ja C1-tasolla esiintyy jonkin verran vir-

heitä, jotka olen luokitellut subjektia ja objektia luonnehtiviin virheisiin. Niitä on tasolla 

B1 15, tasolla B2 7 ja tasolla C1 yksi virhe. Kaikista virheistä temporaaliset virheet muo-

dostavat 71,6 % ja subjektia ja objektia luonnehtivat virheet muodostavat 29,4 %. Aineis-

tossani esiintyy yhteensä 81 morfosyntaktista essiivin virhettä. 

 

Tarkkuuden  osalta  kuvio  4 tukee aineiston  kvantitatiivisen  analyysin  tulosta  (ks.  luku 

1.4., kuvio 3) siitä, että essiivin käytön tarkkuus on korkea tasoilla A2, B2 ja C1. A2-

tasolla oppijoiden tieto essiivistä on hyvin rajattua, sen takia he käyttävät sitä vain mar-

ginaalisesti ja virheiden osuus on pieni. Virheiden korkea määrä tasolla B1 kertoo siitä, 

että  oppijat  alkavat  käyttää  essiiviä  rohkeammin muussakin  kuin  vain temporaalisessa 

funktiossa. Tuloksena on siis johtopäätös, että vaikka B1-tasolla oppijoiden tarkkuus es-

siiviä käytettäessä heikkenee (ks. myös kuvio 3), heidän essiivin käytön kompleksisuu-

tensa kasvaa. Subjektia ja objektia luonnehtivien virheiden määrä nousee tasojen A2–B1 

välillä, koska tässä vaiheessa oppimisprosessissa informantit oppivat käyttämään essiiviä 
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muissakin kuin vain aikaa ilmaisevissa tapauksissa. Virheiden määrä taas laskee tason B1 

ja B2 välillä, kun oppijoiden kyky käyttää essiiviä eri tavoilla vakiintuu.  

 

 

3.2. Määritteettömät ja adjektiivimääritteiset ajankohdanilmaukset  

 

Temporaalisessa funktiossa essiivi toimii ajan adverbiaalin sijana. Ajan adverbiaalit lau-

seessa kuvaavat "– – tilanteen ajankohtaa eli tapahtumahetkeä, toistuvuutta eli useutta ja 

kestoa eli tilanteen ajallista pituutta." (ISK 2004 § 980.) Essiivin temporaalista funktiota 

käytetään viikon- ja juhlapäivien nimityksissä (maanantaina, jouluna) sekä monissa ki-

teymissä (vuonna). Essiiviä käytetään myös silloin, kun sanoilla, jotka ilmaisevat vuosia, 

vuodenaikoja  tai  vuorokausia,  on määrite  (viime  kesänä,  toisena  yönä). (ISK  2004 § 

1248.)  

 

Niissä aineiston lauseissa, joissa essiiviä käytetään virheellisesti ajan adverbiaalina, näyt-

tää opiskelijoille olevan ongelmallisinta valita oikein essiivin ja adessiivin välillä. Seu-

raavissa esimerkeissä on kyseessä juuri vastaava tilanne: 

 

(4) Iltana me joimme valkoviiniä. (TS0025AM) Večer jsme pili bílé víno.  

(5) Keväänä 2006 vaastaanotin tarjouksen Jesenka-nimisestä hotellista ja vaihdoin työ 

      paikan. (TS0014bAM) Na jaře 2006 jsem přijal nabídku hotelu Jesenka a změnil  

      pracovní místo.   

(6) Iltapäivänä palasin Prahaan ja kirjoitin sitä tehtävää. (TS0016cAM) Večer jsem se  

      vrátil do Prahy a napsal ten úkol.  	

 

Kaikissa kolmessa esimerkkilauseessa oikea ajan adverbiaalin sijamuoto pitäisi olla ades-

siivi, mutta informantti käyttää niissä virheellistä essiiviä. Ongelmien syy voi olla siinä, 

että opiskelijoille ei ole selvää, miksi tietyissä tapauksissa käytetään essiiviä ja muissa 

samankaltaisissa fraaseissa taas adessiivia. Tätä ei selvitetä Prahassa käytössä olevassa 

oppikirjassa, eikä useimmissa suomen kielen kielioppiteoksissa.  

 

Helena Sulkalan (1981: 51) mukaan sanat, joilla on temporaalinen funktio ja jotka esiin-

tyvät essiivissä sekä adessiivissa, ovat nominien ja adverbien rajatapauksia. Essiivin ja 

adessiivin erona on se, että adessiivia käytetään silloin, kun puhutaan epämääräisemmästä 
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ajasta.  Tämän näkökulman  mukaan  esimerkkien  (4)–(6)  oikeiden  taivutusmuotojen pi-

täisi olla illalla, keväällä ja iltapäivällä. Essiivin pitäisi sitten olla taivutusmuotona niissä 

fraaseissa,  jotka  ilmaisevat  täsmällistä  aikaa. Täsmällisyys  riippuu  usein  määritteestä. 

(Sulkala 1981:  51.) Kaikissa  kolmessa  esimerkissä  tapahtuisi  sijamuutos,  jos  ajankoh-

danilmauksen  yhteydessä  käytettäisiin  täsmällistä  määritettä  (illalla  ~  tänä  iltana,  ke-

väällä ~ kauniina keväänä, iltapäivällä ~ perjantai-iltapäivänä). Samalla tavalla seuraa-

vassa esimerkissä pitäisi olla essiivisijainen ajan adverbi sekä sen määrite, mutta infor-

mantti käyttää virheellisesti adessiivia:  

 

(7) Kaikki alkoi heti ensimmäisellä päivällä kun tapasin sinut. (TS0036AM) Všechno  

      začalo hned první den, kdy jsem Tě potkal.  

 

Haspelmath (1997: 118) väittää, että sijamuutoksen syy esimerkin (7) kaltaisissa tapauk-

sissa – eli kun lausekkeen aikaa ilmaisevalla edussanalla on määrite – voisi olla tunnus-

merkkisyys.  Hänen  mukaansa  samantyyppinen  kieliopillinen  ilmiö  esiintyy  erilaisissa 

kielissä, kuten arabiassa, japanissa, venäjässä ja saksassa. Näissä kielissä sekä suomessa, 

kun ajankohdanilmauksella on määrite, sijan muoto on lyhyempi kuin ilman määritettä, 

eli voidaan puhua tunnusmerkin säästöstä. Pääajatuksena on se, että tietyissä nominilau-

sekkeissa esiintyvät määritteet aiheuttavat sen, että lausekkeen painoarvo lisääntyy ja sen 

tunnusmerkki lyhenee. Joissakin kielissä lyhentämisen keinona toimii adposition tai pre-

position  katoaminen,  muissa  taas  alkuperäinen  sijamuoto  (sanassa  ilman  määritettä) 

muuttuu määritteen  lisäämisen  jälkeen yleisemmäksi  ja  lyhyemmäksi  sijaksi.  (Haspel-

math 1997: 116–119.) 

 

Sama ilmiö on useimmissa tapauksissa olemassa myös tšekin kielessä. Jos lisään täsmäl-

lisen adjektiivimääritteen ajan adverbeihin, jotka esiintyivät esimerkeissä (4) ja (5), voin 

verrata tätä teoriaa. Seuraavassa vertaan siis kyseisten tapauksien oikeita muotoja:  

 

illalla ~ toisena iltana             keväällä ~ seuraavana keväänä  

večer ~ druhý večer             na jaře ~ příští jaro  

 

Suomen kielessä adessiivin pääte -llA muuttuu essiivin päätteeksi -nA, joka on lyhyempi 

ja abstraktimpi. Suomen sanaa illalla tšekin kielessä vastaa ajan substantiivi večer, joka 
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on määritteettömänä lokatiivissa, mutta määritteen kanssa sen sija on akkusatiivi. Tun-

nuksen säästö ei ole tässä esimerkissä nähtävissä, koska akkusatiivissakin sananmuoto on 

identtinen lokatiivin muodon kanssa. Sanaa keväällä tšekissä vastaa substantiivi lokatii-

vissa preposition kanssa – na jaře. Prepositio na vastaa merkitykseltään suomen adessii-

via (englannin kielessä prepositiota on tai at). Adjektiivisen määritteen příští lisääminen 

aiheuttaa preposition katoamisen ja sanan sijan muuttumisen akkusatiiviin. (Štícha 2013: 

707–708, Cvrček 2010: 140.)  

 

Tšekissä on siis olemassa sekä preposition säästöä että sijamuodon muutosta niissä ta-

pauksissa, kun ajan substantiiviin lisätään taipuva adjektiivimäärite. Vaikka muutoksen 

sijat ovat erilaisia suomen ja tšekin kielessä, poikkilingvistinen samankaltaisuus, jonka 

Haspelmath löysi muistakin kielissä, on ainakin tässä tapauksessa todistettu. Tästä teori-

asta ei ole löydettävissä paljon tietoa, mutta olisi kiinnostavaa tutkia, toimiiko se sään-

nöllisesti suomen ja tšekin kielessä muissakin tapauksissa. Teorian jatkotutkimus voisi 

tuottaa mielenkiintoisia tuloksia ja esimerkiksi vaikuttaa helpottavasti S2-oppijoiden op-

pimisprosessiin. 

 

Sekä  Sulkalan  teoria täsmällisestä  määritteestä että  Haspelmathin  väite  tunnusmerkin 

säästöstä voivat olla hyödyllisiä opiskeltaessa essiivin eri käyttötilanteita. Informanttien 

kirjoitelmissa on paljon lauseita, joissa essiiviä on käytetty oikeassa muodossa ajankoh-

danilmauksissa  täsmällisen  adjektiivimääritteen  yhteydessä.  Kuitenkin  joillekin  oppi-

joille näyttävät olevan ongelmallisia ne tapaukset, joissa ajan adverbiaalina esiintyy sana 

viikko, kuten nähdään seuraavissa esimerkeissä:  

 

(8) Onneksi seuraavana viikkona ilma paranti ja me voimme lähteä melomaan joen  

      ohitse. (TS0009cAM) Naštěstí příští týden se počasí zlešilo a mohli jsme pádlovat  

      přes řeku.   

(9) Ensimmäisenä viikkona tulkasin belgialaisille mehiläishojtajille. (TS0012cAM)  

      První týden jsem tlumočil belgickým včelářům.   

(10) Haluisin saapua viimeisena viikona heinäkuussa mutta soitan sinulle vielä.  

       (TS0012dAM) Chtěl by jsem dorazit první červencový týden, ale ještě ti zavolám.  	

 

Esimerkeissä (8)–(10) informanteilla on selkeästi tietoa siitä, että taipuvan adjektiivimää-

ritteen kanssa sijana esiintyy essiivi. Kuitenkin sijamuutos adessiivista essiiviin tapahtuu 
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vain tapauksissa, joissa on kyse viikonpäivistä, eli viikon osista. Sijamuutosta ei tapahdu 

silloin, kun puhutaan viikosta, vaikka edussanan edessä on täsmällinen adjektiivimäärite. 

(VISK 2008 § 1248.) Esimerkeissä (8)–(10) siis pitäisi käyttää adessiivia, eli seuraavalla 

viikolla, ensimmäisellä viikolla ja viimeisellä viikolla.  

 

 

3.3. Joka- ja koko-pronomini määritteinä ajankohdanilmauksissa 

 

Informanteille ovat ongelmallisia myös muut aikaa ilmaisevat tapaukset, joissa edussanan 

edessä esiintyy määrite. Näihin kuuluvat ne tapaukset, joissa ajan adverbiaalien edessä 

ovat määritteinä taipumattomat pronominit joka ja koko. Luokittelen määritteet joka ja 

koko sisältävät essiivivirheet omaan lukuun sen takia, koska verrattuna lukuun 3.2. ky-

seessä ei ole enää adjektiivimäärite vaan pronominimäärite. Aineistossa esiintyy 5 vir-

heellistä joka-pronominin  käyttöä  ja  3  virheellistä koko-pronominin  käyttöä. Kaikissa 

näissä virheissä on kyseessä essiivin ylikäyttö. Seuraavaksi käsittelen neljä esimerkkiä, 

jotka sisältävät pronominin joka tai koko:  

 

(11) Perheeni asuu Rakovníkissa ja minä menen Rakovníkiin Prahasta joka perjan- 

       taina. (TS0042aAM) Moje rodina bydlí v Rakovníku a já cestuju každý pátek z  

       Prahy do Rakovníku.   

(12) Kun olin hyvin pieni, esitettiin Velhon oppipoika joka vuonna Niklauksen aikaan.  

       (TS0002hAM) Když jsem byl malý, hrál se každý rok na Mikuláše Čarodejův  

        učeň.  

(13) Minä asun Prahan keskustan lähellä, joten hän asui koko viikkona asunnossani.  

        (TS0026dAM) Bydlím v Praze kousek od centra, takže bydlel celý týden v mém  

        bytě.   

(14) Koko pääsiäsenä vietän perheeni kanssa meidän mökissämme. (TS0029bAM)  

        Celé Velikonoce trávím se svou rodinou na naší chatě.  	

 

Joka on suppeakäyttöinen kvanttoripronomini, joka taipumattomana esiintyy substantii-

vien yhteydessä. Ajan adverbiaalien määritteenä tämä pronomini ilmaisee ajanjaksoa, ku-

ten seuraavissa omissa esimerkeissäni joka ilta, joka kesä, joka juhannus. (ISK 2004 § 

753.) Joka-pronominia seuraava substantiivi on nominatiivimuotoinen, eli esimerkin (11) 
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oikean muodon pitäisi olla joka perjantai ja esimerkin (12) joka vuosi. Molemmissa ta-

pauksissa informantit käyttävät essiiviä, joka olisi aivan oikea valinta, jos ajan adverbi-

aalit olisivat määritteettömiä (perjantaina), tai jos määritteenä olisi adjektiivi, esimerkiksi 

seuraavana perjantaina tai seuraavana vuonna.  

 

Koko on samantyyppinen pronomini kuin joka, ja esimerkeissä (13) ja (14) myös se ai-

heuttaa virheellistä  essiivin ylikäyttöä. Koko-pronominilla  on monissa ajankohdan  il-

mauksissa universaalinen kvantifioiva käyttö, mikä tarkoittaa, että se "– – koskee koko-

naisuuksien osia: se liittyy jaottomiin substantiiveihin, mutta sellaisiin joiden tarkoitteet 

ovat jaettavissa osiin." (ISK 2004 § 751.) Jos koko on ajan adverbiaalin ainoa määrite, 

adverbiaali on usein genetiivisijainen, kuten sen pitäisi olla esimerkeissä (13) ja (14), eli 

koko viikon ja koko pääsiäisen. Näissä esimerkeissä on kyseessä objektinsijainen määrän 

adverbiaali (eli osma). Osmassa sija muuttuu objektin periaatteiden mukaan, eli passiivi-

lauseessa  sija on  nominatiivi (koko  viikko) ja  kieltolauseessa  partitiivii (koko  viikkoa). 

(Hakulinen & Karlsson 1995: 216; ISK 2004 § 972–973.)  

 

Sekä joka että koko ovat todella erilaisia määritteitä verrattuna luvussa 3.2. esiteltyihin 

määritteisiin. Jos informantti on oppinut, että täsmällisen määritteen kanssa ajan ilmauk-

sien sijana on usein essiivi, hänelle tuskin tulee mieleen, että joka ja koko ovat kvanttori-

pronomineja, jotka toimivat edussanan yhteydessä eri tavalla.  

 

Esimerkin  (11)  vastine  tšekissä  olisi každý  pátek ja  esimerkin  (12)  vastaava  muoto  on 

každý rok. Tšekin kielessä siis kvanttoripronominia joka vastaa každý, joka on taipuva 

adjektiivi. Samalla esimerkkien (13) ja (14) koko-pronominin vastine on celý ja celé, joka 

on myös taipuva adjektiivi, sillä loppuvokaali vaihtuu eri suvussa ja sijassa. Kuitenkin 

samantyyppisissä käyttötavoissa ajan adverbiaalin kanssa tšekin kielen adjektiiviset vas-

tineet taipuvat harvoin. Adjektiivia seuraava substantiivi on usein nominatiivissa tai ak-

kusatiivissa. Molemman kielen fraasien samankaltaisuuden takia en usko, että kyseisissä 

tapauksissa syynä olisi tšekin kielen interferenssi.   

 

Seuraavassa esimerkissä on aineiston ainoa tapaus, jossa informantti yrittää taivuttaa 

pronominia joka sillä tavalla, että määritteellä on sama sija kuin sen edussanalla:  
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(15) Aina on vaikea valita hyviä elokuvia koska jona päivänä on mahdollista valita  

        noin kolmekymmenestä elokuvasta. (TS0009cAM) Vždy je těžké vybrat dobré  

        filmy, protože každý den možno vybírat z asi třiceti filmů.  

 

Oletan, että joka- ja koko-pronominin sisältävissä virhetapauksissa syynä voi olla riittä-

mätön tieto siitä, minkätyyppisten määritteiden kanssa käytetään essiiviä.  

 

 

3.4. Subjektia ja objektia luonnehtiva essiivi  

 

Essiivi predikatiiviadverbiaalin osana luonnehtii subjektia ja objektia erilaisilla tavoilla 

(ks. luku 2.4.). Virheaineistossani esiintyy jonkin verran predikatiiviadverbiaaleja, joissa 

essiivi luonnehtii subjektin ammattia. Joissakin tapauksissa, joissa oppijat kertovat am-

matista, on ilmeistä, että essiiviä on alikäytetty kuten seuraavissa lauseissa: 

 

(16) Viime lomalla tein työssö postissa kuin postinkantaja. (TS0013bAM) Minulé  

        prázdniny jsem pracoval na poště jako pošťák. 

(17) Tänään ymmärtetään joulu kuin aika, milloin kaikki on ostoksilla tai siivoaa.  

                 (TS0003dAM) Dnes se Vánoce berou jako čas, kdy všichni nakupují a uklízejí. 

 

Esimerkeissä on selvää lähdekielen interferenssiä, koska informantit siirtävät kohdekie-

leen täysin saman struktuurin, joka esiintyy heidän äidinkielessään. Tšekin kielessä kon-

junktio jako on suora käännösvastine suomen konjunktiolle kuin. Jako-rakennetta käyte-

tään usein esimerkiksi ammattia ilmaisevissa tapauksissa (16) ja vertailevissa tapauksissa 

(17). Jako-konjunktion jälkeen tuleva nomini on tšekin kielessä nominatiivissa (pošťák, 

čas). Suomen kielessä ei käytetä konjunktiota, vaan subjektia ja objektia luonnehtiva sana 

on essiivissä  (postinkantajana, aikana). Tšekin jako-rakenne on  samantyyppinen  kuin 

englannin kielen as a -rakenne. Englanniksi esimerkin (16) essiivin englannin kielen vas-

tine olisi as a postman ja esimerkin (17) vastine taas as a time.  

 

Samaa rakennetta ei kuitenkaan tavallisesti käytetä suomen kielessä, jossa sen sijaan käy-

tetään essiiviä. Creissels (2011: 1) kutsuu näitä tapauksia, joissa nomini on merkityksel-

tään englannin vertailevan as a -rakenteen lähellä (tšekissä taas jako-rakenteen), nominin 
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funktiiviseksi rooliksi (functive role). Esimerkkinä Creissels mainitsee suomen kielen es-

siivin samantyyppisessä käyttötavassa kuin esimerkissäni (16), eli ammattia luonnehti-

vassa käyttötavassa. (Creissels 2011: 1–2.) 

 

Kaarlen yliopiston suomen kielen oppikirjasta löytyy sama oletus siitä, että joissakin ta-

pauksissa essiivi on merkitykseltään  vastine tšekin jako-alistuskonjunktiolle (Lindroos 

2008: 132), jonka funktio on vertaileva. Kuitenkin tšekin kielen vaikutus aiheuttaa sen, 

että jotkut oppijat yrittävät siirtää äidinkielen merkitykseltään vertailevaa jako-rakennetta 

kohdekieleen. Samaa siirtovaikutusta todennäköisesti näkyy seuraavassakin esimerkissä:  

 

(18) Minun äitillani on korujen kauppa, jossa toimin kuten myyjä jo kuusi vuotta – luku- 

        vuoden aikana viikonloppuna ja loman aikana vielä enempi. (TS0004bAM)  

        Moje máma má obchod s klenoty, ve kterém pracuju jako prodavačka už 5 let – přes         

        víkendy během školního roku a častěji během prázdnin. 

 

Esimerkissä (18) informantti käyttää essiivin (myyjänä) sijaan konjunktiota kuten. Kon-

junktio kuten, samoin kuin konjunktio kuin on merkitykseltään vertaileva sana. Semant-

tisesti ne eivät kuitenkaan ole samoja, koska kuten-konjunktion merkitys on lähempänä 

konjunktioita niin kuin ja esimerkiksi (Kielitoimiston sanakirja s.v. kuin ja kuten). 

 

Muissa  tapauksissa ongelmana on  essiivin  ylikäyttö,  kuten seuraavissa  esimerkeissä, 

joissa informantit käyttävät essiiviä, vaikka normien mukaisesti essiivin asemesta pitäisi 

käyttää muuta sijaa:  

 

(19) Minä sain sen kirjan nimipäivän lahjana isoisältä. (TS0008AM) Dostal jsem tu knihu    

       jako dárek k svátku. 

(20) Siis se on, minä olen 50-vuotias taas äitinä. (TS0033aAM) A tak jsem jako 50-letá  

       opět matkou. 

 

Esimerkissä (19) ylikäytetään essiiviä translatiivin asemesta. Tässä tapauksessa predika-

tiiviadverbiaali luonnehtii objektin  tarkoitusta, eli  miksi objekti (kirja) oli annettu  tai 

saatu (lahjaksi). Translatiivisijainen predikatiiviadverbiaali toimii osana substantiivilau-

sekkeita usein samantyyppisissä  tapauksissa,  joissa  se  ilmaisee  objektin  tarkoitusta. 

Saada-verbin lisäksi sitä voidaan käyttää esimerkiksi verbin tehdä kanssa (tehdä jokin 
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joksikin) tai verbin kutsua kanssa (kutsua jotakin joksikin). (ISK 2004 § 978.) Tämä voi 

olla kuitenkin hankalaa oppijoille, joiden äidinkielessä käytetään samassa lauseessa jako-

rakennetta, joka on semanttisesti todella lähellä suomen essiiviä.  

 

Virheannotoinnin tekijän mukaan esimerkin (20) virheelliset sanat ovat 50-vuotias ja äi-

tinä ja niiden oikeiden muotojen pitäisi olla 50-vuotiaana ja äiti. Jos lause korjataan tällä 

tavalla, sen merkitys on, että lauseen subjekti on 50-vuotias ja hän on äiti. Kuitenkin koko 

tekstin kontekstin mukaan oletan, että kirjoittajan tarkoitus oli sanoa, että hän on 50-vuo-

tiaana taas äitinä. Tekstin merkityksenä voi olla myös se, että lauseen subjekti ei ole itse 

lapsen biologinen äiti, mutta hoitaa lapsenlastaan äitinä (englannin vastine as a mother). 

Kyseessä on siis enemmän ajateltu tila kuin todellinen tila. Uskon, että tässä tapauksessa 

essiiviä voi käyttää subjektin roolia ilmaisemassa (äitinä), jos se myös samalla tavalla 

luonnehtii subjektin ikää (50-vuotiaana). Oikean ja virheellisen muodon merkitseminen 

siis riippuu korjauksen tekijän arvioinnista.  

 

Esimerkissä (20) esiintyy siis kaksi essiivivirhettä, joista ensimmäinen koskee sitä essii-

vin funktiota, jossa se ilmaisee lauseen tekijän ikää (50-vuotiaana). Oppijoille voi kui-

tenkin olla hankalaa erottaa, milloin ikää luonnehdittaessa pitäisi käyttää nominatiivia (-

vuotias) ja milloin taas essiiviä (-vuotiaana). Kyseinen tilanne näkyy seuraavassakin esi-

merkissä:  

 

(21) Kun olin 14-vuotiaana, oli melkein joka toinen päivä dokumenttielokuvia elämistä    

   tai elokuvia erilaisista maista ja niiden kulttuureista. (TS0013kAM) Když mi bylo 14  

   let, byli téměř každý druhý den dokumenty o životě nebo filmy o různých zemích  

   a jejich kulturách.  

 

Esimerkin (21) oikean muodon pitäisi olla lauseen kontekstin mukaisesti nominatiivisijai-

nen  (14-vuotias). Subjektia  luonnehtivan  nominatiivisijaisen predikatiivin (-vuotias) ja 

essiivisijaisen  predikatiiviadverbiaalin (-vuotiaana) käytön  ero  johtuu predikatiivin  ja 

predikatiiviadverbiaalin erilaisista määritelmistä. Predikatiivi on substantiivinen tai ad-

jektiivinen sana, joka ilmaisee subjektin ja objektin ominaisuutta vaillinaisen olla-verbin 

(joskus myös tulla-verbin) määritteenä. Predikatiivin sijamuodot ovat nominatiivi ja par-

titiivi. Predikatiiviadverbiaali on semanttisesti lähellä predikatiivia. Predikatiiviadverbi-
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aalin subjektin ja objektin luonnehtiminen ei kuitenkaan ole niin absoluuttista kuin pre-

dikatiivissa. Predikatiiville on tyypillistä, että se ilmaisee ominaisuutta, joka objektilla tai 

subjektilla joko on tai ei ole. Predikatiiviadverbiaalin, joka on usein essiivissä tai transla-

tiivissa, semanttinen merkitys on monimutkaisempi, ja se voi esiintyä muidenkin verbien 

kanssa. (Ingo 2000: 142–148.)  

 

Kuten esimerkistä (20) voi nähdä, ero nominatiivin ja essiivin välillä on ilmeinen. Jos 

informantti kirjoittaisi vain Minä olen 50-vuotias äiti, adjektiivi 50-vuotias ilmaisisi sub-

jektin  absoluuttista  ominaisuutta.  Kuitenkin  jos predikatiiviadjektiivin  ja  substantiivin 

sija muutetaan essiiviksi, niistä tulee predikatiiviadverbiaaleja. Subjektin ominaisuuden 

absoluuttisuus heikkenee käyttämällä essiiviä. Esimerkissä (21) taas kontekstin mukai-

sesti ei ole tarvetta essiiville sen takia, että olla-verbin imperfektimuoto osoittaa mennyttä 

aikaa. Nominatiivisijainen predikatiivi tässä tapauksessa ilmaisee subjektin ikään viittaa-

vaa ominaisuutta absoluuttisesti – subjekti oli 14-vuotias ja hän ei koskaan voi olla taas 

14-vuotias.  

 

Tämän  merkityksen lisäksi  essiivi  predikatiiviadverbiaaleissa  osoittaa  myös subjektin 

ominaisuutta, joka tulevaisuudessa voi muuttua (ISK 2004 § 975). Tietyissä tapauksissa 

kirjoittaja voi itse valita, käyttääkö hän nominatiivisijaista predikatiivia vai essiivisijaista 

predikatiiviadverbiaalia. Hyvänä  esimerkkinä toimii  subjektin ammattiin  viittaaminen. 

Lauseessa hän on lääkäri, nominatiivisijainen predikaatti ilmaisee sitä, että subjekti on 

todennäköisesti  pitkäaikaisesti  toimiva  lääkäri.  Kun  nominatiivipredikatiivi  muutetaan 

predikatiiviadverbiaaliksi (hän on lääkärinä), essiivi korostaa muutoksen mahdollisuutta. 

(Ingo  2000:  148.) Muissa  tapauksissa  kuitenkin  kannattaa  käyttää  vain  essiiviä, kuten 

seuraavassa esimerkissä: 

 

(22) Eräällä päivällä hänen tyttärensa tuli kotiin ja sanoi, että hän on raskas ja haluaa  

   synnyttää sen vauvan. (TS0035bAM) Jednoho dne přišla její dcera domů a řekla,  

   že je těhotná a chce dítě porodit. 

 

Kyseisen  lauseen  (22)  subjekti  on  raskaudentilassa,  jonka olennaisena  seurauksena  on 

ehdoton  tilan  muuttuminen. Koska  ihminen  ei  voi  olla  raskaana  pitkäaikaisesti  ilman 

muutosta, essiivin käyttäminen on tässä tapauksessa tarpeellinen. Lähdekielen vaikutusta 

ei  voida  tässäkään  tapauksessa  poissulkea.  Tšekin  kielessä  monissa  samantyyppisissä 
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fraaseissa ei ole eroa aikaulottuvuuden ilmaisemisessa, toisin kuin suomen kielessä. Esi-

merkiksi terveydentilan osoittavassa lauseessa je nemocný voidaan viitata sekä pitkäai-

kaiseen sairauteen (hän on sairas) että lyhytaikaiseen sairauteen (hän on sairaana).  

 

 

3.5. Yhteenveto essiivin virheellisestä käytöstä 

 

Tässä  luvussa  olen  analysoinut tšekkiläisten  oppijoiden  essiivin  virheitä.  Essiivi ei 

esiinny huomattavasti informanttien kirjoitelmissa virheellisesti. Essiivivirheitä (sekä yli-

käytettyjä että alikäytettyjä essiivejä) on vain 13 %, kun taas oikein käytettyjä essiivejä 

on 87 % koko aineistostani (ks. luku 1.4.). Prosentuaalisen määrän perusteella voidaan 

päätellä, että essiivin käyttäminen ei aiheuta oppijoille suuria ongelmia.  

 

Tämän luvun alussa käsittelemäni kvantitatiivinen katsaus aineistoon taitotasojen perus-

teella osoittaa sen, että pienin lukumäärä virheistä esiintyy tasolla A2, jolloin oppijoilla 

on vain  perustietoja  essiivistä, ja tasolla C1,  jolla oppijoiden  kyky  käyttää  essiiviä on 

päinvastoin korkealla tasolla. Oppijoiden tarkkuus heikkenee tasolla B1, jolla kuitenkin 

virheiden monipuolisuus kasvaa, eli oppijat yrittävät käyttää essiiviä kompleksisemmin. 

Taitotasojen B1 ja B2 välillä on ilmeistä se, että oppijat käyttävät essiiviä rohkeammin 

muussakin kuin ainoastaan temporaalisessa funktiossa. Lisää tietoa oppijoiden komplek-

sisuudesta essiiviä käytettäessä antaa oikein käytettyjen essiivien analyysi (ks. luku 4.). 

 

Virheellisesti  käytetty  essiivi temporaalisessa funktiossa muodostaa  69  %  kaikista  vir-

heistä. Essiivivirheitä ajankohdanilmauksissa olen tarkastellut luvuissa 3.2. ja 3.3. Kun 

essiivi esiintyy  temporaalisessa  funktiossa  ilman  määritettä,  oppijoille näyttää olevan 

hankalaa erottaa, milloin tietyissä tapauksissa käytetään essiiviä ja milloin adessiivia (ks. 

luku 3.2.). Tätä ilmiötä ei ole selitetty oppijoilla käytössä olevassa oppikirjassa, joten vir-

heiden syy voi olla myös opetuksessa. Uskon, että apuna voisi toimia Helena Sulkalan 

teoria  täsmällisestä  määritteestä.  Sulkalan (1981: 51) mukaan  essiiviä  käytetään  usein 

niissä fraaseissa, jotka ilmaisevat täsmällistä aikaa. Ajankohdanilmauksen täsmällisyyttä 

ilmaisee usein adjektiivimäärite (esim. seuraavana aamuna). Adessiivi taas toimii adver-

biaalin  sijana  silloin,  kun  se  viittaa  epämääräiseen  ajankohtaan.  Tällaiset  adverbiaalit 

esiintyvät eniten ilman määritettä (aamulla, keväällä). Tämän teorian lisäksi olen esitellyt 
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Haspelmathin teorian tunnusmerkin säästöstä, jota olen soveltanut samantyyppisiin tšekin 

kielen fraaseihin.  

 

Luvussa 3.3. olen fokusoinut niihin ilmauksiin, joissa määritteenä toimivat pronominit 

joka ja koko. Joka on taipumaton kvanttoripronomini, jonka jälkeen tuleva substantiivi 

on nominatiivissa. Koko-pronomini taas aiheuttaa substantiivin ainoana määritteenä niin 

sanotun osma-ilmiön, jossa lauseen adverbiaali on objektisijainen.  

 

Subjektia ja objektia luonnehtivia essiivin virheitä olen tarkastellut luvussa 3.4. Tulok-

sena on johtopäätös, että oppijoilla on tietoa siitä, että tietyissä tapauksissa essiivi on mer-

kitykseltään lähellä kuin-rakennetta. Tšekin kielessä tätä rakennetta vastaa jako-konstruk-

tio,  joka näyttää  vaikuttavan kohdekieleen  esimerkiksi  ammattia  ilmaisevissa  tapauk-

sissa, joissa essiivin sijasta oppijat käyttävät konjunktioita kuin ja kuten. Väitän, että ky-

seisten virheiden syynä voi olla tšekin kielen interferenssi.  

 

Yhdessä tapauksessa oppija käyttää virheellisesti essiiviä translatiivin sijaan saada-ver-

bin yhteydessä.  Kuitenkin valinta translatiivin ja essiivin välillä ei näytä olevan oppijoille 

erityisen hankalaa, sillä tätä virhettä esiintyy vain yhdessä muussa lauseessa esimerkin 

(19)  lisäksi. Kaksi  virhettä  liittyy  virheelliseen -vuotias-adjektiivin taipumiseen.  Näitä 

virheitä olen selittänyt nominatiivipredikatiivin ja essiivisijaisen predikatiiviadverbiaalin 

välisten erojen avulla (ks. luku 3.4.). Nominatiivi ja essiivi tarjoavat myös erilaisen mer-

kityksen niissä predikatiivilauseissa, joiden tarkoitus on luonnehtia subjektin terveyden-

tilaa tai ammattia aikaulottuvuuden näkökulmasta. Tšekin kielen esimerkeillä olen esitel-

lyt teoriani, jonka mukaan kyseisissä tapauksissa tšekin kielen aikaulottuvuuden ilmaise-

misen puute voi vaikuttaa oppijoiden valintaan nominatiivin ja essiivin välillä.  
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4. ESSIIVIN OIKEA KÄYTTÖ 

 

Tässä luvussa tarkastelen, millä eri oikeilla tavoilla tšekkiläiset oppijat käyttävät essiiviä 

omissa teksteissään. Oikealla essiivin käytöllä tässä työssä tarkoitan kaikkia niitä tapauk-

sia, joissa informantit valitsevat tietyssä kontekstissa essiivin suomen yleiskielen normien 

mukaisesti. Koska essiivin oikeiden käyttötapojen määrä on isompi verrattuna essiivivir-

heisiin, on helpompaa selvittää,  kuinka  laajasti  informantit  osaavat  käyttää  essiiviä eri 

taitotasoilla, eli kasvaako heidän essiivin käytön kompleksisuutensa taitotasojen mukai-

sesti. Sen takia olen lajitellut tämän luvun aineiston analyysin tulokset neljään ryhmään 

eurooppalaisen  viitekehyksen  taitotasojaon  mukaan. EVK:n  taitotasojen  järjestelmästä 

kerroin alustavasti luvussa 1.4. Korpusaineistoni tekstit on arvioitu EVK:n mukaan sel-

viytyjän tasolle (A2), kynnystasolle (B1), osaajan tasolle (B2) ja taitajan tasolle (C1).  

 

 

4.1. Essiivin käyttö selviytyjän tasolla A2 

 

Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan selviytyjän tasolle (A2) kuuluvat ne kielenkäyttä-

jät, jotka osaavat käyttää kieltä perustasolla. Kyseisellä taitotasolla oppija osaa käyttää 

perussanastoa arkipäivän  tilanteissa.  Oppija  esimerkiksi  osaa  esitellä  itsensä,  puhua 

omasta päivästään ja vastata peruskysymyksiin. (EVK 2003: 48.) Oppijoiden kirjoitelmat 

kuvastavat suurin  piirtein  eurooppalaisen  viitekehyksen  kuvausta  A2-kielitaitotasosta. 

Oppijat  tuottavat  useimmiten  lyhyitä  virkkeitä  ja  kirjoitelmien  aiheena  on  esimerkiksi 

kertominen omasta viikosta, perheestä tai tietyistä juhlista. Informantit osaavat käyttää 

essiiviä perustasolla. Essiivin perustason käytöllä tutkimuksessani tarkoitan niitä tapauk-

sia, joissa essiivisijainen adverbiaali ilmaisee ajanjaksoa, esimerkiksi viikonpäivien tai 

juhlien nimityksissä, ilman määritettä. Seuraavan kuvion avulla käsittelen tarkemmin es-

siivin käyttöä A2-tasolla: 
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KUVIO 5. Essiivin oikea käyttö A2-tasolla. 

 

Kuviossa 5 on esitettynä oppijoiden essiivin hallitseminen kielitaitotasolla A2. 40 teks-

tissä essiiviä on käytetty oikein yhteensä 39 kertaa, joista 34 kerralla se ilmaisee ajanjak-

soa. Näistä 34 kerrasta essiiviä on adverbiaalina määritteen kanssa temporaalisessa funk-

tiossa käytetty yhden kerran. Yhteensä essiivin temporaalinen funktio tällä tasolla muo-

dostaa 87,2 % tapauksista. Essiiviä muussa kuin temporaalisessa merkityksessä on käy-

tetty vain 5 kertaa, eli 12,8 %:ssa tapauksista. Informanteilla on siis todennäköisesti tieto 

siitä, millä tavalla käytetään essiiviä, kun se ilmaisee olennaista ajanjaksoa.  

 

Omassa tarkastelussani luokittelen essiivin temporaaliseen funktioon viikon- ja juhlapäi-

vien nimitykset (maanantaina, viikonloppuna, jouluna) sekä erilaiset kiteymät (vuonna, 

vuosina)  ja  adpositiot  (aikana,  luona). Essiiviä  käytetään ajankohdanilmauksien  osana 

silloinkin, kun sanoilla, jotka ilmaisevat vuosia, vuodenaikoja tai vuorokausia, on adjek-

tiivimäärite (viime talvena, toisena yönä). (ISK 2004 § 1248.) Temporaalisena funktiona 

en käsittele niitä olosijaisia ajanilmauksia, jotka ilmaisevat ikää ja ikäkautta (kuten lap-

sena, pikkupoikana, kahdeksanvuotiaana)9. Niitä tapauksia tarkastelen subjektia ja ob-

jektia luonnehtivina ilmauksina.  

 

                                                
9 Tämän kappaleen essiiviesimerkit ovat itse keksimiäni. 
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Kuten kuviosta 4 voi nähdä, A2-tasolla oppijat käyttävät essiiviä temporaalisessa funkti-

ossa vain nimityksissä ilman adjektiivimääritettä, lukuun ottamatta yhtä tapausta. Seuraa-

vissa aineiston esimerkeissä on nähtävissä tyypillisiä essiivisijaisia ajan adverbiaaleja il-

man määritettä: 

 

(23) Minun tavallinen viikko alkaa maanantaina. (TS0016) 

(24) Viikonloppuna joskus menemme isoäitille Lounyyn, mistä sitten sunnuntaina me. 

        nen Prahaan. (TS0018AM) 

(25) Pääsiäisenä on ystävänisjuhla. (TS0027bAM) 

(26) Minun äidin äiti asuu pienessä kylässä Chaberice, ja matkustaa Prahaan vain joulu- 

        päivänä. (TS0028aAM) 

 

Esimerkeissä (23) ja (24) essiivi esiintyy viikonpäivän ja viikonlopun nimityksessä. Tässä 

merkityksessä oppijat A2-kielitaitotasolla osaavat käyttää essiiviä sujuvimmin. Kaikista 

34 tapauksesta, jossa essiivi esiintyy temporaalisessa funktiossa, 27 kertaa sitä on käytetty 

viikonpäivän  tai  viikonlopun  nimityksissä.  A2-tasolla informantit hallitsevat  essiivin 

myös tapauksissa, joissa se ilmaisee juhlapäivien nimityksiä, kuten esimerkeissä (25) ja 

(26).  

 

A2-taitotason aineistossa esiintyy ainoastaan yksi tapaus, jossa essiiviä on käytetty oikein 

adjektiivimääritteisen ajan adverbiaalin osana. Se on nähtävissä esimerkissä (27): 

 

(27) Viime aikoina puhutaan tästä ongelmasta yhä useammin. (TS0003aAM) 

 

Edellisessä esimerkissä ajan adverbiaalin määritteenä toimii taipumaton adjektiivi viime.  

Tapauksia, joissa essiivi toimii muussa kuin temporaalisessa funktiossa, on samaisessa 

aineistossa vain viisi. Esimerkit (28), (29), (30) ja (31) esittelevät nämä tapaukset: 

 

(28) Minä pidän kulttuurikansainlähestiminen epävaarillisena, päinvastoin luulen että  

        kulttuurin lähestiminen on panos joka rikastuttaa meidän oma kulttuurimme ja laajen- 

        taa meidän näköpiirimme. (TS0007aAM) 

(29) Verrattuna talouskansainlähestimiseen joka on hyvin keskusteltava ja arvosteltava,  

         kulttuurikansainlähestyminen ei pidetään niin paljon vaarillisena. (TS0007aAM) 

(30) Minä haluaisin tehdä työtä kahvilamyyjänä suklaapuodissa Kaakaopuussa koska tar- 

        vitsen osittaisen työvelvollisuuden ja harrastan teitä ja kahveja. (TS0007bAM) 
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(31) ’Mutta sinä et ola raskaana?’ (TS0027eAM) 

 

Esimerkeissä (28) ja (29) essiivi toimii verbin pitää yhteydessä. Tässä tapauksessa puhu-

taan essiivisijaisesta predikatiiviadverbiaalista, joka on valenssisuhteessa10 pitää-verbin 

kanssa (ISK 2004 § 974). Hynösen (2016: 39) mukaan samankaltaista essiivisijaista il-

mausta kutsutaan sekundaariseksi predikaattikomplementiksi, sillä pitää-verbi on lauseen 

primaarinen  predikaatti. Vaikka  essiivisijainen  adverbiaali sekundaarisena  predikaatti-

komplementtina esiintyy lauseessa pitää-verbin yhteydessä, sen läsnäolo lauseen osana 

on  pakollinen (Hynönen  2016:  39). Essiivisijaiset predikatiiviadverbiaalit esimerkissä 

(28) (epävaarillisena) ja esimerkissä (29) (vaarillisena) merkitykseltään luonnehtivat ob-

jektin (kulttuurikansainlähestyminen) ominaisuuksia. Esimerkissä (29) esiintyy myös toi-

nenkin essiivisijainen adverbiaali verrattuna. Tässä tapauksessa on kyseessä passiivinen 

partisiippilauseke, jonka funktio lauseessa on se, että "– – se luo koko propositiolle tul-

kintakehyksen." (ISK 2004 § 976). 

 

Myös  esimerkeissä  (30)  ja  (31)  essiiviä  on  käytetty  predikatiiviadverbiaalina.  Essiivin 

avulla näissä lauseissa kirjoittaja ilmaisee jonkin hetkistä tilaa, joka on avoin ja voi muut-

tua. Tällä tavalla essiivisijainen predikatiiviadverbiaali toimii usein silloin, kun lauseen 

verbinä on kopulaverbi olla (ISK 2004 § 975). Verrattuna esimerkkiin (28), jossa essiivi-

sijaisen predikatiiviadverbiaalin rooli on sekundaarinen (pitää-verbin valenssiadverbiaa-

lina), esimerkissä (31) essiivisijainen predikatiiviadverbiaali toimii merkitykseltään no-

minaalilauseen11 primaarisena  predikatiivina.  Kopulaverbin (olla) funktio on  tässä ta-

pauksessa vain sekundaarinen. (Ks. myös Hynönen 2016: 39.) Jos jättäisimme pois esi-

merkkilauseen  (31)  essiivisijaisen predikatiiviadverbiaalin,  lauseesta  tulisi  merkitykse-

tön.  Esimerkissä (30) essiivisijainen adverbiaali toimii päinvastoin vapaana määritteenä, 

sillä se on mahdollista jättää pois ilman vakavia seurauksia lauseen merkityksessä (ks. 

Hakulinen & Karlsson 1995: 201). Mielenkiintoinen seikka viimeisessä neljässä esimerk-

kilauseessa on se, että esimerkit (28), (29) ja (30) tulevat samalta informantilta. Infor-

mantilla on siis selvästi enemmän tietoa essiivin eri käyttötavoista kuin muilla informan-

teilla.  

                                                
10 Valenssisuhteella viitataan kiinteyteen verbin ja tietyn täydennykseen välillä (Hakulinen & Karlsson 
1995: 68). 
11 Nominaalilauseeksi kutsutaan predikatiivilausetta, jonka verbin kognitiivinen merkitys on hyvin pieni 
(Hakulinen & Karlsson 1995: 189). 
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Vertailemalla saman tason essiivivirheiden kvantitatiiviseen tarkasteluun (ks. luku 3.1.) 

on mahdollista saada tulos oppijoiden tarkkuudesta ja kompleksisuudesta essiivin käy-

tössä kyseisellä kielitaitotasolla. Virheiden pieni määrä verrattuna essiivin oikeaan käyt-

töön osoittaa sen, että oppijoiden kielitaidon tarkkuus on A2-tasolla korkea. Päinvastoin 

oppijoiden kyky käyttää essiiviä kompleksisesti on tällä tasolla vähäinen, mistä kertoo 

essiivin  käyttötapojen  samankaltaisuus. Kaikissa  virheellisissä tapauksissa  essiiviä  on 

käytetty vain temporaalisessa funktiossa. Oikein muodostetuista essiiveistä temporaali-

sen funktion osuus on 87,2 %. Vaikka A2-tason tekstejä ei tutkimusaineistossani ole pal-

jon, essiivin käyttötapaukset vastaavat hyvin niitä essiivin piirteitä, jotka esitetään neljän-

nessä kappaleessa Kaarlen yliopiston suomen kielen oppikirjassa (ks. luku 2.5.). 

 

 

4.2. Essiivin käyttö kynnystasolla B1 

 

B1-tasoa kutsutaan kynnystasoksi, koska kyseiseen tasoon kuuluvan kielenkäyttäjän pi-

täisi olla jo kynnyksellä itsenäiseen vieraan kielen käyttöön. Kielenoppijan pitäisi pystyä 

kyseisellä tasolla ymmärtämään arkipäivän tekstien pääkohdat sekä osata ilmaista ja pe-

rustella  omia  mielipiteitään,  tunteitaan  ja  suunnitelmiaan. (EVK  2003:  48.) Aineistoni 

teksteistä voi selvästi nähdä, että informantit osaavat käyttää suomea korkeammalla ta-

solla kuin taitotasolla A2. He muodostavat pidempiä virkkeitä ja käyttävät essiiviä roh-

keammin. Aineistossa  esiintyy  paitsi  jo  A2-tasolta  tuttuja  essiivisijaisia  adverbiaaleja 

temporaalisessa  funktiossa  (kuten  viikonpäivien  ja  juhlien  nimityksissä), myös  paljon 

monimutkaisempia muotoja, joissa informantit hallitsevat oikealla tavalla essiivin. Seu-

raavasta  kuviosta  näkyy,  kuinka  monessa  tapauksessa  informantit  B1-tasolla  käyttävät 

essiiviä temporaalisessa funktiossa sekä kuinka paljon he käyttävät essiiviä muussa kuin 

temporaalisessa funktiossa: 
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KUVIO 6. Essiivin oikea käyttö B1-tasolla. 

 

Kuviosta 6 näkyy, että kuten tasolla A2, myös B1-tasolla essiiviä on käytetty oikein eni-

ten  temporaalisessa  funktiossa – yhteensä  202  kertaa (78,6 %).  56  kerralla  näistä  202 

kerrasta  informantit  osaavat  muodostaa oikein essiivisijaisen  adverbiaalin  määritteen 

kanssa. Muussa kuin temporaalisessa funktiossa essiivi esiintyy 55 kertaa (21,4 %). Seu-

raavaksi tarkastelen sitä, minkälaisia ovat nämä muut essiivin käyttötavat B1-kielitaito-

tasolla. 

 

Monet informantit B1-tasolla osaavat ilmaista subjektin tai objektin jonkin hetkistä omi-

naisuutta essiivisijaisen predikatiiviadverbiaalin avulla, kuten seuraavista esimerkeistä on 

nähtävissä: 

 

(32) Dexter Morgan työskentelee Miamin poliisin veriroisketukijana. (TS0002AM) 

(33) Hän päätti opintonsa Prahassa ja nyt hän on piirilääkärinä Brnossa. (TS0015eAM) 

(34) Minä oli työssä tarjoilijana, baarissa yökerhossa, myyjänä konditoriassa ja myyjänä   

        makkarakioskilla. (TS0005bAM) 

 

Esimerkeissä (32), (33) ja (34) essiivi toimii keinona, jonka avulla informantit ilmaisevat 

subjektin tietyn hetken ominaisuutta, konkreettisesti ammattia (veriroisketukijana, piiri-

lääkärinä, tarjoilijana, myyjänä). Kielitoimiston kielioppaan (KK) mukaan kyseessä on 

essiivisijainen ilmaus, joka "– – luonnehtii tai luokittaa hän-sanaa (subjektia) siten, että 
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lauseeseen sisältyy tilapäisyyden merkitys." (KK 2015: 179.) B1-tasolla esiintyy yhteensä 

19 samankaltaista tapausta. Lisäksi aineistossa on 7 tapausta, joissa essiivisijainen predi-

katiiviadverbiaali ilmaisee muutokselle avointa terveydentilaa, kuten esimerkiksi seuraa-

vissa esimerkeissä: 

 

(35) Hän oli tietänyt että mummo oli sairaana ja hän halusi tulla käymään mummolle.  

       (TS0017dAM) 

(36) Palokuntalaisten täytyi auttaa raskaana olevalle vaimolle, joka synnytti terveen lap- 

        sen. (TS0013fAM) 

 

Lauseessa (35) essiivi on oikea valinta silloin, jos kirjoittaja tarkoittaa sitä, että mummolla 

on sairaus, joka on voimassa mahdolliseen muutokseen asti. Jos samassa lauseessa olisi 

essiivin sijaan nominatiivi (sairas), semanttinen rajoitus muuttuisi. Essiivisijainen predi-

katiiviadverbiaali (sairaana) ilmaisee subjektin ominaisuutta, joka on avoin muutokseen. 

Nominatiivisijainen predikaatti (sairas) taas ilmaisee ominaisuutta, jossa avoimuus muu-

tokseen ei ole suoraan selvä. (Ks. ISK 2004 § 975.) Samalla tavalla esimerkissä (36) es-

siivi toimii osana predikatiiviadverbiaalia, joka predikoi objektin (vaimo) ajassa muuttu-

vaa tilaa (raskaana oleva). Esimerkin (35) ja (36) erona on myös se, että semanttisesta 

näkökulmasta esimerkin (36) objektin tilan muutos on välttämätön (ks. myös luku 3.4., 

jossa tarkastelen samantyyppistä tilannetta). 

 

Informantit käyttävät essiiviä predikatiiviadverbiaalin sijana myös muissa kuin tervey-

dentilaa tai ammattia ilmaisevissa tapauksissa. Olen valinnut aineistostani muutaman esi-

merkin näistä essiivin käyttötavoista:  

 

(37) Hän riensi juoksemassa pensaiden läpi ja hän tuli mökille ensimäisena.  

       (TS0017dAM) 

(38) Kun olisin syntynyt Suomessa, todennäköisesti pitäisin suomea jaottomana osana  

        minua. (TS0004gAM) 

(39) Raisa oikeana suomalaisena rakastaa saunaa, mutta Prahassa hän ei ollut vielä sau- 

        nassa. (TS0024jAM) 

(40) Liiteenä on minun todistukseni Kozel-kartanosta ja ansioluetteloni. (TS0008bAM)  

 



47 

Esimerkissä (37) informantti käyttää oikein predikatiiviadverbiaalina essiivisijaista ad-

jektiivia. Adjektiivimuotoinen predikatiiviadverbiaali essiivin sijassa ilmaisee paikan ad-

verbiaalin (mökille) yhteydessä järjestystä (ISK 2004 § 975). Esimerkissä (38) esiintyy 

essiivi pitää-verbin yhteydessä, niin kuin A2-tasolla esimerkeissä (28) ja (29). Kaikissa 

näissä tapauksissa on läsnä arviointimuotti, jonka verbi pitää sisältää essiivisijaisen rek-

tiotäydennyksen  yhteydessä (ks.  myös ISK 2004 § 485).  Esimerkissä  (38)  informantti 

väittää, että jos hän olisi syntynyt Suomessa, suomen kieli olisi jakamaton osa häntä. Esi-

merkeissä (28) ja (29) taas on kyse kulttuurikansainlähestymisen arvioinnista eri näkö-

kulmista (ks. luku 4.1.). 

 

Esimerkissä (39) informantti luonnehtii essiiviadverbiaalin avulla lauseen elollista tekijää 

(Raisa), joka ilmenee jonkinlaisena (oikeana suomalaisena). Vastaavanlaisissa lauseissa 

essiivi ilmaisee tekijän olotilaa, mutta sen merkitys on myös lähellä tavan adverbiaalia 

(Hynönen 2016: 113). Esimerkissä (39) lauseen tekijän olotila on se, että hän on oikea 

suomalainen, joka rakastaa saunaa samalla tavalla kuin muut suomalaiset.  

 

Esimerkissä (40) essiiviadverbiaalina toimii abstrakti substantiivi liite. Lauseen subjek-

tina on todistus ja ansioluettelo, eli subjekti ei ole elollinen. Essiivisijainen predikatii-

viadverbiaali ilmaisee sitä, että lauseen subjektia käytetään jonakin (liitteenä). Hynösen 

(2016: 165) mukaan samantyypisille lauseille, joissa on abstrakti substantiivi (esimerkiksi 

aihe tai tavoite), on tyypillistä se, että essiivisijainen predikaattiadverbiaali esiintyy lau-

seen  alussa  ennen  kopulaverbiä. Subjekti  on  vasta  lauseen  lopussa,  kuten esimerkissä 

(40).  

 

Esimerkkilauseet osoittavat hyvin muun muassa sen, millä eri tavoilla tšekkiläiset suo-

menoppijat osaavat käyttää essiiviä B1-tasolla. Verrattuna A2-tasoon, B1-tasolle arvioi-

tujen tekstien kirjoittajat käyttävät essiiviä useammin muussakin kuin vain temporaali-

sessa funktiossa. A2-tasolla melkein 90 % essiivin oikeista tapauksissa on temporaali-

sessa funktiossa, kun taas B1-tasolla essiivi on oikealla tavalla käytetty temporaalisessa 

funktiossa vain 79 %:ssa aineiston  esimerkeistä.  Aineiston  kvalitatiivinenkin  katsaus 

osoittaa oppijoiden kompleksisempaa essiivin käyttöä. Virheiden analyysin tuloksena oli 

se, että kyseisellä tasolla esiintyy eniten essiivivirheitä, jotka kuitenkin ovat monipuoli-
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sempia kuin tasolla A2. Johtopäätös on, että B1-tasolla oppijoiden tarkkuus essiivin käy-

tössä heikkenee (ks. myös kuvio 3), mutta kompleksisuus kasvaa. Oppimisprosessista pu-

huttaessa tällä tasolla oppijat ilmeisesti alkavat oppia ja käyttää essiiviä eri tilanteissa. 

 

 

4.3. Essiivin käyttö osaajan tasolla B2 

 

Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan kielenoppija pystyy B2-taitotasolla omissa teks-

teissään perustelemaan ja selvittämään hyvin erilaisia aiheita. Oppija hallitsee jo melko 

hyvin kieliopin sääntöjä sekä hän osaa korjata useita omia virheitä. (EVK 2003: 51–52.) 

Aineistoni  tekstien kirjoittajat  muodostavat  useimmissa  tapauksissa  pitkiä  virkkeitä  ja 

heidän taitonsa ovat ilmeisesti edistyneempiä kuin edellisillä tasoilla. Essiivin käyttämi-

sen suhdeluku näkyy seuraavassa kuviossa: 

 

 

KUVIO 7. Essiivin oikea käyttö B2-tasolla. 

 

Kuvion 7 määrät osoittavat sen, että B2-kielitaitotasolla informantit käyttävät essiiviä oi-

kealla tavalla yhteensä 168 kertaa. 88 kertaa (52,4 %) essiiviä on käytetty temporaalisessa 

funktiossa, joista essiivi esiintyy määritteen kanssa 38 kertaa ja ilman määritettä 50 ker-

taa. 80 tapauksessa (47,6 %) essiivi ilmaisee muuta kuin temporaalista funktiota. B2-ta-

solla oppijat käyttävät essiiviä huomattavasti enemmän muussa kuin vain temporaalisessa 
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funktiossa (47,6 %) verrattuna edellisiin taitotasoihin A2 (10,5 %) ja B1 (21,4 %). Tulok-

set vastaavat hypoteesiäni, sillä A2-tason kielenoppijoiden tiedot essiivistä koskevat suu-

rin  piirtein vain  olennaisia  ajanjaksoa  ilmaisevia  tapauksia,  kun  taas  korkeammilla  ta-

soilla essiivi esiintyy runsaammin muissakin funktioissa.  

 

Osaajan tason essiiviä koskeva aineisto tarjoaa monipuolisia esimerkkejä essiivin käyttö-

tavoista. Kuten B1-tasolla, myös B2-tasolla informantit osaavat käyttää essiivisijaisia ad-

verbiaaleja pitää-verbin  yhteydessä  sekä  järjestystä  ilmaisevissa  tapauksissa.  B2-tason 

kirjoitelmissa huomionarvoisia ovat ennen kaikkea seuraavat esimerkit, joissa informantit 

osaavat käyttää essiiviä partisiipeissa:  

 

(41) Aamulla nouset melkein nukkuvana bussiin ja istut. (TS0030AM) 

(42) Olen lukevinani Franz Kafkaa ja pohdin, mitä kirjoitan mielenosoituksen julisteeseen.  

       (TS0004oAM) 

(43) He tietävät, että maailman monissa paikoissa ihmiset ovat orjuudessa, kuolevat nälän 

        hätään tai heidän täytyy taistella sodassa (lapset mukaan luettuna). (TS0002fAM) 

 

Esimerkin (41) essiivisijainen predikatiiviadverbiaali nukkuvana on merkitykseltään lä-

hellä B1-tason esimerkkiä (37), jossa predikatiiviadverbiaali (ensimaisenä) ilmaisee jär-

jestystä tietyssä hetkessä. Tässäkin tapauksessa, jossa informantti käyttää essiiviä VA-

partisiipin muodostamassa lausekkeessa, on todennäköisesti kyseessä subjektin jonkin-

hetkinen  tila.  Tärkeä on  myös  lauseen  alussa  esiintyvä  ajan  adverbiaali aamulla,  joka 

vahvistaa sen, että subjekti ei ole pysyvästi nukkuva. 

 

Esimerkissä (42) essiiviä on käytetty osana niin sanottua kvasirakennetta, josta kerrotaan 

lyhyesti myös informanttien oppikirjassa (ks. luku 2.5.). Kvasirakenne koostuu verbistä 

olla yksikön kolmannessa persoonassa sekä VA-partisiipin monikossa olevasta verbistä, 

joka on essiivissä ja sisältää subjektiin viittaavan possessiivisuffiksin (POS). Verbiliiton12 

muoto on siis on -vinA+POS. Merkitykseltään kvasirakenne ilmaisee toiminnan todelli-

suutta, joka voi olla esitelty esimerkiksi unena tai kuvitelmana (lähellä adverbia ikään 

kuin). (ISK 2004 § 453.) Hynösenkin mukaan partisiippilähtöinen kvasirakenne "esittää 

lauseen kuvaaman tilanteen todellisuudesta etäännytettynä, esimerkiksi teeskentelynä tai 

                                                
12 Verbiliitto koostuu apuverbistä (jona usein toimii olla-verbi) ja pääverbistä, joka mahdollisesti voi 
saada nipputunnuksen, kuten VA-partisiipin (ISK 2004 § 451). 
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kuvitelmana." (Hynönen 2016: 83). Esimerkistä (42) puhuttaessa informantti muodostaa 

verbiliiton muodon oikealla tavalla, mutta merkitykseltään se tuntuu epätyypilliseltä.  

 

Ison suomen kieliopin (2004 § 533) mukaan esimerkin (43) TU-partisiipissa olevaa essii-

vin käyttötapaa kutsutaan statusrakenteeksi. Statusrakenne toimii lauseessa tavan adver-

biaalina. Se tarkoittaa sitä, että adverbiaaliosa rakenteessa predikoi nominatiivissa tai par-

titiivissa olevaa subjektia. Merkitykseltään statusrakenne useimmiten ilmaisee osa-koko-

naisuus -suhdetta. (ISK 2004 § 877.) Esimerkkitapauksessa (43) on kyse predikoivasta 

adverbiaalista, joka koostuu essiivisijaisesta TU-partisiipin lausekkeesta mukaan luettuna 

ja nominatiivisijaisesta monikon subjektista lapset. Osa-kokonaisuus -suhde on tässä il-

mauksessa selvästi nähtävissä, sillä lapset ovat osa sodan taistelijoista.  

 

B1-tasolla alkanut essiivin käytön kompleksisuuden lisääntyminen jatkuu tasolla B2. B2-

tasolla essiiviä on käytetty oikein muussa kuin temporaalisessa funktiossa lähes puolessa 

tapauksista (47,6 %). Aineiston kvalitatiivinenkin analyysi näytti, että kyseisellä tasolla 

oppijat käyttävät essiiviä monipuolisesti esimerkiksi partisiippien osana. Essiivivirheiden 

jaottelu luvussa 3.1. osoitti sen, että virheiden määrä B2-tasolla laskee huomattavasti B1-

tasoon verrattuna. B2-tasolla siis selvästi kasvaa kompleksisuuden ohella myös oppijoi-

den essiivin käytön tarkkuus. Oppimisprosessin kannalta on ilmeistä, että tasolla B2 op-

pijat alkavat tarkemmin hallita essiivin käyttötapoja, jotka on opittu tasoilla A2 ja B1.   

 

 

4.4. Essiivin käyttö taitajan tasolla C1 

 

Taitajan  taso  C1  on  viimeinen ja  korkein taitotaso  aineistossani.  Kielenoppijat,  joiden 

tekstit ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan taitajan tasolla, pystyvät sujuvasti käyt-

tämään suomen kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti. Suomen kielen oppijat hallitsevat  

hyvin erilaiset kielen rakenteet sekä heidän sanastonsa on monipuolisempaa verrattuna 

edellisiin tasoihin. Oppijat osaavat muodostaa hyvin sidonnaisia tekstejä, joissa he ilmai-

sevat selkeästi monipuolisia aiheita. (EVK 2003: 48.) EVK:n taitotason kuvauksen pe-

rusteella arvioin, että informantit kirjoitelmissaan pystyvät monipuolisesti käyttämään es-

siiviä erilaisissa funktioissa.  
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Kuvion 8 avulla tarkastelen, kuinka usein essiivi esiintyy C1-tasolla olennaisissa aikaa 

ilmaisevissa tapauksissa (eli temporaalisessa funktiossa) määritteen kanssa ja ilman mää-

ritettä sekä sitä, kuinka paljon essiivi esiintyy muissa funktioissa:  

 

KUVIO 8. Essiivin oikea käyttö C1-tasolla. 

 

C1-tasolla informantit käyttävät essiiviä oikealla tavalla yhteensä 89 kertaa, joista 29 ker-

taa essiivi esiintyy temporaalisessa funktiossa. Temporaalisessa funktiossa essiivi on ad-

verbiaalien osana määritteen kanssa 8 kertaa ja ilman määritettä 21 kertaa. Muussa kuin 

temporaalisessa  funktiossa  essiiviä  käytetään 60  kertaa. Niiden  essiivin  käyttötapojen 

osuus, jossa se ilmaisee muuta kuin temporaalista funktiota, on 67,4 %. Essiivin tempo-

raalinen funktio muodostaa tällä tasolla vain 32,6 % kaikista essiivin oikeista käyttöta-

voista. 

 

Vaikka  kyseisellä  tasolla ei  ole  isoa määrää essiivisijaisia temporaalisia adverbiaaleja 

määritteen kanssa (yhteensä 8), oppijat käyttävät essiiviä melkein kaksi kertaa enemmän 

(60 kertaa) muussa kuin vain temporaalisessa funktiossa. Aineistossani C1-tasolla essiivi 

esiintyy muun muassa seuraavissa käyttötavoissa: 

 

(44) Näin ei millään voi innolla odottaa viikonlopun löhömeininkiä vaan pitää koko ajan  

        ajatella tylsystyneenä (se on ensimmäinen aste), ärtyneenä (toinen aste), kauhistu- 

        neena (kolmas aste) tai aivan paniikissa (neljäs ja viimeinen aste) – riippuen siitä mi- 
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        ten kalmanviiva lähestyy – mitä kaikkea pitää viikonloppuna ehtiä tehdä.   

        (TS0014nAM) 

(45) Äidinkieltä voi käyttää luonnollisesti sillä olemme oppineet sitä jo pienenä lapsena.  

       (TS0006fAM) 

(46) Teini-ikäisenä soitin kitaraa ja yritin säveltää lauluja, ja englanniksi se oli paljon hel- 

        pompaa. (TS0002eAM) 

(47) Tšekissä, jos haluaa asua rauhassa mutta samalla kaupungissa on tapana ostaa ke-     

        sämökki jostain kylän tai metsän keskeltä. (TS0030bAM) 

 

Esimerkissä (44) informantti käyttää essiiviä yhteensä 4 kertaa. Sanassa viikonloppuna 

essiivi esiintyy ajanjaksoa ilmaisevana adverbiaalina, eli temporaalisessa funktiossa. Seu-

raavat 3 essiivin käyttötapaa (tylsystyneenä, ärtyneenä, kauhistuneena) ovat essiivisijai-

sia NUT-partisiippeja, jotka liittyvät verbiin ajatella. Tässä tapauksessa verbi ajatella ku-

vaa itse toimintaa (ajatteleminen), kun taas essiivisijaiset predikatiiviadverbiaalit kuvaa-

vat väliaikaista olotilaa. Lisäksi objektinsijainen määrän adverbiaali koko ajan ilmaisee 

koko tilanteen kestoa. (ks. myös ISK 2004 § 537, § 972.) 

 

Esimerkeissä (45) ja (46) on kyse essiivisijaisista lausekkeista, jotka ilmaisevat subjektin 

ikäkautta tai kehitysvaihetta (pienenä lapsena, teini-ikäisenä). Nämä essiivin käyttötavat 

ovat lähellä esimerkkiä (21), jossa essiiviä käytetään predikatiiviadverbiaalin osana sa-

nassa 14-vuotiaana (ks. luku 3.4.). Esimerkin (45) ja (46) samankaltaiset essiivisijaiset 

adverbiaalit toimivat lauseessa sekundaarisena predikaattina, sillä ne antavat tilanteelle 

aikarajaa ilmaisevaa lisämerkitystä (Hynönen 2016: 88). Esimerkki (47) sisältää essiivi-

sijaisen  substantiivin tapana,  joka merkitykseltään ilmaisee  olotilaa. Hynösen (2016: 

167) mukaan olla  tapana -rakenne on  hyvin  vakiintunut  rakenne, vaikka  essiivin ase-

mesta on mahdollista käyttää nominatiiviakin. 

 

C1-tason aineisto osoittaa sen, että oppijoiden essiivin käytön kompleksisuus on korke-

alla  tasolla,  sillä  essiiviä  on käytetty oikein muussa  kuin  temporaalisessa  funktiossa 

enemmän kuin puolessa tapauksista. Myös oppijoiden tarkkuus essiivin käytössä on tällä 

tasolla korkein (94,7 %), mikä kertoo siitä, että tässä vaiheessa oppimisprosessissa oppijat 

hallitsevat jo hyvin opittua tietoa essiivistä. Tulosten perusteella oletan, että oppijoiden 

essiiviä koskeva kielitaito on kyseisellä tasolla hyvin kehittynyt ja vastaa EVK:n kuvausta 

taitajan tasosta.  
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4.5. Yhteenveto essiivin oikeasta käytöstä 

 

Luvun 4 aiheena ovat aineistossani esiintyvät oikealla tavalla käytetyt essiivitapaukset. 

Essiivin oikeaa käyttöä olen tarkastellut taitotasojen mukaisesti. Tärkeimpänä tuloksena 

pidän havaintoa, että essiivin käyttötavat muuttuvat taitotasolta toiselle edettäessä, mikä 

osoittaa oppijoiden jatkuvaa kompleksisuuden kasvua essiivin käytössä. Tuloksen sain 

yhdistämällä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin. Kvantitatiivisesti olen verran-

nut temporaalisessa funktiossa esiintyviä essiivejä niihin käyttötapoihin, joissa essiiviä 

käytetään muissa funktioissa. Prosentuaalinen kompleksisuuden kehitys näkyy hyvin seu-

raavassa kuviossa, jossa yhdistän kaikkien taitotasojen prosentit, jotka koskevat essiivin 

esiintymistä temporaalisessa funktiossa ja muissa funktioissa: 

 

 

KUVIO 9. Essiivin oikeiden käyttötapojen prosentuaalinen kuvaus taitotasoittain.  

 

Kuviossa 9 näkyy se, miten essiivin käyttö temporaalisessa funktiossa laskee ja muissa 

funktioissa nousee taitotasojen mukaisesti. A2-tasolla essiivi temporaalisessa funktiossa 

muodostaa 87,2 %, B1-tasolla 78,6 %, B2-tasolla 52,4 % ja C1-tasolla vain 32,6 % kai-

kista oikeista käyttötavoista. Analyysini tuloksena on myös se, että oppijat käyttävät es-
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siiviä aikaa ilmaisevissa tapauksissa määritteen kanssa eniten taitotasolla B2. Muilla ta-

soilla essiivi  esiintyy  eniten temporaalisissa  funktioissa määritteettömän  adverbiaalin 

osana.  

 

Informanteilla, joiden tekstit on arvioitu taitotasolle A2, on hyvää tietoa siitä, millä tavalla 

käytetään  essiiviä,  kun  se  ilmaisee  olennaista  ajanjaksoa. Tämä  koskee  isoa  osaa niitä 

ajan ilmauksia, joissa essiivi on sijana viikon- ja juhlapäivien nimityksissä. Muussa kuin 

temporaalisessa funktiossa essiivi esiintyy A2-tasolla vain viidessä tapauksessa. Uskon, 

että oppijoiden yksinkertainen essiivin käyttö tällä tasolla selittää virheiden pientä määrää 

samalla tasolla. Tulosten perusteella väitän, että vaikka oppijat käyttävät essiiviä A2-ta-

solla tarkasti, tarkkuuden syy voi olla se, että oppijoiden tieto essiivistä on todella vähäi-

nen.  

 

B1-tasolla oppijoiden  teksteissä  essiivi  temporaalisessa  funktiossa  esiintyy  useammin 

myös ajan adverbiaaleissa, joilla on adjektiivimäärite. Oppijoiden kyky käyttää essiiviä 

muussakin kuin temporaalisessa funktiossa on tällä tasolla kehittyneempi kuin taitotasolla 

A2 (ks. kuvio 9). Essiivin avulla informantit osaavat ilmaista subjektin tai objektin tietyn 

hetken ominaisuutta, muun muassa ammattia tai terveydentilaa. Uusien tietojen hyödyn-

tämisen seurauksena näkyy B1-tasolla selvästi, että oppijoiden tarkkuus essiivin käytössä 

laskee (ks.  luku  1.4.,  kuvio  3). Oppijat  siis  alkavat  käyttää  essiiviä  kompleksisemmin, 

mikä aiheuttaa virheiden lisääntymistä.   

 

B2-tasolla essiivi esiintyy melkein  puolessa  tapauksista  muussa  kuin  temporaalisessa 

funktiossa, eli oppijoiden kompleksisuus essiivin käytössä kasvaa edelleen. Essiiviä käy-

tetään  myös  enemmän  niiden  ajan  adverbien  yhteydessä,  joilla  on  määrite. Virheiden 

määrä B2-tasolla on hyvin pieni B1-tasoon verrattuna, mikä myös osoittaa sen, että oppi-

joiden kyky käyttää essiiviä vakiintuu. Kvalitatiivisesti olen tarkastellut oppijoiden essii-

vin käyttöä partisiipeissa, esimerkiksi osana kvasirakenteessa (VA-partisiipin kanssa) ja 

statusrakenteessa (TU-partisiipin kanssa).  

 

Huomattavin kehitys essiivin käytössä näkyy C1-tasolla, joka on korkein taitotaso aineis-

tossani. Essiiviä käytetään muussa kuin temporaalisessa funktiossa yli puolessa tapauk-

sista. Essiivin käyttö temporaalisessa funktiossa muodostaa vain 32,6 % kaikista tason 
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käyttötavoista. Oppijat kyseisellä tasolla käyttävät essiiviä hyvin kompleksisesti ja tar-

kasti, sillä myös virheiden määrä C1-tasolla on prosentuaalisesti pienin (5,3 %).   
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5. POHDINTA JA PÄÄTÄNTÖ 

 

Pro gradu -tutkielmassani olen tarkastellut essiivin käyttöä tšekkiläisten suomen kielen 

oppijoiden  kirjoitelmissa. Tavoitteenani  oli  saada  kokonaiskuvaus essiivin  käytöstä, ja 

sen takia olen analysoinut sekä essiivin virheellistä että oikeaa käyttöä. Analyysini essii-

vivirheet koskevat morfosyntaksia virheitä, jotka johtuvat sijan virheellisestä valinnasta. 

Virheiden tarkastelussa olen keskittynyt niin essiivin ylikäyttöön kuin alikäyttöönkin.  

 

Tutkimukseni kuuluu suomi vieraana ja toisena kielenä -tutkimusalaan. Koska tarkaste-

lemani kirjoitelmien informantit oppivat suomea Suomen ulkopuolella, tarkemmin sanot-

tuna kyseessä on suomi vieraana kielenä -tutkimus. Kaikki tekstien kirjoittajat opiskelivat 

suomea Kaarlen yliopistossa aineiston keruun aikana ja heidän äidinkielensä on tšekki. 

Tutkimukseni on korpuspohjainen sen vuoksi, että etukäteen valittua ilmiötä olen tarkas-

tellut korpusaineiston avulla. Korpusaineistolla tarkoitan kirjoitelmia, jotka olen kerännyt 

Kansainvälisen oppijansuomen korpuksesta. Aineistoni tekstit on arvioitu eurooppalaisen 

viitekehyksellä taitotasoille A2, B1, B2 ja C1. Aineistossani on yhteensä 81 essiivivir-

hettä ja 552 oikein käytettyä essiiviä. 

 

Aineistooni  olen  tutustunut  sekä  kvantitatiivisesti  että kvalitatiivisesti. Kvantitatiivisen 

menetelmän avulla olen saanut tarkkoja määriä essiivin esiintymistavoista aineistossani, 

niin virheellisistä kuin oikeistakin käyttötavoista, sekä siitä, kuinka paljon essiivi esiintyy 

eri funktioissa. Essiivivirheiden tarkastelussa olen metodina käyttänyt ennen kaikkea vir-

heanalyysiä ja kontrastiivista analyysiä. Oikeiden essiivin käyttötapojen analyysini taas 

perustuu semanttisten ja syntaktisten piirteiden selittämiseen.  

 

Tutkimukseni ensimmäinen kysymys oli, aiheuttaako suomen essiivi oppijoille huomat-

tavia hankaluuksia. Kaikkien essiivin  käyttötapojen määrät  näyttävät  sen,  että  essiivin 

käyttö ei ole oppijoille erityisen ongelmallista,  sillä  essiivivirheiden määrä  muodostaa 

vain 13 % kaikista essiivitapauksista. Essiivivirheiden kvantitatiivinen tarkastelu ei to-

teuttanut taustaoletusta, että oppijoiden tarkkuus adverbiaalin sijan käytössä kasvaa tai-

totasojen  mukaisesti (vrt.  Brunni  ym.  2017). Tämän  oletuksen  mukaan  eniten  virheitä 

pitäisi olla taitotasolla A2. Analyysini osoittaa kuitenkin sen, että taitotasolla A2 oppijat 

eivät muodosta paljon essiivivirheitä. Väitän, että virheiden pieni määrä A2-tasolla johtuu 

siitä,  että  oppijoilla ei  ole kyseisellä  tasolla  paljon  tietoa essiivin  käytöstä,  eivätkä  he 
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käytä sitä yhtä kompleksisesti kuin muilla tasoilla. Oppijoiden tarkkuus on heikoin tasolla 

B1, jolla kuitenkin essiivin käytön kompleksisuus alkaa kasvaa. Oppimisprosessin kan-

nalta on ilmeistä, että oppijat alkavat B1-tasolla hyödyntää uusia tietoja essiivin eri funk-

tioista, mikä aiheuttaa virheiden määrän nousua tasojen A2–B1 välillä. Tasolla B2 sitä 

vastoin kompleksisuus nousee ja virheiden määrä laskee. Sama tendenssi jatkuu tasolla 

C1: oppijat käyttävät essiiviä yhä kompleksisemmin ja tarkemmin.  

 

Työni alussa olen oman kokemukseeni perustuen esittänyt hypoteesinä, että tšekkiläisille 

suomen kielen oppijoille aiheuttaa eniten ongelmia essiivi aikaa ilmaisevien adverbiaa-

lien osana, eli temporaalisessa funktiossa. Aineistoni analyysi osoittaa sen, että tapaukset, 

joissa essiivi ilmaisee ajankohtaa, muodostavat 71,6 % kaikista essiivivirheistä. Muissa 

tapauksissa essiivi luonnehtii lauseen subjektia tai objektia.  

 

Essiivivirheet olen jaotellut virheisiin, joissa essiivi esiintyy temporaalisessa funktiossa 

ja virheisiin, joissa essiivi luonnehtii subjektia ja objektia. Essiivi ajankohdanilmausten 

osana esiintyy aineistossani adjektiivimääritteiden kanssa sekä määritteettömänä. Aikaa 

ilmaisevissa tapauksissa oppijoille on muun muassa hankalaa valita essiivin ja adessiivin 

välillä. Kaarlen yliopiston oppikirjan neljännessä kappaleessa on selitetty, että adessiivia 

käytetään silloin, kun puhutaan vuodenajoista ja vuorokaudenajoista vastauksena kysy-

mykseen Milloin?. Esimerkkeinä on kirjassa ajan adverbiaalit keväällä ja aamulla. Essii-

vikin on käytössä vastauksena samaan kysymykseen, mutta vain silloin kun puhutaan vii-

konpäivistä. Essiivisijainen adverbiaali vastaa myös kysymykseen Minä vuonna?. (Lind-

roos 2008: 51.) Tämä selitys kuitenkin koskee vain määritteettömiä adverbiaalin tapauk-

sia. Tapauksista, joissa ajan adverbiaali esiintyy määritteen kanssa, puhutaan oppikirjassa 

vasta 7 kappaletta myöhemmin. Vuodenajoista ja vuorokaudenajoista puhuttessa adjek-

tiivimäärite muuttaa ajan adverbiaalin sijan adessiivista essiiviksi (esimerkiksi illalla ~ 

tänä iltana).  

 

Kaarlen yliopiston suomen kielen laitoksen oppikirjan essiiviä koskevaa sisältöä pidän 

hyvin järjestettynä. Opiskelun alkuvaiheessa oppijoille on tärkeää oppia suomen kielen 

perussääntöjä, sen takia pidän riittävänä oppikirjan neljännen kappaleen essiivin esittele-

mistä. Kuitenkin kun oppijat myöhemmin saavat enemmän tietoa essiivin käytöstä, heille 

voi olla vaikeaa muistaa, missä tapauksissa kyseinen muutos adessiivin ja essiivin välillä 

tapahtuu. Uskon, että apuna voisi toimia selitys siitä, miksi adjektiivin määritteen kanssa 
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vuodenaikaa ja vuorokaudenaikaa ilmaisevissa fraaseissa adessiivin sijasta käytetään es-

siiviä. Selitykseksi olen esittänyt kahta teoriaa. Ensimmäinen on Helena Sulkalan teoria 

siitä, että adessiivia käytetään epämääräistä aikaa ilmaistaessa (esimerkiksi aamulla), kun 

taas essiivi toimii täsmällisten tapausten sijana (esimerkiksi tänä aamuna). Ajan adverbi-

aalin täsmällisyys johtuu usein juuri adjektiivimääritteestä. (Sulkala 1981: 51.) Toinen 

teoria on Haspelmathin teoria tunnusmerkin säästöstä. Teorian pääajatuksena on oletus, 

että jotkut nominien määritteet voivat aiheuttaa lausekkeen painoarvon lisääntymistä ja 

samalla sen tunnusmerkin lyhentymistä. (Haspelmath 1997: 117–119.) Minun tutkimas-

sani ilmiössä on kyseessä vuodenaikaa ja vuorokaudenaikaa ilmaiseva ajan adverbiaali, 

jonka sijan tunnusmerkki (kevää-llä) lyhenee adjektiivimääritteen lisäämisen jälkeen (ke-

vää-nä). Adessiivi siis muuttuu lyhyemmäksi sijaksi, essiiviksi, mikä tukee Haspelmathin 

teoriaa. Haspelmathin  oletuksen  olen  esittänyt  myös tšekin kielen  esimerkkien  avulla, 

joissa adjektiivimääritteen yhteydessä ajan adverbiaali muuttuu lokatiivista yleisemmäksi 

sijaksi – akkusatiiviksi. Ainakin tietyissä esittämissäni tapauksissa poikkilingvistinen sa-

mankaltaisuus on todistettu. Kuitenkin yleistys siitä, onko tšekin kielessä tunnusmerkin 

säästöä olemassa kaikissa tapauksissa, vaatisi kyseisen ilmiön suurempaa tutkimista, jo-

hon työssäni ei ole tilaa.  

 

Muutamissa tapauksissa oppijat käyttävät essiiviä virheellisesti silloin, kun ajan adverbi-

aalin määritteinä ovat taipumattomat pronominit joka ja koko. Joka-pronominia seuraava 

substantiivi on nominatiivissa, kun taas koko aiheuttaa adverbiaalin ainoana määritteenä 

niin sanotun osma-ilmiön. Osma-ilmiössä määrän adverbiaali esiintyy objektin sijoissa, 

eli partitiivissa ja akkusatiivissa. (Hakulinen & Karlsson 1995: 216; ISK 2004 § 751.) 

Tšekin kielessä joka- ja koko-pronominien vastineina toimivat adjektiivit každý ja celý, 

joita on mahdollista taivuttaa. Kuitenkin ajan adverbiaalin määritteinä ne taipuvat vain 

harvoin, ja adverbiaali itse esiintyy nominatiivissa tai akkusatiivissa.  

 

Kaikista  muista  aineistossani  esiintyvistä essiivin virheistä  oletan,  että  ne luonnehtivat 

lauseen  subjektia  tai  objektia  jollakin tavalla. Oppijoille  on esimerkiksi ongelmallista 

käyttää essiivisijaista predikatiiviadverbiaalia ilmaistaessa subjektin tai objektin ammat-

tia. Joissakin tapauksissa he käyttävät essiivin sijaan konjunktiota kuin tai kuten, joiden 

jälkeen tuleva ammattia ilmaiseva substantiivi on nominatiivissa. Uskon, että niissä ta-
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pauksissa on kyseessä tšekin kielen interferenssi, koska mainitut konjunktiot ovat vasti-

neet tšekin konjunktiolle jako. Jako-rakennetta käytetään tšekin kielessä ilmaistaessa am-

mattia, ja merkitykseltään se on lähellä englannin as a -rakennetta.  

 

Yksi alustavista hypoteeseistäni oli, että tšekin kieli ei vaikuta huomattavasti essiivin vir-

heelliseen käyttöön. Ammattia ilmaisevissa käyttötavoissa on kuitenkin ilmeistä, että op-

pijat  siirtävät  äidinkielen  konstruktion kohdekieleen.  Tšekin  negatiivinen  vaikutus  voi 

olla kyseessä myös niissä tapauksissa, joissa essiivi ilmaisee lyhytaikaista terveydentilaa 

(sairaana, raskaana). Tšekin kielessä samantyyppisissä ammattia ja terveydentilaa ilmai-

sevissa tapauksissa käytetään nominatiivipredikatiivia. Suomessa nominatiivisijaista pre-

dikatiivia (sairas) käytetään vain niissä tapauksissa, kun kyseessä on pitempiaikainen ti-

lanne.  

 

Virheanalyysini tärkeimpänä tuloksena pidän tietoa siitä, että vaikka tšekin kielessä ei ole 

suoraa vastinetta suomen essiiville, se vaikuttaa silti oppijankieleen. Virheiden analysoin-

nissa huonona puolena pidän aineiston kokoa, sillä essiivin morfosyntaktisten virheiden 

määrät ovat hyvin pieniä. Laajempi aineisto antaisi luotettavampaa tietoa oppijoiden tark-

kuuden kehityksestä eri taitotasoilla.  

 

Essiivin oikeita käyttötapoja on aineistossani enemmän kuin essiivivirheitä. Oikein käy-

tetyt  essiivit olen  luokittelut  taitotasojen  mukaisesti. Essiivin  oikeaan  käyttöön  liittyvä 

tutkimuskysymykseni oli, lisääntyykö oppijoiden kyky käyttää essiiviä eri funktioissa tai-

totasoittain. Alustava  hypoteesini oli, että oppijoiden kompleksisuus  essiivin  käytössä 

laajenee taitotasojen mukaan. Aineistoni kvantitatiivinen sekä kvalitatiivinen lähestymis-

tapani toteuttivat hypoteesini, sillä essiivin käyttötavat kirjoitelmissa laajenevat taitota-

solta toiselle edettäessä. Kvantitatiivisesti olen vertaillut niitä tapauksia, joissa essiivi toi-

mii  temporaalisessa  funktiossa, niihin  käyttötapoihin,  jotka  eivät  koske ajankohdanil-

mauksia. Tšekkiläisten oppijoiden kirjoitelmissa näkyy huomattava kehitys essiivin käyt-

tötavoissa ennen kaikkea tasoilla B2 ja C1, joissa oppijat käyttävät essiiviä hyvin komp-

leksisesti (esimerkiksi samoissa muodoissa partisiippien kanssa). Tasolla C1 essiivi esiin-

tyy muussa kuin temporaalisessa funktiossa jopa yli puolessa kaikista tasolla esiintyvistä 

essiiveistä.  
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Uskon, että onnistuin tutkielmassani selvittämään sen, kuinka tarkasti ja laajasti tšekki-

läiset suomenoppijat osaavat käyttää essiiviä kirjoitelmissaan. Se oli myös tutkimukseni 

tavoite. Kokonaiskuvaukseen essiivin käytöstä ei riittäisi pelkkä virheanalyysi. Oikeiden 

käyttötapojen tarkastelu on samalla tavalla tärkeää kuin virheiden analysointi, ja tämän 

työn tapauksessa juuri essiivin oikean käytön analyysi antaa paremman kuvauksen oppi-

joiden kehityksestä heidän oppimisprosessissaan. 

 

Pro gradu -tutkielmani avaa paljon mahdollisuuksia essiiviä koskevalle jatkotutkimuk-

selle. Tutkimusta  olisi  mahdollista  syventää tarkastelemalla laajemmin tšekin  erilaisia 

vastineita suomen essiiville. Tällöin olisi mahdollista keskittyä esimerkiksi kysymyksiin, 

vaikuttaako joissakin tapauksissa tšekin kieli positiivisesti oppijan kohdekieleen. Tätä en 

ole tarkastelut omassa tutkielmassani, vaan olen fokusoinut tšekin negatiiviseen vaiku-

tukseen. Enemmän mahdollisuuksia antaisi myös laajempien aineistojen käsitteleminen. 

Yksi  vaihtoehto  olisi  puhutun  ja  kirjoitetun  aineiston vertailu,  jolloin olisi  mahdollista 

selvittää,  onko  essiivin  käytössä  oppijoiden  puheessa  ja  kirjoitelmissa  eroja. Laajempi 

aineisto olisi hyödyllinen myös tarkkuuden kannalta. Koska ICLFI-korpus sisältää monia 

erilaisia lähdekieliä, olisi myös mahdollista tutkia essiivin käyttöä muidenkin kuin äidin-

kieleltään tšekkiläisten oppijoiden kirjoitelmissa. Iso osa S2-tutkimuksista tarkastelee vi-

rolaisten ja ruotsalaisten suomenoppijoiden tekstejä. Itse kuitenkin pidän mielenkiintoi-

sempana eksoottisempien kielten vertailua, joiden kontrastiivisen analyysin tulokset ovat 

usein paljon yllättävämpiä.  
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