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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuskohde 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani vokaalivartaloiden yleistymistä verbien nähdä, tehdä, 

tulla, mennä, purra ja surra lyhyissä A-infinitiivimuodoissa. Ilmiöllä (josta käytän tut-

kielmassani myös nimitystä vokaalivartaloistuminen) tarkoitetaan sitä, että tietyissä 

muotoryhmissä lekseemien norminmukaisten konsonanttivartaloiden rinnalla on yleisty-

mässä myös vokaalivartaloisten muotojen käyttö. Esimerkiksi verbien nähdä ja purra sa-

navartalot ovat A-infinitiivissä konsonanttivartaloita (näh+dä, pur+ra), mutta satunnai-

sesti on havaittavissa myös vokaalivartaloisia muotoja (*näke+ä, *pure+a). Vokaalivar-

taloiden yleistymisessä on kyse morfologisesta muutoksesta, jonka alkujuuret ovat kau-

kana kielihistoriassa ja joka on hitaasti edennyt nykykieleen asti (Paunonen 2003: 201–

203). 

  

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  

- Esiintyykö A-infinitiivien vokaalivartaloistuneita muotoja keskustelupalstoilla 

enemmän yleisemmissä vai harvinaisemmissa perussanoissa? 

- Mitkä ovat yleisimmät syntaktiset tehtävät, joissa vokaalivartaloistuneet A-infini-

tiivit esiintyvät? 

 

Hypoteesini on, että vokaalivartaloisia muotoja esiintyy enemmän harvinaisemmissa 

(purra, surra) kuin yleisemmissä (nähdä, tehdä, tulla, mennä) perussanoissa. Suomen 

kielen taajuussanaston (Saukkonen, Haipus, Niemikorpi & Sulkala 1979) mukaan sano-

jen yleisyyttä osoittava järjestysnumero on tulla-verbillä 16, tehdä-verbillä 30, mennä-

verbillä 68 ja nähdä-verbillä 69. Verbeillä purra ja surra järjestysnumero on 4005. (Sauk-

konen ym. 1979: 41–117.) Taajuustiedot perustuvat kaunokirjallisuuden kielestä, radio-

kielestä, lehtikielestä ja tietokirjallisuuden kielestä 1960-luvulla kerättyihin aineistoihin, 

joiden avulla on pyritty selvittämään suomen yleiskielen sanojen frekvenssi (Saukkonen 

ym. 1979: 7). 

 

Hypoteesini perustuu Palviaisen ja Västin (2018) ja Liukkosen (2018) teettämiin kysely-

tutkimuksiin sekä Sirviön (2018) kandidaatintutkielmaan. Yksi Palviaisen ja Västin hy-

poteeseista on, että vokaalivartaloinen muoto on sitä todennäköisempi, mitä 
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harvinaisempi perussana on käytössä. Tämä hypoteesi osoittautui tutkimuksessa todeksi: 

perussanaverbeissä vokaalivartaloiset muodot *purenut ja *surettu koettiin luontevam-

pina kuin muodot *meneköön ja *olea. (Palviainen & Västi 2018.) Hypoteesi toteutui 

myös Liukkosen kyselytutkimuksessa, jossa tarkasteltiin samoja muotoja (Liukkonen 

2018: 15). Myös Sirviö toisti saman hypoteesin, ja myös hänen tutkielmassaan se toteutui: 

verbien purra ja surra NUT- ja TU-partisiipeissa vokaalivartaloisuutta esiintyi enemmän 

kuin verbeillä tulla ja mennä (Sirviö 2018: 29–30).   

 

Kiinnostuin vokaalivartaloiden yleistymisestä luettuani aihetta käsitteleviä kandidaatin-

tutkielmia. Vokaalivartaloistuminen on vielä melko tutkimatonta maaperää, joten lisätut-

kimus on tarpeellista, jotta ilmiön etenemistä eri muotoryhmissä voidaan selventää. Sa-

malla voidaan kenties tarkastella ja ennustaa, kuinka laajasti ilmiö tulee tulevaisuudessa 

leviämään ja kuinka muutos tulee näkymään kielessä. Ilmiöstä aiemmin tehtyihin tutki-

muksiin (joista kerron tarkemmin luvussa 1.2.) on sisältynyt jonkin verran myös yksittäi-

siä A-infinitiivimuotoja, mutta varsinaista tutkimusta ei tästä muotoryhmästä ole vielä 

tehty. Siltä osin tutkielmani siis täyttää aukon tutkimuskentässä. 

 

 

1.2. Vokaalivartaloiden aiempi tutkimus 

 

Vokaalivartaloiden yleistymisestä on tehty fennistiikassa joitakin yksittäisiä tutkimuksia. 

Kerron tässä luvussa tarkemmin niistä tutkimuksista, jotka ovat oman tutkielmani kan-

nalta merkityksellisiä. Keskityn erityisesti Heikki Paunosen (2003) artikkeliin morfolo-

gisista muutosmekanismeista, Santeri Palviaisen ja Katja Västin (2018) kyselytutkimuk-

seen sekä vuonna 2018 valmistuneisiin opinnäytetöihin. 

 

Heikki Paunonen (2003) on tarkastellut vokaalivartaloistumista kaksitavuisten e-varta-

loisten nominien partitiivi- ja essiivimuotojen osalta. Paunosen mukaan muutos on eden-

nyt essiivissä nopeammin kuin partitiivissa ja yksi syy siihen on sijamuotojen keskinäinen 

asema suomen kielessä: partitiivi on yksi syntaktisista perussijoista, kun taas essiivin 

käyttö on paljon rajallisempaa (Paunonen 2003: 202, 205). Konsonanttivartalot ovat ol-

leet essiivissä vielä 1800-luvun suomessa hyvinkin yleisiä (esimerkiksi *lassa > lapsena), 

mutta sittemmin ne ovat väistyneet ja esiintyvätkin nykypuhekielessä lähinnä vain kitey-

tyneissä ilmauksissa (esimerkiksi täynnä), joita kielenkäyttäjät eivät välttämättä edes 
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hahmota essiiveiksi. Partitiivimuodoissa konsonanttivartalot ovat säilyneet pidempään. 

1900-luvulla esimerkiksi me-vartaloisten sanojen partitiiveissa alkoi kuitenkin näkyä vo-

kaalivartaloisia rinnakkaismuotoja (esimerkiksi nientä ~ niemeä), jotka ovat nykypuhe-

kielessä jo yleisempiä kuin konsonanttivartaloiset vastineensa. Todennäköistä onkin, että 

vokaalivartaloistuminen leviää myös partitiivimuodoissa vielä laajemmalle. (Paunonen 

2003: 204–205.) 

 

Santeri Palviainen ja Katja Västi ovat vuonna 2017 teettäneet Oulun yliopiston Linnan-

maan kampuksella kyselytutkimuksen, jossa on selvitetty ihmisten suhtautumista vokaa-

livartaloisiin muotoihin. Tutkimuksessa on käytetty yksinkertaista monivalintaa, rinnak-

kaismuotojen monivalintaa ja elisitaatiota. Yksinkertaisessa monivalinnassa informant-

tien tehtävänä oli arvioida vokaalivartaloisen muodon luontevuutta asteikolla 1–4, jossa 

1 merkitsi täysin epäluontevaa ja 4 täysin luontevaa. Rinnakkaismuotojen monivalinnassa 

informanttien tuli arvioida vokaalivartaloisen muodon lisäksi samalla myös konsonantti-

vartaloisen muodon luontevuutta (esimerkiksi *vanhenea ja vanheta). Elisitaatiossa in-

formanttien tehtävänä oli täydentää lauseeseen omaa kielitajua parhaiten vastaava taivu-

tusmuoto (esimerkiksi Avotul ______ ei saa sytyttää metsäpalovaaran aikana.). (Palvi-

ainen & Västi 2018.) Sonja Liukkonen (2018) on omassa kandidaatintutkielmassaan tois-

tanut saman kyselytutkimuksen yläkoululaisille, mutta ilman rinnakkaismuotojen moni-

valintaosuutta.  

 

Oulun yliopistosta on Liukkosen tutkielman lisäksi valmistunut kaksi muutakin kandi-

daatintutkielmaa, joissa vokaalivartaloistumista tarkastellaan eri muotoryhmissä ja lek-

seemeissä. Salli Kärkkäinen (2018) on tutkinut panna-verbiä ja Maria Sirviö (2018) ver-

bien tulla, mennä, surra ja purra NUT- ja TU-partisiippeja. Sirviö (2018) selvitti tutki-

muksessaan, missä lause- ja lausekeyhteyksissä NUT- ja TU-partisiippien vokaalivarta-

loistumista esiintyy ja onko muutos yleisempi harvinaisemmissa vai yleisimmissä perus-

sanoissa. Hänen aineistonsa osoitti, että muutos on yleisempi harvinaisemmissa kuin ylei-

semmissä perussanoissa. Lisäksi vokaalivartaloistuneet muodot esiintyivät suurimmaksi 

osaksi intransitiivissa lauseissa. (Sirviö 2018: 31.) Tarkastelen oman tutkielmani tuloksia 

osittain suhteessa Sirviön tuloksiin, sillä tutkimme samoja verbejä. 

 

Vokaalivartaloiden normittamatonta käyttöä ovat tutkineet myös Klaus Laalo (2011) ja 

Hannele Forsberg (1998). Laalo on tutkinut vokaali- ja konsonanttivartaloisuutta 
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lapsenkielessä ja Forsberg puolestaan murteissa esiintyviä vokaalivartaloisia potentiaali-

muotoja. Konsonanttivartaloiden historiasta ja niiden väistymisestä on maininnut myös 

Lauri Hakulinen (1979). Morfologisia muutoksia ja analogiaa on tarkastellut muun mu-

assa David Fertig (2013) teoksessaan Analogy and morphological change. Infinitiivejä 

ovat puolestaan tutkineet muun muassa Laura Visapää (2008) väitöskirjassaan sekä Olli 

Kuparinen vuonna 2015 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan ja siihen pohjautu-

vassa Virittäjän artikkelissa. Kerron näistä tutkimuksista tarkemmin luvussa 2. 

 

 

1.3. Tutkimusaineisto ja menetelmät 

 

Olen kerännyt aineistoni Kielipankin konkordanssihakuohjelman eli Korpin Suomi24- ja 

Ylilauta-sivustojen keskustelupalstoilta. Suomi24-palstojen sisältö on ajalta 1.1.2001–

24.9.2016, Ylilaudan sisältö puolestaan vuosilta 2012–2014. Suomi24-aineistot käsittävät 

yhteensä kymmenen osakorpusta, jotka sisältävät yhteensä 2 663 114 497 sanetta ja 

256 745 360 virkettä. Ylilaudan korpuksessa saneita on 26 869 417 ja virkkeitä 

2 219 311. Vaikka aineistoni sisältää osumia molempien sivustojen korpuksista, esimer-

keissäni käytän ainoastaan Suomi24-palstojen osumia. Käytän keskustelupalstoja, sillä 

tutkimissani verbeissä A-infinitiivien vokaalivartaloistuneet muodot ovat yleiskielessä 

edelleen norminvastaisia, eli yleiskielisistä tekstikorpuksista muotoja ei löydy. Morfolo-

ginen muutos näkyy todennäköisimmin puhekielessä, mutta koska ilmiö tuntuu A-infini-

tiivin kohdalla etenevän erityisen hitaasti (ks. luku 2.3.), esimerkiksi kyselytutkimus tai 

nauhoitukset olisivat tässä tutkimusvaiheessa turhan haastavia aineistonkeruutapoja.  

 

Puhekieli on usein spontaania ja vuorovaikutteista, eikä sen rakenne ole välttämättä ko-

vinkaan yhtenäinen tai tarkkaan jäsentynyt. Kirjoitettu kieli puolestaan on tyypillisesti 

vakiintunutta ja huolellisesti jäsentynyttä (Crystal 2001: 25–28.) Kirjoitettua kieltä siis 

säätelevät yleiskielen normit, kun taas puhekieli on vapaampaa. Internetin kieli sijoittuu 

kenties johonkin näiden kahden välimaastoon: ainakin sitä on usein luonnehdittu ”kirjoi-

tetuksi puheeksi” (Crystal 2001: 24–25). Keskustelupalstoilla kieli ei ole yhtä tarkkaan 

strukturoitua kuin kirjoitetun kielen muodot tavallisesti ovat, mutta se ei myöskään ole 

yhtä jaarittelevaa ja merkityksetöntä kuin tavallinen puhekieli voi olla (Crystal 2001: 

146–147). Voidaan siis ajatella, että internetin keskustelupalstoilla kieli on ikään kuin 

sekoitusta yleiskielestä ja puhekielestä. Keskustelupalstat ovat asynkronisia, eli 
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keskustelua ei tarvitse käydä reaaliajassa, vaan siihen voidaan liittyä ja palata milloin 

tahansa myöhemminkin (Crystal 2001: 11). 

 

Olen tehnyt Korpissa laajennettua sanahakua verbien vokaalivartaloisilla muodoilla *nä-

keä, *tekeä, *tulea, *meneä, *purea ja *surea ja poiminut hakutuloksista ne osumat, jotka 

kontekstin perusteella ovat A-infinitiivejä. Olen ottanut mukaan myös sellaiset tapaukset, 

joiden A-infinitiivisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Olen rajannut aineistostani pois sel-

laiset osumat, jotka johtuvat selkeästi kirjoitusvirheistä, sekä sellaiset, joissa vokaalivar-

taloinen muoto edustaa jotakin muuta lekseemiä (esimerkiksi *tulea voisi olla myös sub-

stantiivin tuli vokaalivartaloistunut partitiivimuoto). Aineistoon poimimani osumat olen 

eritellyt aluksi lekseemikohtaisesti ja sen jälkeen myös niiden syntaktisten tehtävien pe-

rusteella. Kerron aineiston rajauksesta ja käsittelystä tarkemmin luvussa 3. Hakuni tuot-

tivat yhteensä 817 osumaa, joista 408 päätyi aineistokseni.  

 

Olen suorittanut hakuni Korpin ”sana on”-vaihtoehdolla. Korpissa on mahdollista käyttää 

myös ”sana sisältää”-vaihtoehtoa, jolloin sananmuoto katkaistaan ja haku tuottaa kaikki 

osumat, joissa katkaistu osa esiintyy. Koska en ole itse käyttänyt tätä vaihtoehtoa, on 

huomioitava, että omasta aineistostani ei löydy lainkaan A-infinitiivin translatiiveja tai 

liitepartikkelin sisältäviä muotoja. Mielenkiinnosta suoritin kuitenkin muutamia koe-

hakuja, joissa käytin katkaistuja sananmuotoja (esimerkiksi näkeäkse-, tekeäkse- ja su-

reap-). Vokaalivartaloistuneita A-infinitiivin translatiiveja löytyi hakusanoillani lähes 

kaikista tutkimistani verbeistä, liitepartikkelin sisältäviä muotoja sen sijaan oli vaikeampi 

löytää. Vaikka nämä muodot jäivätkin tutkielmani ulkopuolelle, mahdollisen jatkotutki-

muksen kannalta on oleellista huomioida, että niitä kuitenkin esiintyy. 
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2. TEORIA 

 

2.1. Morfologisista muutoksista 

 

Toistaiseksi tutkimus vokaalivartaloiden yleistymisestä liittyy pitkälti ilmiön kartoittami-

seen eikä varsinaisesti pohjaudu mihinkään tiettyyn teoriaan. Kyse on kuitenkin morfo-

logisen muutoksen ilmentymästä. Morfologisia muutoksia ja analogiaa on tarkastellut 

muun muassa David Fertig (2013) teoksessaan Analogy and morphological change, ja 

myös fennistiikassa morfologisiin muutoksiin keskittyvää tutkimusta on tehty aiemmin. 

Esimerkiksi Olli Kuparinen (2015, 2018) on tutkinut infinitiivien muutosta ja variaatiota 

Helsingin puhekielessä 1970-luvulta 2010-luvulle. Kuparisen tutkimus on teorialtaan so-

siolingvististä sekä kognitiiviseen kielitieteeseen ja konstruktiokielioppiin nojaavaa, ja 

hän on tarkastellut tutkimaansa muutosta myös analogian kannalta (Kuparinen 2015: 23, 

30). Kuparisen tutkimus onkin oman tutkielmani kannalta oleellinen, sillä hän on tutkinut 

myös A-infinitiiviä. 

 

Kuparisen (2018) mukaan Helsingin puhekielessä on havaittavissa niin sanotun lyhyen 

infinitiivin yleistymistä: lyhyt infinitiivi on ikään kuin yleisinfinitiivi, joka on A-infinitii-

vistä ja MA-infinitiivin illatiivista yhdistynyt samanmuotoinen variantti. Esimerkiksi A-

infinitiivistä pelata ja MA-infinitiivin illatiivista pelaamaan on muotoutunut lyhyt infini-

tiivi pelaa. Lyhyt infinitiivi eroaa toistaiseksi lähtöinfinitiiveistään lähinnä muodollisesti, 

eikä niiden merkityksessä ole juurikaan eroa. Toistaiseksi lyhyt infinitiivi ei ole kuiten-

kaan vakiintunut morfologisesti tietynlaiseksi, vaan se on pitkälti lähtöinfinitiiveihinsä 

kiinnittynyt. Lyhyen infinitiivin yleistymisen taustalla on tiettyjä äänteenmuutoksia, ja 

myöhemmin myös analoginen mallivaikutus on lisännyt yleisyyttä entuudestaan. (Kupa-

rinen 2018.)  

 

Vokaalivartaloiden yleistyminen on pitkälti analoginen prosessi. Kielitieteessä analogi-

alla tarkoitetaan tavallisesti kielessä tapahtuvaa muutosta, joka ei synny äänteenmuutos-

ten vaikutuksesta, vaan ottamalla muodollisesti mallia jostakin toisesta kielimuodosta 

(TTP s.v. analogia). Fertigin (2013) mukaan analoginen muodoste on kielenkäyttäjän 

tuotos, joka muodostetaan samaan kielen järjestelmään kuuluvan osan (esimerkiksi sanan 

tai lausekkeen) morfologisen muodon perusteella. Analogiset innovaatiot puolestaan ovat 

analogisia muodosteita, jotka jollain tavalla poikkeavat nykyisten normien mukaisesta 
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kielestä. Morfologiassa tällainen poikkeavuus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokin 

kielellinen elementti, esimerkiksi sananmuoto, voidaan nähdä kielessä korkeintaan mah-

dollisena, mutta ei kuitenkaan kieleen varsinaisesti kuuluvana muotona. (Fertig 2013: 4.) 

Vokaalivartaloistuneet A-infinitiivimuodot voidaan nähdä tällaisena innovaationa, sillä 

muodot eivät ainakaan toistaiseksi kuulu sellaisenaan normitettuun yleiskieleen. Esimer-

kissä (1) nähdä-verbin A-infinitiiviä on käytetty vokaalivartaloisena: 

 

(1) Äiti on erinomaisen taitava manipuloimaan toisia ihmisiä, olen saanut sen 

näkeä ja kokea aika monta kertaa. 

 

Kuka tahansa suomenkielinen todennäköisesti ymmärtää *näkeä-sananmuodon merki-

tyksen esimerkissä (1), vaikka kieli ei norminmukaista olekaan. Muoto on siis periaat-

teessa mahdollinen, mutta ei kuitenkaan varsinaisesti kuulu kieleen. Virkkeen perusteella 

voisi päätellä, että kirjoittaja on ollut erityisen altis tuottamaan vokaalivartaloisen muo-

don analogisesti: nähdä-verbin taivutusmuodoista useimmat ovat vokaalivartaloisia, 

mikä on mahdollisesti motivoinut käyttämään vokaalivartaloa myös A-infinitiivissä. Voi 

myös olla, että kirjoittaja on ottanut mallia kokea-verbistä. Mikäli nähdä-verbiä olisi käy-

tetty yksinään, kirjoittaja olisi saattanut tuottaa siitä norminmukaisenkin muodon. Kokea-

verbin rinnalla *näkeä-muoto on kuitenkin voinut kuulostaa oikeammalta kuin normin-

mukainen nähdä, jonka A-infinitiivin tunnus on aivan erilainen. 

 

 

2.2. Vokaali- ja konsonanttivartaloista 

 

Kaikilla suomen kielen taipuvilla lekseemeillä on vokaalivartalo eli sanavartalo, joka 

päättyy lyhyeen tai pitkään vokaaliin tai diftongiin. Joillakin lekseemeillä voi olla kaksi 

erilaista vokaalivartaloa: vahva vokaalivartalo (käte+nä) ja heikko vokaalivartalo 

(käde+n), mikä on seurausta astevaihtelusta. (Koivisto 2013: 101–102.) Lekseemejä, 

joilla on vain vokaalivartalo (tai kaksi erilaista vokaalivartaloa), kutsutaan yksivartaloi-

siksi (VISK 2008 § 55). 

 

Joillakin lekseemeillä on vokaalivartalon lisäksi myös konsonanttivartalo. Tällaisia lek-

seemejä kutsutaan kaksivartaloisiksi (VISK 2008 § 55). Konsonanttivartalo päättyy fo-

neemiin t, s, n, l, r tai h, ja siihen liittyvä suffiksi on konsonanttialkuinen. Nomineilla 
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konsonanttivartalo selviää taivuttamalla lekseemiä yksikön partitiivissa (las+ta): mikäli 

konsonanttivartaloa ei ole tässä muodossa, sitä ei ole lainkaan. Verbeillä konsonanttivar-

talo selviää esimerkiksi imperatiivin 3. persoonan muodosta (teh+köön). (Koivisto 2013: 

105–110.) Imperatiivin lisäksi muita verbien konsonanttivartaloisia muotoryhmiä ovat 

aktiivin potentiaalin preesensmuodot, passiivimuodot, A- ja E-infinitiivit sekä NUT- ja 

TU-partisiipit. (Koivisto 2013: 105–110.)  

 

Useimmat taivutustunnukset liittyvät nimenomaan lekseemin vokaalivartaloon (Koivisto 

2013: 101). Kaksivartaloisuus siis lisää lekseemin morfologista kompleksisuutta, mikä 

on osaltaan vaikuttanut myös vokaalivartaloistumiseen. Konsonanttivartalot ovat ennen 

olleet kielessä nykyistä yleisempiä, ja niiden oletetaan syntyneen sisäheiton aiheuttamana 

alkuperäisistä vokaalivartaloista jo ennen varhaiskantasuomen aikaa. Aluksi muutos on 

koskenut e-vartaloisia sanoja, ja myöhemmin se on analogisesti levinnyt jonkin verran 

myös a- ja ä-vartaloisiin sanoihin. (Hakulinen 1979: 80–82.)  

 

Klaus Laalo (2011) on teoksessaan Lapsen varhaiskielioppi ja miniparadigmat tutkinut 

vokaali- ja konsonanttivartaloisuutta lapsenkielen kolmessa eri kehitysvaiheessa: esimor-

fologian vaiheessa, varhaismorfologian vaiheessa ja morfologian jäsentymisvaiheessa 

(Laalo 2011: 225–226). Tutkimuksessa on ollut mukana kaksi pääinformanttia, joiden 

lapsenkieltä on tutkittu nauhoitusten ja päiväkirjamuistiinpanojen avulla (Laalo 2011: 

20). Esittelen seuraavaksi lyhyesti nämä kolme kehitysvaihetta vokaali- ja konsonantti-

vartaloiden näkökulmasta ja kerron myös, millaisia sanavartaloita Laalon informantit 

ovat tuottaneet A-infinitiivimuodoissa. 

 

Esimorfologian eli esikieliopin leksikaalis-luettelomaisessa vaiheessa lapsi toistaa mui-

den puheesta omaksumiaan sananmuotoja. Tässä vaiheessa lapsi ei itse prosessoi käyttä-

miään muotoja, sillä ne ovat muilta kuultuja: kielessä on tällöin mukana myös muilta 

opittuja konsonanttivartaloisia muotoja. (Laalo 2011: 225.) Varhaismorfologian eli var-

haiskieliopin vaiheessa morfologinen järjestelmä ja samalla erilaiset taivutussuhteet al-

kavat hahmottua, mistä johtuen lapsi alkaa puheessaan konstruoida erilaisia muotoja. 

(Laalo 2011: 225–226.) Morfologian jäsentymisvaiheessa lapsi opettelee tuntemaan tai-

vutusjärjestelmän yleisimmät lainalaisuudet ja periaatteet ja pyrkii käyttämään kielessään 

mahdollisimman säännöllisiä muotoja. Tavanomaista on, että lapsi oppii ensin yleisim-

mät vartalo- ja päätevariantit, ja taivutusjärjestelmän poikkeuksia aletaan hahmottaa vasta 
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myöhemmin. Näin ollen lapsi suosii puheessaan tyypillisesti vokaalivartaloisia muotoja, 

sillä suomen kielessä vokaalivartalot ovat konsonanttivartaloita yleisempiä ja samalla 

lapsenkielen kannalta läpinäkyvämpiä. (Laalo 2011: 226–227.) 

 

Laalon mukaan verbien vokaalivartaloilla on vahva asema lapsen kielitajussa heti alusta 

alkaen, sillä lapsen käyttämät ensimmäiset verbinmuodot ovat tyypillisesti yksikön 2. 

persoonan imperatiivi ja yksikön 3. persoonan indikatiivi, jotka ovat aina vokaalivarta-

loisia (Laalo 2011: 236). Yksi Laalon informanteista käytti kielessään produktiivisesti 

vokaalivartaloisia A-infinitiivejä, esimerkiksi muotoja *juoksea, *kuolea, *luulea, *nä-

keä, *paranea, *purea ja *surea. Muotoja esiintyi erityisesti yhden ja neljän ikävuoden 

välillä, mutta satunnaisesti vielä sen jälkeenkin. (Laalo 2011: 242.) Toisen informantin 

puheessa vokaalivartaloisia A-infinitiivimuotoja esiintyi vähemmän kuin muissa verbien 

muotoryhmissä. Kuitenkin esimerkiksi purra-verbin muotoja *purea ja *puree esiintyi 

jopa viidenteen ikävuoteen asti, vaikka muissa verbeissä vokaalivartaloiset A-infinitiivit 

olivat kadonneet neljänteen ikävuoteen mennessä. (Laalo 2011: 249–250.) 

 

A-infinitiivien osalta vokaalivartaloiden suosimista konsonanttivartaloiden sijaan voi 

Laalon (2011) mukaan selittää esimerkiksi se, että vokaalivartaloon voi aina liittää suf-

fiksin -A. Sen sijaan konsonanttivartaloon liitettävässä suffiksissa on assimilaation vuoksi 

paljon variaatioita (esimerkiksi pur+ra, tul+la, men+nä). Vokaalivartaloinen *purea on 

siis lapselle todennäköisesti yksiselitteisempi ja selkeämpi muoto kuin purra, joka on as-

similaation takia suffiksiltaan hämärämpi ja vaikeammin tunnistettavissa. (Laalo 2011: 

242.) 

 

Konsonanttivartaloiden väistymistä on havaittu myös murteissa, ja esimerkiksi potenti-

aalin kohdalla yksi syy vokaalivartaloistuneiden muotojen syntyyn on yleisgeminaatio. 

Esimerkiksi tulla-verbin yksikön 3. persoonan indikatiivimuoto on yleisgeminoituneena 

tullee, siis samanmuotoinen kuin yksikön 3. persoonan potentiaalimuotokin. Muodot on 

täytynyt erottaa toisistaan jotenkin, ja yksi tapa on ollut potentiaalin tunnuksen liittäminen 

verbin vokaalivartaloon. (Forsberg 1998: 152.)  
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2.3. A-infinitiivistä 

 

A-infinitiivi on infiniittinen verbinmuoto, jolla on lyhyt muoto (nähdä) ja translatiivi 

(nähdäkseen). Lyhyttä muotoa nimitetään myös perusmuodoksi, ja sitä käytetään esimer-

kiksi verbien hakumuotona sanakirjoissa. (VISK 2008 § 493.) Tarkastelen tutkielmassani 

nimenomaan verbien lyhyitä A-infinitiivejä. Koska en ota tutkielmassani huomioon trans-

latiivimuotoja, tutkielmassani A-infinitiivi tarkoittaa nimenomaan lyhyttä muotoa. A-in-

finitiiviä on perinteisesti nimitetty myös 1. infinitiiviksi (VISK 2008 § 120), ja esimer-

kiksi Laalo (2011) on käyttänyt tätä nimitystä tutkimuksessaan. Itse en kuitenkaan käytä 

tutkielmassani tätä nimitystä. Esittelen tässä luvussa keskeisimpiä A-infinitiivin syntak-

tisia tehtäviä, joiden oletan esiintyvän myös omassa aineistossani.  

 

A-infinitiivin tunnuksessa esiintyy morfofonologista vaihtelua verbin sanavartalosta riip-

puen. Yksivartaloisilla verbeillä tunnus liittyy (vahvaan) vokaalivartaloon (ks. luku 2.2.). 

Lyhyeen vokaaliin päättyvän vartalon jäljessä tunnus on -A ja pitkän vokaalin jäl-

jessä -dA. Kaksivartaloisilla verbeillä infinitiivin tunnus liittyy konsonanttivartaloon. s-

vartaloisilla verbeillä tunnus on tällöin muotoa -tA, muilla verbeillä tunnus assimiloituu 

sanavartalon loppukonsonantin kanssa ja on muotoa -lA, -rA tai -nA. Sanavartalon ja tun-

nuksen rajakohta on epäselvä VtA-muotoisilla verbeillä (esimerkiksi hypät+ä ~ hypä+tä). 

(VISK 2008 § 120.) 

 

A-infinitiivi on perusmuodoltaan syntaktisesti monikäyttöinen ja esiintyy muun muassa 

erilaisissa verbiketjuissa. Verbiketju on kahden tai useamman verbin muodostama predi-

kaatti, jossa infinitiivi liittyy modaaliseen ja muuhun abstraktiin verbiin (esimerkiksi 

saattaa olla). Verbit, johon infinitiivit liittyvät, kvalifioivat jollain tavalla asiaintiloja. 

(VISK 2008 § 493–496.) Tyypillinen esimerkki verbiketjusta on nesessiivirakenne, jossa 

A-infinitiivin perusmuoto liittyy nesessiiviverbiin (esimerkiksi Minun täytyy tehdä ruo-

kaa.). (VISK 2008 § 505.)   

 

Verbiketjujen lisäksi A-infinitiivilauseke toimii myös lauseen subjektina (Oli virhe 

[syödä jäätelöä].) ja objektina (Haluaisin [syödä jäätelöä].). Se voi toimia myös määrit-

teenä substantiiville (Minulla on tarkoitus [syödä jäätelöä].), adjektiiville (Jäätelöä on 

kiva [syödä].) ja verbille (Jäätelöä minulla ei ole [antaa].). Lisäksi A-infinitiivilauseke 

voi esiintyä interrogatiivisena (En tiedä [mitä syödä].) ja relatiivisena (Olisipa jäätelöä, 



11 

 

[jota syödä].) lausekkeena sekä verbiliitossa (Olin vähällä [syödä jäätelöä].). (VISK 

2008 § 493.)  

 

A-infinitiivi esiintyy tyypillisesti siten, että se on jossain määrin sidoksissa finiittiverbiin. 

Laura Visapää (2008) on kuitenkin väitöskirjassaan osoittanut, että A-infinitiivilausek-

keet voivat esiintyä myös irrallisina, syntaktisesti itsenäisinä konstruktioina. Tällaisessa 

konstruktiossa A-infinitiiviä ei siis voi tulkita osaksi lähiympäristön finiittirakennetta. 

Määritellessään itsenäisiä konstruktioita Visapää on tarkastellut infinitiivilausekkeen 

suhdetta sitä edeltävään ja seuraavaan finiittirakenteeseen. Lisäksi hän on tarkastellut, 

missä sijamuodossa infinitiivilausekkeen objekti esiintyy: itsenäisessä konstruktiossa to-

taaliobjekti on sijamuodoltaan nominatiivissa (esim. Toivottavasti saan joskus matkustaa. 

Nähdäpä Eiffel-torni omin silmin!). Vaikka infiniittisen ja finiittisen rakenteen välille 

voisi periaatteessa paikantaa syntaktisen suhteen, objektin sija voi osoittaa, ettei tällaista 

kytköstä ole. (Visapää 2008: 29–32.)  

 

Finiittiverbin kanssa esiintyessään A-infinitiivi on sidoksissa siihen myös merkityksel-

tään: finiittiverbin tempus kytkee infinitiivilausekkeen kuvauksen puhetapahtuman ai-

kaan (Visapää 2008: 108). Itsenäisissä A-infinitiivikonstruktioissa merkitys hahmottuu 

kuitenkin eri tavalla, sillä infinitiivi ei ole syntaktisesti sidoksissa finiittiverbiin. Itsenäi-

sissä konstruktioissa infinitiivien kuvaamat asiaintilat ikään kuin käsitteistetään ajatto-

miksi kokonaisuuksiksi, ”joihin on pääsy vain käsitteistäjän nykyhetkeen kytkeytyvän 

prosessointiajan yksittäisen hetken kautta.” (Visapää 2008: 137.) 

 

On havaittu, että A-infinitiivissä vokaalivartaloistuminen tuntuu olevan muita muotoryh-

miä hitaampaa. Palviaisen ja Västin (2018) kyselytutkimuksessa informantit arvioivat 

olla-verbin vokaalivartaloista muotoa *olea, ja lähes kaikki informantit kokivat sen täysin 

epäluontevaksi sekä yksinkertaisessa että rinnakkaismuotojen monivalinnassa (Palviai-

nen & Västi 2018). Myös Liukkosen (2018) tutkimuksessa *olea-muoto osoittautui mo-

nivalintatestissä kaikkein vähiten luontevaksi, ja elisitaatiossa vokaalivartaloisia A-infi-

nitiivejä (*meneä, *tulea, *panea) informantit eivät tuottaneet lainkaan (Liukkonen 2018: 

10–15). Vokaalivartaloisia NUT- ja TU-partisiippimuotoja *purenut ja *surettu pidettiin 

molempien tutkimusten monivalintatesteissä selvästi A-infinitiivejä luontevampina (Pal-

viainen & Västi 2018; Liukkonen 2018: 13–15).  

 



12 

 

Yksi syy ilmiön hitaaseen etenemiseen A-infinitiivissä voisi olla muotoryhmän yleisyys. 

Yksi Palviaisen ja Västin (2018) tutkimuksen alkuperäisistä hypoteeseista on, että vokaa-

livartalo on sitä todennäköisempi, mitä harvinaisempi yleisen lekseemin muotoryhmä on 

käytössä. Aineistojen perusteella on kuitenkin havaittu, että kyseinen hypoteesi ei näytä 

pitävän paikkaansa. (Palviainen & Västi 2018.) A-infinitiivien osalta hypoteesissa voisi 

kuitenkin olla jotain perää. A-infinitiivi on hyvin yleisessä käytössä oleva muotoryhmä, 

jota käytetään yleisesti verbeistä puhuttaessa, ja se on myös esimerkiksi verbiketjujen 

tavallisin infinitiivi (VISK 2008 § 493). Voisi siis olettaa, että näin tavallisessa muoto-

ryhmässä norminmukaisten muotojen käyttö on kielessä niin pitkälle juurtunutta, ettei 

poikkeuksia omaksuta kovinkaan helposti.  

 

Varmaa kuitenkin on, että muutos on meneillään myös A-infinitiivissä, vaikka se hidasta 

onkin. Kärkkäinen (2018) on tutkinut kandidaatintutkielmassaan panna-verbin vokaali-

vartaloistumista, ja hänen aineistossaan vokaalivartalot edustuivat 15:ssä eri muotoryh-

mässä, joista A-infinitiivimuodolla *panea oli eniten esiintymiä. (Kärkkäinen 2018: 9–

10.) On siis varmasti myös lekseemikohtaista, kuinka luontevana vokaalivartaloinen A-

infinitiivimuoto koetaan.  
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3. ANALYYSI 

 

Analysoin aineistoani kahdesta eri näkökulmasta. Ensiksi selvitän, löytyykö vokaalivar-

taloisia A-infinitiivejä enemmän yleisemmillä vai harvinaisemmilla perussanaverbeillä. 

Tilastoin, kuinka suuren määrän osumia haku tuotti jokaisesta verbistä ja kuinka monet 

näistä osumista ovat A-infinitiivejä. Otan analyysissani huomioon myös ne tapaukset, 

joiden A-infinitiivisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Tarkastelen aineistoani siis lekseemi-

kohtaisesti. 

 

Lisäksi lähestyn aineistoani syntaktisesta näkökulmasta. Olen eritellyt verbikohtaisesti 

aineistoni A-infinitiivit niiden syntaktisten tehtävien perusteella. Tarkastelen erikseen jo-

kaista aineistossa esiintyvää syntaktista tehtävää, ja havainnollistan kaavioiden ja taulu-

koiden avulla, kuinka suuri esiintyvyys tutkimillani verbeillä on kyseisessä tehtävässä. 

Tavoitteeni on selvittää, ovatko tietyt syntaktiset tehtävät korosteisempia vokaalivartaloi-

den osalta ja onko vokaalivartaloisten muotojen käyttäminen näin ollen todennäköisem-

pää tietynlaisissa syntaktisissa rakenteissa. Toisaalta vasta vokaali- ja konsonanttivarta-

loisia muotoja keskenään vertailemalla saisi lopullisemman varmuuden siihen, ovatko 

tietyt syntaktiset rakenteet vokaalivartaloiden osalta todennäköisempiä. 

 

Olen rajannut aineistostani pois selvästi kirjoitusvirheelliset muodot, jotka edustavat sel-

keästi muita lekseemejä tai tarkastelemieni lekseemien muita sananmuotoja. Tekemäni 

haku tuotti myös sellaisia osumia, joissa verbi on todennäköisimmin kirjoitettu tarkoituk-

sellisesti väärin. Esimerkissä (2) *näkeä esiintyy virkkeessä, jossa on ilmeisesti yritetty 

imitoida suomea äidinkielenään puhumatonta henkilöä. Olen rajannut myös tällaiset ta-

paukset pois aineistostani, koska tarkoituksenani on löytää mahdollisimman luonnolli-

sesti ja impulsiivisesti tuotettuja vokaalivartaloistuneita muotoja. 

 

(2) Afrikka näkeä nälkä jano ja suomi lapsi haukku kesä keitto. Menkkä suomi 

kakra afrikka katsoman. Hyvä ruoka koulu täälä! 

(3) Nähdä, ei näkeä. :) 

 

Haku tuotti myös viestejä, joissa kirjoittaja on vastannut toiselle kirjoittajalle ja kopioinut 

vokaalivartaloisen muodon myös omaan kommenttiinsa esimerkiksi korjaustarkoituk-

sessa, kuten esimerkissä (3). Nämäkin tapaukset olen rajannut pois, koska muotoa ei ole 

käytetty kielessä aidosti. Joitakin viestejä löytyi Korpista täysin samanlaisina useaan 
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kertaan, joten tällaisissa tapauksissa olen ottanut vain yhden osuman aineistooni ja rajan-

nut muut pois. 

 

 

3.1. Verbikohtaisia havaintoja 

 

Aloitin aineistonkeruun tekemällä Korpissa laajennettua sanahakua tutkimieni verbien 

vokaalivartaloisilla muodoilla. Haut tuottivat yhteensä 817 osumaa, joista aineistooni 

päätyi lopulta 408. Ylilauta-sivuston korpus tuotti kolme kappaletta aineistooni sopivia 

osumia, loput osumat ovat Suomi24-korpuksista. 

 

Kuvioon 1 olen tilastoinut verbien yleisyysjärjestyksessä kaikki hakusanojeni tuottamat 

osumat sekä niiden joukosta erittelemäni varmat ja mahdolliset A-infinitiivit. Mahdolli-

silla A-infinitiiveillä tarkoitan muotoja, jotka voisivat kontekstin perusteella olla A-infi-

nitiivin lisäksi muitakin muotoja. Tällaisia muotoja tuottivat nähdä- ja tulla-verbit. Var-

mat A-infinitiivit olen merkinnyt sinisellä, mahdolliset A-infinitiivit oranssilla ja muut 

osumat harmaalla värillä. Sinisellä ja oranssilla merkityt osumat ovat siis osa aineistoani, 

harmaalla merkityt on rajattu pois. Palkeissa näkyy lisäksi kaikkien osumien lukumäärät. 

 

 

KUVIO 1. Hakusanojeni tuottamat vokaalivartaloiset A-infinitiivit, mahdolliset A-infini-

tiivit ja muut osumat. 
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Kuviosta 1 voi havaita, että eniten vokaalivartaloisia A-infinitiivimuotoja esiintyy aineis-

tossani nähdä- ja surra-verbeillä. Kolmanneksi eniten A-infinitiivejä esiintyy purra-ver-

billä ja neljänneksi eniten tehdä-verbillä. Peränpitäjinä ovat tulla- ja mennä-verbit.  

 

Tulla-verbin vokaalivartaloistunut muoto *tulea tuotti toiseksi eniten osumia, jopa 248 

kappaletta. Osumista kuitenkin vain 3 osoittautui A-infinitiiveiksi, ja näistäkin vain yksi 

oli varma A-infinitiivi. Muut osumat olivat suurimmaksi osaksi kirjoitusvirheellisiä tu-

kea-verbejä, substantiivin tuki partitiivimuotoja sekä tulla-verbin finiittimuotoja, kuten 

yksikön kolmannen persoonan tulee. Seuraavat esimerkit ovat tapauksia, joissa *tulea-

muodon A-infinitiivisyydestä ei ole täyttä varmuutta: 

 

 (4)  ite oon 14, spermaa rupes tulea jälkee 11v, 

 (5) Päivän proteiinisaantia voi siis hyvin tulea jauhoista 

 

Esimerkissä (4) *tulea esiintyy verbiketjussa, ja mikäli finiittiverbinä olisi alkaa, muoto 

olisi selvemmin tunnistettavissa A-infinitiiviksi. Verbi ruveta saa kuitenkin verbiketjussa 

infinitiivikseen aina MA-infinitiivin (VISK 2008 § 496), joten muotoa ei voi aukottomasti 

pitää A-infinitiivinä. Toisaalta ei voida olettaa, että kirjoittaja on tietoinen siitä, kuinka 

infinitiivien syntaktinen jakautuminen verbiketjuissa toimii. On myös mahdollista, että 

kirjoittaja on tavoitellut muotoa tulee, jolloin kyseessä olisi puhekielessä yleistyvä lyhyt 

infinitiivi (ks. luku 2.1.). Esimerkissä (5) *tulea voisi kontekstin perusteella edustaa joko 

tulla- tai tukea-verbin A-infinitiiviä. Partitiivimuotoinen lauseke proteiinisaantia viittaisi 

siihen, että kirjoittaja on tavoitellut tukea-verbiä. Toisaalta partitiivi olisi mahdollinen 

myös tulla-verbin yhteydessä, joten tapausta on pidettävä mahdollisena tulla-verbin vo-

kaalivartaloisena A-infinitiivinä.  

 

*Tekeä tuotti 32 osumaa, joista 16 kappaletta osoittautui A-infinitiiveiksi ja loput 16 

muiksi muodoiksi. Pois rajatuista osumista 7 oli tarkoituksella väärin kirjoitettuja ja loput 

muita kirjoitusvirheellisiä muotoja, kuten yksikön kolmannen persoonan finiittimuotoja. 

Tutkimistani verbeistä mennä tuotti vähiten osumia, vain 19 kappaletta. Mennä-verbillä 

myös vokaalivartaloisten A-infinitiivien määrä osoittautui kaikkein vähäisimmäksi, sillä 

osumien joukossa oli vain 2 A-infinitiiviä. Loput 17 osumaa olivat tarkoituksella väärin 

kirjoitettuja muotoja sekä mennä- ja menettää-verbien kirjoitusvirheellisiä variantteja.  
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Nähdä-verbin vokaalivartaloinen muoto *näkeä tuotti yhteensä 268 osumaa, joista 222 

oli varmoja A-infinitiivejä ja 11 mahdollisia A-infinitiivejä. *Näkeä-muoto tuotti myös 

eniten tarkoituksella väärin kirjoitettuja muotoja sekä vastausviestejä alkuperäiselle kir-

joittajalle. Pois rajattujen joukossa oli myös muutamia kirjoitusvirheellisiä nähdä-verbin 

VA-partisiippeja, yksikön kolmannen persoonan finiittimuotoja ja näkyä-verbin A-infi-

nitiivejä. Esimerkki (6) on yksi aineistoni epävarmoista tapauksista, jossa *näkeä-muoto 

voisi olla nähdä-verbin vokaalivartaloinen A-infinitiivi tai kirjoitusvirheellinen näkyä-

verbin A-infinitiivi. 

 

(6) Asuntomessualueella Klippingissä nuorten ja vammaisten vuokrakerrostalot 

ovat täynnä, muista (ei omakotitaloalue) ehkä noin 40% asuttuja. Alkaa siellä 

pikkuhiljaa näkeä elämää. 

 

Muoto *purea tuotti 138 osumaa, joista 49 oli A-infinitiivejä. Muut osumat olivat selke-

ästi kirjoitusvirheitä tai muuta lekseemiä koskevia, esimerkiksi taivutusmuotoja englan-

ninkielisestä sanasta pure, substantiivin pyre norminvastaisia muotoja sekä purkaa-ver-

bin muotoja. Surra-verbin vokaalivartaloinen muoto *surea tuotti 112 osumaa, joista A-

infinitiivejä oli 105 kappaletta eli toiseksi eniten koko aineistossani. Loput osumat edus-

tivat muita lekseemejä, esimerkiksi adjektiivia surkea. Viesteistä kaksi oli kirjoitettu kah-

teen kertaan, joten jätin niistä aineistooni vain yhdet osumat. 

 

Hypoteesini mukaan vokaalivartaloistuneita A-infinitiivejä esiintyisi aineistossani enem-

män harvinaisemmissa kuin yleisimmissä perussanoissa. Tässä vaiheessa voidaankin 

huomata, ettei hypoteesini ainakaan täysin toteudu. Purra ja surra ovat tutkimistani pe-

russanaverbeistä harvinaisimpia ja keskenään yhtä yleisiä (ks. luku 1.1.). Mikäli hypotee-

sini pitäisi täysin paikkaansa, aineistossani pitäisi esiintyä eniten juuri näiden verbien vo-

kaalivartaloistuneita muotoja. *Purea-muotoisia A-infinitiivejä esiintyy aineistossani 

kuitenkin vain 49 ja *surea-muotoisia 105 kappaletta. Pelkästään nähdä-verbillä esiinty-

miä sen sijaan on huomattavasti näitä enemmän. Toisaalta tulkintani pohjautuu ainoas-

taan Suomen kielen taajuussanastoon (Saukkonen ym. 1979), jossa keskustelupalstoja ei 

ole huomioitu. On siis mahdollista, että tutkimieni verbien yleisyysjärjestys ei ole kes-

kustelupalstoilla täysin sama. Myös korpuksen sisäinen suhteellinen yleisyys olisi siis 

varmistettava, ennen kuin hypoteesin voi sulkea kokonaan pois. 
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Suomen kielen taajuussanaston (Saukkonen ym. 1979) mukaan tutkimistani perussana-

verbeistä yleisin on tulla ja toiseksi yleisin tehdä (Saukkonen ym. 1979: 41). Kuten ku-

viosta 1 voi huomata, yleisimmillä perussanoilla vokaalivartaloistuneita A-infinitiivejä 

esiintyy aineistossani siis hyvin vähän. Mennä- ja nähdä-verbit ovat tutkimistani ver-

beistä kolmanneksi ja neljänneksi yleisimmät, ja yleisyydeltään myös hyvin lähellä toisi-

aan: mennä on järjestysnumeroltaan 68 ja nähdä 69 (Saukkonen ym. 1979: 42). Tämän 

vuoksi onkin kiinnostavaa, että *meneä-muoto esiintyy aineistossani vain kahdesti, kun 

taas *näkeä-muodolla esiintymiä on jopa 233 kappaletta. Koska verbit eivät poikkea toi-

sistaan yleisyydeltään kovin merkittävästi, voisi luulla, että niiden vokaalivartaloistunei-

den A-infinitiivien esiintymät olisivat lähempänä toisiaan myös aineistossani.  

 

Aineistoni osoittaa, että harvinaisemmissa perussanaverbeissä purra ja surra esiintyy 

enemmän vokaalivartaloisia A-infinitiivejä kuin yleisemmissä perussanoissa tehdä, tulla 

ja mennä. Voitaisiin siis päätellä, että tutkimieni verbien osalta vokaalivartaloistuminen 

on harvinaisemmissa perussanoissa ainakin yleisempää kuin kaikkein tavallisimmissa pe-

russanoissa. On kuitenkin huomionarvoista, että nähdä-verbin vokaalivartaloistunut va-

riantti *näkeä esiintyi aineistossani ylivoimaisesti eniten, vaikka verbi on tutkimistani 

verbeistä neljänneksi yleisin. Aineistoni perusteella ei siis voida tehdä liian yleistäviä 

päätelmiä siitä, että vokaalivartaloistuminen olisi harvinaisemmissa perussanoissa ylei-

sempää myös A-infinitiiveissä.  

 

 

3.2. Syntaktiset tehtävät 

 

Seuraavaksi tarkastelen, missä syntaktisissa tehtävissä vokaalivartaloistuneet A-infinitii-

vit esiintyvät aineistossani. Luvussa 3.1. huomioin nähdä- ja tulla-verbien epävarmat A-

infinitiivitapaukset erikseen, mutta syntaktisessa analyysissa en ole tehnyt niin, vaan var-

mat ja mahdolliset A-infinitiivit on käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Kaavioihin ja taulu-

koihin olen merkinnyt tutkimani verbit niiden yleisyysjärjestyksessä. 

 

Syntaktinen analyysi osoittautui monella tapaa haasteelliseksi. Useat A-infinitiiviraken-

teet olivat syntaktisesti monitulkintaisia, mikä vaikeutti analyysin tekemistä. Lisäksi jou-

duin jättämään neljä aineistoni *näkeä-muotoista esiintymää kokonaan pois, sillä lausei-

den kokonaisrakenne teki A-infinitiivin syntaktisesta analysoimisesta mahdotonta. 
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Vaikka kokonaisaineistossani onkin siis mukana 408 A-infinitiiviä, syntaktisessa analyy-

sissä niistä on mukana vain 404. Esimerkki (7) on tapaus, jossa A-infinitiiviä ei voi ana-

lysoida syntaktisesti. 

 

(7) Ero luulen on 95% naisen syytä näkeä oma itsensä, tietenkin miehissä on 

vikaa, tuskin samassa suhteessa.  

 

Tarkastelen seuraavaksi syntaktisia tehtäviä omissa alaluvuissaan. Yleisimmät aineistos-

sani esiintyvät tehtävät käsittelen kokonaan omissa luvuissaan, harvinaisemmat tehtävät 

olen yhdistänyt samaan lukuun. Kaksitulkintaiset tapaukset käsittelen omassa alaluvus-

saan.  

 

 

3.2.1. A-infinitiivi verbiketjussa 

 

Yleisin aineistoni syntaktisista tehtävistä on verbiketju. Verbiketju on kaksi- tai useam-

piverbinen predikaatti, jossa A-infinitiivi liittyy nesessiiviseen tai abstraktiin verbiin. 

Abstrakteja verbejä ovat muun muassa alkaa, ehtiä, saada, saattaa, taitaa ja voida, jotka 

ilmaisevat esimerkiksi asiaintilan mahdollisuutta, alkamista ja ilmenemistä. Nesessiivi-

verbejä puolestaan ovat esimerkiksi pitää, täytyä ja tarvita. (VISK 2008 § 496.) Esimer-

kissä (8) on tyypillinen verbiketju, joka on muodostunut alkaa-verbistä ja nähdä-verbin 

vokaalivartaloistuneesta A-infinitiivistä: 

 

 (8) Kun puhutaan narsismista, niin alkaa näkeä sitä jokapuolella. 

 

Kuvioon 2 olen merkinnyt, kuinka monta prosenttia verbiketju kattaa kunkin verbin kai-

kista syntaktisista tehtävistä. Sininen palkki kuvaa siis verbiketjujen määrää, harmaa 

palkki kaikkien muiden syntaktisten tehtävien määrää. Verbiketjussa esiintyviä vokaali-

vartaloisia A-infinitiivejä on aineistossani yhteensä 276 kappaletta, eli syntaktinen teh-

tävä kattaa yli puolet koko aineistoni A-infinitiiveistä. Verbiketjuja löytyy kaikista tutki-

mistani verbeistä. 
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KUVIO 2. Aineistoni vokaalivartaloistuneiden A-infinitiivien esiintyminen verbiket-

jussa. 

 

Kuviosta 2 voi havaita, että verbiketjujen esiintyminen on runsasta kaikissa tutkimissani 

verbeissä. Huomionarvoisia ovat erityisesti *tulea- ja *meneä-muodot, joiden osalta ver-

biketjujen osuus kaikista syntaktisista tehtävistä on 100 %. Verbiketju osoittautui aineis-

tossani siis verbien ainoaksi syntaktiseksi tehtäväksi. Myös purra-verbillä verbiketju on 

erityisen korosteinen rakenne, sillä se kattaa verbin syntaktisista tehtävistä 81 %. *Näkeä- 

ja *tekeä-muodot noudattavat samankaltaista käyrää, sillä kummankin verbin A-infinitii-

veistä 75 % esiintyy verbiketjussa. Tutkimistani verbeistä ainoastaan surra-verbin vokaa-

livartaloiset A-infinitiivit esiintyvät enemmän muissa syntaktisissa tehtävissä, ja verbi-

ketjujen osuus on vain 45 %.   

 

Suurin osa vokaalivartaloistuneista A-infinitiiveistä muodosti verbiketjun abstraktin ver-

bin kanssa, ja nesessiiviverbien esiintyminen on yleisesti ottaen vähäisempää. Taulukossa 

1 olen vertaillut, kuinka monta verbiketjua kukin A-infinitiivi on muodostanut abstraktien 

ja nesessiivisten verbien kanssa. 

 

 

 

 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

tulea tekeä meneä näkeä purea surea

Verbiketjut Muut tehtävät



20 

 

TAULUKKO 1. Verbiketjujen rakenteet aineistossani. 

 
Abstraktin verbin  

yhteydessä 

Nesessiiviverbin  

yhteydessä 

tulea 3 - 

tekeä 12 - 

meneä - 2 

näkeä 140 32 

purea 39 1 

surea 25 22 

Yhteensä 219 57 

 

Taulukosta 1 näkee, että aineistossani on verbikohtaisia eroja siinä, millaisessa verbiket-

jussa A-infinitiivi esiintyy. Tehdä- ja tulla-verbien vokaalivartaloiset A-infinitiivit eivät 

esiinny lainkaan nesessiiviverbien yhteydessä, ja purra-verbin 40 verbiketjusta vain yksi 

on nesessiivinen. Nähdä-verbi esiintyy abstraktin verbin yhteydessä 140 kertaa ja neses-

siiviverbin yhteydessä 32 kertaa, eli esiintyminen nesessiiviverbin yhteydessä on vähäistä 

suhteessa verbiketjujen kokonaismäärään. Mennä-verbin vokaalivartaloinen muoto ei 

puolestaan esiinny lainkaan abstraktien verbien yhteydessä. Surra-verbin osalta verbiket-

jujen rakenteet jakautuvat melko tasaisesti: abstraktin verbin sisältäviä verbiketjuja on 25 

ja nesessiivisiä verbiketjuja 22 kappaletta.    

 

Aineistoni verbiketjuissa esiintyvistä abstrakteista verbeistä yleisimpiä ovat alkaa (64 

esiintymää), voida (61 esiintymää) ja saada (37 esiintymää). Nesessiiviverbeistä yleisim-

mät ovat pitää (22 esiintymää) ja tarvita (18 esiintymää). Tutkimistani verbeistä surra 

poikkeaa muista siinä mielessä, että A-infinitiivi esiintyy alkaa-verbin yhteydessä vain 

kerran, kun taas nähdä-, tehdä- ja tulla-verbeillä esiintymiä on kokonaismäärään suh-

teutettuna huomattavasti enemmän. *Näkeä esiintyy alkaa-verbin kanssa 36 kertaa, *te-

keä 8 kertaa ja *tulea kerran. Voida-verbin kanssa *surea esiintyy kuitenkin jopa 11 ker-

taa (ks. esimerkki (9)). Mennä-verbi poikkeaa muista siinä mielessä, että sen molemmat 

A-infinitiivit muodostavat verbiketjun nimenomaan kannattaa-verbin kanssa, kun taas 

muilla tutkimillani verbeillä muut nesessiiviverbit ovat yleisempiä (ks. esimerkki (10)). 

 

(9) Kyllähän minäkin voisin surea muita ihmisiä jos valtio takaisi verorahoista 

minulle vuokrarahat ja sen verran rahaa ettei tarvitse leipäjonoon lähteä. 

 (10) Niin miettikää kaksikin kertaa kannattaako meneä Armeijaan. 
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3.2.2. A-infinitiivilauseke subjektina  

 

Aineistoni toiseksi yleisin yksittäinen syntaktinen tehtävä heti verbiketjun jälkeen on sub-

jekti. A-infinitiivilauseke voi toimia lauseen subjektina erilaisissa olla-verbillisissä lau-

seissa, tunnekausatiivilauseessa ja tiettyjen intransitiivisten verbien (esimerkiksi kestää 

ja riittää) yhteydessä. Infinitiivisubjekti esiintyy tavallisimmin predikatiivin tai predika-

tiiviadverbiaalin yhteydessä. Tyypilliset infinitiivisubjektin sisältävät lauseet ovat yleis-

täviä ja nollapersoonaisia, ja tavallisesti ehtona on, että lauseen predikoiva jäsen voi luon-

nehtia abstraktia asiaa. (VISK 2008 § 503–504.)  

 

Aineistossani esiintyy yhteensä 33 subjektina toimivaa vokaalivartaloista A-infinitiiviä. 

Olen merkinnyt aineistoni A-infinitiivisubjektien prosentuaalisen lukumäärän kaikista 

tutkimistani verbeistä kuvioon 3. Sininen palkki siis kuvastaa subjektien prosentuaalista 

osuutta vokaalivartaloisen A-infinitiivin syntaktisista tehtävistä, harmaa palkki muiden 

syntaktisten tehtävien osuutta. 

 

 

KUVIO 3. Aineistoni vokaalivartaloistuneiden A-infinitiivien esiintyminen osana sub-

jektia. 

 

Tutkimieni verbien A-infinitiiveistä ainoastaan *näkeä ja *surea esiintyvät aineistossani 

subjekteina toimivissa lausekkeissa, ja niidenkin prosentuaalinen osuus on vähäinen. 
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Subjekti kattaa nähdä-verbin osalta 9 % ja surra-verbin osalta 12 % syntaktisista tehtä-

vistä. Lähes kaikki infinitiivisubjektin sisältävät lauseet ovat olla-verbillisiä predikatiivi-

lauseita (ks. esimerkit (11) ja (13)), mutta mukana on myös yksi tunnekausatiivilause 

(esimerkki (12)). Lisäksi aineistossa on muutama tapaus, josta hallitseva predikaatti puut-

tuu kokonaan. Esimerkissä (14) kirjoittaja on todennäköisesti tavoitellut merkitykseltään 

olla-verbillistä predikatiivilausetta (on ihan vaikea näkeä), joten A-infinitiiviä voi pitää 

subjektina siinä mielessä, että kopulan voi tällaisissa tapauksissa tulkita puuttuvaksi. 

 

 (11) Sinkkumiehen suurin virhe on [surea vapaata elämää] 

 (12) ei ne niitä rakenteita näe (eikä niitä kiinostakakaan näkeä.) 

 (13) Biletyyppiä en ole myöskään, tarkoitus on näkeä ja seikkailla ,ei rellestää. 

 (14) Ihan vaikea [näkeä mitä juuri alkuvuonna on tapahtunut.] 

 

Aineistossani on muutamia tapauksia, joissa A-infinitiivin voisi mahdollisesti tulkita 

myös nesessiivirakenteeksi. Esimerkkiä (13) voi pitää siinä mielessä monitulkintaisena, 

että kirjoittaja olisi voinut tarkoittaa lauseen myös genetiivisubjektilliseksi: minun on 

tarkoitus näkeä ja seikkailla. Tällaisessa tapauksessa olla-verbi muodostaisi substantiivin 

tarkoitus kanssa kiteytyneen nesessiivisen predikaatin (VISK 2008 § 1582). Muita sa-

mantyyppisiä tapauksia aineistostani ovat esimerkin (14) kaltaiset lauseet, joissa on käy-

tetty adjektiiveja helppo tai vaikea. Lauseet ilmaisevat koettua arviota, ja genetiivisub-

jektin kanssa myös ne olisivat tulkittavissa nesessiivirakenteiksi (VISK 2008 § 1583). En 

kuitenkaan halua olettaa virkkeisiin mitään puuttuvaa, joten olen päätynyt tulkitsemaan 

tällaiset tapaukset subjekteiksi.  

 

 

3.2.3. A-infinitiivilauseke objektina 

 

A-infinitiivilauseke voi toimia objektina verbille tai verbille ja siihen liittyvälle predika-

tiiviadverbiaalille (VISK 2008 § 499). Objektina toimivia A-infinitiivilausekkeita esiin-

tyy aineistossani yhteensä 30, ja osumia löytyy tulla- ja mennä-verbejä lukuun ottamatta 

kaikista tutkimistani verbeistä. Objektina toimivien A-infinitiivilausekkeiden prosentu-

aaliset osuudet kaikista syntaktisista tehtävistä olen koonnut verbikohtaisesti kuvioon 4.  



23 

 

 

KUVIO 4. Aineistoni vokaalivartaloistuneiden A-infinitiivien esiintyminen osana objek-

tia. 

 

Kuviosta 4 näkee, että suhteellisesti eniten objektina toimii surra-verbin vokaalivartalois-

tunut A-infinitiivi *surea, jolla objektien osuus syntaktisista tehtävistä on 14 %. Sekä 

tehdä- että purra-verbillä objektien osuus syntaktisista tehtävistä on 12 %. *Näkeä-muoto 

sen sijaan esiintyy objektina huomattavasti muita vähemmän, sillä objektien osuus kai-

kista syntaktista tehtävistä on vain 3 %.  

 

(15) Tulevaisuuden tumpelot ei pärjää ilman sitä, eihän ne ossaa edes [pajupilliä 

tekeä.] 

(16) Annetaan [heidän surea] ja toipua rauhassa ilman hömppä-julkisuutta, se on 

varmasti kohtuullinen pyyyntö. 

 

Monet aineistoni infinitiiviobjekteista esiintyvät lauseissa, joissa infinitiivin subjektiksi 

tulkitaan lauseen hallitsevan verbin subjekti. Tällaisia infinitiivirakenteita kutsutaan sa-

masubjektisiksi. (VISK 2008 § 501.) Esimerkissä (15) hallitseva verbi on osata-verbin 

kieltomuoto, jonka subjekti on demonstratiivipronomini ne. Sama pronomini voidaan tul-

kita myös A-infinitiivin *tekeä subjektiksi. Infinitiivin subjekti on siis sama kuin lauseen 

hallitsevan verbin subjekti. 

 

Esimerkki (16) eroaa aiemmasta siinä, että A-infinitiiviobjektilla *surea on oma genetii-

visubjekti heidän. Tällaista rakennetta kutsutaan permissiivirakenteeksi. 
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Permissiivirakenteet ovat ainoita objektina toimivia infinitiivilausekkeita, joilla on oma 

subjekti. Muut rakenteet ovat siis samasubjektisia. Permissiivirakenteessa lauseen hallit-

sevana verbinä on antaa, sallia, suoda, luvata tai käskeä ja genetiivisubjekti edeltää infi-

nitiiviä. (VISK 2008 § 502.)  

 

 

3.2.4. A-infinitiivilauseke nominin määritteenä 

 

Yksi A-infinitiivilausekkeen syntaktisista tehtävistä on toimia nominin määritteenä. Sub-

stantiivia määrittäessään A-infinitiivi kuuluu osaksi substantiivilauseketta, jonka substan-

tiivi on tyypillisesti verbikantainen tai -korrelaatillinen tai muuten abstrakti (VISK 2008 

§ 506). Havaitsin aineistossani yhteensä 28 substantiivin määritteenä toimivaa A-infini-

tiivilauseketta. A-infinitiivilauseke voi määrittää myös adjektiivia, joka toimii lauseessa 

predikatiivina tai predikatiiviadverbiaalina (VISK 2008 § 509). En kuitenkaan havainnut 

aineistossani yhtäkään vokaalivartaloistunutta A-infinitiiviä, joka toimisi yksiselitteisesti 

adjektiivin määritteenä (kaksitulkintaisia tapauksia olen käsitellyt luvussa 3.2.6.).  

 

 

KUVIO 5. Aineistoni vokaalivartaloistuneiden A-infinitiivien esiintyminen substantiivin 

määritteenä. 
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Olen koonnut kuvioon 5 substantiivin määritteenä toimivien A-infinitiivilausekkeiden 

määrät prosentteina kaikissa tutkimissani verbeissä. Kuten kuviosta näkee, osumia löytyy 

ainoastaan nähdä-, purra- ja surra-verbeillä. Substantiivin määritteet kattavat nähdä-ver-

bin syntaktisista tehtävistä 4 %, purra-verbin tehtävistä 2 % ja surra-verbin tehtävistä 

17 %. 

 

Aineistossani A-infinitiivin kanssa esiintyviä substantiiveja ovat muun muassa aika, tapa, 

oikeus, mahdollisuus, kyky ja velvollisuus. Nähdä-verbin osalta substantiivien vaihtele-

vuus on runsasta, sillä 9 osuman sisällä esiintyy 7 eri substantiivia. Surra-verbin osalta 

substantiiveissa on enemmän säännönmukaisuutta, ja 18 osuman sisällä esiintyykin vain 

6 eri substantiivia: esimerkiksi aika esiintyy jopa 7 kertaa, oikeus 4 kertaa ja tapa 3 kertaa. 

Esimerkeissä (17) ja (18) vokaalivartaloistunut A-infinitiivi määrittää edeltävää substan-

tiivia.  

 

(17) Kuukausi on [pitkä aika surea], mutta lyhyt aika toipua. 

(18) Antaisit itsellesi edes [mahdollisuuden näkeä asioita itsellesi uusien lasien 

kautta.] 

 

 

3.2.5. A-infinitiivilauseke muissa syntaktisissa tehtävissä 

 

Tässä alaluvussa käsittelen muut syntaktiset tehtävät, joissa aineistoni vokaalivartaloistu-

neet A-infinitiivit esiintyvät. Aiemmin esittelemieni tehtävien lisäksi havaitsin A-infini-

tiivejä osana itsenäisiä konstruktioita, interrogatiivisia ja relatiivisia lausekkeita sekä sel-

laisia nesessiivirakenteita, jotka eivät ole verbiketjuja. A-infinitiivejä esiintyy muissa 

syntaktisissa tehtävissä yhteensä 16 kappaletta. Olen koonnut havaintoni taulukkoon 2.  
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TAULUKKO 2. Aineistoni vokaalivartaloistuneet A-infinitiivit muissa syntaktisissa teh-

tävissä. 

 
Itsenäiset  

konstruktiot 

Interrogatiiviset ja rela-

tiiviset lausekkeet 

Muut  

nesessiivirakenteet 

tulea - - - 

tekeä - 1 - 

meneä - - - 

näkeä 2 2 3 

purea - - 1 

surea 1 3 3 

Yhteensä 3 6 7 

 

Taulukosta 2 voi nähdä, että muiden syntaktisten tehtävien jakautuminen aineistossani on 

melko tasaista. Eniten muissa syntaktisissa tehtävissä esiintyvät nähdä- ja surra-verbit. 

*Purea esiintyy yhdessä nesessiivirakenteessa, *tekeä puolestaan yhdessä interrogatiivi-

sessa lausekkeessa. *Tulea- ja *meneä-muodot eivät esiinny muissa syntaktisissa tehtä-

vissä lainkaan. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä verbeillä on ylipäätään hyvin vähän 

esiintymiä aineistossani.  

 

Kuten kerroin luvussa 2.3., itsenäisissä konstruktioissa A-infinitiiviä ei ymmärretä osaksi 

finiittiverbin muodostamaa rakennetta, vaan se on syntaktisesti itsenäinen (Visapää 2008: 

29). Analyysissäni olen Visapään keinoin tarkastellut, voiko infinitiiviä kytkeä lähellä 

olevaan finiittirakenteeseen ja mikä mahdollisen totaaliobjektin sijamuoto on. Havaitsin 

aineistossani yhteensä 3 vokaalivartaloista A-infinitiiviä, jotka olen tulkinnut osaksi itse-

näistä konstruktiota. Näistä 2 sisältää nähdä-verbin ja 1 surra-verbin. 

 

 (19) Miksi pitää sanoa mitään, parempi vaihtoehto kuin surea tyrannin kuolemaa. 

(20) -- rakkaimmat kohtaavat jälleen pääsiskin viereen katsomaan sitä onnen juh-

laa kun kaksi rakastunutta kohtaavat ja näkeä ja kokea mitä on aito rakkaus 

ps. olen onnellinen puolestanne että olette pari  

 

Esimerkissä (19) *surea on tulkittavissa itsenäiseksi konstruktioksi siinä mielessä, että 

lauseessa ei ole sopivaa finiittiverbiä, jonka yhteyteen infinitiivin voisi liittää. Esimerkki 

(20) on haasteellisempi tapaus. Virkkeessä A-infinitiivin *näkeä lähellä sijaitsee finiitti-

verbi päästä, jonka yhteyteen infinitiivin voisi periaatteessa ajatella liittyvän. Tässä ta-

pauksessa kyseistä tulkintaa ei voi kuitenkaan tehdä, sillä päästä vaatisi rinnalleen MA-
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infinitiivin. Koska kirjoittajan ajatuksia ei ole mahdollista selvittää, A-infinitiivi on tul-

kittava itsenäiseksi konstruktioksi.  

 

Aineistostani löytyy myös 5 interrogatiivista A-infinitiivilauseketta ja 1 relatiivinen A-

infinitiivilauseke. Interrogatiiviset lausekkeet alkavat kysymyssanalla tai kysymyspartik-

kelin sisältävällä sanalla, ja ne toimivat kysymyksinä tai alisteisen kysymyslauseen ta-

voin. Relatiiviset lausekkeet alkavat relatiivipronominilla ja toimivat muun muassa no-

minin määritteinä. (VISK 2008 § 512.) Esimerkissä (21) interrogatiivinen lauseke toimii 

alisteisen kysymyslauseen tapaan, ja esimerkissä (22) on puolestaan nominin määritteenä 

toimiva relatiivinen lauseke.  

 

 (21) Kirjoittelen Tukholman kuulumisia: mitä tehdä, näkeä, ostaa, MUOTIA yms. 

(22) -- koska työttömillä ei luonnollisestikaan ole sitä työporukkaa tai opiskeluka-

vereita joita näkeä päivittäin. 

 

Olen käsitellyt erikseen myös sellaiset nesessiivirakenteet, jotka eivät ole verbiketjuja. 

Aineistostani löytyy yhteensä 7 virkettä, joissa vokaalivartaloistunut A-infinitiivi on osa 

jotain muuta nesessiivirakennetta. Tällaisessa rakenteessa A-infinitiivi ei siis liity varsi-

naiseen nesessiiviverbiin, vaan johonkin muuhun nesessiiviseen predikaattiin. Esimer-

kissä (23) *näkeä voidaan tulkita osaksi nollapersoonaista nesessiivistä rakennetta olla 

pakko tehdä jotakin, vaikka varsinainen finiittiverbi olla näyttääkin elliptisesti puuttuvan 

(VISK 2008 § 1581). Esimerkissä (24) on puolestaan suositusta ilmaiseva nesessiivinen 

predikaatti on hyvä, joka muodostuu olla-verbistä ja adjektiivipredikatiivista (VISK 2008 

§ 1583.).  

 

(23) Järjen puhuminen on harvoin suomalaisiin auttanut-pakko näkeä ja kokea 

ensin itse, ennenkuin uskoo:-) 

(24) JOs ohitukset ovat vaikeita niin kaupassa myydään niitä dental stixejä joihin 

koiran on hyvä purea kiinni jos ohitus stressaa, mikäli vain ei ole allerginen. 

 

 

3.2.6. Kaksitulkintaiset tapaukset 

 

Kuten luvussa 3.2. mainitsin, tiettyjen A-infinitiivien monitulkintaisuus teki tutkielmani 

syntaktisesta analyysista haasteellista. Käsittelen tässä alaluvussa aineistoni tapaukset, 

joissa A-infinitiiviä ei voi yksiselitteisesti liittää tiettyyn syntaktiseen tehtävään. 
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Kaksitulkintaisia tapauksia löytyy aineistostani yhteensä 21 kappaletta. Taulukkoon 3 

olen koonnut verbikohtaisesti, millaisia syntaktisia tehtäviä aineistoni monitulkintaiset 

tapaukset voisivat olla. 

 

TAULUKKO 3. A-infinitiivin syntaktisten tehtävien monitulkintaisuus aineistossani.  

 
Objekti tai  

verbiketju 

Subjekti tai  

adjektiivin  

määrite 

Substantiivin  

määrite tai  

nesessiivirakenne 

Subjekti tai 

nesessiivirakenne 

tulea - - - - 

tekeä 1 - - - 

meneä - - - - 

näkeä 13 1 - - 

purea 1 - - - 

surea 3 - 1 1 

Yht. 18 1 1 1 

 

Suurin osa aineistoni kaksitulkintaisista tapauksista on sellaisia, joissa syntaktisen tehtä-

vän voisi hahmottaa joko objektiksi tai verbiketjuksi. Tällaisessa tapauksessa infinitiivi 

liittyy ihmistarkoitteista subjektia edellyttävään verbiin, kuten aikoa, haluta ja yrittää, ja 

muistuttaa perussubjektin kanssa esiintyessään verbiketjua (VISK 2008 § 497).  Tällaisia 

tapauksia on aineistossani 18 kappaletta, joista 13 sisältää *näkeä-muodon. *Surea-

muoto esiintyy 3 lauseessa, *tekeä- ja *purea-muodot 1 lauseessa. Infinitiivi liittyy lähes 

kaikissa tapauksissa haluta-verbiin. Lisäksi osata-verbi esiintyy 3 kertaa ja yrittää-verbi 

2 kertaa. 

 

(25) En halua [näkeä sinua] en koskaan en ikinä. ~  

 En halua näkeä [sinua] en koskaan en ikinä.  

(26) Sielussani asuu myös surullisia muistoja, nekin tulevat välillä esiin, mutta 

yritän [surea ne] pois. ~ 

 Sielussani asuu myös surullisia muistoja, nekin tulevat välillä esiin, mutta 

yritän surea [ne] pois.   

 

Esimerkit (25) ja (26) ovat tapauksia, jotka voisi analysoida syntaktisesti kahdella eri ta-

valla. Olen lihavoinut lauseen predikaatin ja merkinnyt objektina toimivan lausekkeen 

hakasulkeisiin. Ylemmällä rivillä olen kuvannut infinitiivin osaksi lauseen objektia, jol-

loin se siis toimii finiittiverbin täydennyksenä. Alemmalla rivillä olen käyttänyt ketju-

jäsennystä, jossa infinitiivi on osa lauseen predikaattia ja muodostaa siis finiittiverbin 
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kanssa verbiketjun. Kumpikin jäsennys on mahdollinen riippuen siitä, mistä näkökul-

masta lausetta haluaa tarkastella: objektijäsennys korostaa lauseen osien välisiä riippu-

vuussuhteita, kun taas ketjukuvauksessa huomio kiinnittyy enemmän lauseen nominaali-

siin jäseniin (VISK 2008 § 497). 

 

Aineistostani löytyy yksi vokaalivartaloistunut nähdä-verbin A-infinitiivi, joka voisi toi-

mia joko subjektina tai adjektiivin määritteenä (esimerkki (27)). Tulkinta riippuu pitkälti 

se-pronominista, joka voidaan ajatella joko nähdä-verbin objektina tai olla helppoa -pre-

dikaatin subjektina (VISK 2008 § 509). *Näkeä toimisi subjektina, mikäli se-pronomini 

tulkittaisiin objektiksi. Mikäli *näkeä tulkittaisiin helppoa-predikatiivin määritteeksi, 

pronomini se olisi kontekstista riippuen joko tavallinen tai muodollinen subjekti (VISK 

2008 § 509, 915).  

 

(27)  Ei se vaan aina ole niin helppoa näkeä pimeällä tiellä kun kaatamalla sataa  

 

Yhdessä aineistoni kaksitulkintaisista tapauksista surra-verbin vokaalivartaloistunut A-

infinitiivi voitaisiin tulkita joko substantiivin määritteeksi tai osaksi nesessiivistä raken-

netta (esimerkki (28)). Mikäli ilmaus olisi muotoa eihän minulla mitään syytä ole surea, 

A-infinitiivi toimisi substantiivin määritteenä: syy olisi siis omistuslauseen subjekti. Ne-

sessiivirakenteen osana A-infinitiivi toimisi siinä tapauksessa, että ilmaus olisi muotoa 

eihän minun mitään syytä ole surea: tällöin olla-verbi ja substantiivi syy muodostavat 

predikaatin. (VISK 2008 § 1582.) Koska on mahdotonta selvittää, kumpaa ilmaisua kir-

joittaja on tavoitellut, tapausta on pidettävä kaksitulkintaisena. 

 

(28) Ja tiedän että muutama ihminen tekisi sen nytkin jos minut menettäisi, joten 

kestin aluksi heidän takiaan lopulta tajusin että eihän mitään syytä ole surea. 

 

Viimeinen aineistoni kaksitulkintaisista tapauksista on esimerkki (29), jossa A-infinitii-

vin *surea syntaktinen tehtävä voisi olla subjekti tai nesessiivirakenne. Infinitiivisubjekti 

on mahdollinen siinä tapauksessa, että *surea-muodon sisältävä lause tulkitaan predika-

tiivilauseeksi joskus on jopa parempi surea, jonka olla-verbi puuttuu elliptisesti. Mikäli 

lauseeseen tulkittaisiin puuttuva genetiivisubjekti, esimerkiksi joskus sinun on parempi 

surea, kyseessä olisi nesessiivirakenne. Tällöin A-infinitiivi kuuluisi osaksi nesessiivistä 

predikaattia on parempi surea, jonka kopula voidaan lauseessa tulkita puuttuvaksi.  
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(29) Suruun vain ei ole hoitoa, joskus jopa parempi surea yksin kuin "kyllä se 

siitä" -tyyppien kanssa, -- 

 

Tapaus on samankaltainen kuin aineistoni esimerkit (13) ja (14), jotka esittelin sivulla 22. 

Esimerkissä (29) ei kuitenkaan ole havaittavissa mitään sellaista, joka kallistaisi tulkintaa 

enemmän joko subjektin tai nesessiivirakenteen puolelle. En myöskään halunnut olettaa 

virkkeeseen liiaksi mitään puuttuvaa, kuten en aiempienkaan esimerkkien kohdalla. Näin 

ollen tapaus on käsitelty kaksitulkintaisena.  

 

 

3.3. Yhteenveto 

 

Analyysini osoittaa, että internetin keskustelupalstoilla esiintyy yhteensä 408 vokaalivar-

taloista A-infinitiiviä tutkimistani verbeistä. Eniten esiintymiä löytyy verbien nähdä, 

surra ja purra A-infinitiiveillä. *Näkeä-muotoja löytyy 233, *surea-muotoja 105 ja *pu-

rea-muotoja 49. Vähiten vokaalivartaloisia A-infinitiivejä löytyy mennä-, tulla- ja tehdä-

verbeillä. *Meneä esiintyy 2 kertaa, *tulea 3 kertaa ja *tekeä 16 kertaa. Hypoteesini ei 

siis täysin toteutunut, sillä oletin vokaalivartaloistuneita muotoja löytyvän enemmän har-

vinaisemmilla kuin yleisemmillä perussanaverbeillä. Mikäli hypoteesini olisi toteutunut, 

*surea- ja *purea-muotoisia A-infinitiivejä olisi pitänyt esiintyä aineistossani eniten. 

*Näkeä-muodolla esiintymiä on kuitenkin reilusti muita enemmän, vaikka verbi kuuluu 

tavallisempien perussanojen joukkoon. 

 

Hypoteesini perustui Palviaisen ja Västin (2018) ja Liukkosen (2018) kyselytutkimuksiin 

sekä Sirviön (2018) kandidaatintutkielmaan (ks. s. 1–2). Sirviön tutkimus osoitti, että in-

ternetin keskustelupalstoilla vokaalivartaloistuneita NUT- ja TU-partisiippimuotoja 

esiintyy verbeillä purra ja surra reilusti enemmän kuin verbeillä tulla ja mennä (Sirviö 

2018: 29–30). Hänen tutkielmassaan samainen hypoteesi siis toteutui. Sirviön aineistossa 

surra-verbillä on eniten esiintymiä, purra-verbillä toiseksi eniten. Tulla-verbi puolestaan 

esiintyy enemmän kuin mennä-verbi. (Sirviö 2018: 17, 26.) Omassa aineistossani kyseis-

ten verbien esiintymät noudattavat samaa järjestystä, ja siltä osin tuloksiamme voi siis 

pitää samankaltaisina. On kuitenkin huomioitava, että Sirviön tutkimuksessa nähdä-verbi 

ei ole ollut lainkaan mukana. Koska *näkeä kattaa yli puolet koko aineistostani, tutkiel-

mamme eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Mikäli olisin rajannut nähdä-verbin 
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aineistoni ulkopuolelle, hypoteesini olisi toteutunut: vastaavasti Sirviön tutkielmassa tu-

los olisi voinut olla erilainen, mikäli nähdä-verbi olisi ollut mukana aineistossa. 

 

Vokaalivartaloistuneiden A-infinitiivien yleisin syntaktinen tehtävä aineistossani on ver-

biketju, joka kattaa 276 osumaa eli yli puolet koko aineistostani. Verbiketju on ainoa syn-

taktinen tehtävä, jossa jokainen tutkimistani verbeistä esiintyy, ja surra-verbiä lukuun 

ottamatta vähintään puolet tutkimieni verbien kaikista osumista ovat syntaktiselta tehtä-

vältään verbiketjuja. Toiseksi yleisin syntaktinen tehtävä aineistossani on subjekti, joka 

esiintyy aineistossani 33 kertaa, kuitenkin vain nähdä- ja surra-verbeillä.  

 

Objektina toimivia A-infinitiivejä löytyy aineistostani 30 kappaletta, ja osumia löytyy 

tulla- ja mennä-verbejä lukuun ottamatta kaikista verbeistä. Substantiivin määritteenä toi-

mivia A-infinitiivilausekkeita löytyy aineistostani 28. Aineistossani esiintyy myös 3 itse-

näistä A-infinitiivikonstruktiota, 6 interrogatiivista tai relatiivista A-infinitiivilauseketta 

sekä 7 A-infinitiivin sisältävää nesessiivirakennetta, joka ei ole verbiketju. Lisäksi ha-

vaitsin aineistossani 21 kaksitulkintaista tapausta, joissa A-infinitiiviä ei voi luokitella 

yksiselitteisesti tiettyyn syntaktiseen tehtävään kuuluvaksi. 

 

Syntaktisten tehtävien variaatio vaihtelee verbeittäin. Aineistossani useimmin esiintyvillä 

vokaalivartaloistuneilla A-infinitiiveillä *näkeä ja *surea variaatiota esiintyy eniten, sillä 

ne toimivat kaikissa luettelemissani syntaktisissa tehtävissä. *Purea esiintyy verbiket-

jussa, objektina, nominin määritteenä ja nesessiivirakenteessa, yhteensä siis neljässä syn-

taktisessa tehtävässä. *Tekeä toimii verbiketjussa, objektina ja interrogatiivisena lausek-

keena. *Tulea- ja*meneä-muodoilla variaatiota ei esiinny lainkaan, sillä aineistossani ne 

toimivat ainoastaan verbiketjussa.  

 

Aineistoni perusteella voitaisiin siis päätellä, että tutkimistani verbeistä vokaalivartalois-

tuminen on edennyt pisimmälle nähdä- ja surra-verbien A-infinitiiveissä. Näiden verbien 

vokaalivartaloisia A-infinitiivejä esiintyy keskustelupalstoilta eniten, ja lisäksi vokaali-

vartaloistuneiden muotojen esiintyvyys syntaktisissa tehtävissä on selvästi muita tutki-

miani verbejä monipuolisempaa. Vastaavasti tulla- ja mennä-verbien A-infinitiiveissä vo-

kaalivartaloistuminen on edennyt hitaimmin, sillä muotoja löytyi keskustelupalstoilta vä-

hiten ja niiden toiminta syntaktisissa tehtävissä on yksipuolisempaa. 
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani verbien nähdä, tehdä, tulla, mennä, purra ja surra vo-

kaalivartaloistumista A-infinitiiveissä. Selvitin, esiintyykö vokaalivartaloistuneita A-in-

finitiivejä internetin keskustelupalstoilla enemmän yleisemmissä vai harvinaisemmissa 

perussanaverbeissä. Lisäksi selvitin, millaisissa syntaktisissa tehtävissä vokaalivartalois-

tuneet A-infinitiivilausekkeet toimivat. Tässä luvussa käyn läpi tutkimukseni tuloksia, 

haasteita ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

 

Keräsin aineistoni Kielipankin Korp-tietokannan Suomi24- ja Ylilauta-sivustojen keskus-

telupalstoja sisältävistä korpuksista. Käytin Korpissa hakusanoja näkeä, tekeä, tulea, me-

neä, purea ja surea, jotka tuottivat yhteensä 817 osumaa. Näistä 408 osoittautui vokaali-

vartaloisiksi A-infinitiiveiksi, eli korpuksista löytyi sopivan kattava aineisto tutkielmaani. 

Korpusten käyttäminen oli järkevää, sillä A-infinitiivissä vokaalivartaloistuminen tuntuu 

olevan erityisen hidas ilmiö, eikä muotoja esimerkiksi kirjoitetussa yleiskielessä vielä 

esiinny. 

 

Hypoteesini oli, että vokaalivartaloisia muotoja esiintyy enemmän harvinaisemmissa 

(purra ja surra) kuin yleisemmissä (nähdä, tehdä, tulla ja mennä) perussanaverbeissä. 

Eniten vokaalivartaloisia A-infinitiivimuotoja esiintyi nähdä-verbillä, seuraavaksi eniten 

surra- ja purra-verbeillä. Vähiten esiintymiä oli mennä-, tulla- ja tehdä-verbeillä. Hypo-

teesini ei siis täysin toteutunut, sillä *näkeä-muotojen osuus aineistossani oli huomatta-

van suuri. Toisaalta nähdä on tutkimistani verbeistä vain neljänneksi yleisin, eli surra- ja 

purra-verbeillä vokaalivartaloisia A-infinitiivejä esiintyi kuitenkin enemmän kuin kaik-

kein yleisimmillä tutkimillani verbeillä.  

 

A-infinitiivien yleisin syntaktinen tehtävä oli aineistossani verbiketju, ja se oli syntakti-

sista tehtävistä ainoa, jossa kaikki tutkimani verbit esiintyivät. Verbiketjun jälkeen ylei-

simmät syntaktiset tehtävät olivat subjekti, objekti ja substantiivin määrite. Lisäksi ai-

neistoni A-infinitiivilausekkeita esiintyi itsenäisissä konstruktioissa, interrogatiivisina ja 

relatiivisina lausekkeina sekä nesessiivirakenteissa.  

 

A-infinitiivilausekkeiden syntaktinen analysointi osoittautui tutkielmani hankalimmaksi 

osioksi. Keskustelupalstojen kieli poikkeaa monilta osin normitetusta yleiskielestä, joten 
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esimerkiksi kirjoitusvirheet ja välimerkkien normittamaton käyttö toivat analyysiin omat 

haasteensa. Toisinaan kirjoittajan tarkoitusperät jäivät täysin hämäriksi, ja muutamia 

virkkeitä jouduin jättämään kokonaan tarkastelun ulkopuolelle, sillä niiden syntaktinen 

analyysi oli epäselvän rakenteen vuoksi mahdotonta. Lisäksi osa tapauksista oli syntakti-

sesti monitulkintaisia. Pidän tutkimustuloksiani kuitenkin suhteellisen luotettavina, sillä 

täysin epäselvät tapaukset on rajattu syntaktisen analyysin ulkopuolelle, ja myös kaksi-

tulkintaiset tapaukset on käsitelty erikseen.   

 

Tutkielmani täytti aukon tutkimuskentässä, sillä vokaalivartaloistumista ei ollut vielä var-

sinaisesti tutkittu infinitiivien osalta. Tekemääni tutkimusta voitaisiin laajentaa ottamalla 

mukaan myös A-infinitiivien translatiivit ja liitepartikkelin sisältävät muodot sekä tarkas-

telemalla, vaikuttaako verbien monimerkityksisyys vokaalivartaloistumiseen. Esimer-

kiksi *purea-muoto esiintyi aineistossani useissa merkityksissä, joten ilmiötä olisi kiin-

nostavaa tarkastella myös siitä näkökulmasta. Lisäksi vokaalivartaloistumisen tutkimuk-

sessa olisi hyvä tarkastella myös sanojen äännerakennetta ja tutkia, vaikuttaako sanavar-

talon morfofonologinen vaihtelu siihen, kuinka pitkälle lekseemin vokaalivartaloistumi-

nen on edennyt. Esimerkiksi nähdä-verbin vartaloissa esiintyy konsonanttivaihtelua, kun 

taas mennä-verbin vartaloissa ei. Vokaalivartaloistumisen laajempi tutkiminen on ehdot-

tomasti tarpeen, jotta ilmiön etenemisestä kielessä saadaan mahdollisimman kattava 

kuva.   
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