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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe, lähtökohdat ja tavoitteet 

 

Tutkin pro gradu -työssäni oppijansuomea ja natiivisuomea sekä niissä frekventisti 

esiintyvien adjektiivien kollokaatioita. Tutkimusaineistoni koostuu Kansainvälisestä 

oppijansuomen korpuksesta (ICLFI, International Corpus of Learner Finnish, Jantunen 

2011) sekä sen vertailuaineistona Käännössuomen korpuksen (Mauranen 2000) 

Natiivisuomen osakorpuksesta. Tutkiessani ICLFI-korpusta sen koko oli yhteensä 

973 844 sanetta.  Natiivisuomen korpus taas sisältää 3 767 329 sanetta. Saneella 

tarkoitan aineiston yksittäistä sananmuotoesiintymää. Analysoin aineistoja WordSmith 

Tools -ohjelmapaketin (Scott 2009) eri ohjelmilla.  

 

Oppijansuomella tarkoitetaan yleisesti suomen kielen oppijoiden käyttämää 

kielimuotoa, joka voi vaihdella oppimisen eri vaiheissa. Oppijankieli on siis 

dynaaminen ja omasääntöinen kielimuoto. (Muikku-Werner 2005: 2–3.) Pro gradu          

-tutkimuksessani tarkoitan oppijansuomella suomea vieraana kielenä opiskelevien 

kirjallisesti tuottamaa suomea. Natiivisuomen termillä taas viittaan suomea 

äidinkielenään puhuvien kirjallisiin tuotoksiin. Tutkimukseni on siis intralingvaalinen 

kontrastiivinen analyysi (Jantunen 2007: 70), sillä vertailen kahta saman kielen eri 

varianttia. 

 

Kollokaatiot tarkoittavat itsenäisten lekseemien välisiä suhteita, joilla on taipumusta 

esiintyä yhdessä (Sinclair 1999: 71). Sanat esiintyvät niille tutussa, tavanomaisessa 

seurassa ja siis tavallisesti kollokoivat samojen sanojen kanssa (Firth 1968 [1957]: 179). 

Ne ovat kahden lekseemin välisiä suhteita eli leksikaalisia myötäesiintymiä (Jantunen 

2007: 69–70).  

 

Käsillä oleva pro gradu -työ on saanut alkunsa käytännön havainnoista. Suomi toisena 

kielenä -opettajana huomaan oppijankielessä erilaisia sanojen kollokaatioihin liittyviä 

ongelmia, joista yksi ovat kuvailevien adjektiivien suppeat käyttötavat sekä 

konkreettisten adjektiivien painotus sanaston opetuksessa abstraktien adjektiivien 

kustannuksella. Erityisesti ne opiskelijat, jotka eivät syystä taikka toisesta käytä 

sanakirjaa, päätyvät usein käyttämään frekventeimmin niitä adjektiiveja, jotka on 
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pystytty esimerkiksi oppikirjassa kuvaamaan kuvien avulla.  Näiden havaintojen 

perusteella yksi tutkimushypoteesini on, että adjektiivien käytössä esiintyy 

epätyypillisiä frekvenssejä (ks. myös Jantunen 2008: 70).  

 

Kollokaatiot ovat tärkeä osa sujuvaa puhuttua ja kirjoitettua kieltä, ja niiden 

hallitseminen vähentää kielen prosessoinnin määrää ja edistää kielen sujuvuutta 

(Nesselhauf 2005: 1–2).  Suomen kielen opetuksessa ja oppimateriaaleissa ei ole 

hyödynnetty juuri lainkaan kollokaatioista saatua tietoa sekä sitä, miten kollokaatioita 

voisi hyödyntää esimerkiksi sanaston opetuksessa ja miten esimerkiksi sanaston 

opiskelu idiomiperiaatteen mukaisesti voisi helpottaa kielen oppimista. Tähän 

tarpeeseen opetusmateriaalin luonnissa uskon myös oman pro gradu -työni vastaavan.  

 

Intralingvaalinen kontrastiivinen analyysi voi herättää uusia ajatuksia suomi vieraana ja 

toisena kielenä -opetuksessa käytettävien materiaalien laadinnassa. Grangerin (1998a: 

169–170) mukaan esimerkiksi natiivienglannin korpusten ja englannin vieraan kielen 

opetuksen välillä on ollut linkkejä jo ennen oppijan englannin korpustakin. 

Natiivienglannin korpuksia on käytetty enenevissä määrin pohjana englannin opetuksen 

materiaaleissa. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että autenttisen natiivienglannin 

käyttäminen englannin kielen opetuksessa perinteisen intuitioon perustuvan materiaalin 

sijaan on hedelmällisempää.  

 

Esimerkiksi sanaston alueella kieltä opettavan intuitioon perustuvan ja natiivikieleen 

perustuvan materiaalin eroista on kirjoittanut muun muassa Ljung (1991). Hän on 

tutkinut Ruotsissa käytettävää englannin vieraan kielen tekstimateriaalia. Ljungin 

mukaan opetusmateriaalien teksteissä painotetaan runsaasti konkreettisia ja 

yksinkertaisia asioita ja annetaan niukasti tilaa käsitteellisyydelle sekä 

yhteiskunnallisille asioille, joita oppijat tarvitsisivat kyetäkseen lukemaan esimerkiksi 

sanomalehtiä. Lisäksi Ljung löysi viitteitä siitä, että tekstit ovat yksinkertaistettuja ja 

voittopuolisesti narratiivisia. Hän vertaili natiivienglannin COBUILD-korpusta ja 

Ruotsissa kerättyä oppijanenglannin GYM-korpusten sanastoa.  Ljung vertasi korpusten 

1000 frekventeintä sanaa, joista 796 sanaa oli korpuksille yhteisiä. Ainoastaan GYM     

-korpuksessa esiintyvät sanat olivat konkreettisia, aineellisia esineitä ja prosesseja sekä 

tunteita ilmaisevia sanoja, kun taas ainoastaan COBUILD-korpuksessa esiintyvät sanat 

olivat lähinnä abstrakteja sanoja.   
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Samantyyppiseen ongelmaan tarttuu Granger (1998a: 170), joka kritisoi englannin 

kielen opetusmateriaalien sisältöä. Hänen mukaansa opetusmateriaali on sekavaa, 

intuitiivista ja korpukseen perustumatonta. Opetusmateriaaliin voitaisiin saada 

tehokkuutta, mikäli materiaalien laatijoilla olisi käytössään natiivikorpuksia sekä 

oppijankorpuksia. Näin heillä olisi mahdollisuus ottaa huomioon kielen tyypilliset 

piirteet ja sanasto sekä erityisen vaikeat asiat kielenoppijoille. 

 

Pyrin testaamaan epätyypillisiin frekvensseihin liittyvää hypoteesiani analysoimalla 

Kansainvälistä oppijansuomen korpusta ja Käännössuomen korpusta. Tutkimukseni on 

empiiristä, sillä nojaudun tutkimuksessani autenttiseen korpusdataan. Toisaalta 

tutkimustapa voidaan nähdä myös induktiivisena siltä osin, että korpusta tutkiessani 

teen havaintoja kielestä tutkimalla toistuvia kielen malleja. Nämä havainnot taas 

johtavat päätelmiin oppijankielen luonteesta. Tutkimukseni on siis deskriptiivistä, sillä 

korpuksesta tekemieni havaintojen avulla kuvailen oppijansuomea kielimuotona. 

 

Pro gradu -työni on siltä osin kvantitatiivista, että valikoin tarkastelemani adjektiivit 

korpuksessa ilmeneviin frekvensseihin perustuen ja kiinnitän huomiota 

suurifrekventtisiin ilmiöihin. Tutkimukseni kvalitatiivisessa osiossa analysoin 

pääasiassa adjektiivien kollokointia. Lisäksi havainnoin kollokaatioiden kolligaatioita, 

semanttisia preferenssejä sekä semanttista prosodiaa. Tutkimuksen kvantitatiivista 

osuutta voidaan käyttää apuna myös sanaston opetuksessa, joka mielestäni tällä hetkellä 

perustuu suurelta osin suomen kielen opettajien omaan intuitioon ja oppikirjoissa 

käytettyihin sanastoihin. 

 

Tutkin siis pro gradu -työssäni:  

- Suomenoppijoiden kirjoittamien tekstien adjektiiveja ja niiden 

frekvenssitiheyksiä. 

- Tarkastelen, esiintyvätkö suomenoppijoiden kaikkein taajimmin käyttämät 

adjektiivit epätyypillisen frekventisti tai aliedustetusti natiivipuhujien 

käyttämien tekstien adjektiiveihin verrattuna. 

- Miten oppijansuomen frekventit adjektiivit kollokoivat oppijansuomessa, ja 

millaisia eroja kollokoinnissa on natiivisuomeen verrattuna? 
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- Mitä natiivisuomelle tyypillisiä kollokaatteja suomenoppijoiden teksteistä 

puuttuu? 

- Millaisia kollokaatioiden kolligaatioita, semanttisia preferenssejä ja semanttista 

prosodiaa oppijansuomessa ja natiivisuomessa esiintyy? 

- Miten saatuja tutkimustuloksia ja korpuksia voisi hyödyntää suomen kielen 

opetuksessa? 

 

 

1.2. Aineisto  

 

1.2.1. Korpuksen ja korpuslingvistiikan määritelmät 

 

Korpus voidaan määritellä jonkin tietyn kielen tekstikokoelmaksi, jota voidaan käyttää 

lingvistiseen analyysiin. Yleensä oletetaan, että korpukseen tallennettu kieli on 

luonnollista (naturally-occuring), autenttista kieltä.  (Tognini-Bonelli 2001: 2.) 

Sinclairin (1991: 171) määritelmän mukaan korpus on elektroninen kokoelma 

luonnollisesti esiintyvän kielen tekstiä, joka on valittu kuvaamaan kielen asemaa tai 

moninaisuutta. 

 

Granger (2002: 48) kommentoi korpuksen autenttisuutta toteamalla, että toisen ja 

erityisesti vieraan kielen oppijan kohdalla tuotos on tuskin koskaan yhtä autenttista kuin 

natiivin tuotos. Vieraan kielen opettaminen erityisesti luokassa on väistämättä ainakin 

jollakin tasolla keinotekoista. Yleensä myös korpuksen tuotoksissa on jonkintasoinen 

kontrolli esimerkiksi ajan ja tuotoksen arvioinnin suhteen.  

 

Granger (2002: 48–49) listaa lisäksi muita oppijankielen korpuksen piirteitä. 

Oppijankielen korpukset koostuvat yhtenäisistä teksteistä yksittäisten sanojen tai 

lauseiden sijaan, ja niiden kieli voi olla joko oikein kirjoitettua tai virheellistä. 

Korpuksia voidaan koota pelkkinä teksteinä tai annotoituina korpuksina, jolloin niihin 

on lisätty esimerkiksi kieliopillista informaatiota. Lisäksi korpukseen tulee kerätä tiedot 

esimerkiksi oppijasta sekä tehtävänannosta. Korpuksen kokoamisessa tulee noudattaa 

tiettyjä kriteereitä, ja oppijankielen korpuksen tarkoituksena on testata tai kehittää toisen 

kielen oppimisen teorioita ja opetusta. 

 



5 
 

 

 

Tognini-Bonellin (2001: 1) mukaan korpuslingvistiikan määritelmä ei ole ongelmaton. 

Sen määrittelyssä on ollut eri näkökulmien välillä keskustelua siitä, tulisiko se luokitella 

teoriaksi vai metodiksi. On väitetty, että korpuslingvistiikka ei ole tutkimusala vaan 

pelkkä kielentutkimisen metodologinen perusta. Toisaalta useat korpuksen kanssa 

työskentelevät lingvistit ovat sitä mieltä, että korpuslingvistiikka ylittää puhtaasti 

metodologisen roolinsa. Korpuslingvistiikan panoksesta ovat myös hyötyneet useat 

tieteenalat kuten leksikografia, kielten opettaminen ja käännöstutkimus.  

 

 

1.2.2. Kansainvälisen oppijansuomen korpus ja Käännössuomen korpus 

 

Käytän tutkimuksessani aineistona oppijansuomen osalta Kansainvälisen 

oppijansuomen korpusta (Jantunen 2011). Korpuksella tarkoitetaan kielitieteessä 

yleensä kielenaineskokoelmia, joita käytetään tutkimuksen perustana. Teknologian 

kehittyessä korpuksella on alettu tarkoittaa monikäyttöisiä, pysyvämpiä atk-arkistoja, 

joihin tekstit on valittu suunnitellusti. Tarkoituksena on, että tekstien muodostamasta 

kokonaisuudesta saa luotettavan kuvan kielestä. (Lehtinen ym. 1995: 12.)  

 

Kansainvälisen oppijansuomen korpusta kerätään osana Oulun, Tallinnan ja Uumajan 

yliopistojen, Karjalan pedagogisen yliopiston sekä Petroskoin valtionyliopiston 

Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista universaaleista ominaisuuksista               

-hanketta. Hankkeessa pyritään selvittämään piirteitä, jotka ovat tyypillisiä 

oppijankielessä äidinkielestä ja oppimiskontaktista riippumatta sekä ominaisuuksia, 

jotka voivat olla äidinkielen aiheuttamia tai esiintyä vain tietyssä oppijankielessä. 

(Jantunen 2007.) Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen koko joulukuussa 2012 oli 

973 844 sanetta.  

 

Tutkimusaineisto on kerätty ulkomaisissa yliopistoissa suomen kieltä opiskelevien 

tuottamista teksteistä. Aineisto jakautuu useisiin osakorpuksiin tekstien kirjoittajien 

äidinkielen mukaan. Suurimmat osakorpukset ovat venäjän-, viron- ja puolankielisten 

opiskelijoiden tuottamia (Jantunen 2010). 

 

Aineistoon on kerätty monenlaisia, -tasoisia ja -pituisia tekstejä, jotka ovat 

opiskelijoiden kirjoittamia, alkuperäisiä ja korjaamattomia versioita. Korpuksen tekstit 
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on voitu tuottaa luokkatilanteessa tai opiskelijan omalla ajalla ilman apuvälineitä tai 

käyttäen apuna esimerkiksi sanakirjoja ja kielioppiteoksia. Oikoluku- ja 

kielentarkastusohjelmien käyttöä on rajoitettu tekstin aitouden säilyttämiseksi. Aineisto 

sisältää useita fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstilajeja, joita ovat muun muassa kertomus, 

kuvaus, mielipideteksti, yleisönosastokirjoitus, vastine, arvostelu, essee, referaatti, kirje, 

kortti, uutinen, päiväkirja, hakemus, sarjakuva, ilmoitus, runo, tekstiviesti tai 

sähköposti. (Jantunen 2011.) 

 

Tekstien tuottamisen yhteydessä on täytetty taustatietolomake (Liite 1), josta selviää 

muun muassa opiskelijan kotimaa, yliopisto, suomen kielen taitotaso, kielitausta ja 

suhde suomen kieleen. Taitotaso on luokiteltu siten, että alle 200 tuntia opiskelleet 

luokitellaan alkeistason oppijoiksi, 200–400 tuntia opiskelleet keskitason oppijoiksi ja 

yli 400 tuntia opiskelleet ovat taitotasoltaan edistyneitä (Jantunen 2011: 96). 

 

Käännössuomen korpus (Mauranen 2000) on sähköinen tutkimusaineisto, joka on 

koostettu Savonlinnassa, Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitoksen 

hankkeessa Käännössuomi ja kääntämisen universaalit – tutkimus korpusaineistolla 

vuosina 1998–2001. Korpuksen koko on noin 10 miljoonaa sanetta, ja se jakaantuu 

kahteen osaan: alun perin suomeksi kirjoitettuihin teksteihin (4 miljoonaa sanetta)  ja 

suomennettuihin teksteihin (6 miljoonaa sanetta).  Koko aineisto on nykysuomea. 

Korpuksessa on mukana akateemista kirjallisuutta, populaaria tietokirjallisuutta sekä 

kauno-, lasten-, biografia-, viihde- ja dekkarikirjallisuutta. Tutkimuksessani käytän 

aineistona noin neljän miljoonan saneen alkuperäissuomen osakorpusta, joka edustaa 

natiivikieltä.  

 

 

1.3. Tutkimusmenetelmät 

 

Korpusten käyttäminen metodina on yleensä erittäin toimiva. Perinteisesti lingvistiset 

teoriat perustuvat tutkijoiden pitkäaikaiseen kielten tutkimiseen, havainnointiin ja 

testaukseen tukeutuen omaan ja natiivien kielenpuhujien intuitioon. Tällöin eksaktia 

kokemusta kielestä on mahdotonta varmistaa, sillä se ei ole osa tutkimuksen 

metodologiaa. Korpuksen avulla kielen käyttöä pystytään sen sijaan lähestymään 

empiirisin keinoin. Korpus toimii kontekstuaalisen ja käytännöllisen teorian tavoin, ja 
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sen avulla tutkija voi käyttää hyväkseen uusia teknologioita.  Sen avulla voidaan 

tarkistaa jonkin teorian paikkansapitävyyttä, antaa esimerkkejä teorian pohjaksi tai 

luoda kieliteorioita. (Tognini-Bonelli 2001: 2, 65.) 

 

 

1.3.1. Korpuspohjainen lähestymistapa 

 

Korpuksen avulla tehtävä kielen tutkimus voi olla korpuspohjaista tai korpusvetoista 

tutkimusta (Tognini-Bonelli 2001: 65). Tutkimukseni on siltä osin korpuspohjaista, että 

olen etukäteen valinnut tutkittavaksi kohteeksi adjektiivit suomen opettajana tekemieni 

havaintojen perusteella. Menetelmän osalta tutkimus on korpusvetoista, sillä 

analyysityökalut osoittavat tarkemman tutkittavan kieliaineksen.  

 

Korpuspohjaiseksi lähestymistavaksi voidaan kutsua tutkimusta, joka liittyy korpukseen 

tai joka ammentaa tutkimuksen korpuksesta. Tutkimuksen lähtökohtana ovat yleensä 

tutkijan tekemä havainto kielestä, hänen intuitionsa tai aiempiin tutkimuksiin perustuva 

teoria ja hypoteesi. Termiä korpuspohjainen lähestymistapa käytetään metodista, joka 

käyttää korpusta selittämään, testaamaan tai antamaan esimerkkejä teorioista ja 

kuvauksista. Usein nämä teoriat ja kuvaukset on tehty ennen kuin suurta korpusta 

voitiin hyödyntää kielen tutkimuksessa. (Tognini-Bonelli 2001: 65.) 

 

Tutkijoilla on runsaasti kielitietoa ja he testaavat tekemiään päätelmiä viittaamalla 

natiivipuhujien intuitioon ja kompetenssiin. Perinteisesti lingvistiset teoriat ovat tulosta 

tästä tutkijoiden kielen tarkkailusta. Jos korpusta käytetään arvioimaan näin saavutettua 

teoriaa, tämä teoria pitäisi ensin laittaa täsmälliseen muotoonsa. Tällöin ne puolet, jotka 

teoria kattaa, voitaisiin erottaa niistä puolista, joita teoria ei kata. (Tognini-Bonelli 

2001: 65.) 

 

Tognini-Bonellin (2001: 66) mukaan korpuspohjaista lähestymistapaa käyttävillä 

lingvisteillä on usein tapana pyrkiä sovittamaan korpusmateriaali kielen mallien ja 

kuvausten mukaan. He hahmottavat ja analysoivat korpusta omiin kategorioihinsa 

sopivina seuloen datan tiedot itselleen sopivalla tavalla. Tällaisissa tapauksissa korpusta 

käytetään lähinnä lisätodistusaineistona sen sijaan, että se nähtäisiin analyysin 
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määrittävänä tekijänä. Korpuksen tuottamaa todistusmateriaalia käytetään tuolloin 

lähinnä jalostamaan teoriaa antamatta sen todella haastaa sitä.  

 

 

1.3.2. Korpusvetoinen lähestymistapa 

 

Korpusvetoisessa lähestymistavassa tarkastellaan tutkimusmateriaalia kokonaisuutena. 

Aineistolle annetaan suuri painoarvo tutkimushypoteesin luomisessa, teorian 

kehittämisessä sekä kielen ilmiöiden luokittelussa. Lingvisti pyrkii käsittelemään dataa 

yhtenä kokonaisuutena. Kuvailut pyrkivät olemaan kaikenkattavia ja kunnioittamaan 

korpuksen näyttöä. Siksi korpusta ei pidetä vain esimerkkien säilytyspaikkana 

todistamassa jo olemassa olevia teorioita. Korpusvetoisella lähestymistavalla tuotetut 

teoreettiset toteamukset ovat johdonmukaisia ja heijastavat suoraan korpuksen 

tuottamaa todistusaineistoa. Itse asiassa monia väitteitä ei pystytä yleensä saavuttamaan 

millään muulla keinolla kuin korpusmateriaalia tutkimalla. Esimerkit otetaan yleensä 

sanatarkasti eli niitä ei pyritä sovittamaan johonkin analyytikon ennalta määrättyyn 

kategoriaan. Myös toistuvat mallit ja frekvenssijakaumat nähdään lingvististen 

kategorioiden perusnäyttönä, ja jonkin mallin puuttuminen voidaan nähdä merkittävänä. 

(Tognini-Bonelli 2001: 84.) 

 

Tognini-Bonellin (2001: 84) mukaan korpusvetoisessa lähestymistavassa erityisesti 

kvalitatiivisen tutkimuksen suunnalla on edelleen paljon tutkimattomia puolia. 

Kuitenkin tutkimuksissa tunnutaan nyt liikkuvan uusilla poluilla ja luovan uusia 

hypoteeseja sen sijaan, että vain tuettaisiin vanhoja teorioita. 

 

Korpusvetoisen tutkimuksen määrä on Jantusen (2009a: 103–104) mukaan alkanut 

lisääntyä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Hänen mukaansa 

korpusvetoisessa lähestymistavassa jopa hypoteesin ja tutkimuskysymysten luominen 

voivat syntyä aineiston motivoimina. Tämä ei kuitenkaan ole kovin tavallista, sillä 

tutkimuskohteeksi voi nousta hyvinkin erilaisia asioita kuin tutkija on tarkoittanut. 

Lisäksi tutkijan on jo valmiiksi hallittava tutkimiseen tarkoitetut korpus- ja tilastolliset 

menetelmät. Aivan kuten käsillä olevassa tutkimuksessakin, usein tutkijan mielenkiinto 

on jo aiemmin kohdistunut johonkin kielen ilmiöön ennen kuin saatavilla on ollut 



9 
 

 

 

sopivaa kieliaineistoa. Tällöin aineisto tulee osaksi tutkimusta vasta 

tutkimuskysymyksen syntymisen jälkeen.  

 

Erona korpuspohjaiseen tutkimustraditioon korpusvetoinen traditio ei aina toimi 

yleisesti hyväksyttyjen kehysten sisällä. Korpusvetoisessa lähestymistavassa korpuksen 

tuottama todistusaineisto nähdään ehdottomana teorian pohjana ja kuten Sinclairkin 

toteaa ”teoria heijastaa todistusaineistoa” (Sinclair 1991:4). Teoria ei voi olla olemassa 

ilman todistusaineistoa.  Metodologinen polku pidetäänkin selkeänä: havainto johtaa 

hypoteesiin, joka johtaa yleistämiseen, joka johtaa teoreettisten lausuntojen 

yhtenäistämiseen. Tällainen metodi ei ole kuitenkaan mekaaninen vaan sen välittäjänä 

toimii lingvisti, joka lisää prosessiin oman tietonsa ja kokemuksensa.  (Tognini-Bonelli 

2001: 84–86.)  

 

Tognini-Bonelli (2001: 66–67) viittaa Roger Berryn (1999) esiin nostamaan ongelmaan 

kielen kuvailun ja kielen pedagogiikan välisestä yksisuuntaisuudesta. Tämä ilmenee 

silloin, kun kuvailevat tutkimukset syntyvät kielen teoriasta ja halusta tarkistaa vain 

jokin tietty aspekti tietystä teoriasta. Ongelmia syntyy siinä vaiheessa, kun data ei 

sovikaan teoriaan. Tässä kohtaa Tognini-Bonellin mukaan kielen opettajan ja 

teoreetikon on hajauduttava eri suuntiin. Opettaja on jatkuvassa kontaktissa 

opiskelijoihinsa eikä tämän vuoksi voi poiketa kovin kauas kielen faktoista. Opetuksen 

ja omaksuttavan metodologian laatua arvioidaan saavutettavien tulosten valossa. 

Teoreetikko taas usein säilyttää itsellään etuoikeuden arvioida metodologiaa.  

 

Jantusen (2009a: 107–109) mukaan tiedekentällä keskustellaan vilkkaasti myös siitä, 

kumpi kielentutkimuksen lähestymistapa, introspektio vai aineistometodi, on 

toimivampi. Aineistoperustainen, erityisesti korpusaineistojen käyttö, on tullut  yhä 

suositummaksi myös sellaisilla aloilla, joilla tutkijan  intuitiolla on perinteisesti ollut 

suuri rooli. Väittely lähestymistapojen paremmuudesta on kuitenkin turhaa, sillä 

molemmat lähestymistavat ovat tarpeellisia ja toisiaan täydentäviä. Myös 

aineistotutkimuksessa tutkijan intuitiolla on oma roolinsa muun muassa 

tutkimusaineiston valinnan, metodin, aineiston analyysin sekä tulosten tulkinnan 

suhteen. Pelkän introspektiometodin avulla on kuitenkin hyvin haasteellista analysoida 

lekseemien monitasoisia kotekstuaalisia rakenteita, rakenteiden esiintymisfrekvenssejä 

tai esimerkiksi yhden lekseemin eri taivutusmuotojen käyttöympäristöön kohdistuvia 
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valintoja. Jantunen korostaakin molempien lähestymistapojen vuoropuhelun tärkeyttä 

kieltä laaja-alaisesti kuvattaessa.   

 

 

1.3.3. WordSmith Tools -ohjelmapaketti analyysityökaluna 

 

Pro gradu -työssäni annan aineiston johdattaa tutkimuksen mahdollisesti 

mielenkiintoisten kieliainesten, tässä tapauksessa frekventtien adjektiivien, pariin. 

Tutkimusmateriaalin analyysissa käytän työkalunani WordSmith Tools 5.0                     

-ohjelmapakettia (Scott 2009), jonka avulla on mahdollista analysoida 

korpusmateriaalin tekstejä ja sitä, kuinka sanat esiintyvät teksteissä. Kuvailevia 

korpusvetoisia analyyseja voivat olla frekvenssianalyysi, kotekstianalyysi ja avainsana-

analyysi (Ellis 1994: 75). Ohjelmapaketti sisältää sanalista-, konkordanssi- ja 

avainsanatyökalut. Sanalistan avulla voi kaikki tekstissä esiintyvät sanat tai 

sanaklusterit nähdä aakkosjärjestyksessä tai frekvenssinmukaisessa järjestyksessä. 

Konkordanssin avulla on mahdollista tutkia sanoja niiden kontekstissa ja avainsana-

analyysin avulla poimia poikkeuksellisen frekventtejä sanoja sekä kuvata tekstin 

sisältöä ja paljastaa esimerkiksi tyyli- ja rekisteripiirteitä. Tutkimuksessani hyödynnän 

sanalista- ja konkordanssityökaluja.  

 

Valitsen WordSmith Tools -ohjelmapaketin sanalista-analyysin avulla Kansainvälisen 

oppijansuomen korpuksen eli ICLFI-korpuksen aineistosta frekventeimmin esiintyvät 

adjektiivit niiden sananmuodossa. Vertailuaineistona käytän Natiivisuomen korpusta. 

Konkordanssianalyysin avulla lasken jokaisen adjektiivin eri sananmuodot yhteen. Näin 

löydän molemmista korpuksista niiden frekventeimmät adjektiivilemmat, sillä tutkin 

tutkimuksessani adjektiiveja pääosin lemmatasolla. Lemma on yhteen kuuluvien 

sananmuotojen yläkäsitteenä käytetty sana, jolla kuvataan sanan koko 

taivutusparadigma. (Karlsson 1998: 187–188.) Lisäksi teen adjektiiveista vierussana-

analyysin eli tutkin, miten oppijansuomen adjektiivit ja vastaavat natiivisuomen 

adjektiivit kollokoivat viereisten sanojensa kanssa.  Tarkastelen myös, ovatko eri 

adjektiivikollokaatiot ali- tai yliedustuneina oppijansuomessa verrattuna 

natiivisuomeen. Lisäksi tutkin, millaisia frekventtien adjektiivilemmojen semanttisia 

preferenssejä, semanttista prosodiaa ja kolligaatioita aineistosta ilmenee ja vertaan 

http://www.ling.helsinki.fi/kit/term/intro.shtml#word-form
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oppijansuomen ja natiivisuomen vierussana-analyysin tuloksia keskenään. Myös 

kollokaatioanalyysin laatimisessa käytän apunani konkordanssianalyysia. 

 

Frekvenssitiheyteen perustuen tutkittaviksi adjektiiveiksi valikoituvat adjektiivilemmat 

HYVÄ, PIENI ja ISO. Konkordanssianalyysin avulla tarkastelen tutkittavien 

adjektiivilemmojen kollokointia. Kollokaateista tutkin pääasiassa positiossa O1–O2  

(yksi tai kaksi sanaa noodin oikealla puolella) olevia kollokaatteja. Kollokaatioina 

olevien rinnastukonjuktioiden yhteydessä olen kuitenkin laajentanut tutkimusaluetta 

positioon O3, mikäli positiossa O2 esiintyy adjektiivin astemäärite ja seuraava 

adjektiivi rinnastuu edelleen tutkittavaan kollokaatioon. Esimerkkinä tällaisesta käy 

klusteri pieni mutta erittäin tärkeä, jossa myös positiossa O3 oleva tärkeä on 

tutkimuskohteenani. 
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2. TEORIA 

 

2.1. Oppijankielen korpustutkimus 

 

2.1.1. Oppijankielen korpukset maailmalla ja Suomessa 

 

Ensimmäisen kerran korpuslingvistiikka tuli mukaan kielentutkimukseen 1960-luvulla 

Yhdysvalloissa. Laajimmat ja monipuolisimmat korpukset ovatkin englanninkielisiä. 

(Granger 1998a: 166–167.) Näistä ensimmäinen, amerikan englannista koostuva The 

Brown Corpus, julkaistiin 1961 (Stubbs 1996: 17). Oppijankielen korpustutkimus, joka 

on ollut olemassa vasta 1980-luvun lopulta lähtien, on luonut tärkeän sillan 

korpuslingvistiikan ja oppijankielen tutkimuksen välille (Granger 2002: 45).  

 

Oppijankielen korpuksista suurimpia ovat englanninkieliset Cambridge Learner Corpus 

(CLC) (30 miljoonaa sanetta) 
1
, Longman Learner’s Corpus (LLC) (10 miljoonaa 

sanetta)
2
 ja International Corpus of Learner English (ICLE) (3,7 miljoonaa sanetta)

3
. 

Muita pienempiä oppijankielen korpuksia ovat muun muassa oppijanranskan korpus 

French Interlanguage database FRIDA
4
 sekä Corpus of English by Japanese Learners 

(CEJL)
5
. (Ks. Eslon & Metslang 2007: 101

6
.)  

 

Suomessa ja Virossa oppijankielen korpuksia on alettu koota vasta muutamia vuosia 

sitten. Tutkimani Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen lisäksi Turun yliopistossa 

kootaan Edistyneiden suomenoppijoiden korpusta
7

. Edistyneiden suomenoppijoiden 

korpuksen aineisto koostuu ensisijaisesti Turun yliopistossa suomen ja sen sukukielten 

maisteriohjelmassa opiskelevien ja opiskelleiden kirjallisista tuotoksista. Tärkeimmät 

tekstilajit ovat opiskelijoiden tenttivastaukset, esseet ja tutkielmat. (Ivaska & Siitonen 

2008.) 

 

                                                           
1
 http://cambridge.org/fi/elt/catalogue/subject/custom/item3646603/Cambridge-International-Corpus-

Cambridge-Learner-Corpus/?site_locale=fi_FI#errorcoding (14.9.2010) 
2
 http://www.pearsonlongman.com/dictionaries/corpus/learners.html (14.9.2010) 

3
 http://www.uclouvain.be/en-277586.html (14.9.2010) 

4
 http://www.uclouvain.be/en-cecl-frida.html (15.9.2010) 

5
 http://www.eng.ritsumei.ac.jp/asao/lcorpus_prev/ (15.9.2010)  

6
 Sanemäärät päivitetty hankkeiden omilta verkkosivuilta 15.9.2010. 

7
 

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/suomi/tutkimus/tutkimushankkeet/Tutkimushanke_Siitonen_Ivaska.ht

ml   (25.9.2012) 

http://cambridge.org/fi/elt/catalogue/subject/custom/item3646603/Cambridge-International-Corpus-Cambridge-Learner-Corpus/?site_locale=fi_FI#errorcoding
http://cambridge.org/fi/elt/catalogue/subject/custom/item3646603/Cambridge-International-Corpus-Cambridge-Learner-Corpus/?site_locale=fi_FI#errorcoding
http://www.pearsonlongman.com/dictionaries/corpus/learners.html
http://www.uclouvain.be/en-277586.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-frida.html
http://www.eng.ritsumei.ac.jp/asao/lcorpus_prev/
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/suomi/tutkimus/tutkimushankkeet/Tutkimushanke_Siitonen_Ivaska.html
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/suomi/tutkimus/tutkimushankkeet/Tutkimushanke_Siitonen_Ivaska.html
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Jyväskylän yliopistossa kootaan Yleisten kielitutkintojen eli YKI-korpusta, joka 

koostuu aikuisten, vieraan ja toisen kielen oppijoiden kirjoituksista. Korpus on 

luonteeltaan karttuva eli siihen tallennetaan jokaisen YKI-testin jälkeen lisäaineistoa. 

Lisäksi Jyväskylän yliopistossa on käynnissä CEFLING-hanke (Linguistic Basis of the 

Common European Framework for L2 English and L2 Finnish)
8
, joka hyödyntää samaa 

Yleisten kielitutkintojen korpusta. Sen tavoitteena on tutkia, kuinka toisen ja vieraan 

kielen oppijan kielitaito kehittyy eurooppalaisen taitotasoasteikon viitetaitotasolta 

toiselle. Hankkeessa tutkitaan suomen ja englannin kielen oppimista toisena tai vieraana 

kielenä. (Alanen & Franceschina & Huhta & Martin 2006; Jantunen & Piltonen 2009.)  

 

Tallinnan yliopistossa kerätään viron välikielen korpusta Eesti vahekeele korpus
9
 

(EVKK), joka on Viron kielen ja kulttuurin instituutin yhteydessä. Se koostuu 

venäjänkielisten viroa toisena kielenä sekä viroa vieraana kielenä opiskelevien 

kirjallisista teksteistä. Viron välikielen korpus on verkkopohjainen kaikille avoin 

korpus, jonka tavoitteena on sekä tutkimustyö että viro toisena ja vieraana kielenä          

-opetuksen kehittäminen. Tarton yliopiston oppijankielen korpus koostuu kolmesta 

korpuksesta: Viron kielen rinnakkaiskorpuksesta, Viron kielen tekstikorpuksesta ja 

äidinkielisten oppijoiden korpuksesta. (Jantunen & Piltonen 2009.) 

 

 

2.1.2. Oppijankielen tutkimus ja korpustutkimus 

 

Oppijankielen, ja erityisesti oppijanenglannin, luonteesta on tehty monenlaisia 

havaintoja. Levenstoniin (1979) viitaten Ellis (1994: 205–206) esittää, että 

oppijankielessä voi esiintyä kieliopillisten muotojen tai sanojen liikakäyttöä sekä 

aliedustumista natiivikieleen verrattuna. Myös kielipiirteiden aliedustumisesta 

oppijankielessä on tehty havaintoja (Granger 1997: 187–189) ja kielenoppijoiden 

tekemiä kollokaatiovirheitä on tutkittu monista eri kielistä (Nesselhauf 2005; Granger 

1998b). 

 

Esimerkiksi indoeurooppalaisista oppijankielistä on tehty runsaasti 

kollokaatiotutkimuksia, ja kollokaatiota pidetään tärkeänä piirteenä sanaston 

                                                           
8
 https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/cefling/suom (25.9.2012) 

9
 http://evkk.tlu.ee/wwwdata/what_is_evk?language=en (25.9.2012) 

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/cefling/suom
http://evkk.tlu.ee/wwwdata/what_is_evk?language=en
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opettamista käsittelevässä kirjallisuudessa. Kollokaatioiden opettamista tulisikin 

tutkimusten mukaan kehittää. (Nesselhauf 2005: 237–238, 252.) Oppijansuomesta 

kollokaatiotutkimusta on sen sijaan tehty vielä vähän (ks. esim. Kallioranta 2009), ja 

tutkimus onkin pääasiallisesti keskittynyt oppijankielen luonteeseen ja kielenoppimisen 

kehitykseen muun muassa virheanalyysin avulla.  

 

Oppijankielen korpustutkimuksen voi jakaa kahteen tutkimuskenttään. Näitä ovat toisen 

kielen omaksumista tutkiva kenttä, joka pyrkii ymmärtämään, miten oppiminen 

tapahtuu, ja vieraan kielen opettamista tutkiva kenttä, joka haluaa kehittää toisen kielen 

opetusta ja opiskelua. (Granger 2002: 46.) Tutkimukseni kuuluu vieraan kielen 

opettamista tutkivaan kenttään, jossa korpustutkimuksen avulla pyrin parantamaan 

suomen kielen opetusta ja sen metodeja sekä välineitä. 

 

Käyttämällä korpuslingvistiikan perusperiaatteita, välineitä ja metodeja 

korpustutkimuksessa on pystytty kuvailemaan oppijankieltä paremmin kuin ennen ja 

näin parantamaan vieraan kielen opetusta. Erityisesti kvantitatiivisen analyysin teossa 

korpuslingvistiikka on vertaansa vailla. Sen avulla pystytään tutkimaan esimerkiksi 

sanojen frekvenssitiheyksiä, kun ilman korpustutkimusta tieto sanojen 

frekvenssitiheydestä nojaisi vain intuitioomme. Korpusanalyysin avulla saamme tietoa 

siitä, miten sanoja käytetään ja mitkä sanat esiintyvät tiheämmin kuin toiset. (Granger 

2002: 45.) 

 

Granger (2002: 46) tuo esiin ongelman, joka esiintyy useissa toisen kielen omaksumista 

käsittelevissä tutkimuksissa: ne perustuvat usein hyvin pieneen empiiriseen 

tutkimukseen ja näin herättävät kysymyksen tulosten yleistettävyydestä. Kokeellisen 

tutkimusmateriaalin hyödyntäminen on helpompaa kuin luonnollisen tuotoksen 

tutkiminen, sillä tutkijan on vaikea kontrolloida muuttujia, jotka vaikuttavat oppijan ei- 

kokeelliseen tuotokseen. Myös tässä tutkimuksessa on ongelmallista sulkea pois 

esimerkiksi sanakirjojen tarjoamia lause- ja kollokaatiomalleja, sillä korpuksen 

informantit ovat joissakin tapauksissa saaneet käyttää apunaan sanakirjoja ja muuta 

opetusmateriaalia.  

 

Oppijankielen tutkiminen sähköisten aineistojen eli korpusten avulla on vähitellen 

lisännyt suosiotaan. Sen avulla on mahdollista tutkia ja kuvata oppijoiden tuottamaa 
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kieltä ja sen yleisemmän tason lainalaisuuksia, kuten kielten välistä vaikutusta, ilman 

virhelähtöistä tutkimusasetelmaa. (Jantunen 2008: 68–69.) Korpuslingvistiikka on 

mahdollistanut uuden tavan tutkia kieltä ja haastanut chomskylaisen lähestymistavan 

keskittymällä suoritukseen kompetenssin sijaan sekä kuvailevaan kvantitatiiviseen ja 

kvalitatiiviseen analyysiin (Granger 1998a: 166).  

 

Korpuksia tulisi tehdä tunnetuksi suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajien 

keskuudessa, sillä tällä hetkellä korpuksia hyödynnetään varsin vähän opetuksessa ja 

opetusmateriaalien laadinnassa. Kollokaatioanalyyseista saatavaa tietoa voitaisiin 

käyttää erilaisissa opetuskäyttöön tehdyissä apuvälineissä kuten sanakirjoissa, ja 

analyyseista saatu tieto voisi vaikuttaa myös oppikirjoissa käytettävään sanastoon. 

Lisäksi kollokaatioanalyyseista saatava tieto voisi kannustaa oppikirjojen laatijoita ja 

kieltenopettajia opettamaan sanastoa enemmän niiden tavallisissa käyttöyhteyksissä 

yksittäisten sanojen sijaan. 

 

 

2.2. Konteksti ja koteksti 

 

Konteksti-käsite on modernin lingvistiikan keskeistä termistöä, ja se voidaan käsittää 

tarkastelun alla olevan ilmauksen lingvistiseksi ympäristöksi tai kielen 

sosiokulttuuriseksi taustatiedoksi. Koteksti taas on käsite, joka kuvaa tutkimuksen 

kohteena olevaa kielellisen yksikön lähiympäristöä ja on kontekstia täsmällisempi. 

(Sinclair 1991: 171–172.)  

 

Tutkimuksessani en varsinaisesti tarkastele kielenulkoista kontekstia vaan keskityn 

kotekstin tutkimiseen. Kuten Jantunen (2004: 12) toteaa, korpustutkimuksen analyysissa 

on tärkeää määritellä tekstialue, jonka avulla kotekstuaalisia ominaisuuksia selvitetään. 

Tutkimukseni tekstialueen olen määritellyt tutkimusmenetelmiä käsittelevässä luvussa.  

 

 

2.3. Kontekstuaalinen semantiikka 

 

Niin sanottu brittiläinen koulukunta, ja heistä erityisesti J.R. Firth, M.A.K. Halliday ja 

John Sinclair, ovat kehittäneet uudenlaista, kestävää näkemystä kielen oppimiseen. J.R. 



16 
 

 

 

Firthin kontekstuaalinen semantiikka on johtanut merkittävään edistymiseen 

kieliopillisessa ja leksikaalisessa teoriassa, kun taas korpuslingvistiikan parissa 

erityisesti Sinclairin työ on ollut uraauurtavaa. (Stubbs 1996: 22.) Kontekstuaalinen 

semantiikka keskittyy tutkimaan merkityksen muodostumista kontekstilähtöisesti ja 

huomioimaan analyysin avulla ilmausta ympäröivän lähimmän tekstikontekstin tai 

laajemman koko sosiaalisen ympäristön (Jantunen 2004: 7). 

 

Stubbs (1996: 23–44) on pyrkinyt kokoamaan brittiläisen koulukunnan lingvistien 

perusperiaatteita kielentutkimuksessa:  

- Kieltä tulee tutkia kielenkäytön autenttisissa tilanteissa ja kokonaisina teksteinä 

yksittäisten lauseiden tai tekstifragmenttien sijaan.  

- Kielenkäyttö on suurelta osin rutinoitunutta ja välittää ympäröivää kulttuuria. 

- Muotoa ja merkitystä ei voi erottaa toisistaan, ja lekseemin ja kieliopin välillä ei 

ole eroja, vaan ne ovat toisistaan riippuvaisia.  

 

Sanojen merkitykset jaetaan usein kahteen eri perusnäkemykseen, merkityksen 

nimiteoriaan ja merkityksen käsiteteoriaan. Merkityksen käsiteteorian mukaan sanan 

merkitys on se mielikuva, idea tai käsite, jonka sana synnyttää kielenkäyttäjän 

tajunnassa tai jonka kielenkäyttäjä yhdistää sanaan. Käsiteteorian heikkoutena on 

kuitenkin se, ettei merkitys tule yhtään selvemmäksi, kun se määritellään ilmausta 

vastaavaksi tajunnan käsitteeksi. Emme tiedä, mitä nämä tajunnassa olevat käsitteet ovat 

ja ovatko merkitykset kielenkäyttäjän tajunnassa vai kielellisissä ilmauksissa. 

(Kangasniemi 1997: 11–12.) 

 

Kontekstuaalisen semantiikan yhteydessä viitataan usein nimitykseen kollokatiivinen 

merkitys, sillä ilmaus voi saada myötämerkityksiä esiintymisympäristönsä mukaan. 

Ennustettava myötämerkitys on esimerkiksi verbi ammua, jonka tekijänä on lehmä. 

Ennustamattomia myötämerkityksiä taas on esimerkiksi sanoilla pretty ja handsome. Ne 

kumpikin viittaavat johonkin hyvännäköiseen, mutta myötäesiintyvät 

todennäköisemmin eri nominien kanssa. Pretty-adjektiivin ajatellaan yleensä viittaavan 

johonkin feminiiniseen ja handsome-adjektiivin johonkin maskuliiniseen. Leech toteaa 

kuitenkin, ettei kaikkia potentiaalisia myötäesiintymiä tarvitse selittää kollokatiiviseksi 

merkitykseksi, sillä joissakin tapauksissa kyse voi olla esimerkiksi tyylillisistä tai 

konseptuaalisista eroista. (Leech 1981: 17; Kangasniemi 1997: 14.) Jantunen (2004: 9) 
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taas huomauttaa, että kontekstuaalisessa semantiikassa on kyse paljon laajemmasta 

asiasta kuin vain sanojen yhteisesiintymisestä, sillä se käsittää sekä leksikaalis-

kieliopillisia että leksikaalis-semanttisia suhteita.  

 

 

2.3.1. Vapaan valinnan periaate ja idiomiperiaate 

 

Jotta on mahdollista selittää, kuinka merkitys nousee tekstistä, Sinclair (1991: 109) on 

esittänyt kaksi erilaista tulkinnan periaatetta. Nämä ovat vapaan valinnan periaate ja 

idiomiperiaate. Vapaan valinnan periaatteessa tuotos on useiden, monimutkaisten 

valintojen tulosta, ja ainoa rajoittava tekijä valinnalle on kieliopillisuus. Tätä tapaa 

kutsutaan myös aukko ja täyte -malliksi, jossa teksti nähdään sarjana aukkoja. Aukot 

täytyy täyttää sanastolla, joka tyydyttää kulloinkin vaadittavat ehdot. Kielen 

tuottamiseen liittyviä monimutkaisia valintoja on vapaan tulkinnan periaatteessa tehtävä 

runsaasti.  

 

Toinen tapa tuottaa kieltä on idiomiperiaate. Ympäröivä maailma heijastuu kielen 

järjestäytymiseen ja myötävaikuttaa epäsatunnaisuuteen. Asiat, jotka esiintyvät 

fyysisesti yhdessä, myös mainitaan todennäköisemmin yhdessä. On kuitenkin olemassa 

useita tapoja sanoa asioita, eivätkä kaikki ole yhtä suorassa yhteydessä ympäröivään 

maailmaan. Idiomiperiaatteen mukaan kielen käyttäjällä on suuri määrä puoleksi 

rakennettuja fraaseja, jotka muodostavat erilaisia yksittäisten sanojen käyttöä ja tekstin 

rakentumista ohjaavia vaihtoehtoja. Silti myös nämä puoleksi rakennetut fraasit voidaan 

jakaa segmentteihin. (Sinclair 1991: 110.)  

 

Idiomiperiaate on vaikeasti kuvailtava sekä huomattavan kokonaisvaltainen. Sinclair 

(1991: 111–112) katsoo tekstien rakentuvan idiomiperiaatteen mukaan. Monet fraasit 

ovat laajuudeltaan epämääräisiä sekä sallivat sisäistä sanastollista (set x on fire, set fire 

to x) ja syntaktista (it’s not in his nature to, it wasn’t in Tom’s nature to) variaatiota. 

Useissa fraaseissa myös sanajärjestys voi vaihdella (to recriminate is not in his nature, 

it is not in the nature of an academic to…). Usein käytetyt sanat ja fraasit houkuttelevat 

myös enemmän kollokaatioita (hard work, hard luck, hard facts, hard evidence), 

esiintyvät tietyissä semanttisissa ympäristöissä (happen + negatiivinen tapahtuma) ja 

myötäesiintyvät tiettyjen kieliopillisten valintojen kanssa (set about + ing-muoto).  
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Tällaisten havaintojen johdosta voimme nostaa idiomiperiaatteen osaamisen yhtä 

tärkeäksi seikaksi kuin kieliopin selitettäessä, kuinka merkitys nousee tekstistä. 

Tarkastellessaan esimerkiksi sanakirjoista eri sanojen merkityksiä, Sinclair on 

huomannut, että tavallisimpien sanojen tavallisimpia merkityksiä ei suinkaan selitetä 

sanakirjoissa ensimmäisenä. Hän toteaa, että muun muassa Collins English Dictionary 

(1986) ei ota huomioon frekvenssitiheyttä. Esimerkiksi sanaa back käytetään 

tavallisimmin merkityksessä, jota suomen kielessä vastaa adverbi takaisin. Tämä 

merkitys annetaan kuitenkin sanakirjassa vasta 47. selityksenä. Sen sijaan huomattavasti 

harvemmin käytettyä merkitystä selkä tarjotaan ensimmäisenä selityksenä. (Sinclair 

1991: 112.)  

 

Hieman vastaavanlaisen epäkohdan huomasin tutkiessani ICLFI-korpuksessa 

frekventeintä HYVÄ-adjektiivilemmaa: Natiivisuomen korpuksessa huomattavin 

semanttinen preferenssi HYVÄ <JA> -kollokaatiolla on sen viitatessa johonkin hyvään 

asiaan abstraktilla tasolla (hyvä onni, hyvyys, hyvä elämä). Kuitenki Kielitoimiston 

sanakirjassa hyvä-adjektiivi saa monenlaisia muita määritelmiä ennen määritelmää, 

jossa hyvää kuvataan eettisesti arvokkaaksi, puhtaaksi, jaloksi, yleväksi tai hienoksi, 

hyväsydämiseksi, lempeäksi tai ystävälliseksi. 

 

Yllä kuvattujen havaintojen pohjalta Sinclair (1991: 113) esittää joitakin alustavia 

yleistyksiä: 

 

1. On olemassa laaja yleinen taipumus, että frekventeillä sanoilla tai sanojen 

frekventeillä merkityksillä ei ole niin selkeä ja itsenäinen merkitys kuin 

vähemmän frekventeillä sanoilla ja merkityksillä. Frekventisti esiintyvien 

sanojen merkityksiä on vaikea identifioida ja selittää, ja kaikkein 

frekventeimpien sanojen kohdalla puhumme yhä vähemmän sanan 

käyttötarkoituksesta ja enemmän pelkästä merkityksestä.   

 

2. Sanan ydinmerkitys eli se merkitys, joka tulee ensimmäisenä suurimmalle 

osalle mieleen, ei ole yleensä sanastoon kuulumaton, ei-leksikaalinen 

(delexical). Ydinmerkitys on kaikkein frekventein itsenäinen merkitys. Jos tämä 

hypoteesi testattaisiin ja todettaisiin pitäväksi, se auttaisi selittämään sitä 
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epäjohdonmukaisuutta, jolla valitaan keskeisimmän merkityksen sijaan 

intuitiolla jokin toinen sana.  

 

On huomattava, että nämä kaksi käytössä olevaa kielen mallia, eli vapaan valinnan 

periaate ja idiomiperiaate, eivät ole yhteen sovitettavissa toistensa kanssa. Niiden välillä 

ei myöskään ole liukumaa vaan vaihto mallista toiseen on jyrkkä, sillä mallit ovat 

toistensa vastakohtia. Normaalia tekstiä tulkitessamme voimme olettaa, että ensisijainen 

käytäntö on idiomiperiaate, sillä suurin osa tekstistä tuotetaan ja tulkitaan käyttämällä 

hyväksi sitä. Toisinaan tulkintaprosessi vaihtuu vapaan valinnan periaatteeseen 

väliaikaisesti. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun käytetään ympäristölle 

odottamattomia leksikaalisia valintoja. (Sinclair 1991: 114.) 

 

Näyttää siis siltä, että vapaan valinnan periaate on toisarvoinen kielen malli. Se jakaa 

kieliopin ja sanaston ja käyttää kielioppia tuottaakseen jatkumon, johon leksikaaliset 

valinnat on sijoitettu. Vaikka idiomiperiaate onkin dominoiva, ei vapaan valinnan 

periaatteesta kuitenkaan voi täysin luopua. Tekstissä on edelleen kohtia, jolloin 

käytetään vapaan valinnan periaatetta dominoivan idiomiperiaatteen rinnalla. (Sinclair 

1991: 114.) 

 

 

2.3.2. Syntagmaattiset suhteet 

 

Jantunen (2009b: 358) huomauttaa, että idiomaattista valintaa ei tule nähdä ainoastaan 

idiomien käyttöön liittyvänä periaattena, vaan idiomaattinen valinta koskee myös 

natiivien luonnostaan hallitsemia, yksittäisten sanojen kotekstuaalisia suhteita. Tällaisia 

syntagmaattisia suhteita ovat muun muassa kollokaatio, klusteri, kolligaatio, 

semanttinen prosodia sekä semanttinen preferenssi. Syntagmaattisten suhteiden lisäksi 

lekseemeillä voi olla paradigmaattisia preferenssejä kuten paradigmaattinen 

morfologinen preferenssi (Jantunen 2004: 29).   
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2.3.2.1. Kollokaatio 

 

Lekseemin kotekstuaalisia valintoja ovat kollokaatiot, kolligaatiot, semanttinen 

preferenssi ja semanttinen prosodia. Tutkimukseni kannalta olennaisin käsite näistä on 

kollokaatio. Kollokaatiosta käytetään englanninkielisissä teoksissa useita eri termejä. 

Näitä ovat muun muassa habitual collocations (Firth 1968 [1957]) regularly co-occur 

(Halliday & Hasan 1976) ja frequent co-occurrence (Stubbs 2001). Tiettävästi 

ensimmäinen kollokaation määritelmän esiin nostanut tutkija oli J.R. Firth, joka kirjoitti 

artikkelissaan vuonna 1957, että tunnistamme sanat niiden seurasta (Firth 1968 [1957]: 

179). 

 

Sinclair määrittelee kollokaation vähintään kahden sanan esiintymiseksi toistensa 

lähellä, yleensä enintään neljän sanan päässä toisistaan. Kollokaatioita voivat olla 

toistensa seurassa harvoin tai usein esiintyvät leksikaaliset kombinaatiot. (Sinclair 1991: 

170.) Stubbsin (1995: 23) mukaan kollokaatio on lemmojen, eli sanakirjassa esiintyvien 

itsenäisten sanojen, tai sananmuotojen välinen tavallinen yhteisesiintymä. Nesselhauf 

(2005: 1) määrittelee kollokaatiot sattumanvaraisesti rajoitetuiksi sanayhdistelmiksi, 

yhtä sanaa pitemmiksi ko(n)tekstuaalisiksi yksiköiksi, jotka ovat tiettyyn pisteeseen asti 

leksikaalisesti ja syntaktisesti määrättyjä. Kollokaatioita on kielissä runsaasti, ja niillä 

on suuri rooli kielen prosessoinnissa ja käytössä. 

 

Dwight Bolinger (1979: 95) toteaa, että mikäli oletamme, että kieli on systeemi, jossa 

kaikki yksiköt riippuvat toisistaan, niin kielessä on oltava jokin niitä yhdistävä 

toimintaperiaate, jolle lingvistien on rakennettava kaikki kielen yksiköt kattava malli. 

Tämän mallin kehittäminen oli tullut tavoitteeksi 1960-luvulta lähtien. Kuitenkin 

vähitellen alkoi paljastua seikkoja, jotka kyseenalaistivat tällaisen ajattelutavan. 

Vaihtoehdoksi Bolinger ehdotti, että kieltä tulisi katsoa ennemmin idiomaattisesta kuin 

analyyttisesta näkökulmasta.    

 

Bolinger (1979: 96) toteaa artikkelissaan, että kieli ei odota meidän rakentavan kaikkea 

alkutekijöistä, vaan juuri tätä varten meillä on valmiina suunnaton määrä 

elementtirakenteita (prefabricated units). Elementtirakenteet ovat kuitenkin vain 

osittain ennalta määrättyjä. Nesselhauf (2005: 1–2, 275) toteaa, että aiemmin vallitsi 

näkemys, jonka mukaan elementtirakenteet olisivat kielen keskiössä. Bolinger oli yksi 
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ensimmäisistä lingvisteistä, jonka mukaan tällainen näkökulma ei pysty selittämään 

huomattavaa osaa tutkittavasta kielestä. Myöhemmät korpustutkimukset ovatkin 

osoittaneet, että kollokaatiot esiintyvät yleensä niin sanottuina puolivalmiina 

elementtirakenteina.  

 

Jantusen (2004: 15) mukaan teoreettisia analyyseja kollokaatiosta ja sitä hyödyntäviä 

kielenkuvauksia on tehty ennen 1980- ja 90-lukuja vain muutamia. Tämän jälkeen 

tutkimus on lisääntynyt erityisesti suurten korpusten avaamien mahdollisuuksien 

ansiosta. Kuten Kjellmerkin (1990: 163) toteaa, tietokoneet ovat mahdollistaneet 

kollokaatioiden tutkimisen, ja kollokaatiot ovat näin saaneet yhä suurempaa huomiota 

lingvistien parissa.  

 

Jantunen (2004: 15–16) jaottelee kollokaation määrittelemisen kolmeen ominaisuuteen 

eli toistuvuuteen, ulottuvuuteen ja tilastollisuuteen. Jo Firth (1968 [1957]: 179–181) 

esittää toistuvuuden tärkeänä kotekstuaalisten piirteiden ominaisuutena kuvaamalla 

leksikon syntagmaattisia suhteita tyypillisten kollokaatioiden avulla. Näistä hän käyttää 

termiä habitual collocation. Tämä ja esimerkiksi termit regurlarly co-occur (Halliday–

Hasan 1976) ja frequent co-occurence (Stubbs 2001) antavat myös ymmärtää, että 

täyttääkseen kollokaation määritelmän olennaista on syntagmaattisessa suhteessa 

olevien sanojen esiintyminen toistuvasti yhdessä. Tutkimukseni kannalta haastavaa 

onkin määritellä kollokaatioiksi juuri epätavalliset ja epäkonventionaaliset 

myötäesiintymät, joita suomea vieraana kielenä oppivien tuotoksessa voi esiintyä. 

Tällöin kollokaation määritelmän raja voi olla hyvin häilyvä. 

 

Stubbs (1995: 23) toteaa, että kollokaatioita tutkittaessa määritellään, kuinka montaa 

sanaa tarkasteltavan sanamuodon molemmin puolin tutkitaan. Ulottuvuus voi olla 

esimerkiksi tutkittavasta sanasta neljä sanaa oikealle tai neljä sanaa vasemmalle. 

Jantusen (2004: 18) mukaan tulkinta kollokaatioon kuuluvien sanojen lukumäärästä 

vaihtelee tutkijoittain kahdesta useampisanaisiin kombinaatioihin. Jantunen jakaa 

ulottuvuuden tarkoittamaan neljää eri seikkaa eli kollokationaaliseen suhteeseen 

kuuluvien sanojen lukumäärää, noodin eli tarkasteltavana olevan lekseemin ja 

kollokaattien välimatkaa toisistaan, noodin ja sen kollokaattien kieliopillista suhdetta ja 

tarkastelualueen symmetrisyyttä.  
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Tutkimukseni sivuaa tilastollisuutta frekvenssitiheyden osalta, mutta tilastollisuus ei ole 

tämän tutkimuksen analyysiosuudessa tärkeimmässä asemassa. Analyysin kannalta 

kollokaattia pidetään sitä merkittävämpänä, mitä tiheämmin se esiintyy, ja usein 

leksikaalisia myötäesiintymiä onkin tarkasteltu tilastollisen merkitsevyyden kannalta. 

Vaikka tilastollisten testien käyttö ei ole kielen rakenteen ja syntaktisten suhteiden 

vuoksi ongelmatonta, käytetään tilastollisia menetelmiä leksikaalisen sidoksisuuden 

analysoinnissa. Näin on pystytty osoittamaan esimerkiksi sanoille tyypillisiä 

kollokationaalisia preferenssejä. (Jantunen 2004: 17.)  

 

Kielessä on rakenteita, jotka eivät noudata lauseelle tai lausekkeelle tyypillisiä 

sanajärjestyksiä (Jantunen 2004: 13). Allerton (1982: 25) jakaa 

myötäesiintymärajoitukset semanttisiin ja syntaktisiin rajoituksiin. Cruse (1986: 278–

279) taas jakaa semanttiset myötäesiintymärajoitukset logiikkaa rikkoviin anomalioihin 

ja kollokationaalisiin rajoituksiin. Kollokationaaliset rajoitukset eivät riipu kielen 

ulkoisista rajoituksista vaan kielessä itsessään esiintyvistä myötäesiintymärajoituksista. 

Esimerkkinä tällaisesta kollokationaalisesta rajoituksesta Cruse antaa idiomin kick the 

bucket (’potkaista tyhjää’) esiintymisen vain ihmistä tarkoittavan subjektin yhteydessä. 

Mikäli subjektina esiintyisi esimerkiksi kasvi tai eläin, olisi idiomi Crusen mukaan 

kollokationaalisen rajoituksen vastainen. 

 

Cruse (1986: 281) jakaa kollokationaaliset rajoitukset edelleen systemaattisiin, 

puolisystemaattisiin ja idiosynkraattisiin kollokaatiorajoituksiin. Systemaattinen rajoitus 

ei salli poikkeuksia ilmauksen myötäesiintymärajoituksista, mutta puolisystemaattinen 

sallii niitä jonkin verran. Idiosynkraattinen kollokaatiorajoitus taas sallii vain muutamia 

kollokaatteja, jotka voidaan esittää luettelemalla.  

 

Jantunen (2004: 14–15) huomauttaa, että sanojen yhdistymistä toistensa kanssa tulisi 

pitää sanojen täysin vapaan ja täysin rajoittuneen valinnan jatkumona. Näiden 

ääripäiden väliin jää alue, jossa myötäesiintymäpreferenssit ohjaavat sanojen erilaista 

yhdistymistä.  Tällaiset myötäesiintymäpreferenssit mahdollistavat variaation ja ovat 

lievempiä kuin tiukat rajoitukset. Tämä tarkoittaa, että sanoilla voi olla laaja skaala 

erilaisia kollokaatteja, mutta ne voivat silti preferoida tietyntyyppisiä sanoja. Tästä 

käytetään nimitystä kontekstuaalinen preferenssi. 
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2.3.2.2. Kolligaatio 

 

Kolligaation on ensimmäisenä esitellyt J.R. Firth (1957: 181), jonka mukaan se koostuu 

erilaisten kielioppikategorioiden, kuten sanaluokkien, lauseenjäsenluokkien tai 

erilaisten sananmuotojen syntagmaattisista suhteista. Kolligaation käsite on kuitenkin 

ajan mittaan laajentunut, ja muun muassa Sinclair (1998: 15) määrittelee sen yksittäisen 

lekseemin ja kotekstissa olevan kielioppioppikategorian suhteeksi.  

 

Ajan saatossa kolligaatiolle on esitetty erilaisia ja laajentavia määritelmiä uudenlaisten 

esimerkkien valossa. Jantunen (2004: 23) on tiivistänyt nämä seuraavasti: 

kolligationaalisena suhteena voidaan pitää kieliopillisen kategorian tai lauseposition 

suhdetta a) lekseemiin, b) lekseemin eri sananmuotoihin tai sananmuotoryhmiin, c) 

useamman kuin yhden lekseemin muodostamaan lausekeeseen tai d) yhden lekseemin 

eri merkityksiin. Jantunen (2009b: 359) antaa kolligaatiosta myös esimerkin, jossa 

astemäärite KOVIN esiintyy astemääreitä HYVIN ja OIKEIN useammin kvanttorien 

seurassa: KOVIN <kvattori: HARVA, MONI, PALJON, VÄHÄN>. Lisäksi KOVIN-määrite saa 

kolligaatikseen tietyt verbien taivutusmuodot: KOVIN <akt. yks. 3> (esimerkiksi ei) ja 

<akt. ind. imperf. yks. kielto> (esimerkiksi ei juossut). Jantunen toteaa myös, että 

kolligaatioon kuuluu lisäksi suomen kielen rektio-ilmiö, jonka suomenoppijat kokevat 

usein hyvin vaikeaksi.  

 

 

2.3.2.3. Semanttinen prosodia 

 

John Sinclair (1991) ja Bill Louw (1993) ovat luotsanneet erityisen kollokationaalisen 

ilmiön, jota kutsutaan semanttiseksi prosodiaksi (Stubbs 1996: 173). Louw (1993: 157, 

160–163, 172) määrittelee semanttisen prosodian merkityksen auraksi, jossa lekseemiä 

ympäröivät erilaiset kollokaatit. Erilaiset prosodisesti ladatut muodot ikäänkuin 

kyllästävät lekseemin ja näin antavat sille sen merkitysauran eli semanttisen prosodian. 

Semanttinen prosodia voidaan määritellä positiiviseksi, neutraaliksi tai negatiiviseksi 

käyttöympäristöksi. Esimerkiksi englannin sanalla UTTERLY (’kertakaikkisen’) on 

erittäin negatiivinen käyttöympäristö eli semanttinen prosodia, joka näkyy negatiivisina 

oikeanpuoleisina kollokaatteina kuten UTTERLY <EXHAUSTIVE, STUPID, TERRIFIED>. 
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UTTERLY esiintyy Cobuild-korpuksessa 99 kertaa, ja niistä vain neljässä tapauksessa se 

saa parikseen positiivisen kollokaatin.    

 

 

2.3.2.4. Semanttinen preferenssi 

 

Yksi kontekstin semanttisista valinnoista on John Sinclarin (1998: 15–16) esittelemä 

semanttinen preferenssi. Tällöin erilaisia sananmuotoja tai lekseemeitä yhdistävät 

yhteiset semanttiset piirteet eli ne kuuluvat samaan semanttiseen aihepiiriin. Jotta 

lekseemillä voidaan katsoa olevan oma semanttinen preferenssinsä, täytyy 

myötäesiintymien olla säännönmukaisia. Kun kollokaatio on konkreettisesti tekstissä 

nähtävissä ja kolligaatio sanaluokaltaan luokiteltavissa, täytyy sen sijaan semanttisten 

preferenssien yhtäläisyys tunnistaa välittämättä esimerkiksi niiden sanaluokista.  

 

Stubbs (2001: 64–65 ) huomauttaa, että semanttinen preferenssi ei ole yksittäisten 

sanojen, vaan lekseemien tai sananmuotojen sekä semanttisesti samaan ryhmään 

kuuluvien sanojen suhde. Esimerkiksi englannin sana LARGE (’iso, suuri, laaja’) 

myötäesiintyy 25 prosenttia sen esiintymiskerroista sanojen kanssa, jotka viittaavat 

määrään tai kokoon. LARGE saa siis tyypilliseksi semanttiseksi preferenssikseen kokoa 

tai määrää kuvaavia lekseemejä, esimerkiksi LARGE <NUMERO, OSA, MÄÄRÄ, ALUE>. 

Suomen   kielessä   taas   OIKEIN-astemääritteellä   on   semanttinen  preferenssi arvoa ja  

hyvyyttä merkitseviin sanoihin, kuten OIKEIN <HYVÄ, HYVIN, MAINIO> (Jantunen 2009b: 

359). Eri lekseemeillä voi olla myös useita preferenssejä eri merkitysryhmiin ja 

preferenssien määrä vaihtelee eri lekseemien kesken.       
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3. ADJEKTIIVIT 

 

Tutkin analyysiosassa Oppijansuomen korpuksen frekventeimpiä adjektiivilemmoja, 

joiksi osoittautuvat frekvenssianalyysin perusteella adjektiivit hyvä, pieni ja iso. Tässä 

luvussa kuvailen adjektiiveja sanaluokkana Ison suomen kieliopin (VISK 2008) mukaan 

sekä Kielitoimiston sanakirjan (2012) määritelmiä tutkimusyksikköinä olevista hyvä-, 

pieni- ja iso-adjektiiveista.   

 

 

3.1. Adjektiivit sanaluokkana 

 

Ison suomen kieliopin (VISK 2008) mukaan adjektiivit ovat luvussa ja sijassa taipuvia 

nomineja. Ne luonnehtivat olioita, asioita, asiaintiloja tai tilanteita ja ilmaisevat niiden 

todellisia tai kuviteltuja ominaisuuksia. Adjektiivit ovat avoin luokka, ja siihen tulee 

uusia sanoja pääasiassa johdoksina ja lainoina tai sellaisten mukautuksina (fataali, 

globaalinen) sekä partisiippien leksikaalistumina (kiinnostava, väsynyt, suosittu). 

Sanaluokkarajat adjektiivin ja substantiivin sekä adjektiivin ja adverbin välillä eivät ole 

jyrkkiä: adjektiivinen sana voi esiintyä lauseessa myös substantiivin tai adverbin 

tehtävässä ja näin toimia subjektina, objektina tai adverbiaalina. (VISK 2008: § 603.) 

 

Suuri osa adjektiiveista ilmaisee suhteellisia ominaisuuksia ja komparoituu. Niillä on 

siis perusasteen lisäksi komparatiivi- ja superlatiivimuodot (uusi, uudempi, uusin). 

Adjektiivit voivat ilmaista myös absoluuttisia ominaisuuksia, jolloin ne eivät yleensä 

komparoidu, (ikuinen, kielitieteellinen). Tietyntyyppisiin adjektiiveihin voi liittyä myös 

possessiivisuffiksi (Olen hänen ikäisensä; Teen parhaani). (VISK 2008: § 603.) 

 

Yksin tai erilaisten laajennusten kanssa yhdessä adjektiivi muodostaa 

adjektiivilausekkeen (AP:n). Tavallisesti laajennuksena esiintyy adjektiivin edellä 

sijaitseva aste- tai tavan määrite (melko, tosi tai heleän keltainen, teknisesti taitava) 

taikka muu partikkeli, adverbi tai genetiivitäydennys (samankokoinen). Adjektiivin 

jäljessä tai edellä voivat sijaita myös paikallissijaiset adpositiolausekkeen muotoiset 

adverbiaalimääritteet    (kypsä   isäksi).    Ainoastaan   adjektiivin   jäljessä taas 

esiintyvät infinitiivilausekkeet tai lauseet (helppo korjata). (VISK 2008: § 603.) 
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Adjektiiveja voidaan luokitella erilaisin perustein. Merkityksen perusteella erotetaan 

suhteellisia ominaisuuksia kuvaavat adjektiivit (pieni, ihana) ja toisaalta absoluuttisia 

ominaisuuksia kuvaavat adjektiivit (lasinen, musiikillinen). Adjektiivin ilmaiseman 

ominaisuuden laatu vaikuttaa siihen, komparoituuko adjektiivi ja millaisia 

astemääritteitä se saa. Syntaktisestikin omanlaisiaan adjektiiveja ovat yksilöivät 

adjektiivit (ainoa, paras), inen-loppuiset suhteutusadjektiivit (samannäköinen, 

hyvännäköinen), proadjektiivit (sellainen) sekä taipumattomat adjektiivit (viime). Oman 

ryhmänsä muodostavat myös adjektiiveiksi leksikaalistuneet sekä adjektiivisesti 

käytettävät partisiipit. (VISK 2008: § 604.) 

 

 

3.2. Tutkimusyksikköinä hyvä-, pieni- ja iso-adjektiivit 

 

Kielitoimiston sanakirjassa (s.v. hyvä) hyvä-adjektiivi kuvaillaan joksikin myönteiseksi, 

edulliseksi tai arvostettavaksi. Sillä on poikkeuksellinen komparaatio (parempi, paras), 

jonka vuoksi olen analyysia varten tehnyt Word Smith Tools              -työkalulla haut 

hyv*-hakusanan lisäksi myös muodoista parem*, paras* ja parha*.  

 

Kielitoimiston sanakirjassa hyvä-adjektiivi määritellään: 

1. laadukkaaksi, korkeatasoiseksi, erinomaiseksi tai sopivaksi ja 

tarkoituksenmukaiseksi. (hyvä auto, hyvä virka, hyvä neuvo). 

2. taitavaksi, eteväksi, kyvykkääksi tai lahjakkaaksi. (hyvä uimari) 

3. miellyttäväksi tai mukavaksi. (tehdä hyvä vaikutus) 

4. edulliseksi, suotuisaksi, otolliseksi tai hyödylliseksi. (tehdä hyvät kaupat) 

5. vahvaksi, voimakkaaksi tai hyväkuntoiseksi. (hyvä terveys) 

6. eettisesti arvokkaaksi, puhtaaksi, jaloksi, yleväksi tai hienoksi, hyväsydämiseksi, 

lempeäksi tai ystävälliseksi. (hyvä ihminen, palkita paha hyvällä) 

7. hienoksi, arvostetuksi, kunnioitetuksi, maineikkaaksi. (hän on hyvästä 

perheestä) 

8. aikamoiseksi, melkoiseksi, sievoiseksi tai runsaaksi. (hyvän aikaa) 
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Lisäksi sitä käytetään: 

9. kohteliaisuuksissa, puhutteluissa, huudahduksissa, tervehdyksissä ja 

toivotuksissa. (Olkaa hyvä!)    

10. hyväksymistä, suosiota ja myöntymistä ilmaisemassa (Oikein hyvä!).  

(KS s.v. hyvä.)  

 

Pieni-adjektiivin merkitysvastineiksi Kielitoimiston sanakirjassa (s.v. pieni) esitetään 

sanoja pienoinen, pikku, pikkuinen, pikkuruinen, pikkainen ja vähäinen. Nämä 

merkitysvastineet ovat kuitenkin huomattavasti vähemmän, jos lainkaan, käytettyjä 

adjektiiveja sekä Natiivisuomen korpuksessa että ICLFI-korpuksessa. Natiivisuomen 

korpuksessa niistä jokainen esiintyy muutamia kertoja ja pikku on jopa adjektiivien 

frekvenssilistalla sijalla 459 ja esiintyy 714 kertaa. ICLFI-korpuksessa pieni-adjektiivin 

merkitysvastineista muut esiintyvät muutamia kertoja, pikku 79 kertaa, mutta 

pikkuruinen ei esiinny aineistossa lainkaan. 

 

Kielitoimiston sanakirjassa pieni-adjektiivi määritellään  

1. ulottuvuudeltaan tai ulkonaisilta mittasuhteiltaan vähäiseksi tai pienikokoiseksi, 

jolloin se voi tarkoittaa nuorta, alaikäistä lasta, hellittelysanaa tai pienaakkosta 

(pienet kädet, pienestä pitäen, kulta pieni)  

2. määrältään tai paljoudeltaan vähäiseksi (pieni palkka) 

3. asteeltaan, voimaltaan tai vaikutukseltaan vähäiseksi (pitää pientä ääntä) 

4. arvoltaan tai merkitykseltään vähäiseksi, vähäarvoiseksi tai mitättömäksi (mitäs 

pienistä!) tai 

5. se voi viitata musiikkitermiin kuten pieni oktaavi. (KS s.v. pieni.) 

 

Iso-adjektiivi määritellään Kielitoimiston sanakirjassa kooltaan suureksi (iso rakennus) 

tai määrältään runsaaksi tai lukuisaksi (iso perhe, iso palkka). Se voi viitata myös 

johonkin vaikutukseltaan huomattavaan ja voimakkaaseen (iso urakka) tai johonkin 

huomattavaan tai arvoltaan tärkeään (iso herra). Iso-adjektiivia käytetään myös 

yhdysadjektiivien (isokätinen) sekä yhdyssubstantiivien alkuosana. 

Yhdyssubstantiiveissa se voi ilmaista kooltaan tai vaikutukseltaan suurta (isovarvas, 

isoviha), esiintyä eläinten-, kasvien- ja paikannimissä (isokäpylintu, isolumme, Isokyrö) 

tai eräiden sukulaisten nimityksissä (isosisko, isovanhemmat). Tutkimuksessani en ole 

huomioinut yhdysadjektiiveja ja yhdyssubstantiiveja, joiden alkuosana on jokin 
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adjektiivi, vaan tarkastellut ainoastaan itsenäisiä, erillisiä adjektiiveja. Vierasperäisten 

yhdyssanojen alkuosana (isomeria) sana on taipumaton tai vaillinaisesti taipuva. (KS 

s.v. iso.)  
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4. ANALYYSI 

 

4.1. Frekventeimmät sananmuotoiset adjektiivit ICLFI-korpuksessa ja Natiivisuomen 

korpuksessa 

 

Tein WordSmith Tools -ohjelman Sanalista-analyysin avulla listat frekventeimmin 

käytetyistä sanoista ICLFI-korpuksessa ja Natiivisuomen korpuksessa. Poimin ICLFI-

korpuksen ja Natiivisuomen korpuksen sanalistoilta kaikkein frekventeimmin käytetyt 

adjektiivit niiden yleisimmissä sananmuodoissa ja esittelen taulukossa 1 ja taulukossa 2, 

millä sijalla sanalistassa nämä adjektiivit esiintyvät, kuinka monta kertaa ne esiintyvät 

ja kuinka suuri sanan esiintymän suhteellinen frekvenssi (lukumäärä sataatuhatta sanaa 

kohti) on kaikista korpuksen saneista.  

 

TAULUKKO 1. ICLFI-korpuksen kymmenen frekventeintä adjektiivia.  

  

ADJEKTIIVI SIJA       FREKVENSSI   SUHTEELLINEN         

   FREKVENSSI 

1. pieni  57. 1342  138 

2. iso  59. 1298  133 

3. hyvä  63. 1269  130 

4. kaunis  115. 810  83 

5. suuri  124. 752  77 

6. tärkeä  139. 668  69 

7. vaikea  147. 642  66 

8. vanha  153. 616  63 

9. hyvää  154. 603  62 

10. mukava  193. 507  52 
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TAULUKKO 2. Natiivisuomen korpuksen kymmenen frekventeintä adjektiivia. 

 

ADJEKTIIVI SIJA      FREKVENSSI SUHTEELLINEN         

     FREKVENSSI 

1. hyvä  118. 2131  60 

2. suuri  163. 1636  43 

3. pieni  219. 1258  33 

4. uuden  255. 1104  29 

5. uusi  282. 1034  27 

6. vanha  337. 892  24 

7. vaikea  420. 766  20 

8. hyvää  429. 760  20 

9. uusia  438. 748  20 

10. suuren  450. 730  19 

 

Adjektiivien käyttömäärissä esiintyy suuria eroja natiivisuomen ja suomea vieraana 

kielenä käyttävien välillä. ICLFI-korpuksessa ensimmäisen 200 saneen joukossa on 

kymmenen adjektiivia, kun taas Natiivisuomen korpuksessa adjektiiveja esiintyy 200 

ensimmäisen saneen joukossa vain kaksi.  Frekventeimmän adjektiivin suhteellinen 

frekvenssi on ICLFI-korpuksessa 140 ja yhdeksänneksi frekventeimmänkin sanan 

suhteellinen frekvenssi on 60 kaikista saneista. Natiivisuomen korpuksessa taas 

kaikkein frekventeimmän adjektiivin suhteellinen frekvenssi kaikista saneista on 60. 

Natiivisuomen teksteissä adjektiivien määrä frekvenssisanalistan kärkisijoilla on siis 

huomattavasti pienempi kuin suomea vieraana kielenä käyttävien teksteissä.   

 

Myös adjektiivien monimuotoisuudessa on korpusten välillä eroja. ICLFI-korpuksen 

kymmenen frekventeimmän adjektiivin joukossa on yhdeksän eri adjektiivia, kun 

Natiivisuomen korpuksessa niitä on kuusi. ICLFI-korpuksessa vain HYVÄ-lemma 

toistuu kaksi kertaa adjektiivien frekvenssilistan kolmantena ja yhdeksäntenä. 

Natiivisuomen korpuksessa sen sijaan samojen adjektiivien eri muodot toistuvat 

useammin: SUURI-lemma ja HYVÄ-lemma toistuvat kumpikin kymmenen 

frekventeimmän adjektiivin joukossa kaksi kertaa ja UUSI-lemma kolme kertaa. ICLFI-

korpuksessa UUSI taas on kolmanneksitoista yleisin sijalla 249. 

 

Frekventeimmät adjektiivit ovat osittain samoja: adjektiivit pieni, hyvä, suuri, vaikea ja 

vanha esiintyvät sekä ICLFI-korpuksen että Natiivisuomen korpuksen kymmenen 
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frekventeimmän adjektiivin joukossa. Sen sijaan Natiivisuomen korpuksessa adjektiivit 

iso (sijalla 574), kaunis (sijalla 701), tärkeä (sijalla 619) ja mukava (sijalla 2404) eivät 

esiinny kymmenen frekventeimmän adjektiivin joukossa lainkaan. Toisaalta 

Natiivisuomen korpuksessa kymmenen frekventeimmän adjektiivin listalla toistuvat 

samat adjektiivit useaan kertaan eri sananmuodoissa.  

 

ICLFI-korpuksessa kymmenen frekventeintä adjektiivia ovat sijoilla 57–193, kun taas 

Natiivisuomen korpuksessa kymmenen frekventeintä adjektiivia sijoittuvat sijoille 118–

450. Toisin sanoen Natiivisuomen korpuksen 450 ensimmäisen sanan joukossa on 

kymmenen adjektiivia. Vastaavasti ICLFI-korpuksessa 450 ensimmäisen sanan 

joukossa on 26 adjektiivisananmuotoa ja 21 eri adjektiivilemmaa. Natiivisuomen 

korpuksessa eri adjektiivilemmoja on siis 450 frekventeimmän sanan joukossa vain 

kuusi.  

 

Korpusaineiston perustella voidaan siis todeta, että suomea vieraana kielenään 

käyttävien teksteissä adjektiivien käyttö on huomattavasti yleisempää ja taajimmin 

esiintyvien joukossa vaihtelevampaa kuin natiivisuomea kirjoittavien teksteissä. Tämä 

voi osittain selittyä sillä, että adjektiivisanaston ajatellaan yleensä kuuluvan niin 

kutsuttuun perussanastoon ja adjektiiveja opiskellaankin systemaattisesti usein jo 

suomen opintojen alkuvaiheessa. Näin opittu sanasto näkyy myös suomea vieraana 

kielenä kirjoittavien teksteissä. Toisaalta natiivisuomea kirjoittavien teksteissä vaikuttaa 

olevan samojen adjektiivien kesken enemmän morfologista vaihtelua, kun taas 

oppijansuomessa adjektiivit esiintyvät pääasiassa perusmuodoissa. 

 

 

4.2. Frekventeimmät adjektiivilemmat ICLFI-korpuksessa ja Natiivisuomen 

korpuksessa 

 

Kuten aiemmin olen todennut, tarkastelen adjektiiveja tutkimuksessani pääosin 

lemmatasolla ja olen siksi laskenut WordSmith Tools -ohjelman konkordanssianalyysin 

avulla jokaisen adjektiivin eri sananmuodot yhteen. Taulukoihin 3 ja 4 on koottu 

molempien korpusten kymmenen frekventeintä adjektiivilemmaa sekä ilmoitettu niiden 

frekvenssit ja suhteelliset frekvenssit kaikista korpuksen saneista.    
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TAULUKKO 3. Kymmenen frekventeintä adjektiivilemmaa ICLFI-korpuksessa. 

     

 

ADJEKTIIVI  FREKVENSSI   SUHTEELLINEN  

    FREKVENSSI       

1. HYVÄ   3590  369 

2. PIENI  2097  215  

3. ISO  1819  187 

4. SUURI  1621  166 

5. TÄRKEÄ   1498  154 

6. VANHA     1328  136 

7. KAUNIS    1291  133 

8. UUSI  1282  132 

9. SUOMALAINEN 1146  118 

10. VAIKEA    1124  115 

 

 

TAULUKKO 4. Kymmenen frekventeintä adjektiivilemmaa Natiivisuomen     

korpuksessa. 

 

   

ADJEKTIIVI  FREKVENSSI   SUHTEELLINEN  

    FREKVENSSI       

1. HYVÄ  7282  193 

2. SUURI  6915  184 

3. UUSI  4720  125 

4. PIENI  4700  125  

5. VANHA     3416  90 

6. VAIKEA    2820  75 

7. PITKÄ  2661  71 

8. ERILAINEN 2053  54 

9. ISO  1738  46 

10. NUORI  1586  42 

 

Lemmatasolla tarkasteltaessa ICLFI-korpuksen selvästi frekventein adjektiivilemma on 

HYVÄ. Sen suhteellinen frekvenssi on 369 kaikista ICLFI-korpuksen saneista. Myös 

Natiivisuomen korpuksessa HYVÄ-lemma on frekventein adjektiivi ja sen suhteellinen 

frekvenssi on 194 kaikista korpuksen saneista.  

Toiseksi yleisin adjektiivilemma ICLFI-korpuksen teksteissä on PIENI. Natiivisuomen 

korpuksen teksteissä se on neljännellä sijalla vain kahdenkymmenen saneen erolla sitä 
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frekventimpään, Natiivisuomen korpuksen kolmannella sijalla olevaan, UUSI-lemmaan. 

ICLFI-korpuksen teksteissä UUSI-lemma on kahdeksannella sijalla.  

 

ICLFI-korpuksen neljänneksi yleisin adjektiivilemma, SUURI, on Natiivisuomen 

korpuksen toiseksi yleisimmin käytetty adjektiivi. Sen suhteellinen frekvenssi on 184 

kaikista Natiivisuomen korpuksen tekstien saneista ja on näin suhteelliselta 

frekvenssitiheydeltään lähellä ICLFI-korpuksen kolmanneksi ja neljänneksi 

frekventeimpiä ISO-  ja SUURI -adjektiiveja. Natiivisuomen korpuksessa ISO taas sijoittuu 

yhdeksänneksi frekventeimmäksi adjektiivilemmaksi.  

 

ICLFI-korpuksessa TÄRKEÄ-adjektiivi sijoittuu viidennelle sijalle, mutta ei yllä 

Natiivisuomen korpuksen teksteissä kymmenen frekventeimmän adjektiivin joukkoon, 

vaan sijoittuu kolmanneksitoista frekventeimmäksi adjektiiviksi. VANHA-

adjektiivilemma on ICLFI-korpuksessa kuudenneksi yleisin ja Natiivisuomen 

korpuksessa viidenneksi yleisin adjektiivi. ICLFI-korpuksen seitsemänneksi yleisin 

adjektiivi on KAUNIS, jota on käytetty Natiivisuomen korpuksessa viidenneksitoista 

eniten.  

ICLFI-korpuksessa vasta kahdeksannelle sijalle sijoittuva UUSI-adjektiivi on 

Natiivisuomen korpuksen teksteissä kolmanneksi yleisin. Frekvenssitiheydeltään tällä 

adjektiivilemmalla ei ole kuitenkaan korpuksissa kovin suurta eroa, sillä sen 

suhteellinen frekvenssiluku on ICLFI-korpuksessa 132 ja Natiivisuomen korpuksessa 

125.  

ICLFI-korpuksen yhdeksänneksi yleisin adjektiivilemma on SUOMALAINEN, jonka 

käyttömäärä yltää suhteelliseen frekvenssilukuun 118. Natiivisuomen korpuksessa 

SUOMALAINEN ei ole viidentoista frekventeimmän adjektiivin joukossa ja esimerkiksi 

suomalainen-sananmuoto sijoittuu Natiivisuomen frekvenssisanalistalla vasta sijalle 

874. ICLFI-korpuksen teksteissä SUOMALAINEN-lemman kanssa lähes yhtä frekventti on 

adjektiivi VAIKEA. Se taas esiintyy Natiivisuomen korpuksen kärkisijoilla ja on 

kuudenneksi yleisin adjektiivi. ICLFI-korpuksen teksteissä VAIKEA-lemman 

suhteellinen frekvenssi on 115, kun taas Natiivisuomen korpuksen teksteissä sen 

suhteellinen frekvenssiluku on 75. 
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Natiivisuomen korpuksen kymmenen kärkeen yltävät adjektiivilemmat PITKÄ, 

ERILAINEN ja MUSTA eivät esiinny ICLFI-korpuksen kymmenen yleisimmän adjektiivin 

joukossa lainkaan. Myös ICLFI-korpuksen frekvenssisanalistalla niiden 

nominatiivimuodot sijoittuvat monien muiden adjektiivien jälkeen: pitkä sijoittuu 

frekvenssisanalistalla sijalle 303, nuori sijalle 447 ja erilainen sijalle 609.  

 

 

4.3. HYVÄ-lemman frekventeimmät kollokaatit ICLFI-korpuksessa ja vastaavat 

kollokaatit Natiivisuomen korpuksessa 

 

Ensimmäiseksi tarkastelen HYVÄ-lemmaa ja sen kollokointia sekä ICLFI-korpuksessa 

että Natiivisuomen korpuksessa. HYVÄ-lemma on frekventeimmin käytetty 

adjektiivilemma molemmissa korpuksissa. ICLFI-korpuksessa HYVÄ-lemman 

suhteellinen frekvenssi on kuitenkin yli kaksinkertainen Natiivisuomen korpuksen 

teksteihin verrattuna.  

 

Taulukossa viisi on listattuna HYVÄ-adjektiivilemman frekventeimmät kollokaatit 

ICLFI-korpuksessa sekä vastaavien kollokaattien esiintymismäärät Natiivisuomen 

korpuksessa. Lemmojen kollokaatioita kuvaavista taulukoista ilmenee korpusten 

yleisimmät kollokaatit lemmalle, näiden kollokaattien frekvenssit korpuksissa, niiden 

prosentuaalinen esiintymismäärä molemmissa korpuksissa sekä keskellä taulukkoa 

esiintymismäärän ero korpusten välillä prosenttiyksikköinä. Kollokaattien 

prosenttiosuudet on laskettu tutkittavan lemman kaikista positiossa O1 olevista 

kollokaateista. Korpuksen kollokaattien määrää kuvaavissa taulukoissa olen lihavoinut 

kollokaateista ne, joissa frekvenssi on prosentuaalisesti suurempi. HYVÄ-lemman 

kollokaateista ICLFI-korpuksen kollokaatit ovat suurimmaksi osaksi yleisempiä kuin 

Natiivisuomen korpuksen kollokaatit. Tässä alaluvussa tarkastelen ICLFI-korpuksessa 

HYVÄ-lemman kanssa frekventeimmin esiintyviä <JA>-, <YSTÄVÄ>- ja <RUOKA>           

-kollokaatteja.  
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TAULUKKO 5. ICLFI-korpuksen frekventeimmät HYVÄ-lemman kollokaatit positiossa 

O1 ja vastaavien kollokaattien määrät Natiivisuomen korpuksessa positiossa O1.  

 

ICLFI-korpus    Natiivisuomen korpus 

             ero % 

kollokaatti frekvenssi %              -yksikköinä kollokaatti frekvenssi % 

JA 193 5,4% 1,4 JA 291 4,0% 

YSTÄVÄ 131 3,6% 2,3 YSTÄVÄ 95  1,3% 

OLLA 119 3,3% 0,3 OLLA 266 3,6% 

RUOKA 95 2,6% 2,3 RUOKA 20 0,3% 

KUIN 78 2,2% 0,7 KUIN 107 1,5% 

ETTÄ 73 2,0% 0,6 ETTÄ 190 2,6% 

JOS 72 2,0% 1,2 JOS 61 0,8% 

MUTTA 67 1,9% 1,1 MUTTA 59 0,8% 

 

 

4.3.1. HYVÄ <JA> -kollokaatio   

 

ICLFI-korpuksen HYVÄ-lemman frekventein kollokaatti <JA> esiintyy ICLFI-

korpuksessa 5,4 prosentissa HYVÄ-lemman kaikista oikeanpuoleisista kollokaateista. 

<JA>-kollokaatti on myös Natiivisuomen korpuksen yleisin oikeanpuoleinen kollokaatti 

HYVÄ-lemmalle. Sen frekvenssitiheys on kuitenkin pienempi, ja ero Natiivisuomen 

<JA>-kollokaattiin on 1,4 prosenttiyksikköä. Konkordanssissa 1 ja konkordanssissa 2 on 

esimerkkejä HYVÄ <JA> -kollokaatioista ICLFI-korpuksessa ja Natiivisuomen 

korpuksessa. Tämän jälkeen tarkastelen syntagmaattisia suhteita tarkemmin. 

 

KONKORDANSSI 1. Esimerkkejä HYVÄ <JA> -kollokaatioista ICLFI-korpuksessa. 

1 tosi paljon uusia ajatuksia, huonoja ja hyviä, ja luulen, että se ei tule  

2 tettävä joka kevät. Vellamo on hyvä ja kaunis veden jumalata 

3 ich”. Me emme valmistautu niin hyvä ja kerroimme vähän teema 

4 -elokuvasta), näytteleminen on hyvää ja koko elokuva on melk 

5 täni J Karjalainen ei ole niin hyvä ja kun minä sanon se Pat 

6 ikka haluan kirjeeni näyttävän hyvältä ja kunnolliselta, kir 

7 dän arkelle. Elokuva on oikein hyvä ja kuvitteellinen. Lapse 

8 että onnellisella ihmisellä on hyvät ja läheiset ihmissuhtee 

9 että voi pärjätä elämässä vain hyvillä ja lainmukaisilla teo 

10 parin päivän kuluttua vointini oli paljon parempi ja seuraavana viikkona  
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KONKORDANSSI 2. Esimerkkejä HYVÄ <JA> -kollokaatioista Natiivisuomen 

korpuksessa. 

 

 

4.3.1.1. HYVÄ <JA> -kollokaation semanttinen preferenssi 

 

ICLFI-korpuksessa HYVÄ <JA>-kollokaatio saa joitakin semanttisia preferenssejä, mutta 

ei yhtään, joka erottuisi tehtävänantojen motivoimana erittäin voimakkaasti muihin 

aihepiireihin verrattuna. Yleisin semanttinen preferenssi vaikuttaa olevan erilaisten 

teosten, kuten teatteriesitysten, kuunnelmien, levyjen, kirjojen ja erityisesti elokuvien, 

arvosteluun. Tällaisia tapauksia ICLFI-korpuksessa on noin 15,5 prosenttia kaikista 

HYVÄ <JA>-kollokaatioista. Tällainen semanttinen preferenssi tulee esille muun muassa 

seuraavissa esimerkeissä:  

 

1) ...näytteleminen on hyvää ja koko elokuva on melko mielenkiintoinen siinä 

mielessä, että aloitettuaan katsomista katselijat tietysti haluavat tietää miten 

elokuvan epätavallinen konflikti ratkaistetaan. (VE0006) 

2) Filmi on kovasti hyvä ja liikuttava. (VE0054) 

 

Aihepiiriin ovat luonnollisesti vaikuttaneet suomenoppijoille annetut tehtävänannot, 

mutta samantyyppisiä tehtävänantoja vaikuttaa olevan hyvin monissa eri 

1  nopeasti. Leikkaustulokset ovat yleensä hyvät ja potilaan liikuntakyky korjaant 

2 tellään myöhemmin, Irene tulistui. - Ole hyvä ja poistu. Jutta Saran silmät räps 

3 kanssa ja muutenkin illan aikana. Se oli hyvää ja pehmeää konjakkia, istuin lait 

4 le mitään valittuja vastaan, kaikki ovat hyviä ja päteviä työntekijöitä. He ovat 

5 s ja kahtiajako ystäviin ja vihollisiin, hyviin ja pahoihin ei enää toimi. Niin  

6 taivaista ja halkaissut maailman kahtia. Hyviin ja pahoihin. Hävinneisiin ja voi 

7 iehen tällä tavalla. Sanoin tämän olevan hyvä ja pähkähullu ja mielenkiintoinen 

8 aikeet. Hän yrittää soittaa ystävälleen, parhaalle ja ainoalle ystävälleen, mutt 

9 suudelma just kahdenkahden iässä maistuu parhaimmalle ja että anopit rakastaa li 

10 anot tarjouksestani?» »Minä yritän tehdä parhaani. Ja jos minulla sattuu olemaan 
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opiskeljaryhmissä eri maissa. Lisäksi HYVÄ <JA>-kollokaatiota on käytetty teksteissä 

hyvin vaihtelevilla tavoilla. 

 

Toinen semanttinen preferenssi HYVÄ <JA> -kollokaatiolla on ICLFI-korpuksessa 

syömiseen, ruokaan ja ruokapaikkoihin liittyvään sanastoon. Tällaisia aihepiirejä 

korpuksessa on 8,3 prosenttia kaikista HYVÄ <JA>-kollokaatioista. Esimerkkejä 

semanttista preferenssiä kuvaavat muun muassa seuraavat lauseet:  

 

3) Ruoka oli hyvä ja joululahjat olivat hauska.(RU0020)  

4) Minä pidän ruoka ja terveys siksi tarjoilisin hyvä ja hyödyllinen ruoka 

kahvilassa tai ravintolassa. (RU0016) 

 

Natiivisuomen korpuksessa HYVÄ <JA> -kollokaation semanttiset preferenssit ovat 

hyvin eri tyyppisiä kuin ICLFI-korpuksessa. Huomattavin semanttinen preferenssi 

Natiivisuomen korpuksen kollokaatiolla on, kun se viittaa johonkin abstraktiin asiaan 

kuten hyvään onneen tai ajatukseen; hyvyyteen, jalouteen tai eettisesti arvokkaaseen; 

hyvään tapahtumaan tai elämään; pahuuden tai huonouden vastakohtaan tai oikeuteen.  

Tällaisia abstraktiin asiaan viittaavia semanttisia preferenssejä HYVÄ <JA>                      

-kollokaatiolla on noin 39 prosenttia kaikista kollokaatioista. Konkordanssissa 3 on 

esimerkkejä Natiivisuomen HYVÄ <JA> -kollokaation semanttisesta preferenssistä 

kuvailemiini abstrakteihin asioihin. 

 

KONKORDANSSI 3. Esimerkkejä HYVÄ <JA> -kollokaation semanttisesta 

preferenssistä abstrakteihin asioihin Natiivisuomen korpuksessa. 

1 Mä en odottanut päivältä mitään hyvää, ja vierailu Kyöstin luona kruunasi kaiken. 

2 Smedslund halusi virkansa puolesta vain pelkkää hyvää ja varjella nuorta neitoa. 

3 Miksi juuri silloin, kun kaikki näytti niin hyvältä ja unelmamme olivat toteutumassa? 

4 Edith kirjasi Gretan sanelusta ylös hyvän ja pahan problematiikkaa. 

5 Ajattelemme maailman tarjoavan meille hyvää ja pahaa. 

6 Kertulle kirjoitan kuinka hyvää ja ihanaa kaikki on. 

7 Toivomme että kaikki muuttuisi paremmaksi ja ihmisten olisi hyvä elää toistensa kanssa. 

8 sen metsästysonni oli parempi ja se kykeni pussihukkaa tehokkaammin myös puolustama 

9 yhtä hyvä ja siunattu asia kuin Jeesuksen läsnäolo Kaanaan häissä 

10 entinen selkeys ja kahtiajako ystäviin ja vihollisiin, hyviin ja pahoihin ei enää toimi. 



38 
 

 

 

Natiivisuomen korpuksessa vaikuttaa olevan useampia semanttisia preferenssejä eri 

aihepiireihin kuin ICLFI-korpuksessa. Toinen korpuksesta erottuva aihepiiri on HYVÄ 

<JA> -kollokaation semanttinen preferenssi ihmiseen viittavaan sanastoon. Tällöin 

HYVÄ viittaa ihmisen ulkonäköön, olemukseen, suoritukseen, käytökseen tai 

luonteeseen. Tällaisia semanttisia preferenssejä on kaikista HYVÄ <JA> -kollokaatioista 

noin 14 prosenttia. Kollokaation semanttista preferenssiä ihmisen ominaisuuksiin 

kuvaavat muun muassa seuraavat esimerkit:  

 

5) Anja oli ollut kaikille hyvä ja ystävällinen, hymyillyt ja rakastanut.(sde001) 

6) Olen hyvä ja tulen vielä paremmaksi, kun kuuntelen valmentajan 

neuvoja.(spo001)  

7) Kun onnistuu vakuuttamaan itselleen olevansa paras ja menestyksekkäin, on jo 

pettänyt itseään. (sak015) 

 

Näiden kahden vahvemman semanttisen preferenssin lisäksi HYVÄ <JA> -kollokaatiolla 

on Natiivisuomen korpuksessa lievä semanttinen preferenssi ruokaan ja juomaan 

liittyvään aihepiiriin sekä tunteisiin liittyyvään aihepiiriin. Molempia semanttisia 

preferenssejä korpuksessa esiintyy noin viiden prosentin verran. Esimerkkejä tällaisista 

semanttisista preferensseistä ilmenee muun muassa seuraavissa lauseissa:   

 

8) Kehuin omenapiirakkaa hyväksi, ja Leena oli siitä niin otettu, että tarjosi parin 

tunnin päästä simpukkakeittoa ja viiniä.(ska017) 

9) Tuntui hyvältä ja lämpimältä ja nälkäiseltä.(sla012) 

10) Eilen illalla mietin, että onkohan sitä sellaisia ihmisiä, joilla on koko ajan tai 

ainakin keskimäärin kevyt ja hyvä ja tasapainoinen olo? (ska017) 

 

 

4.3.1.2. HYVÄ <JA> -kollokaation semanttinen prosodia  

 

ICLFI-korpuksen HYVÄ <JA> -kollokaatioista noin 50 prosentissa kollokaatiota seuraa 

vielä jokin toinen adjektiivi positiossa O2 tai O3. Positiossa O3 olevat adjektiivit olen 

laskenut mukaan silloin, kun ne seuraavat positiossa O2 olevia määritteitä vähemmän, 

todella tai aika ja ne rinnastetaan edelleen HYVÄ-lemmaan. Lisäksi olen jättänyt 

laskematta sellaiset klusterit, jotka esiintyvät opettajien suomenoppijoille antamissa 
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tehtävänannoissa ja teksteille annetuissa valmiissa otsikoissa. Tällaisia tapauksia on 

HYVÄ <JA> -kollokaatioista kolmessatoista.  

 

Kollokaatioon rinnastettavalla adjektiivilla voi olla merkitykseltään joko positiivinen, 

negatiivinen tai neutraali semanttinen prosodia. ICLFI-korpuksessa suurimalla osalla eli 

noin 81 prosentilla HYVÄ <JA> -kollokaatioon rinnastettavista adjektiiveista on 

positiivinen semanttinen prosodia. Tällaisia ovat esimerkiksi klusterit HYVÄ <JA 

HYÖDYLLINEN> tai HYVÄ <JA ILOINEN>. HYVÄ <JA> + adjektiivi -klustereista noin 19 

prosentissa toisella adjektiivilla on negatiivinen semanttinen prosodia. Tällaisia ovat 

esimerkiksi klusterit HYVÄÄ <JA HUONOA> tai HYVÄ <JA AIKA VAIKEA>.  

 

Natiivisuomen korpuksessa HYVÄ <JA> -kollokaatioista noin 51 prosentissa 

kollokaatiota seuraa positiossa O2 jokin toinen adjektiivi. Näistä noin 65 prosentissa 

kollokaatioon rinnastettavan toisen adjektiivin semanttinen prosodia on positiivinen.  

Tällaisia ovat esimerkiksi klusterit HYVÄ <JA VIRKEÄ>, HYVÄ <JA USKOTTAVA> tai 

PARAS <JA TÄRKEIN>. Kollokaatioon rinnastettavilla adjektiiveilla on myös negatiivisia 

semanttisia prosodioita. Näitä esiintyi noin 35 prosentissa kaikista klustereista. Tällaisia 

ovat esimerkiksi klusterit PAREMPIA <JA HUONOMPIA> tai HYVÄSSÄ <JA PAHASSA>.  

 

Kummassakin korpuksessa negatiivisen prosodian saavissa adjektiiveissa ei ole suurta 

vaihtelua. Natiivisuomen korpuksessa negatiivisen prosodian saavista adjektiiveista 

noin 10,3 prosenttia oli PAHA-lemmoja ja 6,5 prosenttia HUONO-lemmoja. ICLFI-

korpuksessa taas HUONO-lemma esiintyi 6,7 prosentissa ja HALPA-lemma 3,6 prosentissa 

kaikista HYVÄ <JA> -kollokaatioon rinnastettavista adjektiiveista.  Taulukossa 6 näkyvät 

vielä HYVÄ <JA> -kollokaation semanttisen prosodian prosentuaaliset määrät 

kummassakin korpuksessa 
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TAULUKKO 6. HYVÄ <JA> -kollokaation semanttinen prosodia ICLFI-korpuksessa ja 

Natiivisuomen korpuksessa. 

 

4.3.1.3. HYVÄ <JA> -kollokaation kolligaatiot  

 

Natiivisuomen korpuksessa HYVÄ <JA> -kollokaation käyttöä tarkasteltaessa huomio 

kiinnittyy myös kollokaation kolligationaaliseen suhteeseen. HYVÄ <JA> -kollokaatio 

toistuu noin 13 prosentissa kollokaation kaikista esiintymiskerroista positiossa V1 

olevan <OLLA> -verbin kanssa muodostaen imperatiivimuotoisen 

kohteliaisuusilmauksen <OLLA HYVÄ JA>. ICLFI-korpuksessa vastaavia  klustereita 

esiintyy vain kolme kertaa. Esimerkkejä Natiivisuomen korpuksen 

kohteliaisuusfraaseista ovat muun muassa seuraavat esimerkit:  

 

11) Rouva on hyvä ja katsoo.(ska018)  

12) Olen laittanut pientä iltapalaa, olkaa hyvät ja käykää pöytään.(spo003)  

13) Niin tietenkin olen, mutta olisitko hyvä ja tulisit alas sieltä.(sla002)  

14) Jos teille tulee jotain mieleen myöhemmin, niin olisitteko hyvä ja ilmoittelisitte 

meille.(ska008)  

 

 

4.3.2. HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatio   

 

ICLFI-korpuksen toiseksi frekventein kollokaatti HYVÄ-lemmalle on <YSTÄVÄ>. HYVÄ 

<YSTÄVÄ> -kollokaatio esiintyy korpuksessa 3,6 prosentissa kaikista HYVÄ-lemman 

kollokaateista. Kollokaation runsaalle käytölle ei kuitenkaan löydy motivaatiota 

esimerkiksi tekstien tehtävänannoista eikä sen käyttö ole keskittynyt vain tiettyjen 

kieliryhmien teksteihin, vaan kollokaatiota esiintyy hyvin monentyyppisissä teksteissä. 

    ICLFI-korpus Natiivisuomen  

korpus 
HYVÄ <JA> + adjektiivi 50% 51% 

HYVÄ  <JA> +  adjektiivi, jolla 

on positiivinen semanttinen prosodia  81% 65% 

HYVÄ <JA> +  adjektiivi, jolla 

on negatiivinen semanttinen prosodia  19% 35% 
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Natiivisuomen korpuksessa HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatio esiintyy 1,3 prosentissa 

kaikista HYVÄ-lemman kollokaatioista. Ero ICLFI-korpuksen HYVÄ <YSTÄVÄ>              

-kollokaatioiden esiintymisfrekvenssiin on 2,3 prosenttiyksikköä. Konkordansseissa 4 ja 

5 on esimerkkejä HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatioista kummassakin korpuksessa.  

 

KONKORDANSSI 4. Esimerkkejä HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatioista ICLFI- 

korpuksessa. 

 

 

KONKORDANSSI 5. Esimerkkejä HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatioista Natiivisuomen 

korpuksessa. 

 

 

 

 

1 na, Anna Lilja ja Sylvía ovat myös minun hyviä ystävia. Birna asuu Reykjavíkissa 

2 heihin ja ajan mittaan  meistä on tullut hyviä ystävia.                          

3 a. 6. Eero ja Arvid Järnefelt ovat hänen hyviä ystäviä. Aino Järnefelt on hänen  

4 ustamisesta. Voin lisätä, että me olemme hyviä ystäviä hänen kanssaan ja minä pi 

5 n hyvät ja läheiset ihmissuhteet. Jos on hyviä ystäviä, ihminen ei ole yksin. Jo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6 isesti soitan myös Mardille(hän on minun paras ystävä) ja kehotan hänen minun lu 

7 ssaan. Samalla ajalla Visan työkaveri ja paras ystävä Harri haluaa kaapata Riia  

8 kinen nainen, josta on tullut Meredithin paras ystävä, entinen mallityttö Izzie 

9 äni tuli käymään. Viime maanantaina tuli parempi ystäväni Brnosta Prahaan. Kävin                                                                                                                                                            

10 tka olivat tehty öljytynnyreistä. Jussin parhaaksi ystäväksi sai hänestä vanhemp 

1 tää vain miksi. Raavinoja on Markus Mäen hyvä ystävä. Miksi hän menee tappamaan  

2 aasti unohtanut, että sinulla kerran oli hyvä ystävä, joka oli korppi. - Shh, Li 

3 yt virstanpylvästä. Olinhan minä hänelle hyvä ystävä, ja uskollinen, uskollisist 

4 SAS:n paikallinen edustaja, Gil Hilarion hyvä ystävä Holger Kjellgren. Filippiin 

5 akas. Sinäkin haluaisit olla presidentin paras ystävä, sinäkin haluaisit omistaa 

6 että juuri sudesta jalostettiin ihmisen 'paras ystävä'; sudet ja ihmiset ymmärsi 

7 iken lisäksi jouduin kuuntelemaan kuinka paras ystäväni Anni huhki kitisevän sou 

8 mystä. Voivatpa koirat olla jopa ihmistä parempia ystäviä. Ne eivät arvioi toist 

9 si tulee eduskunta-avustaja. Hän on Ahon parhaita ystäviä jo 70-luvulta, jolloin 

10 aan hyvästellä saman tien. Rosita on mun parhaita ystäviä. Kirsikan katse oli ky 
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4.3.2.1. HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaation semanttinen preferenssi  

 

HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatiolle erottuu ICLFI-korpuksessa yksi semanttinen 

preferenssi, joka liittyy omasta hyvästä ystävästä kirjoittamiseen. Puhuttaessa omasta 

ystävästä, HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaation yhteydessä mainitaan ystävän nimi, 

sukulaisuussuhde, ammatti tai ystävän kansalaisuus eli jotakin tarkentavaa tietoa 

ystävästä. Tällainen semanttinen preferenssi on noin 12 prosentissa HYVÄ <YSTÄVÄ>     

-kollokaation esiintymiskerroista ja ilmenee muun muassa seuraavissa esimerkeissä:  

 

15) Eveliina on minun hyvä ystävä Uumajasta. (RU003e)  

16) Minun siskoni on minun erittäin hyvä ystävä.(VI0240b)  

17) Minullä on yksi veli. Hän on kaksikymmentäviisivuotias ja työskentelee 

asianajotoimistossa. Hän on minun paras ystävä.(EI0088b) 

 

Natiivisuomen korpuksessa HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatiolla on lievä semanttinen 

preferenssi nimiin. Noin 11 prosentissa tapauksista kollokaatioon liitetään siinä 

esiintyvän ystävän nimi. Useimmissa tapauksissa nimi esiintyy kollokaation 

välittömässä läheisyydessä eli positiossa V1 tai O3. Semanttinen preferenssi ilmenee 

muun muassa seuraavissa lauseissa:  

 

18) Tämän valkosipulioliivireseptin olen itse asiassa saanut ex-vaimoltani ja hyvältä 

ystävältäni Gitta Gröhniltä.(sde005)  

19) Antti ei olisi voinut kertoa kuulemaansa edes Matille, parhaalle 

ystävälleen.(ska027)  

20) Marsipaani imaisi taskumattiaan ja valitti, että hän oli kuullut, että hänen hyvä 

ystävänsä Roisko-Mauri oli viimeisillään.(ska008) 

 

 

4.3.2.2. HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaation kolligaatiot 

 

ICLFI-korpuksessa HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatiolle paljastuu joitakin kieliopilliseen 

kategoriaan liittyviä kolligationaalisia suhteita. Kollokaatio saa 16 prosentissa sen 

esiintymiskerroista kolligaatikseen genetiivimuotoisen persoonapronominin, nominin 
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tai nimen. Tällaisia kolligationaalisia suhteita esiintyy erityisesti PARAS-lemman 

yhteydessä. Kolligaatio näkyy esimerkiksi seuraavissa lauseissa:   

 

21) Lisäksi Juhan parhain ystävänsä pettää hänet.(VE0185)  

22) Kitara on hänen paras ystävänsä.(VE0153)  

23) Suomalaisen paras ystävä on toinen suomalainen.(HO0001t)  

 

Toinen kolligationaalinen suhde HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatiolla on kopulalauseeseen. 

Kopulalause on monikäyttöinen lausetyyppi, jossa on subjekti ja predikaatti. 

Predikaattina on olla-verbin ja predikatiivin (Hän on ihana) tai olla-verbin ja 

adverbiaalin (Hän on Oulusta) muodostama kokonaisuus. Kopulalauseet ovat 

aspektiltaan tilojen kuvauksia. (VISK 2008: § 891.) HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatio 

esiintyy 16 prosentissa sen esiintymiskerroista rakenteessa, jossa joku on HYVÄ 

<YSTÄVÄ>. Tällaisia rakenteita näkyy muun muassa seuraavissa esimerkkilauseissa:  

 

24) Mutta Eemil on hänen paras ystävä, joka opettaa hänet lukemaan ja 

kirjoittamaan.(SA0089)  

25) Mieheni veli on myös hyvä ystävä, jonka kanssa on oikein hauskaa.(VI0171b)  

26) Sen jälkeen he ovat paremmat ystävät. (SA0066)  

 

Yhteinen kolligationaalinen piirre ICLFI-korpuksen kanssa HYVÄ <YSTÄVÄ>                  

-kollokaatiolla on suhteessa genetiivimuotoiseen persoonapronominiin, nominiin tai 

nimeen. Natiivisuomen korpuksen teksteistä peräti noin 32 prosentissa HYVÄ <YSTÄVÄ> 

-kollokaatioista sillä on kolligationaalinen suhde yllä mainitun kaltaisten 

genetiivimuotojen kanssa. Kuten ICLFI-korpuksessa, myös Natiivisuomen korpuksessa 

genetiivimuotoa esiintyy eniten PARAS-lemman yhteydessä 

 

27) Sulhaspoikana, bestmanina, toimi Albertin hyvä ystävä Brendon Grove. (sbi001) 

28) Istunnosta puuttui vain pari tytön hyvää ystävää.(spo010)  

29) Milvi oli hänen paras ystävänsä.(sla011)  

 

Toinen, huomattavasti lievempi, kolligationaalinen suhde Natiivisuomen korpuksessa 

esiintyvällä HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatiolla on tietyssä lausepositiossa olevaan 

puhutteluun. Noin seitsemässä prosentissa tapauksista HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatio 
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esiintyy puhuttelulisäyksenä lauseessa. Esimerkkejä puhuttelulisäyksistä ovat muun 

muassa seuraavat lauseet:  

 

30) Älä hyvä ystävä vain inahdakaan näistä puheista kenellekään.(ska018)  

31) No niin, hyvät ystävät.(sde003) 

 

 

4.3.3. HYVÄ <RUOKA> -kollokaatio ja sen semanttinen preferenssi 

 

ICLFI-korpuksen kolmanneksi yleisin kollokaatti HYVÄ-lemmalle on <OLLA>-verbi. 

Tämä on kuitenkin toiseksi yleisin kollokaatti myös Natiivisuomen korpuksessa, eikä 

kollokaatin käyttömäärissä korpusten välillä ole kuin 0,3 prosentin ero. ICLFI-

korpuksen neljänneksi yleisimmän <RUOKA>-kollokaatin käyttömäärässä korpuksissa 

on sen sijaan suurempi, eli 2,3 prosenttiyksikön, ero. Kun Natiivisuomen korpuksessa 

HYVÄ-adjektiivilemma saa <RUOKA>-substantiivilemman kollokaatikseen vain 20 

kertaa, esiintyy vastaava substantiivilemma ICLFI-korpuksessa 95 kertaa. 

Konkordansseissa 6 ja 7 on esimerkkejä HYVÄ <RUOKA> -kollokaatioista kummassakin 

korpuksessa.  

 

KONKORDANSSI 6. Esimerkkejä HYVÄ <RUOKA> -kollokaatioista ICLFI-

korpuksessa. 

 

 

1  meille on joulu. 24. joulukuuta syödään hyvää ruoka, kertotaan joulukertomusta, 

2  ruokaa ja leivon sitä. Tavalisesti syön hyvä ruoka. Minä pidän salaattista ja h 

3 ako vieraita niin on aika lähetä kutsut! Hyvä ruoka on tärkeä! Leivo kakkuja, to 

4 ruoasta! – Paljon kiitoksia. Oli hirveän hyvää ruokaa! Alapuolella pöydällä kiss 

5 Se on suuri ja vaikuttava. Söimme paljon hyvää ruokaa, esimerkiksi juustotorttu  

6 outtava. Me katsomme DVDiä, syömme vielä hyvää ruokaa, esimerkiksi ankan- tai ha    

7 Ja tänään on uudenvuodenaatto. Me syövät hyvää ruokaa, hirven lihi.  

8 äkseen joudaan samppanja. Ihmiset syövät hyvää ruokaa ja tanssivat. Kello kaksit 

9 taa, että Puolassa valmistetaan maailman parasta ruokaa, ulkomailla kaikki on ep 

10 ukulaisilleni. Siellä tarjottaisiin vain parasta ruokaa. Ehkä olisi hyvä säästää 
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KONKORDANSSI 7. Esimerkkejä HYVÄ <RUOKA> -kollokaatioista Natiivisuomen 

korpuksessa. 

 

HYVÄ <RUOKA> -kollokaatiolle erottuu ICLFI-korpuksessa joitakin selkeitä semanttisia 

preferenssejä. Näistä vahvimpana on odotusten mukaisesti syömiseen liittyvä 

semanttinen preferenssi. HYVÄ <RUOKA> -kollokaatiolla on semanttinen prefenssi 

syömiseen noin 38 prosentissa sen esiintymiskerroista. Yllättävää on kuitenkin se, että 

tutkittaessa Natiivisuomen korpuksen HYVÄ <RUOKA> -kollokaatioiden semanttisia 

preferenssejä vastaava preferenssi esiintyy vain yhdessä tapauksessa. Toki kollokaation 

esiintyminen Natiivisuomen korpuksessa on kokonaisuudessaankin niin vähäistä, ettei  

luotettavaa vertailua ole mahdollista tehdä. Esimerkkejä ICLFI-korpuksen HYVÄ 

<RUOKA> -kollokaation semanttisesta preferenssistä ovat muun muassa seuraavat 

lauseet:  

 

32) Syömme hyvää ruokaa joka Karin on laittanut ja juomme viiniä ruoan kanssa, 

tulee siitä varmasti hyvä iltajatko. (RU0050c) 

33) Sitten menen hotellille ja syön hyvää ruokaa. (RU0062c) 

 

ICLFI-korpuksessa HYVÄ <RUOKA> liitetään usein myös juhlimiseen. Korpuksen 

toiseksi yleisin semanttinen preferenssi HYVÄ <RUOKA> -kollokaatiolla on erilaisiin 

juhliin, joita on noin 24 prosentissa esiintymiskerroista. Natiivisuomen korpuksessa 

vastaavaa semanttista preferenssi ei esiinny lainkaan. Esimerkkejä ICLFI-korpuksen 

HYVÄ <RUOKA> -kollokaation semanttisesta preferenssistä juhliin esiintyy muun muassa 

seuraavissa lauseissa:  

1 lu ja pitkät keskustelut ystävien kanssa hyvän ruoan ympärillä. Vain Albertin li 

2 äivälehdessä)/mainokset (päivälehdessä)/ hyvän ruoan laitto/TV:n katselu/siivoam 

3 tselu/asioiden paneminen järjestykseen,, hyvän ruoan laittaminen (ainoastaan nai 

4 i ja Kaisa on meidän lapsia. Minä laitan hyvää ruokaa ja illalla ajetaan takaisi 

5 n perheen pöydässä oli joka päivä oikeaa hyvää ruokaa. Mutta vähitellen yöt kylm 

6 mutta vanhetessani olin alkanut arvostaa hyvää ruokaa, mukavuutta ja olotilaa, j 

7 än otti minut mukaansa. Siellä sain aina hyvää ruokaa. Lauantaisin kävimme koko  

8 n oli ollut nälkä, ja herkutellut etelän hyvillä ruuilla. Paino oli noussut kahd 

9 ossu Viktor Pesonen, joka oli tunnetusti hyvän ruuan ystävä. Jos vesi pilaantuu, 

10 psakalta mieheltä, joka selvästikin piti hyvästä ruuasta ja juomasta. Lasse Katv 
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34) Järjestäisin suuren juhlan. Kutsuisin kaikki hyvät ystävät ja perheeni juhlaan. 

Tarjoaisin kaikille hyvää ruokaa. (RU0019e) 

35) 24. joulukuuta on jouluaatto. Tavataan perhet, syödään hyvää ruokaa, jaetaan 

ja saadaan lahjat, lauletaan lauloita ja juhlitaan syntymäpäivä 

Jeesusta.(SA0061a) 

 

Kolmas ICLFI-korpuksessa esiintyvä HYVÄ <RUOKA> -kollokaation semanttinen 

preferenssi on ruoan laittamiseen. Tällaisia tapauksia ICLFI-korpuksessa on noin 14 

prosentissa kollokaation kaikista esiintymisistä, ja vastaavaa semanttista preferenssiä 

esiintyy kuusi kertaa myös Natiivisuomen korpuksessa. Natiivisuomen korpusta 

tarkasteltaessa tämä on ainoa semanttinen preferenssi, joka edes hieman nousee esiin 

HYVÄ <RUOKA> -kollokaation käyttötavoista. Tällaisia esimerkkejä Natiivisuomen 

korpuksesta ovat muun muassa seuraavat lauseet:  

 

36) Viili on varmasti laittanut taas hyvää ruokaa.(sla020)  

37) Toisaalta hän ompeli äitinsä Katariinan avuksi ja osasi tehdä hyvää 

ruokaa.(sla013)  

 

Vastaavia semanttisia preferenssejä ICLFI-korpuksessa kuvaavat esimerkiksi lauseet:  

 

38) Pidän hyvästä ruoasta, sen takia kernaasti keitän ja paistan. (VI0086b) 

39) Huoneessa on myös pieni keittiö-nurkka, missä laitan joskus hyvää 

ruokaa.(VI0076c) 

 

HYVÄ <RUOKA> -kollokaatiolla on myös lievä semanttinen preferenssi pitämistä ja 

rakastamista tarkoittaviin verbeihin. Natiivisuomen korpuksessa tällaisia tapauksia on 

vain kolme, ICLFI-korpuksessa noin seitsemässä prosentissa HYVÄ <RUOKA>                     

-kollokaatioista. Esimerkkejä tästä ICLFI-korpuksessa ovat muun muassa seuraavat 

lauseet:  

 

40) Perheeni rakastaa hyvän ruoan, siksi asuntossa on iso keittiö, missä minä ja 

äitini laittavad ruoan.(EI0124a)   

41) Perheeni pitää kodista, hyvästä ruasta ja saunasta. (VI014) 
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4.4. HYVÄ-lemman frekventeimmät kollokaatit Natiivisuomen korpuksessa ja vastaavat 

kollokaatit ICLFI-korpuksessa 

 

Taulukossa 7 ovat Natiivisuomen korpuksen HYVÄ-lemman kahdeksan yleisintä 

kollokaattia positiossa O1. Samassa taulukossa on vertailtavana HYVÄ-lemman samat 

kollokaatit ICLFI-korpuksesta poimittuina positiossa O1. Prosentuaalisesti 

suurempifrekventtiset kollokaatit on taulukossa jälleen lihavoitu. 

 

TAULUKKO 7. Natiivisuomen korpuksen frekventeimmät HYVÄ-lemman kollokaatit 

positiossa O1 ja vastaavien kollokaattien määrät ICLFI-korpuksessa positiossa O1. 

 

Natiivisuomen korpus    ICLFI-korpus 

             ero % 

kollokaatti frekvenssi %               -yksikköinä kollokaatti frekvenssi % 

JA 291 4,0% 1,4 JA 193 5,4% 

OLLA 266 3,6% 0,3 OLLA 119  3,3% 

ETTÄ 190 2,6% 0,6 ETTÄ 73 2,0% 

KUIN 107 1,5% 0,7 KUIN 78 2,2% 

AIKA 99 1,4% 0,1 AIKA 45 1,3% 

YSTÄVÄ 95 1,3% 2,3 YSTÄVÄ 131 3,6% 

ESIMERKKI 81 1,1% 0,3 ESIMERKKI 30 0,8% 

KUN 71 1,0% 0,2 KUN 44 1,2% 

 

Natiivisuomen korpuksessa HYVÄ-lemma saa frekventeimmäksi kollokaatikseen ICLFI-

korpuksen tavoin <JA>-kollokaatin. Muita molemmissa korpuksissa frekvenssilistan 

kärkeen sijoittuvia kollokaatteja ovat <OLLA>-, <ETTÄ>-, <KUIN>- ja <YSTÄVÄ>                

-kollokaatit. Ainoastaan Natiivisuomen korpuksessa kahdeksan frekventeimmän 

kollokaatin joukkoon sijoittuvat sen sijaan kollokaatit <AIKA>, < ESIMERKKI> ja <KUN>. 

Näidenkään kollokaattien frekvenssierot eivät ole kuitenkaan kovin mielenkiintoisia, 

sillä mainitut kollokaatit esiintyvät myös ICLFI-korpuksessa taajaan; niiden 

frekvenssierot korpusten välillä ovat vain 0,1–0,3 prosenttiyksikköä, ja <KUN>-

kollokaatti on jopa yleisempi ICLFI-korpuksessa kuin Natiivisuomen korpuksessa. 

Suurin ero, 2,3 prosenttia, frekventeimpien kollokaattien välillä on <YSTÄVÄ>-

kollokaatin frekvenssissä, joka sijoittuu ICLFI-korpuksessa toiseksi yleisimmäksi ja 

Natiivisuomen korpuksessa kuudenneksi yleisimmäksi kollokaatiksi.   
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4.5. PIENI-lemman frekventeimmät kollokaatit ICLFI-korpuksessa ja vastaavat 

kollokaatit Natiivisuomen korpuksessa  

 

Taulukossa seitsemän ovat ICLFI-korpuksen toiseksi frekventeimmän adjektiivin, 

<PIENI>-lemman, kahdeksan yleisintä kollokaattia positiossa O1. Samassa taulukossa on 

vertailtavana PIENI-lemman samat kollokaatit Natiivisuomen korpuksesta poimittuina 

positiossa O1. <PIENI>-lemman kollokaateista ICLFI-korpuksen kollokaatit ovat kaikki 

yleisempiä kuin Natiivisuomen korpuksen kollokaatit. Tässä alaluvussa käsittelen 

<PIENI>-lemman kahta yleisintä kollokaattia <MUTTA> ja <JA>. 

  

TAULUKKO 8. ICLFI-korpuksen frekventeimmät PIENI-lemman kollokaatit positiossa 

O1 ja vastaavien kollokaattien määrät Natiivisuomen korpuksessa positiossa O1.  

ICLFI-korpus    Natiivisuomen korpus 

             ero % 

kollokaatti frekvenssi % -yksikköinä kollokaatti frekvenssi % 

MUTTA 198 9,4% 8,8 MUTTA 33 0,7% 

JA 104 5,0% 0,8 JA 199  4,2% 

KAUPUNKI 69 3,3% 3,1 KAUPUNKI 9 0,2% 

LAPSI 61 2,9% 0,3 LAPSI 117 2,6% 

KYLÄ 60 2,9% 2,7 KYLÄ 11 0,2% 

HUONE 59 2,8% 2,1 HUONE 31 0,7% 

PÖYTÄ 46 2,2% 1,8 PÖYTÄ 17 0,4% 

TYTTÖ 45 2,1% 1,2 TYTTÖ 43 0,9% 

 

Tarkasteltaessa lähemmin PIENI-lemmaa käy ilmi, että tehtävänanto on motivoinut sen 

käyttöä ICLFI-korpuksen teksteissä: niissä peräti 21,4 prosentilla PIENI-lemmoista on 

sitä seuraavalla oikeanpuoleisella kollokaatilla semanttinen preferenssi kotiin, taloon, 

asuntoon, huoneeseen tai huonekaluun liittyvään sanastoon. Vastaava luku 

Natiivisuomen korpuksessa on 3,2 prosenttia. Myös tehtävänanto, jossa pyydetään 

kuvailemaan eri syistä jotakin kaupunkia, on jättänyt jälkensä: ICLFI-korpuksen PIENI-

lemman O1-kollokaateista 7,2 prosentilla on semanttinen preferenssi kaupunkiin tai 

kylään liittyvään sanastoon, kun Natiivisuomen korpuksessa näin on 0,7 prosentissa 

kollokaateista.  
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PIENI <MUTTA>- ja PIENI <KAUPUNKI> -kollokaatioiden käyttömäärissä on korpusten 

välillä suuria eroja, jotka johtuvat pääasiassa ICLFI-korpuksen tekstien 

tehtävänannoista.    PIENI <LAPSI> -kollokaation käyttömäärässä korpusten välillä ei sen 

sijaan ole suurta eroa, ja PIENI <TYTTÖ> -kollokaation käyttöä molemmissa korpuksissa 

näyttää motivoineen kertomus: Natiivisuomen korpuksessa noin 47 prosentissa PIENI 

<TYTTÖ> -kollokaation käyttökerroista se esiintyy lasten saduissa, kuten ”Noitien 

koulu” -kertomuksessa. Myös ICLFI-korpuksessa PIENI <TYTTÖ> -kollokaatio esiintyy 

noin 69 prosentissa kerroista kertomuksessa, kuten suomen oppijoiden kirjoittamassa 

”Punahilkka”-sadussa.  

 

Toinen molemmissa korpuksissa PIENI-lemmalle tyypillinen semanttinen preferenssi on 

ihmiseen, eläimeen tai satuhahmoihin liittyvä sanasto. Natiivisuomen korpuksessa se 

korostuu, sillä 43 prosentissa PIENI-lemma liittyy semanttiselta aihepiiriltään johonkin 

yllä mainituista. ICLFI-korpuksessa PIENI-lemmalla on semanttinen preferenssi 

ihmiseen, eläimeen tai satuhahmoihin liittyvään aihepiiriin 17 prosentissa lemman 

käyttökerroista.  

 

 

4.5.1. PIENI <MUTTA> -kollokaatio  

 

Verrattaessa PIENI-lemman kollokaatioita ICLFI-korpuksessa ja Natiivisuomen 

korpuksessa suurin ero on PIENI <MUTTA> -kollokaation esiintymisfrekvenssissä. 

ICLFI-korpuksessa se esiintyy 9,4 prosentissa kaikista PIENI-lemman kollokaateista. 

Natiivisuomen korpuksessa sama kollokaatio esiintyy vain 0,6 prosentissa kaikista 

PIENI-lemman kollokaateista. Ero on siis 8,8 prosenttiyksikköä.  

 

PIENI <MUTTA> -kollokaatiota esiintyy suurimmaksi osaksi viroa äidinkielenään 

puhuvien kirjoituksissa. Teksteistä 110 tapauksessa kirjoittajaksi on merkitty viroa 

äidinkielenään puhuva kirjoittaja, ja näistä 92 tapauksessa teksti on nimetty kuvaukseksi 

tai kertomukseksi kirjoittajan kodista tai omasta huoneesta. Lopuissa 18 tapauksessa 

teksti on kuvaus omasta perheestä. Konkordansseissa 8 ja 9 on esimerkkejä PIENI 

<MUTTA> -kollokaatioista kummassakin korpuksessa.  
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KONKORDANSSI 8. Esimerkkejä PIENI <MUTTA> -kollokaatioista ICLFI-korpuksessa.  

 

KONKORDANSSI 9. Esimerkkejä PIENI <MUTTA> -kollokaatioista Natiivisuomen 

korpuksessa.  

 

 

4.5.1.1. PIENI <MUTTA> -kollokaation semanttinen prosodia  

 

ICLFI-korpuksessa noin 78 prosentissa PIENI <MUTTA> -kollokaatioista kollokaatiota 

seuraa positiossa O2 tai O3 jokin adjektiivi, jonka semanttinen prosodia on positiivinen. 

Tähän osuuteen on laskettu ne adjektiivit, jotka ovat positiossa O3 silloin, kun niitä 

edeltää positiossa O2 korpuksessa esiintyvät adjektiivin astemääriteet erittäin, hyvin, 

oikein tai tarpeeksi ja adjektiivi on edelleen yhteydessä PIENI <MUTTA> -kollokaatioon. 

Noin 37 prosentissa tapauksista PIENI <MUTTA> -kollokaatiota seuraa adjektiivi 

1  ä asun vuokra-asunnossa. Se on pieni, mutta rakas kaksio. En 

2  ja oikein hyvin alue. Koti on pieni, mutta rakkas. Parempi  

3 unnelmaa, vaikka on vielä yksi pieni, mutta tärkeä asia. Moo 

4       Huoneni. Minun huone on pieni mutta viihtysä, tarpeeks 

5 yhuone ja vessa. Tämä huone on pieni mutta minulle tarpeeksi suuri 

6 enhoitajalla, Mutilla, on myös pieni, mutta merkittävä rooli 

7  rakennusyhtiössä. Perheeni on pieni, mutta minulla en ole s 

8 sa kerrostalossa. Asuntomme on pieni, mutta viihtyisä. Keitt 

9 ittiö ja kylpyhuone. Asunto on pieni mutta mukava. Huonetta  

10 tiö ja käytävä. Minun huone on pieni mutta viihtyisä. Huonee 

1 jyrkkä ja kapea ja Jussa hyvin pieni, mutta se oli haltia ei 

2 illen luokse. Villen asunto on pieni mutta se näyttää isolta 

3 n! Härkönen sanoi. - Nainen on pieni, mutta sisukas. - Katve 

4 tta niin siinä vain kävi, että pieni, mutta taitava keskushy 

5 ekisikö uuden elämän avauksen, pienen mutta toden? Valaisi l 

6  voiman ja sitä hän kunnioitti pienessä mutta uljaassa vihol 

7 rannalla, yläkerran kammari on pieni mutta valoisa, toimiva  

8 li välilä selkää. Isä oli aika pieni, mutta vanttera. Hartia 

9 liinia, silloin kun olin vielä pieni. Mutta Veli-Matti särki 

10 isen sarakkeen alle ilmestyisi pieniä, mutta voimakkaalla kä 
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<VIIHTYISÄ> positiossa O2. Klusterin PIENI <MUTTA MUKAVA> esiintymistiheys on 13 

prosenttia, ja se muodostaa näin toiseksi yleisimmän klusterin PIENI <MUTTA> -

kollokaation kanssa. Natiivisuomen korpuksessa PIENI <MUTTA> -kollokaatiota seuraava 

adjektiivi saa positiivisen semanttisen prosodian noin 77 prosentissa klustereista. 

Tällaisia ovat esimerkiksi klusterit: PIENI <MUTTA VALOISA> tai PIENIÄ <MUTTA 

MERKITTÄVIÄ>. Taulukossa 9 näkyvät PIENI <MUTTA> -kollokaation kanssa klusterin 

muodostavien toisten adjektiivien prosentuaaliset määrät, positiivisen semanttisen 

prosodian prosentuaaliset määrät sekä kollokaation prosentuaalinen esiintymismäärä 

kopulalauseissa.    

 

TAULUKKO 9. PIENI <MUTTA> -kollokaation käyttötavat ICLFI-korpuksessa ja 

Natiivisuomen korpuksessa.  

 

 

4.5.1.2. PIENI <MUTTA> -kollokaation kolligaatiot 

 

ICLFI-korpuksen teksteissä PIENI <MUTTA> -kollokaation sisältävistä lauseista 94 

prosenttia on kopulalauseita. Tällaisia ovat esimerkiksi lauseet  

 

42) Minun perhe on pieni, mutta erittäin tärkea minulle.(VI018b)  

43) Minun huoneeni on pieni, mutta keittiö on isompi. (VI0320b) 

 

Natiivisuomen korpuksen teksteissä PIENI <MUTTA> -kollokaation sisältävistä lauseista 

44 prosenttia on kopulalauseita. Tällaisia ovat esimerkiksi lauseet  

 

44) Nainen on pieni, mutta sisukas.(sde003)  

45) Valtakunta oli pieni, mutta kyllin iso hänen tavaroilleen. (sla015)    

 

ICLFI-korpus  Natiivisuomen

     korpus 
PIENI <MUTTA> + adjektiivi  

Positiossa O2 tai O3  82% 48% 

PIENI <MUTTA> + adjektiivi, jolla 

on positiivinen semanttinen prosodia 78% 77%  

PIENI <MUTTA> kopulalauseessa 94% 44% 
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4.5.2. PIENI <JA> -kollokaatio  

 

ICLFI-korpuksessa toiseksi yleisin kollokaatti PIENI-adjektiiville on <JA>. Ero 

Natiivisuomen korpukseen on kuitenkin vain yhden prosenttiyksikön, sillä <JA> on 

Natiivisuomen korpuksessa yleisin oikeanpuoleinen kollokaatti PIENI-lemmalle. 

Konkordansseissa 10 ja 11 on esimerkkejä PIENI <JA> -kollokaatioista kummassakin 

korpuksessa.    

 

KONKORDANSSI 10. Esimerkkejä PIENI <JA> kollokaatioista ICLFI-korpuksessa. 

 

 

KONKORDANSSI 11. Esimerkkejä PIENI <JA> kollokaatioista Natiivisuomen 

korpuksessa. 

 

 

1 itsi minun huoneeni, ovat aika pienet ja sijaitsevat keittiö 

2 n epäonnena, koska eläket ovat pienet ja vanhalla ihmisilla  

3 nistä. Mika ja Marika on vielä pienet ja istuvät kotona äidi 

4 o keskustassa, onko se iso tai pieni ja mikä on vuokramaksu. 

5 niitä hyvin paljon. Huoneni on pieni ja tavallisesti siellä  

6 ja teimme piknikkia. Järvi oli pieni ja joka kesä, joka päiv 

7 ias virolainen tyttö, jolla on pieni ja kiva perhe. Minulla  

8 a valokuvia. Meidän keittiö on pieni ja väriltä punainen. Si 

9  ulkona, koska poikani on niin pieni ja lisäksi imetän vielä 

10 rjava mattoa. Minulla on melko pieni ja viihtyisä huone. 

1 äädä minulta havaitsemattakin. Pieni ja hoikka nainen pitkäs 

2 avasti se on kyllä vain tyttö. Pieni ja hento kylläkin, ei s 

3  Chamba on kaupunki laaksossa, pieni ja hikinen. Puutalon pa 

4 a, jonka ikkunoiden takana oli pieni ja hiljainen elämä. Sie 

5 utta on joukkoon mahtunut myös pieni ja hyvä: "En minä niink 

6 mat. Kyllä pitää petoksen olla pieni ja iljettävä otus, ei s 

7 - Ristiriitaisuutta: halu olla pieni ja iso samanaikaisesti. 

8 ä kirjoittaisin itselleni niin pienen ja huomaamattoman rool 

9 öön. Mie istahin puulaatikolle pienenä ja huomaamattomanna.  

10 ä! Se on muutenkin aivan liian pieni ja huonosti varustettu! 
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4.5.2.1. PIENI <JA> -kollokaation semanttinen preferenssi 

 

ICLFI-korpuksessa PIENI <JA> -kollokaatiolla on semanttinen preferenssi asumiseen 

liittyvään sanastoon 48 prosentissa tapauksista. Myös näistä suurimmassa osassa 

tehtävänantona on ollut kuvailla omaa huonetta tai kotia. Tällaisia ovat esimerkiksi 

lauseet  

 

6. Tallinaan koti on pieni ja hauska talo. (VI0280b) 

7. Huone on vähän pieni ja huonekalut ovat vanhia. (KI00081) 

 

Kaikkein yleisimmin, eli noin 28 prosentissa tapauksista, PIENI-adjektiivilla kuvaillaan 

huonetta.  Vastaavasti Natiivisuomen korpuksen teksteistä vain kolmella prosentilla 

PIENI <JA> -kollokaatioista on semanttinen preferenssi asumiseen liittyvään sanastoon. 

Myös osa muista ICLFI-korpuksen PIENI-lemman yleisimmistä kollokaateista heijastaa 

suoraan semanttista preferenssiä kodin, huoneen, kylän tai kaupungin kuvailuun. 

 

Natiivisuomen korpuksen teksteistä 43 prosentissa PIENI <JA> -kollokaatiolla on 

semanttinen preferenssi ihmisen, eläimen tai satuolennon ulkonäköön. Tällaisia ovat 

esimerkiksi lauseet  

 

46) Semmoinen 16-17-vuotias, pieni ja nättinaamainen likka seisoi tien vieressä 

leninkisillään kädet ristissä rinnalla. (ska006) 

47) Syrjäkyläläisen kainalossa oli musta, pieni ja rähmäsilmänen tyvären rääpäle 

kitissy. (ska013) 

 

ICLFI-korpuksen teksteissä PIENI <JA> -kollokaatiolla on semanttinen preferenssi 

ihmisen, eläimen tai satuolennon ulkonäköön 17 prosentissa kaikista kollokaatioista. 

Tästä ovat esimerkkejä lauseet  

 

48) No ehkä naytän pieneksi ja kevyyksi tytöksi, mutta tämä on vain illusio. 

(PU0016f) 

49) Tässä kuvassa istuu yksi pieni ja söpö tyttö. (KI0003j) 
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4.5.2.2. PIENI <JA> -kollokaation semanttinen prosodia 

 

PIENI <JA> -kollokaatio esiintyy ICLFI-korpuksessa 5 prosentissa kaikista PIENI-lemman 

kollokaateista. Näistä noin 62 prosentissa kollokaatiota seuraa vielä jokin toinen 

adjektiivi positiossa O2 tai O3. ICLFI-korpuksessa PIENI <JA> -kollokaatiota seuraavilla 

adjektiiveilla on positiivinen semanttinen prosodia noin 59 prosentissa kaikista 

klustereista. Tällaisia ovat esimerkiksi klusterit PIENI <JA RAKAS> tai PIENI <JA KAUNIS>. 

Adjektiiveista noin 33 prosentissa semanttinen prosodia on selkeästi negatiivinen, kuten 

PIENI <JA KODITON> tai PIENI <JA AHDAS>. Lopuissa noin kahdeksassa prosentissa 

semanttinen prosodia on neutraali, sillä sitä ei voi selkeästi määritellä positiiviseksi tai 

negatiiviseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kollokaatiot PIENI <JA VIHREÄ> tai PIENI <JA 

NELISKULMAINEN>.  

 

Natiivisuomen korpuksessa PIENI <JA> -kollokaatioita on 4,2 prosenttia kaikista PIENI-

lemman kollokaateista. Näistä noin 74 prosentissa kollokaatiota seuraa vielä jokin 

toinen adjektiivi. Verrattaessa PIENI <JA> -kollokaation käyttöä ICLFI-korpuksen ja 

Natiivisuomen korpuksen välillä suurin ero on positiivisen semanttisen prosodian 

saavilla PIENI <JA> -kollokaatioon rinnastettavilla adjektiiveilla. Kun ICLFI-korpuksessa 

lähes 60 prosenttia PIENI <JA> -kollokaatioita seuraavista adjektiiveista oli prosodialtaan 

positiivisia adjektiiveja, Natiivisuomen korpuksessa vastaavista adjektiiveista vain noin 

26 prosenttia oli selkeästi positiivisiksi määriteltäviä, kuten PIENIN <JA SULOISIN> tai 

PIENELLÄ <JA KÄTEVÄLLÄ>. Natiivisuomen korpuksessa lähes 60 prosenttia PIENI <JA>  

-kollokaatiota seuraavista adjektiiveista on selkeästi negatiivisia, kuten PIENI <JA 

AHDAS>, PIENELTÄ <JA SURKEALTA>, ja noin 14 prosenttia on adjektiiveja, joiden 

semanttinen prosodia on neutraali.  

 

Suomenoppijat ja natiivisuomen kirjoittajat rinnastavat siis suurimmalta osin ja-

rinnastuskonjunktion avulla PIENI-adjektiivin semanttiselta prosodialtaan erilaisiin 

adjektiiveihin. ICLFI-korpuksen teksteissä PIENI <JA> -kollokaatioon rinnastettavien 

adjektiivien positiivinen prosodia on yleisin, kun taas Natiivisuomen korpuksen 

teksteissä PIENI <JA> -kollokaatioon rinnastettavien adjektiivien tyypillinen semanttinen 

prosodia on negatiivinen. Prosentuaalisesti laskettuna ICLFI-korpuksen kollokaatioita 

seuraavien adjektiivien positiivisen prosodian määrä on lähes sama kuin Natiivisuomen 



55 
 

 

 

korpuksen vastaavien adjektiivien negatiivisen prosodian määrä. Toisaalta ICLFI-

korpusessa PIENI <JA> -kollokaatiolla on semanttinen preferenssi 48 prosentissa 

tapauksista asumiseen liittyvään sanastoon, ja suurimmassa osassa teksteistä kuvaillaan 

omaa kotia. Kuvailtaessa omaa kotia mielikuvat ovat todennäköisesti useammin 

positiivisia ja heijastuvat näin myös semanttisessa prosodiassa positiivisina rinnasteina 

PIENI <JA> -kollokaatiolle.  

 

ICLFI-korpuksen teksteissä PIENI-lemmalle ei löydy PIENI <JA> -kollokaatioiden 

yhteydessä läheskään aina pääsanaa, jota adjektiivi määrittelee. Kollokaateista noin 18 

prosenttia muodostaa klusterin, johon kuuluu kaksi määrittelevää adjektiivia sekä 

pääsana (esimerkiksi PIENI <JA KIVA PERHE>). Natiivisuomen korpuksen teksteissä 

klustereita, joihin kuuluu PIENI <JA> -kollokaatioon liittyvä toinen määrittelevä 

adjektiivi sekä pääsana (PIENI <JA MITÄTÖN JUTTU>), oli noin 21 prosenttia eli vain 

kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin ICLFI-korpuksessa.  

 

Verrattaessa ICLFI-korpusta Natiivisuomen korpukseen PIENI <JA> -kollokaation 

käyttömäärässä on vain noin prosenttiyksikön ero. Kollokaation käyttötavoissa sen 

sijaan vaikuttaa olevan suurempia eroja. Natiivisuomen korpuksen teksteissä PIENI <JA> 

-kollokaation käyttö on monipuolisempaa kuin ICLFI-korpuksen teksteissä ja 

Natiivisuomen korpuksessa PIENI <JA> -kollokaatio rinnastetaan huomattavasti 

useammin toiseen adjektiiviin. Koska klustereiden (PIENI <JA> + määrittelevä adjektiivi 

+ pääsana) käyttömäärässä ei ole korpusten välillä suurta eroa, voidaan olettaa, että 

PIENI <JA> -kollokaation käytössä erot painottuvat muihin osa-alueisiin.  

 

 

4.5.2.3. PIENI <JA> -kollokaation kolligaatiot 

 

PIENI <JA> -kollokaatio esiintyy ICLFI-korpuksessa huomattavan usein kopulalausessa, 

kun taas Natiivisuomen korpuksen teksteissä lausetyyppi vaihtelee enemmän. ICLFI-

korpuksessa PIENI <JA> -kollokaation sisältävistä lauseista noin 81 prosenttia on 

kopulalauseita. Tällaisia ovat esimerkiksi lauseet  

 

50) Tänään se oli ok koska Suomi-Kurssi on niin pieni ja tunnen kaikkia. (SA0024) 
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51) Toisaalta jos riski on pieni ja on mahdollisuus hyötyä, jokainen yrittäisi 

(rahoitus skandaali). (PU0003) 

 

PIENI <JA> -kollokaation sisältäviä kopulalauseita Natiivisuomen korpuksessa sen sijaan 

oli huomattavasti vähemmän eli noin 39 prosenttia.  Esimerkkejä tällaisista ovat lauseet  

 

52) Se oli minuaki pienempi ja kalpea. (ska013) 

53) Käsi oli pieni ja kämmenselän ryppyverkot näyttivät suomuilta. (sla004) 

 

Taulukossa 10 on koottuna vielä PIENI <JA> -kollokaatioon rinnastettavien adjektiivien 

prosentuaaliset määrät, adjektiivien semanttisten prosodioiden prosentuaaliset määrät, 

kollokaation toisen adjektiivin kanssa muodostamien klustereiden prosentuaaliset 

määrät ja kollokaatioiden prosentuaaliset määrät kopulalauseissa.  

 

TAULUKKO 10. PIENI <JA> -kollokaation käyttötavat ICLFI-korpuksessa ja 

Natiivisuomen korpuksessa. 

 

 

4.6. PIENI-lemman frekventeimmät kollokaatit Natiivisuomen korpuksessa ja vastaavat 

kollokaatit ICLFI-korpuksessa 

 

Taulukossa 11 ovat Natiivisuomen korpuksen PIENI-lemman kahdeksan yleisintä 

kollokaattia positiossa O1. Samassa taulukossa on vertailtavana PIENI-lemman samat 

kollokaatit ICLFI-korpuksesta poimittuina positiossa O1. Prosentuaalisesti suuremman 

osuuden saavat kollokaatit on taulukossa jälleen lihavoitu. Kollokaatit poikkeavat 

    ICLFI-korpus Natiivisuomen  

korpus 
PIENI <JA> + adjektiivi 62% 74% 

PIENI <JA> +  adjektiivi, jolla 

on positiivinen semanttinen prosodia  59% 26% 

PIENI <JA> +  adjektiivi, jolla 

on negatiivinen semanttinen prosodia  33% 60% 

PIENI <JA> +  adjektiivi, jolla 

on neutraali semanttinen prosodia  8% 14% 

Klusteri (PIENI <JA> + adjektiivi + pääsana) 18% 21% 

Kopulalause 81% 39% 
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suurimmalta osin ICLFI-korpuksen PIENI-lemman kollokaateista, mutta kollokaatit 

<JA>, <LAPSI> ja <TYTTÖ> ovat samoja. Frekvenssijärjestyksessä nämäkin kollokaatit 

sijoittuvat kuitenkin eri sijoille kuin ICLFI-korpuksen PIENI-lemman kollokaatteja 

kuvaavassa taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 11. Natiivisuomen korpuksen frekventeimmät PIENI-lemman kollokaatit 

positiossa O1 ja vastaavien kollokaattien määrät ICLFI-korpuksessa positiossa O1. 

 

Natiivisuomen korpus    ICLFI-korpus 

             ero % 

kollokaatti frekvenssi %               -yksikköinä kollokaatti frekvenssi % 

JA 199 4,2% 0,8 JA 104 5,0% 

LAPSI 117 2,5% 0,4 LAPSI 61  2,9% 

KUIN 90 1,9% 1,1 KUIN 17 0,8% 

OSA 79 1,7% 1,2 OSA 11 0,5% 

MIES 62 1,3% 1,3 MIES 1 0,0% 

POIKA 74 1,6% 0,1 POIKA 36 1,7% 

TYTTÖ 43 0,9% 1,2 TYTTÖ 44 2,1% 

ETTÄ 40 0,9% 0,7 ETTÄ 4 0,2% 

 

Natiivisuomen korpuksen frekventeimpiä kollokaatteja tarkasteltaessa huomattava ero 

ICLFI-korpukseen on yleisimpien kollokaattien frekvenssitiheyksien ero. Kahdeksan 

yleisimmän PIENI-lemman kollokaatin frekvenssitiheys Natiivisuomen korpuksessa on 

selkeästi pienempi kuin ICLFI-korpuksen kahdeksalla PIENI-lemman yleisimmällä 

kollokaatilla. Kuten aiemmin taulukossa 8 on havainnollistettu, ICLFI-korpuksessa 

frekventeimmän <MUTTA>-kollokaatin esiintymistiheys on 9,4 prosenttia ja kaikkien 

kahdeksan frekventeimmän kollokaatin esiintymistiheys yltää yli kahden prosentin. 

Taulukossa 11 sen sijaan näkyy, että Natiivisuomen korpuksessa frekventeimmällä 

<JA>-kollokaatilla on neljän prosentin frekvenssitiheys ja kolmanneksi yleisimmästä 

<KUIN>-kollokaatista kahdeksanneksi yleisimpään <ETTÄ>-kollokaattiin 

frekvenssitiheys jää alle kahden prosentin. Toisin sanoen Natiivisuomen korpuksessa 

PIENI-lemma ei saa yhtään kollokaattia, joka olisi huomattavasti muita voimakkaampi.   
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4.6.1. PIENI <KUIN> -kollokaation morfologinen prefenssi 

 

PIENI-lemman <KUIN>-kollokaatti esiintyy Natiivisuomen korpuksessa yli 

prosenttiyksikön verran frekventimmin kuin ICLFI-korpuksessa. Natiivisuomen 

korpuksessa PIENI <KUIN> -kollokaatioiden yhteydessä adjektiivilemma on muutamaa 

tapausta lukuun ottamatta aina komparatiivimuodossa. Morfologiseksi preferenssiksi 

nimitetään piirrettä, joka voidaan jakaa kotekstuaaliseen ja paradigmaattiseen 

preferenssiin. Kotekstuaalisessa morfologisessa preferenssissä tutkitaan lemman eri 

sananmuotojen suhdetta kontekstiin  tai lemman suhdetta kotekstissa olevien 

kollokaattien eri sananmuotoihin. (Jantunen 2004: 29.) Natiivisuomen korpuksessa 

PIENI-adjektiivilemman morfologinen preferenssi on siis tyypillisesti 

komparatiivimuoto, kun se saa kollokaatikseen vertailukonjunktion <KUIN>. ICLFI-

korpuksessa PIENI-lemma kollokoi kuin-konjunktion kanssa vain 17 kertaa, mutta myös 

kielenoppijoiden teksteissä adjektiivi esiintyy yhtä lukuun ottamatta aina 

komparatiivimuotoisena. <KUIN>-vertailukonjunktio esiintyykin tyypillisesti juuri 

komparatiivimuodon taikka samanlaisuutta tai erilaisuutta merkitsevän vertailusanan 

kanssa (VISK 2008: § 1172).  

 

 

4.6.2. PIENI <KUIN> -kollokaation käyttö 

 

Molempien korpusten teksteissä kollokaatio <PIENEMPI KUIN> on siis muutamia 

poikkeuksia lukuunottamatta ainoa käytetty muoto. ICLFI-korpuksessa kollokaation 

käyttö on kuitenkin vähäisempää kuin Natiivisuomen korpuksessa. Myös Natiivisuomen 

korpuksen frekventtien adjektiivien välillä <PIENEMPI KUIN> -tyyppisen rakenteen 

käyttöaste vaihtelee suuresti. Esimerkiksi <SUUREMPI KUIN> -muodon frekvenssitiheys 

on 6,9 prosenttia, <ISOMPI KUIN> -muodon 0,9 prosenttia ja <VANHEMPI KUIN> -muodon 

1,2 prosenttia.  

 

<PIENEMPI KUIN> -rakenteen vähäiselle käytölle ICLFI-korpuksessa voi olla monia 

syitä, joista yksi voi olla se, etteivät tekstien kirjoittajat ole opiskelleet adjektiivien 

vertailumuotoja tai rakenne ei ole vielä tullut heille aktiiviseen käyttöön. 

Todennäköisempää on kuitenkin se, ettei rakenteen käytölle ole ollut teksteissä tarvetta. 

Natiivisuomen korpuksessakin <PIENEMPI KUIN> -rakenne esiintyy 60 prosentissa 
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tapauksista akateemisissa teksteissä, joista 41 prosenttia oli aihepiiriltään lääketieteen 

piiriin kuuluvia tekstejä. Loput, eli alle puolet, rakenteen käyttökerroista jakautuu siis 

korpuksessa esiintyvien muiden tekstityyppien, eli populaarin tietokirjallisuuden, 

kauno-, lasten-, biografia-, viihde- ja dekkarikirjallisuuden kesken. ICLFI-korpuksessa 

taas yli 70 prosenttia suomen oppijoiden kirjoittamista teksteistä oli luokiteltu 

fiktiivisiksi kertomuksiksi.   

 

KONKORDANSSI 12. Esimerkkejä PIENI <KUIN> -kollokaatioista Natiivisuomen 

korpuksessa. 

 

KONKORDANSSI 13. Esimerkkejä PIENI <KUIN> -kollokaatioista ICLFI-korpuksessa. 

 

 

1 koista. Osuus on huomattavasti pienempi kuin useimmissa muis 

2  vanhaa matkalaukkua ja näytti pienemmältä kuin oli. - Pappi 

3 hden yli 2 standardipoikkeamaa pienempi kuin odotusarvo - Yl 

4 ttopuun osuus oli myyntipuussa pienempi kuin omassa taloudes 

5  kaikki vuokraviljelmät olivat pienempiä kuin pienin itsenäi 

6 iväkodeissa tartunnan riski on pienempi kuin perheessä, mutt 

7  Saariketut ovat huomattavasti pienempiä kuin niiden mantere 

8  Ne olivat ainakin kolme kokoa pienemmät kuin multa. Mun oli 

9 välisenä aikana. Pentuekoko on pienempi kuin muilla koiraelä 

10  kokonaiskäytöstä oli selvästi pienempi kuin myyntipuun osuu 

1  ole taloa mutta asunto. Se on pienempi kuin isän talo. Siel 

2 li hauskaa, onhan Pürksi vielä pienempi kuin Kärdla ja ihmis 

3 sisko. Heidän asunto on hiukan pienempi kuin minun, mutta si 

4 aikutus Bei Waista. Beiwai oli pienempi kuin mitä ajatelin.  

5 ssa on vielä yksi pöytä, mutta pienempi kuin olohuonessa, si 

6 pologinen ero on merkittävästi pienempi kuin on tapana väitt 

7 aikallislehti, ehkä eittämättä pienempi kuin Puolassa, mutta 

8 tanan poski ei kasvanut ja jäi pienempi kuin toinen poski, s 

9 on pesukone. Minun huoneeni on pienempi kuin toiset huoneet, 

10 ntoloissa. Jotkut asunnot ovat pienempia kuin toiset, asunno 
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4.7. ISO-lemman frekventeimmät kollokaatit ICLFI-korpuksessa ja vastaavat kollokaatit 

Natiivisuomen korpuksessa 

 

Taulukossa 11 näkyvät ISO-lemman frekventeimmät kollokaatit ICLFI-korpuksessa ja 

Natiivisuomen korpuksessa. Kuten aiemmissakin vastaavissa taulukoissa myös 

taulukossa 11 keskellä näkyvät kollokaattien esiintymisfrekvenssien erot 

prosenttiyksikköinä ja verrattaessa korpusten kollokaatteja, niistä prosentuaalisesti 

frekventimmät on lihavoitu. 

 

TAULUKKO 12. ICLFI-korpuksen frekventeimmät ISO-lemman kollokaatit positiossa 

O1 ja vastaavien kollokaattien määrät Natiivisuomen korpuksessa positiossa O1.  

 

ICLFI-korpus    Natiivisuomen korpus 

             ero % 

kollokaatti frekvenssi %              -yksikköinä kollokaatti frekvenssi % 

JA 127 7,0% 2,5 JA 79 4,5% 

SÄNKY 65 3,6% 3,6 SÄNKY 0  0,0% 

PUUTARHA 59 3,2% 3,2 PUUTARHA 0 0,0% 

VAATEKAAPPI 54 3,0% 3,0 VAATEKAAPPI 1 0,0% 

PERHE 48 2,6% 2,3 PERHE 5 0,3% 

KIRJAHYLLY 43 2,4% 2,4 KIRJAHYLLY 0 0,0% 

IKKUNA 38 2,1% 1,8 IKKUNA 6 0,3% 

PEILI 33 1,8% 1,6 PEILI 4 0,2% 

 

ICLFI-korpuksen teksteissä kolmanneksi käytetyin adjektiivilemma on ISO. Kuten 

HYVÄ-lemma sekä Natiivisuomen korpuksessa että ICLFI-korpuksessa ja PIENI-lemma 

Natiivisuomen korpuksessa myös ISO-lemma saa molemmissa korpuksissa 

frekventeimmäksi kollokaatikseen <JA>-kollokaatin. Sen frekventeimmät kollokaatit 

ovat pääasiassa tehtävänantojen motivoimaa sanastoa ja semanttiselta preferenssiltään 

asumiseen ja perheeseen liittyvää. Kuten aiemmin käsitellyssä PIENI-lemman 

kollokaatiossa, myös ISO-lemman kollokaateissa näkyy tekstien tehtävänanto, jossa 

pyydetään kuvailemaan omaa huonetta tai kotia tai kertomaan omasta perheestä. Kaikki 

kahdeksan yleisintä ISO-lemman kollokaattia, mukaan lukien <JA>-kollokaatti, ovat 

samojen tehtävänantojen motivoimia.  
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ISO <JA>-kollokaatiolla on 60 prosentissa tapauksista semanttinen preferenssi omaa 

kotia tai huonetta kuvaileviin sanoihin. 11 prosentissa kollokaatiolla on semanttinen 

preferenssi oman perheen sanastoon ja noin kahdeksassa prosentissa kaupunkia 

kuvailevaan sanastoon. Lopuissa teksteistä semanttinen preferenssi on vaihtelevasti 

muihin kuin yllämainittuihin aiheisiin.  

 

ICLFI-korpuksen pienen koon ja samantyyppisten tehtävänantojen toistumisen vuoksi 

sanasto on keskittynyt normaalia enemmän tiettyjen, yllä kuvaamieni, aihepiirien 

ympärille ja tulee esille vasta kollokaatioita ja muita syntagmaattisia suhteita tarkemmin 

tutkittaessa. Näin ollen korpusten välistä vertailua on osin turhaa ja mahdotontakin 

tehdä.   

 

 

4.8. Tulosten koonti 

 

Adjektiivien käyttöä tutkittaessa käy selville, että ICLFI-korpuksen teksteissä 

adjektiiveja käytetään huomattavasti enemmän ja monipuolisemmin. Natiivisuomen  

korpuksen 450 ensimmäisen sanan joukossa on kymmenen adjektiivisananmuotoa ja 

kuusi eri adjektiivilemmaa, kun taas ICLFI-korpuksessa adjektiivisananmuotoja on 26 

ja eri adjektiivilemmoja 21.     

 

Toisaalta teksteissä käytettyjen frekventeimpien adjektiivilemmojen välillä ei ole suuria 

eroja. Molempien korpusten yleisin adjektiivilemma on HYVÄ, mutta ICLFI-

korpuksessa sen suhteellinen frekvenssi on yli kaksinkertainen Natiivisuomen 

korpukseen verrattuna. ICLFI-korpuksen toiseksi yleisin adjektiivilemma PIENI on 

Natiivisuomen korpuksessa neljännellä sijalla. Kolmanneksi frekventein ISO-lemma taas 

on Natiivisuomen korpuksen yhdeksänneksi frekventein.  

 

Tarkastelin analyysiosassa siis näiden kolmen ICLFI-korpuksessa frekventeimmin 

esiintyvän adjektiivilemman kollokointia molemmissa korpuksissa. ICLFI-korpuksessa 

HYVÄ-lemma sai O1-positiossa yleisimmiksi kollokaateikseen <JA>-, <YSTÄVÄ>-, 

<OLLA>- ja <RUOKA> -kollokaatit, joista en ottanut tutkimuskohteekseni <OLLA>-

kollokaattia sen käyttömääristä johtuvien pienten erojen vuoksi.  
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HYVÄ <JA>-kollokaatio saa korpuksissa hyvin erityyppisiä semanttisia preferenssejä.  

ICLFI-korpuksessa semanttiset preferenssit liittyvät erilaisten teosten arvosteluun tai 

syömiseen ja ruokaan liittyvään sanastoon. Natiivisuomen korpuksessa semanttiset 

preferenssit taas liittyvät hyvin vahvasti johonkin abstraktiin hyvään tai ihmisen 

ulkonäköön tai olemukseen liittyvään sanastoon.       

 

HYVÄ <JA> -kollokaatioon rinnastettavien adjektiivien semanttinen prosodia on 

kummassakin korpuksessa suuremmalta osin positiivinen, mutta ICLFI-korpuksessa 

kollokaatio rinnastetaan kuitenkin positiiviseen semanttiseen prosodiaan huomattavasti 

useammin, eli 81 prosentissa tapauksista. Natiivisuomen korpuksessa vastaava luku on 

51 prosenttia. Lisäksi Natiivisuomen korpuksessa kollokaatio esiintyy noin 13 

prosentissa sen esiintymiskerroista imperatiivimuotoisessa kohteliaisuusilmauksessa 

<OLLA HYVÄ JA>, jota ICLFI-korpuksessa esiintyy vain kolme kertaa.   

 

HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatioiden esiintymisfrekvenssissä on korpusten välillä 2,3 

prosenttiyksikön ero. Kummassakaan korpuksessa HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaatiolla ei 

ole kovin vahvoja semanttisia preferenssejä ja molemmissa korpuksissa semanttinen 

preferenssi liittyy ystävää tarkentavaan tietoon, kuten hänen nimeensä.   

 

Myös HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaation kolligationaalisissa piirteissä on yhtäläisyyksiä. 

Molemmissa korpuksissa kollokaatiolla on kolligationaalinen suhde 

genetiivimuotoiseen persoonapronominiin, nominiin tai nimeen ja tämä suhde esiintyy 

yleisimmin PARAS-lemman yhteydessä. Tosin Natiivisuomen korpuksessa tämä 

kolligationaalinen piirre on kaksi kertaa yleisempi kuin ICLFI-korpuksessa.  

 

ICLFI-korpuksen neljänneksi yleisimmän <RUOKA>-kollokaatin käyttömäärässä 

korpuksissa on 2,3 prosenttiyksikön ero, sillä HYVÄ <RUOKA> -kollokaatio esiintyy 

Natiivisuomen korpuksessa vain 20 kertaa. ICLFI-korpuksessa kollokaatiolla on 

semanttinen preferenssi syömiseen ja juhlimiseen liittyvään sanastoon, ruoan 

laittamiseen ja ruoasta pitämistä tai rakastamista tarkoittaviin verbeihin.  

 

ICLFI-korpuksen toiseksi frekventeimmän PIENI-lemman käyttöä on motivoinut hyvin 

voimakkaasti tekstien kirjoittajille annetut tehtävänannot. Tämä käy ilmi lemman 

oikeanpuoleisten kollokaattien semanttisista preferensseistä kotiin ja asumiseen sekä 
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kaupunkiin tai kylään liittyvään sanastoon. Lisäksi tehtävänannot ovat vääristäneet PIENI 

<MUTTA>- ja PIENI <KAUPUNKI> -kollokaatioiden käyttömääriä, jotka ovat ICLFI-

korpuksessa huomattavasti Natiivisuomen korpusta korkeampia.   

 

Molemmissa korpuksissa PIENI-lemmalle tyypillinen semanttinen preferenssi on 

ihmiseen, eläimeen tai satuhahmoihin liittyvässä sanastossa. Natiivisuomen korpuksessa 

tällainen semanttinen preferenssi on vieläpä yli kaksi ja puolinkertainen verrattuna 

ICLFI-korpukseen.   

 

PIENI-lemman kollokaatioista suurin ero, noin 8,8 prosenttiyksikköä, on PIENI <MUTTA> 

-kollokaation esiintymisfrekvenssissä. Molemmissa korpuksissa kollokaatiota seuraavan 

adjektiivin semanttinen prosodia on lähes yhtä usein positiivinen.  

 

PIENI <JA> -kollokaatiolla on semanttisessa preferenssissä jonkin verran eroja, sillä 

ICLFI-korpuksessa voimakkain semanttinen preferenssi on oman huoneen tai kodin 

kuvailuun, Natiivisuomen korpuksessa taas eläimen tai satuolennon ulkonäköön.  

  

PIENI <JA> -kollokaatiota seuraavien adjektiivien semanttisessa prosodiassa taas on 

korpusten välillä hyvin suuri ero: ICLFI-korpuksen teksteissä PIENI <JA> -kollokaatioon 

rinnastettavien adjektiivien positiivinen prosodia on suurin, kun taas Natiivisuomen 

korpuksen teksteissä PIENI <JA> -kollokaatioon rinnastettavien adjektiivien tyypillinen 

semanttinen prosodia on negatiivinen. 

 

Lausetyypit, joissa PIENI <MUTTA>- sekä PIENI <JA> -kollokaatio esiintyvät, ovat 

Natiivisuomen korpuksessa moninaisempia. ICLFI-korpuksessa lauseista 81–94 

prosenttia on kopulalauseita. Vastaava luku Natiivisuomen korpuksessa on 39–44 

prosenttia.    

 

Tarkasteltaessa Natiivisuomen korpuksen frekventeimpiä PIENI-lemman kollokaatteja 

huomio kiinnittyy yleisimpien kollokaattien frekvenssitiheyksien eroon. Natiivisuomen 

korpuksen teksteissä yleisimpien kollokaattien prosentuaaliset frekvenssimäärät ovat 

pienempiä, eikä PIENI-lemma saa yhtään kollokaattia, joka olisi muita kollokaatteja 

huomattavasti yleisempi. Natiivisuomen korpuksessa PIENI-lemman kolmanneksi yleisin 

kollokaatti <KUIN> esiintyy Natiivisuomen korpuksessa huomattavasti frekventimmin 
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kuin ICLFI-korpuksessa. Molemmissa korpuksissa PIENI-lemman tyypillisin 

morfologinen prefenssi on komparatiivimuoto, kun sen oikeanpuoleisena kollokaattina 

on vertailukonjunktio <KUIN>. 

 

Kolmanneksi frekventein adjektiivilemma ICLFI-korpuksessa on ISO ja myös sen 

frekventein kollokaatti on <JA> kummassakin korpuksessa. Myös ISO-lemman 

kollokaatit ovat pääasiassa tehtävänantojen motivoimaa sanastoa ja niiden semanttinen 

preferenssi liittyy asumiseen ja perheeseen. ISO-lemman kaikki kahdeksan yleisintä 

kollokaattia ovat myös näiden tehtävänantojen motivoimia.   
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5. KOLLOKAATIOIDEN OPETTAMINEN JA KORPUSTEN KÄYTTÖ 

SUOMEN OPETUKSESSA 

 

5.1. Kollokaatioiden merkitys kielen opetuksessa ja oppimisessa 

 

Kollokaatioiden tuntemus ja kyky käyttää niitä ovat olennainen osa kielenoppimista. 

Niiden käytössä on kuitenkin suuria puutteellisuuksia jopa edistyneillä kielenoppijoilla. 

Nesselhaufin mukaan tutkijat ovat laajalti sitä mieltä, että kollokaatioiden opetus on 

tärkeää, ja ne ovatkin saaneet viime vuosina kasvavaa huomiota kielenopetuksessa. Silti 

olemme vielä kaukana kollokaatioihin liittyvien opetusmetodien ja systemaattisen 

opetusmateriaalin luomisesta. (Nesslehauf 2005: 2–3.)  

 

Nesselhaufin (2005: 1) mukaan kollokaatioiden huomattavaa merkitystä kielen käytössä 

ei aiemmin ymmärretty. Kollokaatiot ovat tärkeä osa sujuvaa puhuttua ja kirjoitettua 

kieltä, ja itse asiassa ne mahdollistavat sujuvan puheen (Partington 1998: 20–21). 

Kollokaatioilla on myös keskeinen rooli kielenoppimisessa, sillä ne ovat luovan 

kielenkäytön perusta äidinkielessä ja lapsuusajan toisen kielen omaksumisessa (Peters 

1983: 5). Lisäksi kollokaatioilla on ratkaiseva rooli puhutun ja kirjoitetun kielen 

sujuvuuden edistämisessä, sillä ne vähentävät kielen prosessoinnin määrää kieltä 

tuotettaessa (Nesselhauf 2005: 2). 

 

Jantunen ja Brunni (2012: 75) ovat kirjoittaneet korpusten käytöstä myös suomen kielen 

opetuksessa. Korpuksia voidaan käyttää kielenopetuksessa fraseologian opetukseen, 

sillä natiivin kaltaisen kielenkäytön tavoittelussa sen hallinta on tärkeää. 

Fraseologisuuden ymmärtäminen ja kyky muodostaa kohdekielen mukaisia ilmauksia 

ovat yhteydessä puhutun ja kirjoitetun kielen sujuvaan käyttöön. Myös kohdekielen 

ymmärtäminen helpottuu, kun kielenoppija pystyy hahmottamaan kielestä tuttuja, 

valmiita kokonaisuuksia itsenäisten ja erillisten ilmausten sijaan. Samasta aiheesta 

englannin kielen osalta on kirjoittanut Fernando (1996: 56–57), joka toteaa, että jos 

kielen puhuja tuntee kielen tarpeeksi hyvin, hän pystyy ennakoimaan sanojen 

merkityksen kotekstista tai ainakin ymmärtämään, millaisessa kotekstissa sanat 

epätodennäköisemmin esiintyvät.  
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Fraseologiaa pidetään kuitenkin hyvin vaikeana piirteenä sekä opettaa että omaksua. 

Useat morfofonologian ja morfosyntaksin piirteet liittyvät fraseologisten sääntöjen 

tunnistamisen, osaamisen ja opettamisen vaikeuteen. Kielenoppijalla ei yleensä ole 

tietoa esimerkiksi ilmausten frekventeimmistä muodoista eikä niiden kotekstuaalisista ja 

tekstinulkoisen maailman suhteista, kuten kolligaatioista ja tilannekontekstista. 

(Jantunen & Brunni 2012: 75, 79.) 

 

Kuten Jantunenkin (2009b: 356) toteaa, vieraan kielen opiskelijalta vaaditaan melkoista 

kykyä arvata oikein hänen yrittäessään tuottaa opittavaa kieltä. Pelkkä kieliopin hyvä 

hallinta ei riitä, sillä tietoa tarvitaan myös erilaisiin opittuihin rakenteisiin sijoitettavan 

sanaston käytössä. Tähän eivät tuo apua myöskään suomen kielen sanakirjat tai 

sanastot, sillä ne esittävät kielen sanat kontekstistaan irrallisina yksikköinä. Tällä 

hetkellä kollokaatiosanakirjoja on tiettävästi saatavana ainoastaan englannin oppijoille. 

Kollokaatioiden huomiotta jättäminen ei kuitenkaan kohtaa kielen olemusta, sillä 

sanoilla on usein hyvinkin tarkkoja preferenssejä esiintyä tietynlaisissa ympäristöissä 

eikä sanoja käytetä kontekstistaan irrallisina.   

 

 

5.2. Korpusten hyödyntäminen opetustyössä 

 

Suomi toisena kielenä -opetuksen opiskelijaryhmät ovat lähes aina hyvin heterogeenisiä 

niin opiskelijoiden kielitaustan kuin koulutustaustankin puolesta. Poislukien 

yliopistojen kielikeskusten opetusryhmät muissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on hyvin 

harvoin koko ryhmälle yhteistä kieltä tai vain yhtä tai muutamaa yhteistä lähtökieltä, 

kuten englantia tai venäjää. Lisäksi tällaisia opetusryhmiä ei esimerkiksi 

työvoimapoliittisissa koulutuksissa edes suosita. Pääsääntönä on, että opetuskieli on 

alusta alkaen ainoastaan suomi, eikä esimerkiksi tukikieliä opetuksessa käytetä 

lainkaan.  

 

Useissa suomi toisena kielenä -opetusryhmissä opiskelijolla ei ole käytössään 

sanakirjoja; osalla kustannussyistä, osalla siksi, että he eivät osaa niitä käyttää, ja osalla, 

koska heidän kielillään ei ole edes olemassa suomen kielen sanakirjaa. Näin ollen 

adjektiivien opetus, kuten kaikki muukin sanasto-opetus, jää oppimateriaalin ja 

opettajan tuntiopetuksen varaan. Esimerkiksi oppikirjoissa adjektiivien opetus kuuluu 
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niin sanottuun perussanastoon, ja adjektiivit opetetaankin usein systemaattisesti jo 

alkeistasolla. Sanasto-opetus on tuntunut kokemukseni mukaan kuitenkin puutteelliselta 

sekä metodien että erityisesti oppimateriaalien osalta. Adjektiivien opetuksessa 

keskitytään helposti suurimmalta osin konkreettisten, helposti kuvattavien ja 

havainnoillistettavien adjektiivien opetukseen ja jätetään absraktimpien, kuvainnollisten 

adjektiivien sanasto-opetus vähemmälle. 

 

Sopivan oppimateriaalin puuttuessa kuvailevien adjektiivien opetus jää opettajan 

vastuulle, ja hänen ajallisista rajoituksistaan, mielenkiinnostaan ja tunnollisuudestaan 

riippuu, kuinka paljon opiskelijoille esitellään erilaisia adjektiiveja. Mikäli opettaja 

pyrkii systemaattisesti opettamaan opiskelijoilleen suuremman kirjon adjektiiveja, on 

hänen laadittava listat niistä itse. Tällöin myös niiden käyttö esimerkkeineen on 

opettajan intuition ja mielikuvituksen varassa. Mauranen (2004: 90) on esittänyt myös 

näkemyksen, jonka mukaan se, mitä opettajien intuitioon nojaten kielenopetuksessa 

erityisesti puhekielen osalta opetetaan, ei ole välttämättä kielessä frekventisti esiintyvää 

tai esiinny siinä lainkaan.  

 

Opettajan mielikuvitus ja intuitio ovat toki koetuksella opetustyössä koko ajan, ja näin 

tulee ollakin, sillä se on osa opettajan ammattitaitoa. Opettajan kokemuksen myötä 

sanaston käyttöön liittyvät esimerkit myös usein jalostuvat ja lisääntyvät. Silti vaarana 

on kerran keksittyjen esimerkkien käyttäminen toistuvasti siinäkin tapauksessa, että 

kyseiset esimerkit ovat todellisuudessa hyvin marginaalisia. Lisäksi esimerkiksi 

adjektiivien kuvaus ei ole yleensä kaikkein haastavimpia opetettavia asioita, sillä niitä 

voi kuvailla helpommin esimerkkien avulla ja tarvittaessa vaikka piirtämällä. Sen sijaan 

esimerkiksi erilaisten kieliopillisten yksiköiden tai synonyymisten sanojen kuvaus ilman 

tukimateriaalia voi tuntua hyvin haastavalta sopivien esimerkkien puuttuessa. Juuri tästä 

syystä sähköisten korpusten helppo saatavuus olisi avainasemassa. Mikäli sähköiset 

korpukset olisivat helposti saatavilla opetustilanteissa, helpottaisi se huomattavasti 

hyvien, natiivikielessä taajaan esiintyvien esimerkkien esittelemistä opiskelijoille.  

 

Olisi toivottavaa, että sanaston opiskelu sisältäisi alusta alkaen myös tavallisten 

kollokaatioiden opiskelua. Kielenoppijalle se ei todennäköisesti tuottaisi suurempia 

ponnisteluja, sillä kokemukseni mukaan myös esimerkiksi useimmat monisanaiset 

toivotukset, tervehdykset ja muut fraasit opitaan helposti ja kerralla oikeassa muodossa.  
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Kollokaatioiden ottaminen systemaattisesti mukaan esimerkiksi oppimateriaaleihin 

vaatisi kuitenkin asennemuutosta koko nykyisessä S2-opetuskulttuurissa ja erityisesti 

oppimateriaalien laatijoiden keskuudessa. Myös suomi toisena ja vieraana kielenä          

-opettajat laativat itse jatkuvasti opetusryhmilleen räätälöityä ja sopivaa 

opetusmateriaalia. Mikäli halutaan, että myös näissä opetusmateriaaleissa esiintyy 

todellista natiivien käyttämää kieltä pelkän opettajien intuitioon perustuvan sanaston 

sijaan, täytyisi kustantamojen ja oppilaitosten panostaa sähköisten korpusten helppoon 

saatavuuteen. Opettajat laativat oppimateriaalin yleensä opetustuntien päätteksi, ja 

parhaassa tapauksessa he voisivat käyttää tekemissään materiaaleissa suoraan 

autenttista, frekventisti käytettyä sanastoa ja kollokatteja ja näin jopa nopeuttaa 

opetusmateriaalien tekoa.  

 

Myös Tognini–Bonelli (2001: 14) tuo esiin korpuslingvistiikan aseman luokassa yhtenä 

opetusmetodina. Hän kuitenkin korostaa sen kaksoisroolia toisaalta metodologisena, 

toisaalta teoreettisena innovaationa, sillä nämä roolit yhdistämällä korpuslingvistiikka 

voidaan nähdä uudenlaisena tapana opettaa. Teoreettisesta näkökulmasta katsottuna 

korpuksia tutkimalla voidaan sanoille löytää uusia merkityksiä tai selityksiä, ja 

metodologisesta näkökulmasta katsottuna sanojen tarkasteleminen ja määritteleminen 

luokassa antaa opetukseen uuden, kommunikatiivisen lähestymistavan, jossa osallisia 

ovat opiskelijat ja opettaja yhdessä.  

 

Merkityksen kontekstuaalinen tarkastelu tapahtuu käytännössä niin, että opiskelijat 

tarkastelevat aluksi pienempiä merkitysyksikköjä ja niiden kontekstia. He huomaavat 

merkitykselliset kollokaatit niiden toistuvuuden vuoksi ja jaottelevat kollokaatit yhden 

tai useamman parametrin mukaan. Näitä parametrejä ovat muun muassa kollokaatin 

kieliopillinen asema, sanaluokka ja suhde muihin samamerkityksisiin sanoihin. 

Kollokaattien luokittelu johtaa toistuvien kielenpiirteiden yleistyksiin ja sitä kautta 

hypoteeseihin. Sanojen ja lauseiden eri merkitykset syntyvät niiden ainutlaatuisissa 

merkityksissä ja toistuvia rakenteita huomioidessaan opiskelijat identifioivat samalla 

sanojen ja fraasien merkityksiä. (Tognini–Bonelli 2001: 14.) 

 

Nesselhauf (2004: 125–127) tuo esiin näkökulman siitä, että alkuperäiskielen korpusten 

lisäksi opetuksessa tulisi käyttää oppijankielen korpuksia. Tällöin opettajat voisivat 
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tutkia sitä, mikä toisen tai vieraan kielen oppijoille on erityisen hankalaa ja painottaa 

ongelmia tuottavia seikkoja oppimateriaaleissaan. Tällöin olisi kuitenkin keskityttävä 

tiettyihin lähtökielenryhmiin, ja koska tällaisten oppimateriaalien laadintaan täytyisi 

käyttää paljon aikaa, luotettavan tiedon saamiseksi eri kieliryhmien ongelmista 

vaadittaisiin laajempia tutkimuksia kuin opettajan havainnot omasta ryhmästään.  

 

Suomen oppijoiden kieltä ja kielenoppimiseen liittyviä ongelmia sekä yleisellä että 

kielikohtaisella tasolla on toki tutkittu jo runsaasti, mutta tällaiseen tutkimukseen 

perustuvasta oppimateriaalin laadinnasta ollaan vielä kaukana. Tällä hetkellä 

oppikirjojen laatijat eivät hyödynnä olemassa olevia suomen kielen aineistoja 

opetusmateriaalia laatiessaan. Oppijansuomen korpukset ovat vielä myös liian suppeita, 

jotta eri kieliryhmille voitaisiin laatia omia oppimateriaaleja kielikohtaisiin ongelmiin 

keskittyen. Lisäksi, kuten aiemmin mainitsin, suomi toisena kielenä -opetusryhmät ovat   

erittäin harvoin niin homogeenisia, että ne koostuisivat vain yhdestä kieliryhmästä. 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkin pro gradu -työssäni oppijansuomen ja natiivisuomen frekventisti esiintyviä 

adjektiiveja sekä niiden kollokaatioita. Tutkimusaineistonani käytin Kansainvälistä 

oppijansuomen korpusta (ICLFI), joka on osa Korpustutkimus oppijankielen 

kielikohtaisista universaaleista ominaisuuksista -hanketta. Vertailuaineistona käytin 

Käännössuomen korpuksen Natiivisuomen osakorpusta. Korpus on koostettu 

Käännössuomi ja kääntämisen universaalit – tutkimus korpusaineistolla -hankkeessa 

vuosina 1998–2001. Työni sai alkunsa suomen kielen opettajana tekemistäni 

havainnoista, joiden mukaan esimerkiksi adjektiivien sanasto-opetus on 

oppimateriaaleissa suppeaa ja opettaminen painottuu konkreettisten, helposti 

kuvattavien adjektiivien opetukseen huolimatta siitä, millainen sanasto on 

todellisuudessa natiivikielen puhujien käyttämää. Tutkimushypoteesini siis oli, että 

adjektiivien käytössä esiintyy epätyypillisiä frekvenssejä (ks. myös Jantunen 2008: 70).  

 

Pro gradu -työni kvantitatiivisessa osiossa valikoin tarkastelemani adjektiivit 

korpuksessa ilmeneviin frekvensseihin perustuen ja tutkin ICLFI-korpuksessa kaikkein 

taajimmin esiintyviä adjektiiveja. Vertasin, esiintyvätkö suomenoppijoiden käyttämät 

kaikkein frekventeimmät adjektiivit epätyypillisen frekventisti tai aliedustetusti 

natiivipuhujien käyttämien tekstien adjektiiveihin verrattuna. Tutkimukseni 

kvalitatiivisessa osiossa taas analysoin oppijansuomen frekventtien adjektiivien ja 

natiivisuomen vastaavien adjektiivien kollokointia sekä havainnoin kollokaatioiden 

kolligaatioita, semanttisia preferenssejä sekä semanttista prosodiaa.  

 

Tutkimukseni on osittain korpuspohjaista, sillä olen etukäteen valinnut adjektiivit 

tutkittavaksi kohteekseni. Menetelmän osalta tutkimus on korpusvetoista, sillä 

analyysityökalut osoittavat tarkemman tutkittavan kieliaineksen. Tällöin 

tutkimusmateriaalia tarkastellaan kokonaisuutena ja aineistolla on suuri painoarvo 

tutkimushypoteesin luomisessa, teorian kehittämisessä sekä kielen ilmiöiden 

luokittelussa. 

 

Tutkimuksessani hyödynsin WordSmith Tools -ohjelman (Scott 2009) sanalista- ja 

konkordanssityökaluja. Sanalistan avulla tein adjektiiveista sananmuotoiset ja 
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lemmamuotoiset frekvenssilistat. Konkordanssin avulla taas tein kotekstianalyysin 

frekventeistä adjektiivilemmoista.  

 

Oppijankielen korpustutkimusta on tehty vasta 1980-luvun lopulta lähtien ja se on 

luonut tärkeän sillan korpuslingvistiikan ja oppijankielen tutkimuksen välille (Granger 

2002: 45). Kollokaatioiden opettamista tulisi kehittää, sillä sitä pidetään tärkeänä 

piirteenä sanaston opettamista käsittelevässä kirjallisuudessa (Nesselhauf 2005: 237–

238, 252). Oppijansuomesta kollokaatiotutkimusta on tehty vielä hyvin vähän, ja 

tutkimus on keskittynyt lähinnä oppijankielen luonteeseen ja kielenoppimisen 

kehitykseen.  

 

Adjektiivien käyttöä sananmuototasolla tutkittaessa ilmeni, että suomenoppijat 

käyttävät adjektiiveja huomattavasti enemmän ja monipuolisemmin kuin natiivisuomen 

kirjoittajat. Natiivisuomen teksteissä taas adjektiivien morfologinen vaihtelu on 

suurempaa. Lemmatasolla tarkasteltaessa taas frekventeimpien adjektiivilemmojen 

välillä ei ole suuria eroja. Molemmissa korpuksissa yleisin adjektiivilemma on HYVÄ, 

mutta sen suhteellinen frekvenssi ICLFI-korpuksessa on yli kaksinkertainen 

Natiivisuomen korpukseen verrattuna. ICLFI-korpuksessa toiseksi ja kolmanneksi 

yltävät PIENI ja ISO -lemmat ovat myös Natiivisuomen korpuksessa kymmenen 

frekventeimmän adjektiivilemman joukossa.  

 

ICLFI-korpuksessa frekventeimpien adjektiivien kollokaatioissa löytyy sen sijaan 

enemmän eroja. HYVÄ-lemman yleisimmät kollokaatit (<JA>, <YSTÄVÄ>, <RUOKA>) 

eivät ole kovin frekventtejä Natiivisuomen korpuksen teksteissä. HYVÄ <JA>                       

-kollokaation semanttisessa preferenssissä on suuria eroja, mutta sen semanttinen 

prosodia on molemmissa korpuksissa positiivinen, tosin oppijansuomessa natiivisuomea 

huomattavasti useammin. HYVÄ <YSTÄVÄ> -kollokaation semanttisessa preferenssissä 

eikä sen kolligaatioissa ollut suuria eroja. HYVÄ <RUOKA> -kollokaation vertailu 

korpusten välillä taas oli vaikeaa, sillä kollokaatio esiintyi Natiivisuomen korpuksessa 

vain 20 kertaa.        

 

ICLFI-korpuksen toiseksi yleisimmän PIENI-lemman käyttöä on motivoinut hyvin 

voimakkaasti tekstien kirjoittajille annetut tehtävänannot. Lemman oikeanpuoleisten 

kollokaattien semanttinen preferenssi on hyvin usein kotiin ja asumiseen sekä 
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kaupunkiin tai kylään liittyvään sanastoon. PIENI <JA> -kollokaatioiden semanttiset 

preferenssit erosivat toisistaan, ja myös semanttisessa prosodiassa oli suuri ero, sillä 

kollokaatio sai ICLFI-korpuksessa suurimmaksi osaksi positiivisen ja Natiivisuomen 

korpuksessa negatiivisen semanttisen prosodian. Tosin tätä voi selittää ainakin osin se, 

että suomenoppijoiden teksteissä PIENI <JA> -kollokaatio esiintyy hyvin usein 

kirjoittajan omasta kodista puhuttaessa. Tällöin mielikuvat voivat olla 

todennäköisemmin positiivisia.  

 

PIENI <MUTTA> -kollokaation käyttömäärässä oli korpusten välillä huomattava, 8,8 

prosenttiyksikön, ero. Kuitenkin tehtävänannoista johtuen kollokaation semanttinen 

preferenssi oli suomenoppijoiden teksteissä jälleen vahvasti kotiin ja asumiseen 

liittyvää, ja kollokaatiot olivat suurimmaksi osaksi virolaisten suomenoppijoiden 

käyttämiä. Kollokaation semanttinen prosodia oli sen sijaan kummassakin korpuksessa 

positiivinen, mutta kolligaatiossa oli eroja, sillä ICLFI-korpuksessa kollokaation 

sisältävistä lauseista suurin osa oli kopulalauseita.  

 

ICLFI-korpuksen kolmanneksi frekventein adjektiivilemma ISO sai kollokaateikseen 

lähinnä tehtävänantojen motivoimaa sanastoa. Myös niiden semanttinen preferenssi 

liittyi asumiseen ja perheeseen.   

 

Koska ICLFI-korpuksen koko on vielä tällä hetkellä noin neljä kertaa pienempi kuin 

Natiivisuomen korpuksen koko, täysin luotettavaa vertailua aineistojen välillä ei pystytä 

vielä tekemään. Lisäksi ICLFI-korpuksen aineistoa vinouttavat osittain usein toistuvat 

samantyyppiset tehtävänannot, jolloin luonnollisesti myös teksteissä käytettävä sanasto 

on yksipuolisempaa kuin se olisi monipuolisempien tehtävänantojen motivoimana. 

Toisaalta tällaiset tulokset eivät olleet tutkimusta aloitettaessa mitenkään pääteltävissä. 

Sanaston paikoittainen yksipuolisuus ei selvinnyt vielä frekvenssianalyysinkään 

tuloksista, vaan oli nähtävissä vasta kotekstianalyysin tuloksissa. 

 

Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista tarkastella ja verrata adjektiivien 

morfologista vaihtelua korpusten välillä. Toistuvat tehtävänannot eivät todennäköisesti 

vaikuttaisi adjektiivien morfologiseen vaihteluun samalla tavalla kuin ne vaikuttivat 

tähän tutkimukseen, mutta laajentaisivat kuvaa oppijansuomen ja natiivisuomen 

kirjoittajien tavasta käyttää adjektiiveja.  
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Vaikka kollokaatioiden tuntemuksen tiedetään olevan olennainen osa kielenoppimista, 

niiden käytössä on suuria puutteellisuuksia jopa edistyneillä kielenoppijoilla 

(Nesslehauf 2005: 2–3). Kollokaatioiden ja erityisesti fraseologian merkityksestä on 

kirjoitettu myös suomen oppimisessa, ja niitä pidetään vaikeina piirteinä sekä oppia että 

opettaa. Lisäksi vielä ei ole saatavilla kollokaatiosanakirjoja, joten 

oppimateriaaleissakin sanasto esitetään kontekstistaan irralisina yksikköinä. (Jantunen 

& Brunni 2012: 75, 79, Jantunen 2009b: 356.) Kollokaatioiden systemaattinen 

opettaminen sekä oppimateriaaleissa että luokkatilanteissa vaatisi sähköisten korpusten 

helppoa saatavuutta niin oppilaitoksiin kuin oppimateriaaleja laativiin 

kustantamoihinkin.  

 

Jatkotutkimuksen kannalta myös vertailu Natiivisuomen korpuksessa frekventisti 

käytetyn sanaston ja suomen oppimateriaalissa käytetyn sanaston tai frekventtien 

sanojen kollokoinnin välillä olisi mielenkiintoista. Tämä voisi antaa konkreettista kuvaa 

siitä, kuinka hyvin nykyinen sanasto-opetus vastaa todellista natiivikieltä, ja 

mahdollisesti rohkaisisi oppimateriaalien laatijoita perehtymään ja hyödyntämään 

saatavilla olevaa suomen kielen aineistoa.    
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Tutkimusaineisto 

 

Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI), Oppijansuomen sähköinen 

tutkimusaineisto. Koostettu hankkeessa Korpustutkimus oppijankielen 

kielikohtaisista  ja   universaaleista   ominaisuuksista   Oulun   yliopiston 

suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineessa. 

http://www.oulu.fi/hutk/sutvi/oppijankieli/ 

Käännössuomen korpus. Käännössuomen  sähköinen  tutkimusaineisto.   Käännössuomi  

ja      kääntämisen     universaalit:    tutkimus   korpusaineistolla -hankkeessa 

koostanut Joensuun yliopiston  kansainvälisen viestinnän laitos 1997–2001.  
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LIITE 1 

 

TAUSTATIEDOT SUOMENOPPIJASTA / FINNISH LEARNER’S PROFILE  

(Your identity is protected and never published in research and teaching.) 

 
1) Sukunimi/Surname:   Etunimi/First name:  

 

2) Nainen/Female___   Mies/Male___ 

 

3) Syntymävuosi/Year of birth:  Syntymäpaikka/Place of birth: 

 

4) Asuinpaikka nyt (kaupunki ja maa) / Current place of living (city and country): 

 

*****************************************************************************

*** 

 

5) Äidinkieli/Native Language (first language learned at home): 

 

6) Äidin äidinkieli / Mother’s native language: 

 

7) Isän äidinkieli / Father’s native language: 

 

8) Puhutaanko kotona suomea? / Is Finnish spoken at home?   Kyllä/Yes___    Ei/No____ 

 

Jos kyllä, kenen kanssa puhut suomea?/If yes, with whom do you speak Finnish?: 

 

9) Ovatko vanhempasi/isovanhempasi/ sisaruksesi/sukulaisesi opettaneet sinulle suomea? 

Have your parents/grandparents/siblings/relatives taught you Finnish? 

 

Kyllä/Yes ___ Ei/No____  Jos kyllä, kuka?/If yes, who?: 

 

10) Suomen kielen opettajan äidinkieli/Finnish teacher’s native language: 

 

********************************************************************* 

11) Oletko asunut tai ollut Suomessa? Have you lived or stayed in Finland? Kyllä/Yes___    

Ei/No____  

 

Jos kyllä, kuinka kauan? / If yes, for how long?: 

 

Milloin? / When?:    

 

Missä (kaupunki tai esim. kielikurssi) ? / Where (town or language course)? 

 

12) Mitä muita kieliä olet opiskelut? Other languages studied?: 

 

13) Mikä oppikirja on nykyisellä kurssilla käytössä? What textbook is used in the present 

course?: 

 

********************************************************************* 

Tekstien tallennuskoodi / text file code (etunimi + sukunimen 3 ensimmäistä kirjainta; first 

name + 3 first letters of last name) esim. / e.g. : John Smith -> johnsmi  

     __________________ 
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Kurssin opettaja täyttää / Filled in by the teacher of the course: 

 

Onko opettamasi opiskelija (rastita) 

___ alkeistasolla (tämän ja edeltävien kurssien yhteenlaskettu tuntimäärä ei ylitä n. 200 tuntia) 

___ keskitasolla (aiemmin opiskeltu vähintään n. 200 tuntia, mutta alle 400 tuntia) 

___ edistynyt (opiskeltu vähintään n. 400 tuntia ennen kurssia) 

Jos opiskelijan opiskelema tuntimäärä poikkeaa selvästi muun kurssin edeltävien opintojen 

tuntimäärästä, voit merkitä rastin opiskelijan todellisten edeltävien opintojen mukaan.   

(Taitotaso Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan ________) 

 

 

Kiitos! Thank you! 
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