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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen taustaa 

 

Pro gradu -tutkielmani aihe kuuluu sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimuksen 

että tekstilajitutkimuksen piiriin. Tutkin työssäni kielenoppimisprosessin myötä tapah-

tuvaa kielen fraseologisuuden kehittymistä sekä natiivikielen ja oppijankielen fraseolo-

gisia piirteitä eri tekstilajeissa. Kielen fraseologisuuden on perinteisesti käsitetty tarkoit-

tavan fraaseja, sanontoja, idiomeja sekä keskustelurutiineja kuten Hyvää päivää! ja Kii-

tos paljon! (Jantunen 2009b: 357). Tutkimuksessani tarkoitan fraseologialla kuitenkin 

huomattavasti laajempaa ilmiötä, joka Grangerin (ks. 2005) mukaan käsittää kaikki va-

kiintuneet monisanaiset leksikaaliset yksiköt. Fraseologia luo kieleen konstruktioita, 

jotka taas ovat sanaa laajempia yksiköitä ja kuvaavat sekä sanan suhdetta esiintymisym-

päristöönsä että konkreettista ja abstraktia tietoa sanojen käyttöyhteyksistä. Fraseologi-

aan liittyvät sekä kielen sanastolliset, semanttiset, kieliopilliset että osin tekstuaalisetkin 

piirteet. (Ellis 2008: 4.)  

 

Jantunen mainitsee esimerkiksi epätyypillisestä fraseologisesta käytöstä suomenoppijan 

tuottaman virkkeen Minulla on aivan paljon rahaa. Virke on kieliopillisesti ja raken-

teeltaan sekä hyväksyttävä että ymmärrettävä, mutta natiivi kielenkäyttäjä pystyy heti 

toteamaan, että aivan ei tyypillisesti määritä lekseemiä paljon. Oleellisia kysymyksiä 

ovat siis, miten käytetään lekseemiä aivan ja mitä sanoja lekseemin paljon määritteinä 

yleensä esiintyy. (Jantunen 2009b: 362.) Pohdinta kiinnostaa itseäni kovasti, koska na-

tiivit kielenkäyttäjät hallitsevat kyseiset sanojen käyttösäännöt opittuaan ne jo kie-

lenomaksumisen aikana. Monimutkainen sääntökokonaisuus on tällöin kielenkäyttäjän 

implisiittisesti hallitsema, minkä vuoksi sen avaaminen ja selittäminen voi tuottaa on-

gelmia opetuksessa. (Jantunen & Brunni 2012: 79.) Ellisin (2008: 7) mukaan edistyneil-

läkin kielenoppijoilla voi olla suuria vaikeuksia natiivinkaltaisten lauseiden muodosta-

misessa. Virheelliset valinnat fraseologisten yksiköiden käytössä saavat jopa kieliopilli-

sesti virheettömät lausekokonaisuudet kuulostamaan epäluonnollisilta ja vierailta. Vie-

raan kielen oppija joutuu siis opiskelemaan hienovaraiset sanaston käytön säännöt sana 

sanalta. Vaikka kielioppi olisi kielenoppijan hallussa erinomaisesti, opittuihin rakentei-

siin sijoitettavan sanaston käyttöön ei juurikaan ole tarjolla ohjeita. (Jantunen 2009b: 

356.) 
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Kohdekielen fraseologisuutta pidetään tällä hetkellä vieraan kielen opetuksessa yhtenä 

vaikeimmin opittavana ja opetettavana osa-alueena (ks. Ellis 2008; Nesselhauf 2005; 

Granger & Meunier 2008). Pystyäkseen käyttämään opittavaa kieltä sujuvasti kielenop-

pijan on ymmärrettävä ja hallittava sen fraseologisuutta. Lisäksi puheen ja kirjoittami-

sen ymmärtäminen helpottuu, kun kielenoppija pystyy hahmottamaan syötteestä tuttuja 

kokonaisuuksia. Kielen fraseologian hallitseminen auttaa myös erilaisten rekisterien ja 

tekstityyppien käytössä, koska tietynlainen fraseologisuus kuuluu näiden tunnuspiirtei-

siin.   

 

Suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus on keskittynyt usein vertailemaan nimen-

omaan natiivikielen ja oppijankielen välisiä eroja ja selittämään kielimuotojen välistä 

variaatiota kielitaidon tason kautta. Kielitaidon osaamisen taso tuskin on kuitenkaan 

ainoa tekijä, joka tuottaa variaatiota aineistojen välille, ja Grangerin (1998: 7) mukaan 

kielenoppijan tuotos varioi kielitaidon osaamisen tason lisäksi tekstilajin mukaan. Myös 

Shore ja Mäntynen (2006: 16–18) painottavat tekstilajin liittyvän kielenkäyttöön niin 

vahvasti, että kaikkea kielenkäyttöä, kielenhallintaa ja kielen variaatiota olisi aina tar-

kasteltava tekstilajissaan. Nostan tutkimuksessani esiin tekstilajien väliset erot, ja pyrin 

tarkastelemaan sitä, miten kielenoppijat tuottavat tietyn tekstilajin tekstejä suhteessa 

natiivikieleen, sekä sitä, minkälaiset fraseologiset piirteet ovat tyypillisiä eri tekstilajeil-

le.  

 

 

1.2. Tutkimusaihe 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani lekseemin sanoa esiintymistä natiivisuomessa ja oppi-

jansuomessa korpuslingvististen
1
 metodien avulla. Natiivisuomella tarkoitetaan natiivi-

en eli syntyperäisten suomalaisten puhumaa ja käyttämää suomea (Nissilä 2011: 39; 

Martin & Alanen 2011: 33). Oppijankieli taas on kielimuoto, joka kehittyy kielenoppi-

misprosessissa ja syntyy kielenoppijan lähtökielen, opittavan kielen ja oppijan kulloi-

senkin oppijankielen vaiheen vaikutuksesta (Nissilä 2011: 39). Suomen kielen oppimi-

sessa kyseessä on oppijansuomi. 

                                                 
1
 Korpus tarkoittaa tekstien kokoelmaa (Sinclair 2004), ja korpuksia voidaan käyttää muun muassa kie-

lenoppijoiden tuottaman kielen kokoamiseen ja tutkimiseen (Frankenberg-Garcia, Flowerdew & Aston 

2011: 3). 
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Tavoitteenani on selvittää, minkälaisia eroja natiivien ja ei-natiivien kielenkäyttäjien 

välillä on lekseemin sanoa fraseologisessa käytössä. Kartoitan myös ei-natiivien keski-

tason (B) ja edistyneiden (C) kielenkäyttäjien sanoa-lekseemin fraseologisen käytön 

eroja sekä sitä, miten lekseemiä sanoa käytetään natiivikielessä ja oppijankielessä teks-

tilajeiltaan toisistaan eroavissa teksteissä. 

 

Tarkastelen tutkielmassani lekseemiä sanoa fraseologisena yksikkönä, ja keskityn työs-

säni kahteen fraseologisen yksikön osaan. Tutkin sanoa-lekseemin eri sananmuotoja eli 

fraseologisen yksikön ydintä, minkä lisäksi kiinnitän huomiota sananmuotoihin liitty-

viin kotekstuaalisiin piirteisiin eli täydennysympäristöihin. 

 

Lekseemin ydintä tutkin kartoittamalla eri sananmuodot (kuten sanoa, sanoi ja sanoin) 

joina sanoa-lekseemi esiintyy aineistossa. Pyrin selvittämään, minkälaisia ovat erot na-

tiivikielen ja oppijankielen välillä sekä miten sananmuotojen käyttö varioi oppijankie-

lessä B- ja C-tasoisten kielenkäyttäjien kesken. Lisäksi kartoitan sitä, minkälaisissa sa-

nanmuodoissa sanoa esiintyy eri tekstilajien teksteissä. 

 

Sananmuotojen kotekstuaalisuutta tutkin selvittämällä, miten natiivit kielenkäyttäjät ja 

kielenoppijat käyttävät rakenteita, joissa sanoa-lekseemin eri sananmuodot esiintyvät 

sekä täydennyksiä, joita lekseemi saa. Tutkin täydennysympäristöjen käytön eroja myös 

oppijankielen B- ja C-tasoisten kielenkäyttäjien kesken sekä eri tekstilajien välillä. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat siis:  

 

1. Minkälaisissa sananmuodoissa lekseemiä sanoa käytetään natiivikielessä ja oppijan-

kielessä? Miten sananmuotojen käyttö varioi natiivikielen ja oppijankielen välillä? Mi-

ten sananmuotojen käyttö vaihtelee eri taitotasoisten kielenkäyttäjien kesken? Miten 

kielenoppijoiden tekstilajin ominaispiirteet vastaavat natiivikieltä sananmuotojen käy-

tön osalta? Miten sananmuotojen käyttö varioi eri tekstilajien välillä?  

 

2. Kuinka suomenoppijat hallitsevat rakenteet, joissa sanoa esiintyy, ja täydennykset, 

joita se saa? Miten täydennysympäristöjen kirjo varioi natiivikielen ja oppijankielen 

välillä? Miten erilaisten täydennysympäristöjen käyttö vaihtelee eri taitotasoisten kie-

lenkäyttäjien kesken? Miten kielenoppijoiden tekstilajin ominaispiirteet vastaavat natii-
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vikieltä täydennysympäristöjen käytön osalta? Miten täydennysympäristöjen kirjo varioi 

eri tekstilajien välillä? 

 

 

1.3. Tutkimushypoteesit 

 

Esitän kolme hypoteesia, jotka koskevat tutkimusaihettani. Ensimmäinen hypoteesini 

koskee natiivikielen ja oppijankielen välisiä eroja. Jantunen ja Brunni (2012: 89) totea-

vat pitää-verbin sananmuotojen kartoittamisen perusteella, että kielenoppijoiden käyt-

tämien sananmuotojen kirjo on kapeampi kuin natiivipuhujien. Oletan siis, että natiivit 

kielenkäyttäjät käyttävät sanoa-verbiä oppijankieltä vaihtelevammissa sananmuodoissa 

ja täydennysympäristöissä. Toinen hypoteesini liittyy kielen fraseologisuuden oppimi-

seen vieraan kielen oppimisprosessin myötä. Oletan, että edistyneiden kielenoppijoiden 

käyttämä kieli lähestyy natiivikieltä, jolloin käytettyjen rakenteiden ja täydennysympä-

ristöjen kirjo edistyneellä tasolla on keskitason kielenoppijoiden kieltä monipuolisempi. 

Kolmanneksi hypoteesikseni nostan tekstilajien väliset erot, ja oletan, että sanoa-

lekseemin fraseologisessa käytössä on eroja, kun kielenoppijoiden tuottamia tekstilajeja 

verrataan natiivikielen vastaaviin sekä, kun eri tekstilajeja verrataan toisiinsa.  

 

 

1.4. Tutkimusaineisto 

 

Tutkimukseni on aineistopohjainen, ja aineistoni on peräisin kolmesta kirjoitetun kielen 

korpuksesta: Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) Suomen tekstikokoelmasta, Kään-

nössuomen korpuksesta sekä Kansainvälisestä oppijansuomen korpuksesta (Interna-

tional Corpus of Learner Finnish (ICLFI)). Aineistot on esitelty taulukossa 1.  
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TAULUKKO 1. Tutkimusaineistot sanemäärittäin sekä kielitaidon tason ja tekstilajin 

mukaan.  

 

  

Natiiviaineisto 

 

 

Oppijankieliaineisto 

Korpus CSC KS ICLFI-B ICLFI-C ICLFI-EIF ICLFI-F 

Sane-

määrä 

2 939 1 087 1 868 324 1 225 888 

Kielitai-

don taso 

Natiivi Natiivi Oppijan-

kieli: keski-

taso 

Oppijan-

kieli: 

edistynyt 

Oppijan-

kieli 

Oppijan-

kieli 

Teksti-

laji 

Ei-fiktii-

vinen: sa-

noma- 

lehti 

Fiktii- 

vinen: kau-

nokir-

jallisuus 

Vaihteleva Vaihteleva Ei-

fiktiivinen 

Fiktiivi- 

nen 

 

Yhteensä tutkittavia tapauksia on 8 331. Teen korpuksista hakuja hakumuodolla sano*, 

joka kattaa sanoa-verbin kaikki taivutusmuodot. Hakumuoto tuottaa aineistoon myös 

runsaasti tutkimuksen kannalta epäolennaisia tapauksia, jotka olen manuaalisesti poista-

nut aineistosta. Näitä ovat esimerkiksi sanoa-verbin johdokset, joilla on oma merkityk-

sensä, kuten verbi sanoutua ja substantiivit sanominen ja sanoja, sekä yhdyssanat, kuten 

sanomalehti. Aineistossani ovat siis mukana kaikki sanoa-verbin finiittiset ja infiniitti-

set muodot. 

 

Tutkin natiivikieltä kahdesta osakorpuksesta, jotka eroavat toisistaan tekstilajiltaan. 

CSC-aineistoni on Suomen tekstikokoelmasta, joka sisältää 1990-luvulla kerättyä teks-

tiaineistoa noin 180 miljoonaa sanetta. CSC on opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-

noima tieteen tietotekniikan keskus, joka tarjoaa opetukseen ja tutkimukseen erilaisia 

mallinnus-, laskenta- ja tietopalveluja. (CSC−Tieteen tietotekniikan keskus.) Olen 

koonnut osakorpukseni sanomalehtiteksteistä, ja aineistoni sisältää Hämeen Sanomien 

vuosikerran 1999. Kyseisen aineiston koko on 2 939 sanetta, ja käytän tutkimuksessani 

siitä nimitystä CSC (liite 1). 

 

Käännössuomen korpus on koottu Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitok-

sella. Kyseessä on niin kutsuttu verrannollinen korpus, joka sisältää sekä alkuperäiskie-

lisiä tekstejä että käännösprosessin tuloksena syntyneitä suomennoksia.  Korpuksen 

koko on noin 10 miljoonaa sanetta, joista alkuperäissuomea on 3,8 miljoonan saneen 
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verran. Käännössuomen korpuksessa on edustettuna seitsemän kaunokirjallista tekstila-

jia: kertomakirjallisuus, akateeminen kirjallisuus, lastenkirjallisuus, populaaritieteelli-

nen kirjallisuus sekä muistelma-, salapoliisi- ja viihdekirjallisuus. (ks. Mauranen 2000.)  

 

Kokosin osakorpukseni alkuperäissuomen aineistosta, koska tarkoitukseni on tekstilaji-

vertailun lisäksi tutkia myös natiivikielen ja oppijankielen eroja. Aineistoni koostuu niin 

kutsutuista viihdeteksteistä, koska viihdetekstiaineisto on kooltaan suhteellisen lähellä 

muiden aineistojen kokoa. Kyseisen aineiston koko on 1 087 sanetta, ja käytän tutki-

muksessani siitä nimitystä KS (liite 2).  

 

Oppijankielen aineistoni on osakorpus ICLFI-korpuksesta (ks. Jantunen 2011), jossa on 

noin miljoonan saneen kokoinen otos suomenoppijoiden kieltä. Korpusta on koottu vii-

den yliopiston yhteishankkeessa vuodesta 2007 lähtien. Aineisto on suomi vieraana kie-

lenä -materiaalia, ja sitä kerätään suomen kielen opiskelijoilta yli 20 ulkomaisesta yli-

opistosta.  

 

ICLFI-korpuksen aineistosta on arvioitu eurooppalaisen viitekehyksen mukaan noin 

800 000 sanetta. Arvioitu aineisto on hollannin-, kiinan-, puolan-, ruotsin-, tšekin-, ve-

näjän- ja vironkielisten opiskelijoiden tuottamaa. (ICLFI-korpus 2013.) Kokoan tästä 

aineistosta yhteensä neljä osakorpusta, joista kaksi eroaa toisistaan kielitaidon tason 

perusteella ja kaksi tekstilajin perusteella. Käytän tutkimuksessani oppijankielen osa-

korpuksesta nimitystä ICLFI. 

 

Muodostaessani osakorpuksia kielitaidon tason mukaan työssäni painottuvat kielenkäyt-

täjien tuottamat keskitason (B) tekstit, koska niitä on korpuksessa selvästi eniten: ICL-

FI-B-aineistoni koko on 1 869 sanetta (liite 3). Edistyneen eli ICLFI-C-tason aineiston 

koko sen sijaan on ainoastaan 324 sanetta, koska C-tason tekstejä on korpuksessa vielä 

suppea määrä (liite 4). Käytän aineistoista nimityksiä ICLFI-B, jolla tarkoitan kielenop-

pijoiden tuottamaa keskitason aineistoa, ja ICLFI-C, jolla tarkoitan kielenoppijoiden 

tuottamaa edistyneeksi arvioitua aineistoa. En käy tutkimuksessani läpi lainkaan A-

tason (alkeistaso) tekstejä, koska aineistoa on ICLFI-korpuksessa C-aineistoakin vä-

hemmän. 
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ICLFI-korpuksen tekstit on luokiteltu myös tekstilajinsa mukaan (Jantunen 2011: 89), ja 

olenkin koonnut ICLFI-korpuksen aineistosta kaksi osakorpusta, jotka eroavat toisistaan 

tekstilajinsa perusteella. Toinen osakorpuksista koostuu ei-fiktiivisistä teksteistä, joita 

aineistossani edustavat uutinen, referaatti, mielipideteksti, essee, arvostelu ja hakemus. 

Toinen osakorpuksista taas koostuu fiktiivisistä teksteistä, joita edustavat kertomus, 

päiväkirja ja kirje. Ei-fiktiivistä aineistoa on tutkimuksessani 1 225 saneen verran (liite 

5) ja fiktiivistä 888 sanetta (liite 6). Käytän osakorpuksista nimityksiä ICLFI-EIF, jolla 

tarkoitan ICLFI-aineiston ei-fiktiivisiä tekstejä sekä ICLFI-F, jonka merkitys on ICLFI-

aineiston fiktiiviset tekstit.  

 

ICLFI-EIF- ja ICLFI-F-korpukset on koottu suurelta osin samasta aineistopohjasta kuin 

ICLFI-B- ja ICLFI-C-aineistot. Aineistojen saneissa on kuitenkin jonkin verran eroa-

vuuksia, koska kokosin tekstilajiaineistoni muita korpuksia myöhemmin. ICLFI-

korpuksen aineisto kasvaa jatkuvasti, joten sanemäärät aineistojen ICLFI-B ja ICLFI-C 

sekä aineistojen ICLFI-EIF ja ICLFI-F välillä eivät täysin vastaa toisiaan.  

 

 

1.5. Tutkimusmenetelmä 

 

Aineistoni on peräisin korpuksista, joilla voidaan McEneryn ja Wilsonin (2012) mu-

kaan tarkoittaa mitä tahansa aineistoa, joka käsittää enemmän kuin yhden tekstin. Laa-

dukkaiden, edustavien ja käyttökelpoisten korpusten kokoamisessa on kuitenkin kiinni-

tettävä huomiota aineiston otostamiseen ja edustavuuteen sekä korpusten lopulliseen 

kokoon ja käytettävyyteen.  

 

Korpustutkimuksessa tarkastellaan kielelle tyypillisiä ja toistuvia rakenteita tutkimalla 

kielen elementtien frekvenssejä (Biber, Conrad & Reppen 1998: 8). Korpustutkimus 

onkin tutkimusmetodiltaan yleensä luonteeltaan kvantitatiivista (Jantunen 2004: 76), 

kuten myös oma tutkimukseni. Tarkastelen sanoa-lekseemin esiintymistä aineistossa 

lähinnä eri muotojen frekvenssejä ja osuuksien tilastollista merkitsevyyttä punniten. 

Kvantitatiiviset tilastot muodostavat kuitenkin vasta tutkimuksen pohjan, jota lähden 

tarkastelemaan kvalitatiivisesti. Kretzschmar, Meyer ja Ingegner (1997: 175) toteavat, 

että tilastollinen testaus ei koskaan saisi olla tutkimuksessa itseisarvo, vaan enemminkin 
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pohdinnan lähtökohta. Tavoitteenani on siis pelkkien tilastojen esittämisen sijaan pyrkiä 

löytämään ja selittämään tekijöitä, jotka ovat kvantitatiivisten erojen takana. 

 

Korpukset voivat olla kieltä laajasti kuvaavia yleiskorpuksia tai erikoiskorpuksia, jotka 

antavat kielestä yleiskorpuksia kapeamman kuvan. Oppijankielen erikoiskorpukset 

(learner corpus) muodostavat oman ryhmänsä kielikorpusten joukossa. (Jantunen 2011: 

87.) Oppijankielen korpus on kokoelma toisen tai vieraan kielen oppijoiden tuottamia 

kirjoitettuja tai puhuttuja tekstejä (McEnery, Xiao & Tono 2006: 65). Tonon (2003: 

800) mukaan kielenoppijakorpukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, mitä 

taustakriteereitä aineiston kokoamisessa on käytetty. Kielijohtoinen kriteeri tarkoittaa, 

että korpus on koottu esimerkiksi tekstilajin tai tekstin aiheen mukaan. Tehtäväjohtoi-

sissa korpuksissa yhteisenä tekijänä on se, onko korpuksen aineisto koottu pitkittäis- vai 

poikittaisotoksena tai onko aineisto tuotettu spontaanisti vai valmistellen. Oppijajohtoi-

sessa korpuksessa aineisto määritellään kielenoppijan ominaisuuksien mukaan, siis esi-

merkiksi sen perusteella, opiskeleeko oppija kieltä toisena vai vieraana kielenä sekä 

mitkä ovat oppijan sukupuoli ja ikä.  

 

Oppijankielen korpuspohjainen tutkimus on lähtöisin englanninkieliseltä kielialueelta 

Yhdysvalloista ja Englannista, joissa oppijanenglantia on tutkittu 1980-luvulta lähtien 

korpusten avulla. Laajimpien oppijankielten korpusten aineisto on oppijanenglantia. 

(Granger, Dagneaux, Meunier & Paquot 2009: 223.) Sanemäärältään laajin oppijaneng-

lannin korpus Cambridge Learner Corpus sisältää oppijanenglantia noin 25 miljoonaa 

sanetta (Goossens & Granger 2014).  

 

 

1.5.1. Tutkimuksen vaiheet 

 

Vertailen keskenään sekä natiiviaineistoa ja oppijankielen aineistoa että oppijankielen 

aineistoja kielitaidon taitotasoilta B ja C kuten myös aineistojen eri tekstilajeja. Esitän 

aineistojen vertailusuhteet tarkemmin luvussa 6. Sanoa-verbi fraseologisena yksikkönä. 

Contranstive Interlanguage Analysis -tutkimus painottaa kielenkäytön tutkimista luon-

nollisissa tilanteissa ja yhdistää virheanalyysin ja oppijankielen vertailun natiivikieleen 

(Granger 1998: 12). Vertailuasetelmani noudattaa soveltavin osin kyseistä struktuuria, 

jota esittelen luvussa 3. Toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimus.  
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Aluksi tutkin aineistoista sanoa-lekseemin ydintä käymällä läpi kaikki lekseemin sa-

nanmuodot, minkä jälkeen lasken eri muotojen prosentuaalisen osuuden koko aineistos-

ta. Suurin osa havainnoistani perustuu nimenomaan muotojen ja rakenteiden frekvenssi-

tietoihin. Biberin ym. (1998: 9) mukaan korpustutkimuksessa tulisi kuitenkin aina käyt-

tää myös tilastollista testausta varmistamaan, etteivät kielen elementit esiinny toistensa 

kanssa sattumalta. Käytän siis analyysissani tilastollista testausta varmistaakseni tutki-

muksen reliabiliteetin.  

 

Tutkin hakusanan frekvenssejä ja esiintymisympäristöjä aineistoista konkordanssien 

avulla. Konkordanssi tarkoittaa tekstiriviä, joka näyttää sekä hakusanan että sen ympä-

ristön eli kotekstin. (Sinclair 1991: 32, 124–127.) WordSmith Tools -työkalun (ks. Scott 

2004) concord-toiminto näyttää hakusanat koteksteineen ja on työvälineeni käydessäni 

läpi ICLFI- ja KS-aineistoja. Konkordanssissa 1 on esimerkki viidestä ICLFI-B-

aineiston saneesta koteksteineen.  

 

KONKORDANSSI 1. Esimerkkejä sanoa-verbin koteksteista ICLFI-B-aineistossa. 

  

  13  Me kaskustelimme filmeistä ja hän       sanoin     minulle että ensi vuonna voidaan 

  14  samanlaisia kyniä kuin minun. Hän       sanoi       että on, mutta lisäsi että 

  15  , vaikka hän asuu muualla. Hän             sanoi       että hän olisi huolissaan jos minä 

  16  menimme herättämään Radek. Hän       sanoi       vihaisena että se ei ole 

  17  Yhtäkkiä Kaisa nousi ja nauroi. Hän     sanoi       että hän luulin että joku seisoo 

 

Tutkimukseni toisessa vaiheessa pyrin selvittämään, minkälaisissa täydennysympäris-

töissä ja minkälaisten rakenteiden kanssa lekseemi sanoa esiintyy. Käyn läpi kaikki 

tapaukset, ja määrittelen ne täydennysympäristönsä mukaan (sanoa jotakin, sanoa jolle-

kulle jotakin, sanoa jostakin (jotakin), sanoa jollekulle jostakin (jotakin) ja sanoa joksi-

kin) (ISK 2004 § 483; KS s.v. sanoa). Myös tässä vaiheessa vertailen keskenään natii-

vikieltä ja oppijankieltä, B- ja C-tason kielenkäyttäjiä sekä aineistojen eri tekstilajeja. 

Vertailussa käytän tilastollisia lukuja.  

 

Tutkimusasetelmani perustuu kysymykselle, mikä aiheuttaa eniten variaatiota aineisto-

jen välille: kielenosaamisen taso vai tekstilaji. Kyseistä asetelmaa ei ole juurikaan ai-

emmassa tutkimuksessa käytetty, vaikka oppijankielen tutkimusta ja tekstilajitutkimusta 
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onkin yhdistetty jonkin verran. Tekstilajitutkimusta ei ole juurikaan tehty suomi toisena 

ja vieraana kielenä -tutkimuksen kentällä, ja englanninkieliselläkin kielialueella tutki-

mus on yleensä keskittynyt tietyn tekstilajin tutkimiseen ja siihen, miten natiivit ja ei-

natiivit lähdekieliltään varioivat kielenkäyttäjät tuottavat tietyn tekstilajin tekstejä ja 

miten käyttö varioi. Muun muassa Upton (2001: 313) on tutkinut oppijankieltä ja teksti-

lajeja ja keskittynyt vertailemaan lähdekieliltään varioivien englanninoppijoiden eroja 

akateemisten tekstien tuottamisessa. Hyland ja Milton (1997: 183) taas ovat painotta-

neet tutkimuksessaan variaatiota, jolla natiivit ja ei-natiivit kielenkäyttäjät tuottavat tie-

tyn tekstilajin tekstejä.  

 

 

1.5.2. Aineistoon perustuva tutkimus 

 

Aineistoon perustuvat tutkimukset voidaan Tummersin, Heylenin ja Geeraertsin (2005: 

234–238) mukaan jakaa aineistoesimerkein tuettuihin ja aineistopohjaisiin tutkimuksiin. 

Tognini-Bonelli (2001: 65) jakaa aineistopohjaiset tutkimukset vielä aineistopohjaisiin 

ja aineistovetoisiin. Jantusen (2009a: 102) mukaan aineistopohjaisesta tutkimuksesta on 

tullut laajojen korpusaineistojen myötä yhä suositumpaa, ja myös omassa tutkimukses-

sani käytän korpuksia pääosin aineistopohjaisesti. Aineistopohjaisen tutkimuksen kes-

kiössä on todelliseen kielenkäyttöön perustuva aineisto, ja tutkimuksen lähtökohtana on 

yleensä tutkijan tekemä havainto kielestä, tutkijan intuitio tai aiempiin tutkimuksiin 

perustuva teoria ja hypoteesi. Aineiston tehtävä on osoittaa aiempien teorioiden epä-

kohdat ja kehitystarpeet sekä tarjota kvantitatiivista tietoa. Toistettavuus ja havaintojen 

yleistettävyys ovat aineistopohjaisen tutkimuksen vahvuuksia, jos tutkimusaineisto on 

tarpeeksi iso ja edustava. (Jantunen 2009a: 103.) 

 

Aineistoesimerkein tuettu tutkimus antaa aineistolle vähiten painoarvoa, ja tutkija käyt-

tää aineistoa lähinnä materiaalipankkina, josta hän etsii teoriaan sopivia esimerkkejä 

(Jantunen 2009a: 102). Aineistovetoinen tutkimus taas antaa aineistolle lähestymista-

voista suurimman painoarvon. Metodin perusajatuksena on tarkastella tutkimusmateri-

aalia kokonaisuutena ja painottaa aineistoa tutkimushypoteesien luomisessa, teorian 

kehittämisessä ja kielen ilmiöiden kategorisoinnissa. Aineistovetoinen tutkimus pyrkii 

nostamaan esiin myös kielenilmiöitä, joita ei ole mahdollista havaita ilman laajaa ai-

neistoa ja tilastollista tietoa. (Tognini-Bonelli 2001: 84; Tognini-Bonelli 2002: 74–75.) 
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Koska korpusaineisto on ollut tutkimuksessani merkittävä jo tutkittavaa ilmiötä valites-

sa ja tutkimuskysymyksiä luodessa, on tutkimuksessani aineistovetoisen tutkimuksen 

piirteitä (Jantunen 2012: 360). Aluksi keskityin kartoittamaan ainoastaan natiivikielen ja 

oppijankielen välistä variaatiota sekä eri taitotasoisten kielenkäyttäjien kielenkäytön 

eroja. Tekstilajien väliset erot nousivat aineistosta kuitenkin niin selvästi esiin, etten 

voinut jättää niitä käsittelemättä tutkimuksessani. Aineistosta nousseiden havaintojen 

vuoksi nostin tutkimuskysymykseksi myös sen, miten sananmuotojen käyttö ja täyden-

nysympäristöjen kirjo varioivat eri tekstilajien välillä.  
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2. KONTEKSTUAALINEN SEMANTIIKKA 

 

You shall know a word by the company it keeps (Firth 1957). 

 

Tutkimukseni teoreettinen tausta nojaa kontekstuaaliseen semantiikkaan, jossa ilmauk-

sen merkitystä tarkastellaan kontekstilähtöisesti joko ilmausta ympäröivän tekstikon-

tekstin tai laajan sosiaalisen ympäristön huomioivan kontekstin analyysin avulla. Merki-

tyksen kontekstuaalista luonnetta ovat tutkineet muun muassa John R. Firth, Michael A. 

K. Halliday ja John Sinclair. Niin kutsutun firthiläisen kieliteorian mukaan analyysi 

perustuu aina vahvasti aineistoon ja todelliseen kielenkäyttöön. (Stubbs 1996: 25.) Eri-

tyisesti John Sinclair on tutkinut sanojen kontekstuaalista valintaa ja painottaa, että kie-

lenkäyttäjillä on kieltä tuottaessaan käytettävissään ennalta valmiita konstruktioita, jotka 

ohjaavat yksittäisten sanojen käyttöä ja tekstin rakentumista (Sinclair: 1991: 110). 

 

Kontekstuaalinen semantiikka korostaa merkityksen ja muodon sekä leksikon ja kie-

liopin yhteyttä. Sinclairin (1991: 6–7) mukaan sanan merkitys on sidoksissa sekä kie-

liopillisiin ja leksikaalisiin valintoihin että rakenteeseen. Jantunen (2004: 8) korostaa, 

ettei kontekstuaalinen semantiikka pyri etsimään abstrakteja käsitteitä, joita kielenkäyt-

täjät jakavat. Sen sijaan se keskittyy kuvaamaan konkreettisia ja toistuvia käyttöyhteyk-

siä sekä sitä, miten usein tietyt muodot esiintyvät. Kontekstuaaliseen merkitykseen on 

viitattu myös kollokatiivisen merkityksen käsitteellä. Kollokaatio tarkoittaa sanojen 

taipumusta esiintyä toistuvasti myötäesiintymissä toisten sanojen kanssa. Sinclairin 

(1991: 115) mukaan kollokaatio muodostuu, kun tietyt sanat esiintyvät yhdessä tarpeek-

si säännöllisesti ja usein. Nesselhauf (2003: 255) taas ei painota Sinclarin tavoin sitä, 

kuinka usein sanayhtymät yhdessä esiintyvät, vaan korostaa, että kollokaatio on nimen-

omaan tapa kuvata fraseologisia sanayhtymiä.  

 

KAUNIS <NAINEN>
2
 

KOMEA <MIES> 

 

 

                                                 
2
 Kaikki taivutusmuodot sisältävä abstraktio eli lemma on merkitty kapiteelein (Sinclair 1991: 41). 
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Suomen kielessä KAUNIS kollokoi sanan NAINEN kanssa, kun taas KOMEA kollokoi 

sanan MIES kanssa. Kontekstuaalisella merkityksellä tarkoitetaan kuitenkin sanojen 

yhteisesiintymistä huomattavasti laajempaa ilmiötä, koska kontekstuaalinen merkitys 

huomioi myös sanojen leksikaalis-kieliopilliset sekä leksikaalis-semanttiset suhteet. 

(Jantunen 2004: 8–9.) 

 

Sana voi esiintyä myös vakiintuneessa kieliopillisessa ja leksikaalisessa rakenteessa, ja 

kolligaatio tarkoittaa erilaisten kieliopillisten kategorioiden välistä suhdetta. Kieliopilli-

set kategoriat esitetään kontekstuaalisia piirteitä tutkivissa analyyseissa kolligaatteina, 

kuten sanaluokkina tai lauseenjäsenluokkina, jolloin kolligaatio on sanan, lausekkeen tai 

sananmuodon suhde sen kotekstin tyypilliseen kielioppikategoriaan. (Jantunen 2004: 

22.) Esimerkiksi lauseessa I watched him (ʼMinä katsoin häntäʼ) tarkastellaan Firthin 

(1957: 181) mukaan subjektin (y. 1. p., pers. pron.), transitiiviverbin imperfektin ja ob-

jektin (y. 3. p., pers. pron.) välisiä suhteita.  

 

Tarkoitan tässä tutkimuksessa käsitteellä tilannekonteksti kielen ja kontekstin suhdetta 

Jantusta (2004: 11) mukaillen.  Teksti kuuluu aina johonkin kielenkäyttötilanteeseen, ja 

ilmauksen merkitys riippuu tällöin sen tilanteisesta käyttötarkoituksesta. Tilannekon-

tekstissa ovat vuorovaikutuksessa kielenkäyttäjän verbaalinen ja nonverbaalinen toimin-

ta, itse tilanne sekä viestinnän tarkoitus ja vaikutus. Konteksti taas viittaa tilannekon-

tekstia suppeampaan yhteyteen. Se voidaan määritellä tarkoittavan joko tekstinulkoisia 

tekijöitä, jotka vaikuttavat tekstin tulkintaan, tai ilmausta ympäröivää tekstiyhteyttä, 

kuten ympäröivää sanastoa ja virkettä. (Jantunen 2004: 11–12.) Sinclairin (1991: 171–

172) mukaan koteksti-käsite kuvaa parhaalla tavalla tarkkarajaista kielellistä ympäris-

töä. Tällöin koteksti tarkoittaa ilmauksen tekstuaalista lähiympäristöä, ja myös koteks-

tuaaliset piirteet ovat löydettävissä ilmauksen lähiympäristöstä.   

 

 

2.1. Fraseologia  

 

Sinclairin (1996: 75) mukaan kielen merkityksen kuvaus lähtee liikkeelle sanasta. Sana 

on siis merkitysyksikkö, joka rakentuu yksittäisistä morfeemeista tai niiden yhdistelmis-

tä. Sinclair (1991: 110) ja Ellis (2008: 2) toteavat, että luonnollisessa kielessä esiintyy 
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paljon toistuvia sanarakenteita ja konstruktioita. Kielenkäyttäjä tunnistaa sanan merki-

tyksen ja kieliopillisen roolin vasta sanan leksikaalisen kotekstin avulla. 

 

Fraseologisilla piirteillä tarkoitetaan usein pelkkää kollokaatiota, vaikka Sinclairin 

(1991: 110) mukaan fraseologiaan kuuluvat myös tekstikontekstin kieliopilliset ja se-

manttiset tasot. Sinclairin esittämät sanojen yhdistymisperiaatteet ovat vapaan valinnan 

periaate (open choice principle) ja idiomaattisen valinnan periaate (idiom principle). 

Vapaan valinnan periaatteella Sinclair viittaa siihen, että sanat voivat yhdistyä vapaasti, 

jos yhdistyminen täyttää kieliopilliset vaatimukset. Tekstin tuottamisen kannalta kysei-

nen periaate on kuitenkin lähinnä nimellinen, koska sanat eivät esiinny tekstissä mieli-

valtaisessa järjestyksessä. Sinclairin mukaan tekstit rakentuvatkin idiomaattisen valin-

nan mukaan. Kielenkäyttäjillä on käytettävissään ennalta valmiita konstruktioita, jotka 

taas ohjaavat yksittäisten sanojen käyttöä ja tekstin rakentumista. Esimerkkinä 

idiomaattisen valinnan toteutumisesta Sinclair (1991: 110) mainitsee kollokaation, josta 

käytin jo aiemmin esimerkkeinä lemmoja NAINEN ja MIES sekä KAUNIS ja KOMEA. 

NAINEN siis kollokoi tyypillisesti lemman KAUNIS kanssa ja MIES lemman KOMEA 

kanssa.  

 

Tutkimuksessani tarkoitan fraseologialla laajaa ilmiötä, joka luo kieleen konstruktioita. 

Konstruktiot ovat sanaa laajempia yksiköitä, jotka sekä kuvaavat sanan suhdetta esiin-

tymisympäristöönsä että sisältävät konkreettista ja abstraktia tietoa sanojen käyttöyhte-

yksistä. (Ellis 2008: 4.) Fraseologiaan liittyvät kielen sanastolliset, semanttiset, kie-

liopilliset ja osin tekstuaalisetkin piirteet. Tutkimuksessani huomioin kaikki fraseologi-

an osa-alueet vaikka keskityn erityisesti joihinkin fraseologisen yksikön osiin. Sanastol-

lisia ja kieliopillisia piirteitä kartoitan tutkiessani verbin ydintä eli sitä, minkälaisissa 

sananmuodoissa tutkimani lekseemi esiintyy. Sanan semanttinen osa-alue painottuu, 

kun käyn läpi verbin täydennysympäristöt, jotka taas kertovat verbin merkityksestä. 

Sananvalintaa voi ohjata myös ilmausta ympäröivä laaja tekstikonteksti, kuten esimer-

kiksi tekstilaji. Koska tutkin eri tekstilajien tekstejä, tutkimuksessani ovat mukana fra-

seologian tekstuaalisetkin piirteet.  
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2.2. Leksikaalinen priming 

 

Toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksessa ollaan nykyään yhä enemmän kiin-

nostuneita psykolingvistiikan tutkimusalasta, joka kartoittaa kielenoppimisen perusteita 

(Trofimovich & McDonough 2011: 4). Trofimovichin ja McDonougin (2011: 4) mu-

kaan priming tarkoittaa ärsykkeeseen tai ennakkotietoon perustuvaa ennakointia, virit-

täytymistä ja reagointia. Havaitun ärsykkeen ajatellaan aktivoivan siihen liittyviä aiem-

pia kokemuksia, kuten käsitteitä, sanoja ja ilmauksia. Priming toteutuu, kun aiemmat 

kokemukset säilyvät muistissa ja aktivoituvat niin, että ne vaikuttavat ja yleensä nimen-

omaan helpottavat uuden asian omaksumista. Priming on siis implisiittinen prosessi, 

joka on osa kielenkäyttäjän implisiittistä muistia. 

 

Vaikka priming käsitteenä kuvaakin kaikkia tilanteita, joissa aiempi kielelle altistumi-

nen vaikuttaa myöhempään kielen prosessointiin, kuvataan tutkimuskirjallisuudessa 

myös erityyppisiä primingin ilmiöitä (Trofimovich & McDonough 2011: 4). Semantti-

sesta primingista Trofimovich ja McDonough käyttävät seuraavanlaista esimerkkiä. 

Kielenkäyttäjä aktivoi käsitteen [kissa] merkityksen paljon nopeammin, jos hän on lu-

kenut sitä ennen sanan [koira] kuin, jos hän on lukenut merkitykseltään kaukaisen sa-

nan, kuten [kenkä]. Semanttinen priming kuvaa siis kielentuottajan taipumusta tuottaa 

nopeasti ja virheettömästi tietty sana, jos hän on vasta altistunut sanalle, joka on merki-

tykseltään lähellä tuotettavaa sanaa. Syntaktinen priming puolestaan kuvaa ilmiötä, jon-

ka mukaan kielentuottaja tuottaa syntaktisia rakenteita, jotka ovat tulleet jo esiin ympä-

röivässä diskurssissa. Auditiivinen priming taas viittaa kielenkäyttäjän kuuloaistin kaut-

ta saamaan tietoon. Jos kielenkäyttäjä kuulee keskustelussa keskustelutoverinsa käyttä-

vän tiettyä sanaa, hän ymmärtää sanan jatkossa aiempaa nopeammin, kun sitä käytetään 

keskustelussa uudestaan. (Trofimovich & McDonough 2011: 4−5). 

 

Tutkimukseni kannalta oleellinen primingin osa-alue on Hoeyn määrittelemä leksikaa-

linen priming, jolla Hoey (2007: 8) tarkoittaa sanan ja sen merkitysvarianttien tavallis-

ta yhteisesiintymistä kontekstissa ilmenevien sanastollisten, kieliopillisten ja semanttis-

ten piirteiden kanssa. Jantusen ja Brunnin (2012: 74) mukaan psykolingvistiikan pri-

mingiksi kutsutun ilmiön ja Hoeyn esittelemän leksikaalisen primingin välille tulee kui-

tenkin tehdä ero. Vaikka myös leksikaalinen priming merkitsee tietynlaista virittäyty-

mistä sanojen käyttöön, korostuu määrittelyssä nimenomaan sen skeemamaisuus, eli 
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leksikaalinen priming tarkoittaa kielenomaksumisen aikana kielitietoon muodostunutta 

skeemaa lekseemien tyypillisestä käytöstä.  

 

Hoeyn (2005: 13) mukaan fraseologinen yksikkö on merkitysyksikkö, joka koostuu 

sanasta tai useista sanoista ja rakentuu leksikaalisen primingin perusteella. Priming liit-

tyykin fraseologiaan laajasti, ja ilmauksilla on aina odotuksenmukaiset käyttöyhteytensä 

kuten kollokaatit ja tyylilliset sekä tekstuaaliset preferenssinsä (Jantunen & Brunni 

2012: 74). Jantusen ja Brunnin (2012: 75) mukaan kontekstuaalisten suhteiden hallinta 

perustuu aina prosessiin, jossa tietyt rakenteet toistuvat taajaan. Natiivi kielenkäyttäjä 

tai edistynyt kielenoppija valitsee ʼpilaantumistaʼ merkitsevistä verbeistä käyttöönsä 

semanttiselta preferenssiltään tietyn, eli esimerkiksi voi härskiintyy, leipä homehtuu 

mutta maito happanee.  

 

 

2.2.1. Leksikaalisen primingin perushypoteesit 

 

Hoeyn (2005: 12) mukaan kollokaatiota voidaan kuvata ainoastaan primingin kautta, 

joten priming selittänee myös muita kielen ominaispiirteitä. Hoey toteaakin, että pri-

ming on kielenkäytön, rakenteen ja vaihtelun taustalla vaikuttava voima ja leksikaalisen 

primingin perushypoteesien avulla voidaan kuvata lekseemin kotekstuaalisuutta. Jokai-

nen sana siis praimataan diskurssissa erilaisten yksilön sanankäyttöön liittyvien kumula-

tiivisten vaikutusten kautta. Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa leksikaalisen 

primingin käsitettä tai teoriaa ei ole juurikaan käytetty (lukuun ottamatta Jantunen & 

Brunni 2012), joten olen kääntänyt tätä tutkimusta varten Hoeyn leksikaalisen primingin 

perushypoteesit suomeksi. Käsitteen priming olen kuitenkin jättänyt alkuperäiseen 

asuunsa, koska sille on hyvin vaikea löytää suomenkielistä vastinetta. ”Praimautumisel-

la” tarkoitan siis edellä kuvaamaani kognitiivista prosessia. Perushypoteesit on kuvattu 

alla Hoeyn (2005: 13) mukaan. 

.  

1. Jokainen sana praimautuu mielessä tiettyjen muiden sanojen kanssa, jotka muo-

dostavat sanan kollokaatit. 

2. Jokainen sana praimautuu mielessä tietyssä semanttisessa kehyksessä, joka tar-

koittaa sanan semanttista assosiaatiota. 
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3. Jokainen sana praimautuu mielessä tietyissä pragmaattisissa funktioissa, jotka 

muodostavat sanan pragmaattiset assosiaatiot. 

4. Jokainen sana praimautuu mielessä tietyissä kieliopillisissa rakenteissa ja funk-

tioissa, jotka muodostavat ilmauksen kolligaatit. 

5. Hyponyymiset ilmaukset ja synonyymit eroavat toisistaan kollokaattiensa, se-

manttisten assosiaatioidensa ja kolligaattiensa kautta. 

6. Kollokaatit, semanttiset assosiaatiot ja kolligaatit määräävät polyseemisen sanan 

merkityksen.  

7. Jokainen sana praimautuu mielessä yhteen tai useampaan kieliopilliseen rooliin, 

jotka taas muodostavat ilmauksen kieliopilliset kategoriat. 

8. Jokainen sana praimautuu mielessä osaksi (tai välttämään) tiettyjä diskurssin 

koheesiorakenteita. Nämä ovat ilmauksen tekstuaalisia kollokaatteja. 

9. Jokainen sana praimautuu mielessä tiettyjen diskurssin semanttisten suhteiden 

mukaan, joita Hoey kutsuu tekstuaalisiksi semanttisiksi assosiaatioiksi. 

10. Jokainen sana praimautuu mielessä joko esiintymään tai väistymään tietyissä 

diskurssin asemissa. Kyseisellä ilmiöllä Hoey tarkoittaa ilmauksen tekstuaalisia 

kolligaatteja.  

 

Leksikaalinen priming koostuu siis semanttisesta, sanastollisesta, tekstuaalisesta ja kie-

liopillisesta osa-alueesta. Sanan semantiikalla tarkoitetaan pragmaattisia ja semanttisia 

assosiaatioita. Sanastollinen osa-alue koostuu kollokaatioista. Sanan tekstuaalisuuteen 

liittyvät tekstuaaliset kollokaatiot, tekstuaaliset kolligaatit sekä tekstisemanttiset assosi-

aatiot. Kieliopillinen osa-alue sisältää Hoeyn mukaan kieliopilliset kategoriat sekä kol-

ligaatit. (Hoey 2005: 13.)  

 

  

2.2.2. Morfologinen priming 

 

Jantusen (2004: 27) mukaan Hoeyn leksikaalisen primingin osa-alueet eivät kuvaa täy-

sin suomen kaltaista morfofonologisesti rikasta kieltä, jossa sanan taipuminen on mer-

kittävä ominaisuus sekä fraseologisen yksikön että sen kotekstuaalisten kanssailmausten 

näkökulmasta. Jo Sinclair (1991: 8) on todennut, että leksikaalinen yksikkö voi muodos-

tua yksittäisestä sananmuodosta, johon liittyvät tietyt kotekstuaaliset valinnat. Jantusen 

(2004: 27) mukaan lekseemien yksittäisillä taivutusmuodoilla voi olla omat kotekstiin 
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eli tekstuaaliseen ympäristöön liittyvät valintansa, joten fraseologista yksikköä tutkitta-

essa olisi kiinnitettävä huomiota myös yksittäisiin sananmuotoihin.  

 

Vuonna 2004 Jantunen (2004: 27) käyttää ilmiöstä vielä nimitystä morfologinen prefe-

renssi, mutta viittaa selvästi ilmiöön, jonka Jantunen ja Brunni (2012) myöhemmin kä-

sitteellistävät morfologiseksi priminigiksi. Morfologinen priming tarkoittaa siis sano-

jen taivutusmuotoja ja niihin liittyviä kotekstuaalisia piirteitä. Jokaisella fraseologisen 

yksikön ytimellä on oma morfologinen priminginsa, ja ne esiintyvät tyypillisesti tietyis-

sä morfofonologisissa muodoissa. Lisäksi sanan kotekstin ilmauksista voi löytää tiettyjä 

odotuksenmukaisia muotoja. Sekä fraseologinen yksikkö että sitä ympäröivä tekstiym-

päristö taipuvat tiettyjen morfosyntaktisten vaatimusten ja rajoitusten mukaan, ja niillä 

on odotuksenmukainen priming tiettyyn taivutusmuotoon. (Jantunen & Brunni 2012: 

77–78.)  

 

Esimerkkinä sanan ytimen morfologisesta primingista käytän synonyymiparia TÄRKEÄ 

ja KESKEINEN. TÄRKEÄ esiintyy Jantusen mukaan eniten partitiivimuodossa ja kom-

paroituna kun KESKEINEN taas nominatiivissa ja yleensä positiivimuodossa. (Jantunen 

2001: 185.) Sanan kotekstin ilmausten odotuksenmukaisuudesta esimerkkeinä ovat kie-

lenoppijoiden tuottamat sananmuodot ihmiset ja ihmisiä, joiden kollokaatit ja semantti-

set preferenssit ovat selvästi erilaiset. Ihmiset kollokoi oppijankielessä taajaan kvantto-

ripronominien KAIKKI, MONI, JOKAINEN ja JOKU kanssa ja sananmuoto ihmisiä 

kvanttoripronominin PALJON kanssa (Jantunen & Brunni 2012: 84.)  
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3. TOISEN JA VIERAAN KIELEN OPPIMISEN TUTKIMUS 

 

Tutkimukseni yhtenä lähtökohtana on nimenomaan vieraan kielen oppijoiden käyttämä 

kieli, ja käsitteellä vieras viitataan oppimisympäristöön ja didaktisiin menetelmiin. Vie-

raan kielen oppiminen tapahtuu kohdekielisen kieliyhteisön ulkopuolella, kun taas kie-

liyhteisön parissa kieltä omaksutaan. (Kaivapalu 2005: 20.) Latomaan ja Tuomelan 

(1993: 243) mukaan vieraan kielen oppiminen on puhtaimmillaan ”ulkomailla vain ope-

tuksen kautta opittavaa suomea” ja toisen kielen oppiminen taas ”Suomessa yksinomaan 

kadulla omaksuttavaa suomea”. Tutkimukseni käsittelee vieraan kielen oppijoiden käyt-

tämää kieltä, joten se on osa toisen ja vieraan kielen oppimista koskevaa tutkimusalaa, 

joka tunnetaan kansainvälisessä lingvistiikassa nimellä Second Language Acquisition 

(SLA) (Larsen-Freeman & Long 1994: 2).  

 

Käytän tutkimuksessani kielenoppijan kielijärjestelmästä nimitystä oppijankieli Marti-

nin ja Alasen (2011: 33) sekä Nissilän (2011: 39) mukaan. Martin ja Alanen toteavat, 

että kielenoppiminen on luonteeltaan prosessinomaista, ja myös Nissilän mukaan toisen 

ja vieraan kielen oppijoiden käyttämä kieli on kielimuoto, joka kehittyy kielenoppimis-

prosessissa. Oppijankieli syntyy kielenoppijan lähtökielen, opittavan kielen ja oppijan 

kulloisenkin oppijankielen vaiheen vaikutuksesta. Oppijankielestä on käytetty myös 

nimitystä välikieli, mutta käsitettä pidetään nykyään ongelmallisena, koska se sisältää 

oletuksen oppijankielen puutteellisuudesta. 

 

Oppijankielen tutkimus rajautuu usein kielen osa-alueen mukaan, ja se voi kohdistua 

esimerkiksi oppijankielen morfologiaan, sanastoon, lauseoppiin tai diskurssin ja prag-

matiikan ilmiöihin. Martinin ja Alasen mukaan tutkimuksen kohteena voivat olla myös 

yleisemmän tason ilmiöt, kuten kielen tarkkuus, sujuvuus ja kompleksisuus. (Martin & 

Alanen 2011: 33.) Oppijankielen tutkimuksen perusta on ensimmäisen opittavan kielen 

(L1) eli äidinkielen oppimisen tutkimuksessa. Oppijankielen tutkimuksessa oleelliset 

kysymykset ovatkin, millä tavoin äidinkielen ja toisen ja vieraan kielen oppiminen 

eroavat toisistaan ja mitä yhteistä oppimisprosesseissa on. (Ellis 1985: 5.) Grangerin 

(1998: 4) mukaan SLA-tutkimuksen tärkein tavoite on kartoittaa periaatteita, jotka oh-

jaavat toisen ja vieraan kielen oppimisprosessia.  
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Robinsonin ja Ellisin (2008: 7) mukaan kielenoppijan kyvyt, asenne ja motivaatio vai-

kuttavat kaikki systemaattisesti sekä kielenoppimisen edistymisen nopeuteen että taito-

jen kehittymiseen. Kyseiset tekijät ovat kuitenkin toissijaisia, ja nykytutkimus toteaakin, 

että kognitiivinen kehittyminen ja kypsyminen vaikuttavat oppimiseen kaikista eniten. 

Myös Dörnyein ja Skehanin (2003: 590, 613) mukaan oppimiseen vaikuttaa monia yksi-

löllisiä tekijöitä, joista taidot ja motivaatio mainitaan usein keskeisiksi. Käsitteinä niitä 

on kuitenkin vaikea määritellä kaikenkattavasti, eikä mikään yksittäinen taito tai kyky 

selitä menestystä vieraan kielen oppimisessa. Sen sijaan kielenoppijoilla voi olla luon-

taisia ominaisuuksia ja vahvuuksia tietyn kielen osa-alueen oppimiseen. Kuten Robin-

son ja Ellis (2008: 7) myös Dörnyei ja Skehan painottavat, että vieraan kielen oppimi-

sen taidot ovat kiinteästi yhteydessä kognitiivisiin taitoihin. (Dörnyei & Skehan 2003: 

622.) 

 

 

3.1. Oppijankielen korpustutkimus 

 

Oppijankielen tutkimuksen alkuvaiheessa tutkimusmetodina käytettiin erityisesti virhe-

analyysia. Virheanalyysissa oppijankielen virheitä kerätään ja luokitellaan samalla, kun 

pyritään selvittämään virheiden syitä ja arvioimaan niiden vakavuutta. Virheanalyysi ei 

kuitenkaan pidemmän päälle vastaa tutkimuksen tavoitteeseen, jonka mukaan kielen 

ilmiöitä on pyrittävä selittämään ja kehityskulkuja ennustamaan. (Martin & Alanen 

2011: 33–34.) Varsinaisen toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksen voidaan kat-

soa alkaneen 1960-luvulla, kun oppijankieltä alettiin tarkastella virheellisen kielimuo-

don sijaan kehittyvänä kielijärjestelmänä (Long & Richards 1989: 1). Myös virheet 

nähdään nykytutkimuksessa luonnollisena osana oppijan kielijärjestelmää (Martin & 

Alanen 2011: 34). Oppijanenglannin tutkimus on viitoittanut tietä myös oppijansuomen 

tutkimukselle, ja oppijansuomen tutkimuksen voi todeta alkaneen 2000-luvulla (Jantu-

nen & Brunni 2012: 72). 

 

Oppijanenglannin korpustutkimus pohjaa firthiläis-sinclairilaiseen perinteeseen, joka 

painottaa kielenkäyttöä luonnollisissa tilanteissa. Tutkimukseen on yhdistetty myös vir-

heanalyysi ja oppijankielen vertailu natiivikieleen. Granger on käyttänyt tutkimusmeto-

dien kombinaatiosta nimitystä Contranstive Interlanguage Analysis.  (Granger 1998: 

12.) 
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Grangerin (2002: 8) mukaan CIA sisältää kahdenlaisia vertailuasetelmia, jotka on esitet-

ty kuviossa 1.  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Contransitive Interlanguage Analysis eli CIA: representaatio Grangerin (2002: 

9) mukaan.   

 

Natiivikielen ja ei-natiivikielen välisessä vertailussa pyritään löytämään oppijankielen 

ei-natiivinkaltaisia piirteitä vertaamalla toisiinsa haluttuja kielen yksityiskohtia natiivi- 

ja ei-natiiviaineistosta. Vertailun tarkoituksena ei ole ainoastaan löytää oppijankielen 

virheitä, vaan selvittää esimerkiksi sanojen, fraasien ja rakenteiden yli- tai alikäyttöä 

oppijankielessä. Oppijankielen tutkimusta on myös kritisoitu tämäntyyppisen vertailu-

asetelman käytöstä, ja osa tutkijoista painottaa sitä, että oppijankieltä olisi tarkasteltava 

omana järjestelmänään eikä natiivikielen puutteellisena tai virheellisenä muotona. 

Granger kuitenkin korostaa, että oppijankielen korpuspohjaisessa tutkimuksessa vertailu 

natiivikieleen on välttämätöntä. Vieraan kielen opettamisen tavoitteena on aina parantaa 

kielenoppijan taitoja ja kykyjä, jolloin opetuksessa pyritään kohti natiivikielen normeja. 

(Granger 2002: 9.) Omassa tutkimuksessani painottuu nimenomaan natiiviaineiston ja 

oppijankieliaineiston välinen vertailuasetelma. 

 

Grangerin mukaan CIA-tutkimuksessa käytetään myös toista vertailuasetelmaa, jossa eri 

lähdekielisiä kielenoppijoita verrataan toisiinsa. Tutkijat pyrkivät tällä tavoin erittele-

mään sekä piirteet, jotka ovat yhteisiä useille kielenoppijaryhmille ja liittyvät yleisesti 

kielenkehitysprosessiin että piirteet, jotka ovat tyypillisiä tietylle kielenoppijaryhmälle 

ja riippuvat näin kielenoppijan lähtökielestä. (Granger 2002: 9.) Myös omassa tutki-

muksessani olisi ollut mielenkiintoista vertailla keskenään eri lähdekielisten kielenoppi-

joiden sanoa-verbin käyttöä, mutta tutkimuksen rajallisen koon vuoksi se ei ole mahdol-

lista. Siksi tämä tutkimuskysymys jääkin ainoastaan jatkotutkimusehdotukseksi. 

3.2. Fraseologinen oppijankielen tutkimus 

 

CIA 

Ei-

natiivikieli 
Natiivikieli Ei-

natiivikieli 

Ei-

natiivikieli 
vs vs 
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Grangerin ja Meunierin (2008: 247) mukaan kieli ja kielenoppiminen ovat aina sekä 

leksikaalisesti että kieliopillisesti luonteeltaan fraasimaisia. Kielet omaksutaan, tallenne-

taan ja prosessoidaan usean elementin rakenteina, joten kielen fraseologinen luonne on 

huomioitava myös oppijankielentutkimuksessa ja kielenopetuksessa. Kielen fraseologi-

suuden tutkiminen onkin vakiinnuttanut paikkansa oppijankielentutkimuksen kentässä, 

ja siitä ollaan nykyään kiinnostuneita myös soveltavan kielitieteen ja kognitiivisen kieli-

tieteen alueilla (Ellis 2008: 6). 

 

Fraseologinen osaaminen on kielenkäytön osatekijä, joka vaikuttaa sekä kielen ymmär-

tämiseen että kielenkäytön sujuvuuteen ja tarkkuuteen (Ellis 2008: 7; Granger & Meu-

nier 2008: 251). Fraseologisen oppijankielentutkimuksen piirissä keskeinen havainto 

on, että edistyneilläkin kielenoppijoilla on vaikeuksia natiivinkaltaisten fraseologisten 

yksiköiden tuottamisessa, mikä voi saada oppijan tuotoksen kuulostamaan epäluonnolli-

selta ja ei-natiivinkaltaiselta. Fraseologinen tieto kuitenkin kehittyy kielenoppimisen 

myötä, ja alkeistasolla olevan kielenkäyttäjän fraseologinen tieto kielestä ja tiedon käsit-

tely eroavat edistyneen kielenoppijan vastaavista. Variaatio kielenosaamisen taito-

tasojen välillä voidaan selittää monin tavoin. Kielenoppimisen alkuvaiheessa oppijan 

tieto opittavasta kielestä rakentuu lähinnä eksplisiittisesti. (Ellis 2008: 7.) Natiivit kie-

lenkäyttäjät sen sijaan hallitsevat sanojen käyttösäännöt implisiittisesti opittuaan ne jo 

kielenomaksumisen aikana, joten niiden avaaminen ja selittäminen eksplisiittisesti voi 

tuottaa ongelmia opetuksessa (Jantunen & Brunni 2012: 79). Kielenoppijan implisiitti-

nen kielitaito kehittyy vasta pitkäkestoisten kielenkäyttökokemusten myötä (Ellis 2002: 

169). 

 

Toinen tekijä, joka erottaa aloittelevan kielenoppijan edistyneestä, on transfer (Ellis 

2008: 8), joka voidaan lyhyesti määritellä tarkoittavan kielten välisiä vaikutussuhteita 

toisiinsa (Odlin 1989: 3). Kielet ohjaavat käyttäjiään hahmottamaan kielijärjestelmät eri 

tavoin ja täten myös analysoimaan ja selittämään kielen rakenteita toisistaan poikkeavil-

la tavoilla (Slobin 1996: 89–90). Vierasta kieltä omaksuessaan oppija kehittyy jatkuvas-

ti käsittelemään sitä, miten natiivit kielenkäyttäjät tulkitsevat sanoja ja sitä laajempia 

yksiköitä (Robinson & Ellis 2008: 7). 
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Lewisin (1993: 118) mukaan vieraan kielen sanaston opettamisessa on keskityttävä 

säännöllisesti yhdessä esiintyviin ilmauksiin, jotka taas esiintyvät taajaan luonnollisessa 

kielessä. Semanttisten konstruktioiden käsitteellistäminen ja prototyyppisten yksilöiden 

valinta vaikuttavat sekä fraseologian oppimiseen että hallitsemiseen. Kategorioiden op-

piminen on optimaalista, kun harvoin esiintyvät käsitteet opetetaan tyypillisten ja taa-

jaan esiintyvien käsitteiden kautta. Ellis käyttää tästä esimerkkinä lintulajeja. Käsitteen 

[lintu] kategorisointi helpottuu, jos linnusta käytetään tyypillistä esimerkkiä kuten [var-

punen] ja [rastas]. Näin voidaan määritellä tekijät, jotka ovat tyypillisiä suurimmalle 

osalle [lintu]-kategorian jäseniä. [Strutsi], [pingviini ja [kolibri] edustavat kategorian 

[lintu] kirjavampaa osa-aluetta, joten lajien kategorisointi kyseisten käsitteiden kautta 

on vaikeaa. Tietyt sanat siis toistuvat kielessä huomattavasti useammin kuin toiset, ja 

mitä enemmän kielisyötettä kielenoppija saa, sitä keskeisemmiksi yleiset sanat tulevat. 

(Ellis 2008: 8.) 

 

 

3.3. Taitotasoittainen kielenoppiminen 

 

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena on selvittää, mitä eroja B- ja C-tasoisten kielenoppi-

joiden välillä on sanoa-verbin käytössä. Oppijoiden kehittyvää kielitaidon tasoa voidaan 

kuvata nousevana kielitaitojen sarjana, kuten Yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyk-

sessä (EVK). Tutkimustuloksia analysoitaessa on kuitenkin huomioitava, että kielenop-

pimisprosessi on aina yksilöllinen ja jatkuva, jolloin myös kielitaidon tasojen määrittely 

on jossain määrin keinotekoinen. (EVK 2003: 39.)  

 

Tällä hetkellä ICLFI-korpuksen aineiston teksteistä on arvioitu eurooppalaisen viiteke-

hyksen mukaan noin 800 000 saneen verran (ICLFI-korpus 2013). Arvioinnin suorittaa 

kaksi toisistaan riippumatonta koulutettua arvioijaa
3
, ja huomionarvioista on, että arvi-

ointi on aina teksti-, ei opiskelijakohtaista (Jantunen 2011: 97; Jantunen, Brunni, Lehto 

& Airaksinen 2014). Tutkimuksessani käytän paikoittain käsitteitä B- tai C-tason kie-

lenkäyttäjä, mikä ei välttämättä kaikissa tapauksissa pidä paikkaansa. Minulla on tieto 

ainoastaan tekstin taitotasosta, mikä yleensä toki korreloi kielenkäyttäjän taitotason 

                                                 
3
 Jos teksti on saanut kaksi eri arviota, on arviointeja pyydetty vielä kolmas (Jantunen, Brunni, Lehto & 

Airaksinen 2014). 
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kanssa. On siis mahdollista, että esimerkiksi C-tason kielenkäyttäjä on tuottanut tasoaan 

heikomman tekstin, joka on arvioitu keskitason (B) tuotokseksi. 

 

3.4. Eurooppalainen viitekehys 

 

Eurooppalainen kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen viitekehys eli 

eurooppalainen viitekehys kuvaa laajasti sitä, mitä oppijoiden olisi opittava kielellä 

tekemään pystyäkseen käyttämään sitä viestintään ja mitä tietoja ja taitoja heidän olisi 

kehitettävä, jotta viestintä olisi mahdollisimman tehokasta. Viitekehys siis määrittelee 

ne kielitaidon tasot, joiden avulla oppijoiden edistymistä voidaan mitata oppimisen eri 

vaiheissa. Viitekehys pyrkii käsittelemään kielen monimutkaisuutta jakamalla kielitai-

don osatekijöihin, joita ovat kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, suullinen 

vuorovaikutus, puheen tuottaminen ja kirjoittaminen. Jako osatekijöihin ei toki ole täy-

sin ongelmaton, koska kielenkäyttäjä on viestintätilanteessa aina mukana koko olemuk-

sellaan, jolloin kielen taidot ja kyvyt toimivat monimutkaisessa vuorovaikutuksessa 

keskenään. (EVK 2003: 19.) 

 

Taulukossa 2 on kuvattu viitekehyksen kielenosaamisen taitotasot. A-taso tarkoittaa 

peruskielitaidontasoa. Alkeistasolla (A1) oppija ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän 

ilmauksia ja perustason sanontoja. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos 

puhekumppani puhuu hitaasti ja on valmis auttamaan. Selviytyjän tasolla (A2) oppija 

ymmärtää lauseita ja ilmauksia, jotka liittyvät usein käytettyihin arkipäivän tilanteisiin 

ja pystyy viestimään yksinkertaisissa tehtävissä sekä kuvailemaan yksinkertaisesti esi-

merkiksi omaa taustaansa. (EVK 2003: 48.) 

 

TAULUKKO 2. Viitekehyksen taitotasot. 

 

 

A = peruskielitaito 

A1 Alkeistaso 

A2 Selviytyjän taso 

 

B = itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito 

B1 Kynnystaso 

B2 Osaajan taso 

 

C = taitavan kielenkäyttäjän kielitaito 

C1 Taitajan taso 

C2 Mestarin taso 
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Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito saavutetaan taitotasolla B. Kynnystasolla (B1) oppi-

ja ymmärtää pääkohdat yleiskielisistä viesteistä vapaa-ajalla, koulussa ja töissä. Hän 

pystyy jo tuottamaan sujuvaa ja johdonmukaista tekstiä tutuista aiheista sekä kuvaa-

maan kokemuksiaan ja perustelemaan mielipiteitään. B2 on osaajan taso, jolloin oppija 

ymmärtää pääkohdat monitahoisistakin teksteistä. Viestiminen on niin sujuvaa, että hän 

pystyy kommunikoimaan ongelmitta syntyperäisen kielenkäyttäjän kanssa. B2-tasolla 

oppija pystyy alempia kielitaidon tasoja paremmin tuottamaan selkeää tekstiä monista 

eri aiheista ja perustelemaan mielipiteitään monipuolisesti. (EVK 2003: 48.) 

 

Taitavan kielenkäyttäjän taso on kielitaidon osaamisen taso C. Taitajan tasolla (C1) op-

pija kykenee käyttämään kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä arki- että työelämässä  ja 

hän ymmärtää ja pystyy tuottamaan erityyppisiä vaativia tekstejä. Mestarin tasoinen 

(C2) oppija ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä ky-

kenee ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, sujuvasti ja täsmällisesti. C2-tasolla oppija 

pystyy erottelemaan tekstien merkitysvivahteita monimutkaisissakin tilanteissa. (EVK 

2003: 48.) 

 

B-tason aineistoa on tutkimuksessani ylivoimaisesti eniten, koska ICLFI-korpuksessa 

B-tason tekstejä on muita kielitaidon tasoja suurempi määrä. Tutkimuksessani vertailen 

keskenään ainoastaan B- ja C-tason kielenkäyttäjiä, koska A-tason tekstejä on ICLFI-

korpuksessa hyvin suppea määrä. A-tason vertailu muihin kielitaidon tasoihin ei ole 

mielekästä myöskään alkeistason kielen ominaisluonteen vuoksi. A-tasolla kielentuot-

taminen on lähinnä reagointia erilaisiin ärsykkeisiin ja A-tason kielenkäyttäjä ei kirjoit-

taessaan juurikaan kykene vapaaseen tuotokseen (Opetushallitus 2009).  
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4. TEKSILAJITUTKIMUS 

 

4.1. Tekstilajin määritelmä 

 

Tekstilajin eli genren alkukielinen nimitys on latinankielinen genus, joka viittaa sekä 

sukupuoleen että sukuun mutta myös laajemmin ryhmään, jolla on yhteisiä ominaisuuk-

sia (Harper 2001–2012 s.v. genre). Tekstilajin käsitettä on vaikea määritellä yksiselittei-

sesti (Johns, Bawarshi, Coe, Hyland, Paltridge, Reiff & Tardy 2006). Heikkinen ja Vou-

tilainen (2012: 23) toteavat kuitenkin, että yhteisenä piirteenä useimmille tekstilajimää-

ritelmille on se, että tekstilaji nähdään skemaattisena diskurssi- ja vuorovaikutustason 

ilmiönä, joka vaikuttaa tekstien ja muiden kulttuurituotteiden taustalla, ohjaa niiden 

tuottamista ja vastaanottoa sekä joustaa ja muuttuu niiden mukana. 

 

Maurasen (2006: 215–216) mukaan tekstilajitutkimuksen kenttä on pitkään ollut epäyh-

tenäinen, mutta tutkimuskentän ääripäät ovat määriteltävissä. Sosiaalisten parametrien 

korostaminen ja sosiokognitiivinen ajatus siitä, että tekstilaji on jonkin sosiaalisen toi-

mintatyypin ilmenemismuoto, yleistyivät 1990-luvulla. Tätä linjaa ovat vahvasti edus-

taneet muun muassa Mihail M. Bahtin ja John Swales. Vastakkainen perinne elää erityi-

sesti korpustutkijoiden piirissä, ja tutkimuksen keskiössä tarkastellaan sitä, miten kielel-

liset piirteet jakautuvat eri tekstilajeissa. Lähestymistapa aineistoon on empiirinen, ja 

kielioppia pyritään teoretisoinnin sijaan ainoastaan kuvailemaan.  

 

Swalesin (1990: 33) tekstilaji-määritelmässä painottuvat sekä kielen sosiaalinen käyttö-

tarkoitus että sen puhutut ja kirjoitetut muodot. Tekstilaji on tunnistettava, strukturoitu-

nut ja konventionaalinen viestintätapahtuma, jota luonnehtivat tietyt viestinnälliset 

päämäärät. Tekstilajit ovat osa diskurssiyhteisöjä, jolloin tekstilaji on tietyn diskurssiyh-

teisön vakiintunut tekstiluokka. Samaan tekstilajiin kuuluvilla teksteillä on siis yhteiset 

päämäärät, ja ne on suunnattu samalle yleisölle. Shore (2014: 38) käyttää esimerkkeinä 

uutista, ohjetekstiä ja mielipidekirjoitusta. Uutisen tavoite on tiedottaa tapahtumista, 

käyttöohje ohjaa koneen käyttöä ja mielipidekirjoitus ottaa kantaa johonkin asiaan. 

Useimmiten tekstilajilla on monia päämääriä, mutta tekstilajia määriteltäessä koroste-

taan päämääristä keskeisintä, koska se heijastuu tekstien kokonaisjärjestelyssä. (Shore 

2014: 38.)  
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Swalesin mukaan tietyn tekstilajin tekstejä kutsutaan usein samalla nimellä ja niillä on 

prototyyppisesti samanlainen rakenne, sisältö ja muoto. Tekstit voivat kuitenkin vaih-

della rakenteeltaan ja kieleltään yhdenkin tekstilajin sisällä, joten Swales nostaa tekstila-

jin määritelmässään esiin tekstilajin oleellisen kriteerin eli tekstin kommunikatiivisen 

tavoitteen. (Swales 1990: 48–58.) Kielenkäytön dialogisuuden ajatus vaikuttaa tekstila-

jien taustalla myös Bahtinin mukaan, joka toteaa, etteivät tekstit ole koskaan toisistaan 

riippumattomia, vaan ne tuotetaan ja tulkitaan aina suhteessa muihin teksteihin (Bahtin 

1986: 76). Bhatia (1993: 74–75) vie Swalesin tekstilaji-määritelmän yhä syvemmälle. 

Hän painottaa tekstilajien sekoittumista, ja esimerkkinä Bhatia käyttää työpaikkahake-

musta ja myyntikirjettä. Bhatian mukaan kummatkin tekstit kuuluvat mainostamisen 

genreen, koska niillä on sama kommunikatiivinen tavoite. 

 

 

4.2. Tekstilaji oppijankielessä 

 

Tutkimuksessani vertailen keskenään tekstilajien ominaispiirteitä, mutta asetelmani oh-

jaa myös tarkastelemaan sitä, miten kielenoppijat onnistuvat eri tekstilajien natiivinkal-

taisessa tuottamisessa. Kalliokosken (2006: 241) mukaan tekstilajin taju tarkoittaa kie-

lenkäytön sosiokulttuuristen käytänteiden tuntemusta sekä herkkyyttä lajin käytänteille 

ja niiden muutoksille. Toisen kielen käyttäjäksi kasvaminen ja kommunikatiivinen 

kompetenssi edellyttävät kielen rakenteen ja sanaston lisäksi sen tyylien, diskurssien ja 

jopa murteiden hallintaa. Kommunikatiivinen kompetenssi sisältää siis eri toimintoihin 

liittyvien tekstilajien hallinnan sekä tajun siitä, missä tilanteessa niitä käytetään.  

 

Kommunikatiivisen kompetenssin käsite on taustalla myös Eurooppalaisessa viiteke-

hyksessä, joka huomioi tekstilajin merkityksen kielitaidon kehittymisessä. Kielitaito-

tasojen määrittelyssä eritellään kielenoppijan erilaisia kielenkäytön strategioita ja toi-

saalta yleistä kielellistä ja kulttuurista kompetenssia. Kirjoittamistaitojen näkökulmasta 

oleellista on, että viitekehyksessä luetellaan konkreettisia tekstilajeja, joita kielenoppijan 

tulisi tietyllä kielitaidon tasolla hallita. (Kalliokoski 2006: 244–245.) Esimerkiksi B-

tasolla vaatimuksena on, että kielenoppija pystyy tuottamaan selostuksia, tarinoita, ku-

vauksia, tiivistyksiä ja raportteja. C-tasolla kielenoppijalta vaaditaan jo vaativien raport-

tien, artikkeleiden ja esseiden tuottamistaitoa. (EVK 2003: 96–97.) 
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4.3. Tutkimusaineiston tekstilajit 

 

Aineistoni edustaa useita tekstilajeja, ja pyrin aineistoni avulla vastaamaan tutkimusky-

symyksiini, miten kielenoppijoiden tekstilajin ominaispiirteet vastaavat natiivikieltä 

sananmuotojen ja täydennysympäristöjen käytön osalta sekä, miten sananmuotojen 

käyttö ja täydennysympäristöjen kirjo varioivat eri tekstilajien välillä. Rajanveto teksti-

lajien välillä ei kuitenkaan aina ole yksiselitteistä. Kauppinen ja Laurinen ovat havain-

nollistaneet kaunokirjallisen ja asiatyylisen tekstin eroja muun muassa seuraavan taulu-

kon (3) avulla.  

 

TAULUKKO 3. Asiatekstin ja kaunokirjallisen tekstin eroavaisuuksia (Kauppinen & 

Laurinen 1988: 82–83). 

 

 

Asiateksti (ei-fiktiivinen) 

 

 

Kaunokirjallinen teksti (fiktiivinen) 

- välittää yleisiä ja yhteisiä tietoja - välittää kokemuksia ja elämyksiä 

- selkeä ja yksiselitteinen funktio - moniselitteinen funktio 

- pysyvä näkökulma - näkökulma voi vaihtua yllättäen 

- huomaamaton kieli: huomio asiaan - kieli ja tyyli ovat yllättäviä ja arvaamatto-

mia, ja ne ovat osa merkitystä 

- selkeys on ansio - moniselitteisyys on tyypillistä 

- vetoaa järkeen, syyssuhteet ovat merkityk-

sellisiä 

- merkityssuhteet ovat luonteeltaan erilaisia 

- käsitteet ovat yksiselitteisiä, ja tarkoitteet  

ovat olemassa todellisuudessa 

- tarkoitteet eivät ole yksiselitteisiä, tai ne ovat 

olemassa fiktiivisessä maailmassa 

- perustuu yleensä totena tai objektiivisina 

pidettyihin tietoihin 

- perustuu yksilön tai yksilöiden kokemuksiin 

 

Monissa tekstilajeissa yhdistyvät kuitenkin sekä asiatekstin että kaunokirjallisen tekstin 

piirteet. Näitä ovat esimerkiksi esseet, lehtiartikkelit, reportaasit sekä faktaa ja fiktiota 

yhdistelevät romaanit. Kauppinen ja Laurinen esittävät seuraavanlaisen tekstien jatku-

mon asiateksteistä kaunokirjallisiin teksteihin: uutinen  pääkirjoitus  taustajuttu  

reportaasi  haastattelu  essee (muun muassa kolumni)  romaani, novelli  paki-

na  runo. (Kauppinen & Laurinen 1988: 82–83.)  
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CSC-aineistoni sisältää Hämeen Sanomien vuosikerran 1999. Aineisto koostuu asiatyy-

lisistä teksteistä, mutta kuten Kauppisen ja Laurisen (1988: 82–83) tekstien jatkumo 

osoittaa, asiatekstienkin tyyli vaihtelee ja osassa on kaunokirjallisia aineksia muita 

enemmän. Sanomalehden tyypillisin tekstilaji on uutinen, joka sijoittuu tekstien jatku-

mossa asiatyylisten tekstien ääripäähän. Saukkosen mukaan uutinen tarkastelee ja pyrkii 

esittämään kohteensa mahdollisimman objektiivisesti ja uutistekstin tavoitteena on esit-

tää kuvaamaansa kohde mahdollisimman reaalisena ja spesifinä kuten myös tarkkana 

ajallis-paikallis-energisenä yksittäisenä ilmiönä. Uutisissa käsitellään toimintoja, tapah-

tumista, tiloja, vaikuttajia ja eksistenssejä. Periaatteessa viestijä ilmoittaa viestiessään 

aina käsityksensä maailmasta, joten uutinenkaan ei pysy täysin objektiivisena. Asioiden 

arvottaminen tulee esiin, jos ei muualla, niin ainakin siinä, että kohde on ylipäänsä valit-

tu uutisoitavaksi. Vähäpätöiseksi koetusta asiasta ei laadita uutista. (Saukkonen 2001: 

170.) 

 

Rädyn mukaan perinteinen uutinen on tekstilajina kuitenkin muuttumassa. Uutistekstin 

muutokseen vaikuttaa se, että perinteisen sanomalehtiuutisen rinnalle on noussut inter-

netissä ilmestyvä lyhyt ja nopea uutisteksti. Nykyään yksi tärkeimmistä uutiskriteereistä 

on kiinnostavuus, minkä vuoksi uutisiksi nousevat pienet, tarinalliset tekstit, jotka ku-

vaavat muun muassa hassuja sattumuksia tai traagisia onnettomuuksia. Perusuutisen 

rinnalla on Rädyn mukaan yleistynyt kerronnallinen uutisteksti, jossa valotetaan uutisen 

taustaa ja muun muassa sitä, minkälaisiin kehityskulkuihin uutinen liittyy tai mitä uuti-

soidusta tapahtumasta seuraa. Kerronnallinen teksti poikkeaa perusuutisesta monella 

tapaa. Kirjoittamisen tyyli on perusuutista vapaampi, ja tekstin näkökulma ja ääni pai-

nottuvat. Teksti voi kuvata tapahtumat draaman kaarella, ja sen ote voi olla tunteelli-

sempi ja kaunokirjallisempi kuin perusuutisessa. CSC-aineistoni on peräisin vuodelta 

1999, jolloin sanomalehtiuutisen ei vielä tarvinnut kilpailla internetin nopean tiedonku-

lun kanssa. Siksi luokittelen aineistoni Rädyn mukaan asiatyylisiksi teksteiksi, jotka 

eroavat tekstilajiltaan narratiivisesta ja kaunokirjallisesta tekstistä. (Räty 2014: 161–

162.) 

 

CSC-aineisto sisältää uutisten lisäksi muitakin tekstilajeja, muun muassa pääkirjoituk-

sia, taustajuttuja, reportaaseja, kolumneja ja haastatteluja. Nämä tekstilajit voi luokitella 

asiatyyliksi, mutta tyyliltään ne lähestyvät, osa vähemmän ja osa enemmän, kaunokirjal-

lista tyyliä.  
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KS-aineiston kaunokirjalliset tekstit eroavat epäreaalisuutensa ja epäspesifisyytensä 

vuoksi tekstilajiltaan ei-fiktiivisten aineistojen asiatyylisistä teksteistä (Saukkonen 

2001: 159). KS-aineistoni koostuu kaunokirjallisista teksteistä, ja tekstit ovat proosa-

muotoista romaaniaineistoa. Saukkonen (2003: 7) toteaa, että kaunokirjalliset tekstit 

ovat tietynlaisia kertomuksia ja tarinoita, joilla ei tarvitse olla minkäänlaista suoraa suh-

detta ulkoiseen maailmaan. Tarina on sepitteellinen ja fiktiivinen kuva, joka on tietoi-

sesti formuloitu siten, että se edustaa tarkoitettua abstraktia ajatusmaailmaa. Saukkosen 

mukaan kaunokirjallisen kertomuksen ylimmät elementit ovat seuraavat: kertomus ja 

sen arviointi, tilanne, tapahtumat ja niiden arviointi, komplikaatio tai toiminta sekä rat-

kaisu. Shoren (2014: 38) mukaan kaunokirjallisten tekstien päämäärä on esteettisyys, 

houkuttelevuus ja viihdyttävyys.  

 

ICLFI on monitekstilajinen korpus, ja se sisältää useita sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä 

tekstilajeja (Jantunen 2011: 89). Université Catholique de Louvainin korpustutkimuksen 

keskuksen (Centre for English Corpus Linguistics) korpuskartastossa ICLFI-korpuksen 

tekstilajeja kuvataan suomenoppijoiden spontaanisti tuottamiksi teksteiksi, jotka on tuo-

tettu kielen oppimistilanteissa (Goosens & Granger 2014). Aineistolle on ominaista, että 

tekstit on tuotettu joko harjoitustöinä tai kokeina ja tehtävänannot ovat opettajan määrit-

telemiä. Jantunen toteaa, että monitekstilajinen korpus antaa kielivariantista kattavam-

man kuvan kuin yksitekstilajinen. Tulokset, joita saadaan yksilajista korpusta analysoi-

malla, voivat kertoa enemmän kyseisen tekstilajin piirteistä kuin oppijankielen ominais-

piirteistä. Toisaalta tekstilajien laaja kirjo luo haasteita tutkimukselle, jos tekstilajit 

eroavat toisistaan liikaa. (Jantunen 2011: 90.) ICLFI-aineiston tekstit on luokiteltu kuu-

luviksi seuraaviin tekstilajeihin: ei-fiktiiviset tekstit, joita ovat essee, referaatti, mielipi-

deteksti, uutinen, hakemus ja arvostelu, sekä fiktiiviset tekstit, joita ovat päiväkirja, ker-

tomus ja kirje. ICLFI-EIF-aineistoni koostuu ei-fiktiivisestä aineistosta ja ICLFI-F-

aineisto fiktiivisestä aineistosta. 
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5. SANOA-VERBIN SYNTAKSIA JA SEMANTIIKKAA 

 

Tutkimusta tehdessäni perehdyn sanoa-verbin tyypillisiin täydennyksiin ja verbin se-

mantiikkaan. Ison suomen kieliopin (2004 § 444) mukaan kaikissa tekstilajeissa tavalli-

sin verbi on olla ja erittäin yleisiä teksteissä ovat myös verbit tulla, tehdä, pitää, jäädä 

ja sanoa. Prototyyppisesti verbi sanoa ilmaisee elollisen tekijän toimintaa. Sanoa-verbi 

kuuluu dynaamisiin verbeihin, joilla kuvataan muutosta. Kommunikaatioverbinä sanoa-

verbillä on sekä konkreettisten että mentaalisten verbien piirteitä. Kommunikaatioverbit 

saavat yleensä täydennyksekseen joko lauseen tai infiniittisen lausekkeen. (ISK 2004 § 

445.) 

 

Sanoa-verbin perusmerkitys on ilmaista jotakin sanoin puhumalla, mutta sillä on useita 

tätä tarkempia merkityksiä, joista yksi on nimenomaan sanojen, äänteiden ja lauseiden 

lausuminen ääneen. Sanoa-verbiä voidaan käyttää myös, kun jotakin nimitetään joksikin 

esimerkiksi yhteydessä Sano minua Pekaksi! Verbillä on adverbistä käyttöä ehdotusta 

tai oletusta ilmaisevissa rakenteissa Sanotaan, että nähdään huomenna. Sovittuna tai 

päätettynä asiaa voidaan pitää, jos ilmaistaan jonkin olevan sanottu. Murteellisesti ja 

arkikielessä sanaa käytetään tarkoittamisen ja merkitsemisen yhteydessä Tahtoo sanoa, 

että tapaamme huomenna tai merkityksettömänä lisäyksenä, kuten Tavataan huomenna, 

sano. (KS s.v. sanoa.) 

 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan sanoa on synonyyminen sanojen puhua, lausua, ker-

toa, mainita ja virkkaa kanssa (KS s.v. sanoa). Käytännössä vain harvat ilmaisut ovat 

keskenään täysin synonyymisiä, ja Siro toteaakin, ettei olemassa ole kahta sanaa, joilla 

olisi täysin sama merkitys (ISK 2004 Määritelmät; Siro 1949: 18). Verbissä sanoa pää-

paino on toiminnan tuloksessa, ja joku sanoo aina jotakin määrättyä. Puhua-verbi osoit-

taa ennen kaikkea toimintaa, kuten esimerkissä puhua jotakin kieltä. Jutella on Siron 

mukaan lähellä sanan puhua merkitystä, mutta juttelemisessa kyse on kahden tai use-

amman henkilön välisestä toiminnasta, kun puhua tarkoittaa ainoastaan yhden henkilön 

toimintaa. Kertoa-verbi sijoittuu merkitykseltään sanomisen ja puhumisen välimaas-

toon, jos kyseessä on jonkun tapahtuman esittäminen. (Siro 1949: 18–19.) Kielitoimis-

ton sanakirjan mukaan verbin lausua merkitys on ilmaista jotakin sanoin, varsinkin 

suullisesti, mutta lausua merkitsee myös ääntämistä ja artikulointia, jotka eivät kuulu 

verbin sanoa merkitysalueeseen (KS s.v. lausua). Mainita-verbin merkitys liittyy mah-
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dollisesti lyhyen tiedon tai ilmoituksen antamiseen (KS s.v. mainita). Virkkaa-verbi 

eroaa sanoa-verbistä erityisesti esiintymiskontekstinsa perusteella, koska sana on nyky-

kielessä lähinnä ylätyylinen. Sen merkitys määritellään kuitenkin verbien sanoa, lausua 

ja lausahtaa kautta. (KS s.v. virkkaa.) Lisäksi Siro (1949: 18) toteaa, että verbiä virkkaa 

käytetään lähes yksinomaan kielteisissä yhteyksissä.  

 

Sanoa-verbi kuuluu sanomisverbeihin, jotka taas ovat puheaktiverbejä, joilla esitetään 

tosi tai epätosi väite jostakin tapahtumasta. Sanomisverbit voidaan jaotella joko myön-

täviin, kieltäviin ja käskeviin tai affirmatiivisiin (sanoa, kertoa), performatiiveihin (ris-

tiä), arvioiviin (syyttää), ilmaiseviin (myöntää) ja sitoutuviin (luvata). Lisäksi sanomis-

verbeillä voidaan tehdä ero sen mukaan, onko informaation kulku tilanteessa yksisuun-

taista vai interaktiivista. Pajusen mukaan affirmatiiviset puheaktiverbit ovat tavallisim-

pia sanomisverbejä ja ne voidaan jakaa sanomis- ja kertomisverbeihin. Sanomisverbillä 

raportoidaan yleensä yksittäisistä asiantiloista, kun kertomistilanteessa taas on kyse ta-

pahtumasarjojen raportoinnista. Kertomisverbit saavat sanomisverbejä useammin aihe-

määritteen, kuten kertoa tarina. (Pajunen 2001: 344–345.)  

 

 

5.1. Valenssi 

 

Verbi muodostaa lauseen täydennyksineen, ja valenssilla tarkoitetaan sanan kykyä saada 

oheensa tiettyjä pakollisia seuralaisia, joiden lisäksi lauseessa voi toki olla muitakin 

vapaaehtoisia jäseniä (ISK 2004 § 446). Verbejä, jotka saavat täydennykseen vain sub-

jektin, sekä verbejä, jotka saavat subjektin ja adverbiaalitäydennyksen mutteivät objek-

tia, kutsutaan intransitiivisiksi (ISK 2004 § 459). Transitiiviset verbit saavat subjektin 

lisäksi objektitäydennyksen sekä mahdollisesti adverbiaalitäydennyksen (ISK 2004 § 

461).  

 

Siron (1949: 19) mukaan lähes synonyymiset verbit voivat erota toisistaan sen perus-

teella, missä asemassa ne toimivat lauseessa. Verbi sanoa on Siron mukaan säännölli-

sesti transitiivinen ja jos se saa sanaobjektin, se on tavallisesti totaaliobjekti. Sanoa-

verbin objekti voi olla pronomini tai leksikaalinen, kuten Mitä sanoit? tai Hän sanoi 

totuuden. Verbin transitiivisuus on kuitenkin vähemmän ilmeistä, kun sanoa liittyy ritu-

aaliseen tervehdykseen, kuten Hän sanoi päivää. Myös lauseobjektin objektimaisuus on 
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vähäistä, ja johtolauseen edellä olevalla sitaatilla on vähiten objektin piirteitä: - Hei, 

sanoi Pekka. Riippumatta johtolauseen ja referaatin kieliopillisesta suhteesta referaatti 

on semanttisesti osa sanoa-verbin valenssia, ja sanoa vaatii ympärilleen subjektin lisäk-

si vähintään ilmauksen, joka kertoo puheen sisällöstä. Ilmaus Hän sanoi ilman sitä seu-

raavaa puheen sisältöä kuvaavaa ilmausta täydentyy tekstiyhteyden perusteella. (ISK 

2004 § 488.) Sanoa-verbiä ei siis voi luokitella puhtaaksi transitiivi- tai intransitiiviver-

biksi, koska se esiintyy lauseissa vaihtelevien täydennysten kanssa. Munron (1982: 316) 

mukaan sama kieliopillinen ilmiö on havaittavissa monissa kielissä ja se johtuu siitä, 

että puhumisella on erityinen asema ihmisen persoonan ja aikeiden kuvaamisessa.  

 

Puhua-verbi on Siron (1949: 19) mukaan taas usein intransitiivinen (Pekka vain puhui) 

tai saa objektikseen partitiivimuotoisen substantiivin (Pekka puhui englantia). Kertoa-

verbiä on muodollisesti vaikea erottaa muista puhumista merkitsevistä verbeistä, koska 

se esiintyy sekä intransitiivisena että transitiivisena, ja saa välillä objektikseen kokonai-

sen lauseen. 

 

 

5.2. Sanoa-verbin täydennysympäristö 

 

Verbit ovat usein monimerkityksisiä, joten verbin merkitys riippuu sen täydennysympä-

ristöstä. Sanoa-verbiä voidaan pitää merkitykseltään joustavana, jolloin sen eri täyden-

nysympäristöt nostavat esiin merkityksen eri puolia. (ISK 2004 § 449.) Sinclair (1991: 

110) ja Ellis (2008: 2) toteavatkin, että kielenkäyttäjä tunnistaa sanan merkityksen ja 

kieliopillisen roolin vasta sanan leksikaalisen kotekstin avulla. Systemaattisina verbiin 

liittyvät täydennykset muodostavat konstruktioita, joita Iso suomen kielioppi kutsuu 

täydennysmuoteiksi (ISK 2004 § 449). Itse käytän konstruktioista nimityksiä täydenny-

sympäristö tai rakenne, koska en näe konstruktioita ulkoasaneltuina muotteina, vaan 

korostan sitä, että konstruktio syntyy vasta systemaattisen käytön perusteella.  

 

Kommunikaatiotilanteen roolit ovat puhuja, puhuteltava, aihe ja sisältö (ISK 2004 § 

483) tai Pajusen (2001: 345) mukaan puhuja, kuulija ja viesti ja/tai aihe. Tilanteen pu-

huja edustuu syntaksissa subjektina, puhuteltava (kuulija) yleensä habitiivisena adverbi-

aalina, sisältö (viesti) lauseena ja aihe elatiivimuotoisena adverbiaalina. Eri kommuni-

kaatioverbit suosivat täydennyksiä eri tavoin, ja ne kaikki esiintyvät harvoin samassa 
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lauseessa. (ISK 2004 § 483.) Esimerkkilauseessa (1) esiintyvät kuitenkin kaikki kom-

munikaatiotilanteen roolit (ISK 2004 § 483): 

 

(1) Pekka sanoi Villelle Elsasta, että tämä on vanhentunut. 

         (puhuja)(verbi)(puhuteltava)(aihe)                 (sisältö) 

 

Koska kaikki roolit eivät aina esiinny kommunikaatiotilanteessa, olen jakanut tutkimuk-

sessani sanoa-verbin täydennykset viiteen erilaiseen täydennysalueeseen, jotka ovat 

nähtävissä taulukosta 4 (ISK 2004 § 483; KS s.v. sanoa). Esimerkit ovat tutkimusaineis-

tostani.  

 

TAULUKKO 4. Sanoa-verbin täydennysympäristöt. 

 

  

Täydennysympäristö 

 

 

Aineistoesimerkki 

1 sanoa jotakin Siksi en voi sanoa, että minulla koskaan todella oli 

kulttuurishokki. (ICLFI: VE0203j
4
) 

2 sanoa jostakin (jotakin)  En sano siitä pikkuasiasta seuraavan kerran. 

(ICLFI: PU0015g) 

3 sanoa jollekulle jotakin Sano äidillesi, että hän on maailman parhain keit-

täjä. (ICLFI: TS009d) 

4 sanoa jollekulle jostakin (jota-

kin) 

Jos rakastat ihmistä, sinun tulee alati sanoa hä-

nelle tästä. (ICLFI: VE0161) 

5 sanoa joksikin Suomalaisia tässä suhteessa voisin sanoa ilmettö-

mäksi ihmisiksi. (ICLFI: VE0095d) 

 

Täydennysympäristössä 1) sanoa jotakin tulevat esiin sekä tilanteen puhuja että sisältö. 

Rakenteeltaan ympäristö on transitiivinen, jolloin puhuja edustuu syntaksissa subjektina 

ja sisältö objektina. Objektisisältö voi olla rakenteeltaan joko sanaobjekti, kuten esimer-

kissä 2, sivulause, kuten esimerkissä 3 tai kysymyslause, kuten esimerkissä 4. 

  

(2) Nyt, sanoo Tyyne. (ICLFI-C: VE0165) 

(3) Artiikkelissa sanotaan, että Iranin ja Venäjän välit ovat viime aikoina viilenty-

neet melkoisesti. (ICLFI-B: VE0093b) 

(4) On vaikea sanoa, mikä on lempifilmini. (ICLFI-C: SA0048) 

                                                 
4
 Koodissa ICLFI tarkoittaa Kansainvälistä oppijansuomen korpusta, kirjainyhdistelmä yksilöi kirjoittajan 

äidinkielen (VE=venäjä, PU=puola, TS=tšekki, KI=kiina, VI=viro, RU=ruotsi, SA=saksa, HO=hollanti ja 

UN=unkari), numerosarja kirjoittajan ja pienikirjain tekstin. 
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Lisäksi objektisisältö voi olla myös sama- tai erisubjektinen partisiippirakenne. (Paju-

nen 2001: 346.)  

 

Täydennysympäristöjä 2) sanoa jostakin (jotakin), 3) sanoa jollekulle jotakin ja 4) sa-

noa jollekulle jostakin (jotakin) voi pitää ympäristön sanoa jotakin alaryhminä. Näissä 

ympäristöissä kommunikaatiotilannetta tarkennetaan verrattuna täydennysympäristöön 

sanoa jotakin. Lauseympäristö tuo esille puhuteltavan, aiheen tai molemmat. Ympäristö 

sanoa jostakin (jotakin) nostaa tilanteeseen elatiivimuotoisen adverbiaalilla ilmaistun 

aiheen (en sano siitä pikkuasiasta). Aiheen tehtävänä on tällöin kertoa, mistä puhutaan. 

Sanoa jollekulle jotakin taas kertoo tilanteessa adverbiaalisen puhuteltavan, joka on 

allatiivissa (sano äidillesi). Täydennysympäristössä sanoa jollekulle jostakin on kaksi 

adverbiaalitäydennystä eli elatiivimuotoinen aihe ja allatiivimuotoinen puhuteltava. 

Täydennysympäristö sanoa jollekulle jostakin jotakin on periaatteessa mahdollinen, 

mutta käytössä hyvin harvinainen. Aineistossani ei ole tapauksia, joita voisi luokitella 

tämän rakenteen alle, mutta esimerkki ympäristön käytöstä on esitetty esimerkissä 1.  

 

5) Sanoa joksikin eroaa merkitykseltään edellisistä. Translatiivimuotoinen sanoa-verbin 

täydennys kertoo verbin merkityksestä, ja sanoa saa tällöin nimittämistä tarkoittavan 

merkityksen (Pajunen 2001: 346). 
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6. SANOA-VERBI FRASEOLOGISENA YKSIKKÖNÄ 

 

Tässä luvussa tavoitteenani on selvittää, mistä aineistojen väliset erot johtuvat, ja vasta-

ta kysymykseen, liittyykö aineistojen välinen variaatio enemmän kielenosaamisen ta-

soon vai tekstilajien välisiin eroihin. Kiinnitän erityistä huomiota morfologiseen pri-

mingiin, minkä lisäksi kartoitan ilmauksen kotekstuaalisia piirteitä tutkimalla verbin 

täydennysympäristöä. 

 

Vaikka tutkimuskysymykseni eivät ohjaakaan työtäni varsinaisen virheanalyysin puolel-

le, kartoitan aluksi aineistossa esiintyvät virheet, koska ne vaikuttavat analyysin tulok-

siin. Tässä luvussa tarkoituksenani on kuvata sanoa-verbin käyttöä eri aineistoissa ja 

tuoda esiin aineistojen välistä variaatiota. Tutkimuksessa käytettävien aineistojen vertai-

lusuhteet on esitetty kuviossa 2. Käyn aluksi aineistoista läpi sanoa-verbin sananmuo-

dot, minkä jälkeen vertailen aineistoja keskenään. Tämän jälkeen käyn läpi käytetyt 

täydennysympäristöt, ja toteutan tässäkin vaiheessa vertailua kuvion 2 mukaan. Luvussa 

6 painottuu nimenomaan tutkimuksen kvantitatiivinen näkökulma, ja luvussa 7. Tulos-

ten kokoava tarkastelu ja selittäminen keskityn kvalitatiivisesti selvittämään aineistojen 

välisten erojen syitä.  

 

Analyysiosioissa kaikki taivutusmuodot sisältävä abstraktio eli lemma on merkitty kapi-

teelein, kuten SANOA. Yksittäiset sananmuodot olen merkinnyt kursiivilla, kuten sanoa 

ja sanoi.  
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  Vertailu 3: tekstilaji 

 

 
 

     Vertailu 4: tekstilaji 

 

 
 

Natiiviaineisto              Oppijankieliaineisto 

 

     Vertailu 2: natiivikieli ja oppijankieli                                                 

 

 

 

 

                       

  

 

  

                             Vertailu 5: tekstilaji 

 

 

Kuvio 2. Aineistojen vertailusuhteet. 

 

Aluksi pyrin vastamaan tutkimuskysymykseeni, miten sananmuotojen käyttö varioi kie-

lenosaamisen taitotasojen välillä. Tarkastelen fraseologian sanastollisia ja semanttisia 

piirteitä tutkimalla sanoa-verbin ydintä oppijankielen taitotasoilla B (ICLFI-B) ja C 

(ICLFI-C), ja vertailen aineistoja keskenään (vertailu 1). Kartoitettuani sekä natiivikie-

len että oppijankielen sanoa-verbin erilaiset sananmuodot pääsen käsiksi tutkimusky-

symykseen, miten sananmuotojen käyttö varioi natiivikielen ja oppijankielen välillä 

(vertailu 2). Grangerin (2002: 9) mukaan tämä onkin oleellinen tutkimusasetelma CIA-

tutkimuksessa.  

 

Vertailemalla sanoa-verbin eri sananmuotojen käyttöä neljästä aineistosta, jotka eroavat 

toisistaan tekstilajinsa perusteella, pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini, miten kie-

lenoppijoiden tekstilajin ominaispiirteet vastaavat natiivikieltä sananmuotojen käytön 

osalta sekä, miten sananmuotojen käyttö varioi eri tekstilajien välillä (vertailut 3, 4 & 

5). Vertailen kahta ei-fiktiivistä aineistoa (CSC & ICLFI-EIF) sekä toisiinsa että kah-

teen fiktiiviseen aineistoon (KS & ICLFI-F), joita vertailen myös keskenään. 

 

 

KS-

aineisto 

CSC-

aineisto 

          Vertailu 1: taitotaso 

 

 
 

ICLFI-

B- ai-

neisto 

ICLFI-

C-

aineisto 

ICLFI- 

F-

aineisto 

ICLFI-

EIF-

aineisto 
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Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkin sanoa-verbin semantiikkaa ja pyrin vastaamaan 

tutkimuskysymykseen, kuinka natiivit kielenkäyttäjät ja suomenoppijat käyttävät raken-

teita, joissa sanoa esiintyy, ja täydennyksiä, joita verbi saa. Käyn ensin läpi sanoa-

verbin ytimet kotekstissaan, ja ryhmittelen kotekstit täydennysympäristönsä mukaan. 

Olen koodannut täydennysympäristöt lauseenjäsenten mukaan ja lisännyt koodiin tarvit-

taessa tiedon sanan sijamuodosta. Täydennysympäristöt ovat: 

 

- SANOA <OBJEKTI> 

- SANOA <ADVERBIAALI (ELATIIVI) (+ OBJEKTI)> 

- SANOA <ADVERBIAALI (ALLATIIVI) + OBJEKTI> 

- SANOA <ADVERBIAALI (ALLATIIVI) + ADVERBIAALI (ELATIIVI) (+ 

OBJEKTI)> 

- SANOA <ADVERBIAALI (TRANSLATIIVI)>. 

 

Vertailen keskenään oppijankielen taitotasojen B ja C aineistoja (vertailu 1) sekä natii-

viaineistoa ja oppijankielen aineistoa (vertailu 2), ja pyrin selvittämään sitä, kuinka 

suomenoppijat hallitsevat rakenteet, joissa sanoa esiintyy, ja täydennykset, joita se saa. 

Kartoitettuani sekä natiivi- että oppijankielen aineistot keskityn eri tekstilajien väliseen 

vertailuun ja pyrin vastamaan kysymyksiin, miten kielenoppijoiden tekstilajin ominais-

piirteet vastaavat natiivikieltä täydennysympäristöjen käytön osalta sekä, miten täyden-

nysympäristöjen kirjo varioi eri tekstilajien välillä (vertailut 3, 4 & 5). 

 

Aineistojen vertailuissa käytän lähinnä muotojen frekvenssejä ja niiden prosentuaalisia 

osuuksia, mutta joissakin tapauksissa testaan prosenttilukujen erojen merkitsevyyttä 

lisäksi z-testillä. Z-testin ilmoittamat z-arvo ja p-arvo on merkitty alaviitteiksi. Z-arvo 

tarkoittaa tilastollisesti määritettyä suuretta, josta p-arvo lasketaan. Mikään poikkeama 

nollahypoteesista ei ole merkitsevä, jos se selittyy satunnaisvaihtelulla, joten p-arvo 

ilmoittaa riskitason, joka on satunnaisvaihtelun todennäköisyys. Mitä pienempi p-arvo 

on, sitä epätodennäköisempää on myös tuloksen selittyminen satunnaisvaihtelulla. (Ant-

tila 1998.) Olen käyttänyt seuraavia arvoja analyysin riskiarvoina (Anttila 1998; Stang-

room 2014): 

 

- jos p-arvo on 0,05−0,10  suuntaa antava tulos  

- jos p-arvo on 0,01−0,05  tilastollisesti melkein merkitsevä tulos   



39 

 

- jos p-arvo on 0,001−0,01 tilastollisesti merkitsevä tulos  

- jos p-arvo on < 0,001 tilastollisesti erittäin merkitsevä tulos.  

 

 

6.1. Morfofonologiset virheet aineistossa 

 

Martinin mukaan kielenoppimisen tavoitteena ei pidetä kohdekielen täydellistä hallin-

taa, vaan tavoitteet liittyvät tätä enemmän kielitaidon toiminnallisiin osa-alueisiin. Mar-

tin kuitenkin toteaa, että virheet ovat osa oppimista. Vaikka nykytutkimus harvoin läh-

teekään liikkeelle virheistä, käsitettä on uskallettava käyttää, koska virheet ovat osa kie-

lenoppijan ja kielentutkijan arkea. Oppijankielen virheet johtuvat usein lähdekielen ne-

gatiivisesta vaikutuksesta oppijan mielessä. Toinen keskeinen tekijä on oppijan puut-

teellinen tieto kohdekielen ilmiöistä tai havaittujen säännönmukaisuuksien liiallinen 

yleistäminen. Toki kielenoppijan virheet voivat johtua samoista syistä kuin muidenkin 

kielenkäyttäjien: lipsahduksia sattuu kielenkäytössä varsinkin, jos huomiokyky tai jon-

kin muistialueen kapasiteetti ei riitä kielen prosessointiin. (Martin 2009: 324–325.) 

 

Vaikka tutkimuskysymykseni eivät nostakaan erikseen esiin aineistossa esiintyviä vir-

heellisiä muotoja, kartoitan virheelliset muodot käydessäni läpi lemman SANOA sa-

nanmuodot eri aineistoista. Selkeyden vuoksi olen taulukoinut sananmuodot kirjoi-

tusasunsa mukaan, ja tulkinnut saneen merkityksen sen kotekstin perusteella (liitteet 

1−7). Tällöin en toki voi olla täysin varma, pääsenkö käsiksi merkitykseen, jota kie-

lenoppija on ilmauksellaan tarkoittanut. Koska tutkimukseni tavoitteena ei kuitenkaan 

ole oppijankielen virheiden kuvaaminen, tyydyin luokittelussani tähän ratkaisuun. Ai-

neistojen virheelliset muodot on merkitty taulukoihin (liitteet 1−7) siten, että aluksi sa-

nanmuoto on kirjoitettu grafeemi grafeemilta juuri niin kuin kirjoittaja on sen tuottanut. 

Sane, jota oletan kirjoittajan tarkoittaneen, on merkitty sulkeisiin. Esimerkiksi sanos 

(ʼsanoiʼ: 2) tarkoittaa, että aineistossa on käytetty kaksi kertaa virheellisesti muotoa 

sanos saneen sanoi merkityksessä.  

 

Täydennysympäristöjä tutkiessani en ole varsinaisesti tarkastellut virheellistä käyttöä, 

koska virheiden toteamiseksi olisi ilmausta ympäröivään tekstikontekstiin tutustuttava 

nykytutkimustani laajemmin. On siis mahdollista, että kielentuottajat ovat tehneet täy-
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dennysympäristöjen käytössä virheitä, joita en ole ilmauksen lähikotekstia tutkiessani 

huomioinut lainkaan.  

 

Oleellisia eroja natiiviaineiston ja oppijankielen aineiston välillä ovat kuitenkin nimen-

omaan virheellisten sananmuotojen käyttö ja morfofonologiset virheet sanan taivutuk-

sessa. Morfofonologisia virheitä on natiiviaineistossa kuudessa tapauksessa. CSC-

aineistossa sananmuotoa sanooo käytetään kerran merkityksessä ʼsanooʼ ja puhekielistä 

sanos-muotoa kahdesti sananmuodon ʼsanoiʼ merkityksessä (liite 1). Tämän sananva-

linnan yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että sananvalinta sanos liittyy kummassa-

kin tapauksessa esimerkin 5 kaltaiseen kontekstiin.  

 

(5) Kui, sanos Aku on murrebuumin uusin todiste. (CSC: hasa1999
5
) 

 

Sanos-muoto on siis osa murteellisen Aku Ankka -teoksen (Lehto, V-P: 1999) nimeä, 

jolloin sananmuodon valinta on toki tietoista. Olen kuitenkin luokitellut valinnan vir-

heeksi. Myös muut aineistojen virheet voisivat periaatteessa selittyä sananmuodon va-

linnan tarkoituksenmukaisuudella, mikä ei aina ole pääteltävissä tekstuaalisesta lähiko-

tekstista. KS-aineistossa virheellisiä muotoja on kolme, joista muotoa sanois käytetään 

kaksi kertaa merkityksessä ʼsanoisiʼ ja muotoa sanonu kerran muodon ʼsanonutʼ sijaan 

(liite 2). Virheellisten muotojen osuus natiiviaineistosta on siis 0,2 prosenttia. CSC-

aineistossa virheellisen muodon esiintyvyys on 0,1 prosenttia ja KS-aineistossa 0,3 pro-

senttia. Natiiviaineiston virheille on kuitenkin tyypillistä, että ne voidaan tulkita kirjoi-

tusvirheiksi tai lipsahduksiksi, mistä kertoo esimerkiksi useassa tapauksessa sanan vii-

meisen grafeemin puuttuminen.  

 

ICLFI-aineistossa virheellisiä muotoja on yhteensä 52, joka on 2,4 prosenttia aineiston 

tapauksista (liite 7). Oppijankielen aineistossa ero kielenosaamisen taitotasojen välillä 

on kuitenkin selvä ja tilastollisesti melkein merkitsevä
6
. ICLFI-B-aineistossa virheellisiä 

muotoja on 50, jolloin niiden esiintyvyys on 2,7 prosenttia (liite 3). ICLFI-C-aineistossa 

esiintyy ainoastaan kaksi virheellistä muotoa, jotka on esitetty esimerkeissä 6 ja 7. Vir-

heelliset muodot edustavat ICLFI-C-aineiston tapauksista 0,6:ta prosenttia (liite 4).  

 

                                                 
5
 Koodissa CSC tarkoittaa lehtitekstiaineistoa. Merkkiyhdistelmä yksilöi lehden. 

6
 ICLFI-B vs. ICLFI-C z = 2,247 (p < 0,024) 



41 

 

(6) Hän sano, että hän kannattaa naisen rakkauden vapautta. (ICLFI-C: KI0012) 

(7) Uralilaiset kielet niputetaan usein yhteen altalaisten kanssa sanottamalla, että 

molemmat ovat tyypillisiä esimerkkejä agglutinoivista kieliryhmistä. (ICLFI-C: 

PU0005q) 

 

Eniten virheitä tehdään luonnollisesti sananmuodoissa, jotka esiintyvät aineistossa taa-

jaan. Tyypillisin virhe on indikatiivin sano käyttäminen yksikön kolmannen persoonan 

imperfektimuodon sanoi merkityksessä, kuten esimerkeissä 8 ja 9.  

 

(8) Guidi sano, että tässä oli Svalbardin ensimmäinen kaivos. (ICLFI-B: RU0018m) 

(9) Kaarina sano, että hän elää huomisessa. (ICLFI-B: VI0344) 

 

ICLFI-B-aineistossa muotoa sano käytetään virheellisesti muodon ʼsanoiʼ merkitykses-

sä 21 tapauksessa. ICLFI-C-aineistossa esiintyy yksi tämänkaltainen virhe. Ilmiö lienee 

puhekielen vaikutusta, koska puhutussa kielessä muoto sanoi lyhenee usein muotoon 

sano. Mantila (2004: 325–326) luokitteleekin i:n loppuheiton yleiseksi ja neutraaliksi 

puhekielisyydeksi. Tällä hän tarkoittaa piirrettä, joka ei juurikaan varioi iän tai sukupuo-

len mukaan ja joka on tunnettu kaikkialla Suomessa sekä alueellisesti että sosiaalisesti. 

Muun muassa Mikkonen (2008: 100) ja Maijanen (2008: 132) ovat tutkineet suomenop-

pijoiden puhekielen oppimista ja käyttöä ja havainneet, että kielenoppijat käyttävät i:n 

loppuheittoisia muotoja erityisesti lukusanojen yhteydessä, mutta myös imperfektimuo-

doissa. Mikkosen ja Maijasen informantit ovat kuitenkin suomi toisena kielenä -

oppijoita ja näin lähempänä puhekielistä tuotosta kuin aineistoni tuottajat.  

 

Sananmuoto sanoi on ICLFI-B-aineiston yleisin, ja sen käytössä on tehty runsaasti vir-

heitä. Sananmuotoa sanoi käytetään kaksi kertaa merkityksessä ʼsanonutʼ ja kahdesti 

merkityksessä ʼsanoinʼ. A-infinitiivimuoto sanoa on aineiston toiseksi yleisin muoto, ja 

sitä käytetään myös useissa virheellisissä merkityksissä, kuten ʼsanoʼ, ʼsanomaanʼ, 

ʼsanooʼ ja ʼsanotaanʼ. Myös muoto sanoo on kielenkäyttäjille ongelmallinen, ja sitä 

käytetään muun muassa merkityksissä ʼsanoʼ, ʼ sanoaʼ ja ʼsanovatʼ.  

 

Haapalan (2008: 67) tutkimuksessa tuli esiin, että tyypillinen virhe oppijansuomessa on 

finiittimuotoisen verbin käyttö infiniittisen sijaan. Sama ilmiö on todettavissa myös 

omassa aineistossani. Tekstejä tuottaessaan ICLFI-B-aineiston tuottajat ovat tehneet 
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useita virheellisiä valintoja, joissa finiittimuotoista verbiä on käytetty infiniittisen sijaan, 

muun muassa muotoa sanoi merkityksessä ʼsanonutʼ sekä muotoa sanoa merkityksissä 

ʼsanomaanʼ ja ʼsanomastaʼ. 

 

Tyypillistä ICLFI-B-aineiston teksteissä on myös se, että infiniittiset muodot sekoittuvat 

toisiinsa tai niiden tuottamisessa tehdään virheitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi sana-

vartalon hahmottamisen ongelmiin. NUT-partisiippimuoto sanonut on teksteissä ylei-

nen, joten on odotuksenmukaista, että sen valinnassa ja oikeinkirjoituksessa on horjun-

taa. Sananmuotoja sanoi, sano, sanottu ja sanonyt käytetään kaikkia kerran merkityk-

sessä ʼsanonutʼ. Sanonut-muotoa käytetään kerran virheellisesti merkityksessä 

ʼsanotutʼ. Myös E-infinitiivin sanoessaan muodostaminen on tuottanut kielenoppijoille 

ongelmia, ja se edustuu aineistossa ainoastaan virheellisinä muotoina sanoakseen ja 

sanova. Haapalan (2008: 67) mukaan vaikuttaa siltä, että infiniittisen muodon käyttämi-

nen finiittisen muodon sijaan, kuten esimerkissä minä olla suomalainen, on harvinaista. 

ICLFI-B-aineistossa tämäntyyppistä virhettä edustaa sananmuodon sanottya käyttö 

merkityksessä ʼsanooʼ.  

 

Erityisesti alemmalla kielitaidon tasolla olevat kielenoppijat tekevät virheitä infiniittis-

ten verbimuotojen käytössä, mikä on odotettu löydös, koska suomen kielessä nominaa-

listen verbimuotojen kirjo on laaja ja käyttö monipuolista (Herlin & Visapää 2005: 10, 

14). Siitonen ja Niemelä (2011: 271) ovat tutkineet suomen kielen oppimisprosessia 

pitkittäistutkimuksena. Heidän mukaansa kielenoppijat käyttävät partisiippi- ja infinitii-

virakenteita jo oppimisprosessin alkuvaiheessa mutta huomattavasti natiiveista koostu-

vaa verrokkiryhmää vähemmän. Siitosen ja Niemelän (2011: 263) tutkimustulosten mu-

kaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että infiniittisten muotojen käytön määrään vaikuttavat 

kielenoppimisen tasoa enemmän tehtävänanto ja tekstilaji.  

 

Aineistossani virheitä infiniittisten muotojen käytössä on muun muassa esimerkkien 10–

12 kaltaisissa tapauksissa.   

 

(10) Miksi kukaan ei ole sanottu hänelle, että on pari asioita, joita on kielletty sanoa 

tai tehdä? (ICLFI-B: PU0002d) 

(11) Toissapäivänä meillä oli keskustelu, jossa hän sanoakseen vironkielistä lauset-

ta, käytti saksan kieliopin mukaista muotoa. (ICLFI-B: VI0398) 
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(12) Lohikäärme sanottya pitävänsä lapsista. (ICLFI-B: PU0013i) 

 

Osa ICLFI-aineiston virheellisistä valinnoista on selvästi kirjoitus- tai lyöntivirheitä 

kuten natiiviaineistossakin. En toteuta tutkimuksessani täysimittaista virheanalyysia, 

koska virheanalyysissa virheitä tulisi niiden keräämisen lisäksi luokitella, selittää ja 

arvioida (Martin & Alanen 2011: 33–34). Analyysissani en ole kuitenkaan luokitellut 

virheitä niiden vakavuuden mukaan, joten löydöksenä voin todeta ainoastaan, että kie-

lenoppijat tekevät virheitä eniten kielitaidon tasolla B, ja virheiden määrä vähenee kieli-

taidon kohentuessa ja lähestyessä natiivikieltä. Havaintoni on myös eurooppalaisen vii-

tekehyksen mukainen, ja Opetushallituksen (2009) Kielitaidon kuvausasteikossa tode-

taankin, että kielenoppijoiden tekstien virheet vähenevät kielenoppimisprosessin myötä 

niin, että C-tasolla tuotetut tekstit ovat jo lähes virheettömiä. 

 

 

6.2. Lemman ydin 

 

Seuraavassa kiinnitän erityistä huomiota morfologiseen primingiin ja käyn läpi verbin 

ytimen eli sananmuodot lemmasta SANOA. Aluksi esittelen sananmuotojen esiintymi-

sen kahdessa tekstilajiltaan toisistaan eroavassa natiivikielen aineistossa (CSC: lehti-

tekstit ja KS: kaunokirjalliset tekstit), minkä jälkeen käyn läpi oppijankielen aineistot 

(ICLFI-B, ICLFI-C, ICLFI-EIF ja ICLFI-F). Tämän jälkeen vertailen aineistoja keske-

nään kuvion 2 mukaan.  

 

 

6.2.1. Lemman SANOA ydin natiivikielessä 

 

SANOA esiintyy CSC-aineistossani 2 939 kertaa 43:ssa eri sananmuodossa (liite 1). Ai-

neistolle on kuvaavaa, että kaksi yksikön kolmannen persoonan verbimuotoa edustaa 

valtaosaa aineiston saneista. Sanoo (akt., ind., prees., y. 3. p.) kattaa aineiston saneista 

noin puolet (49,5 %). Toiseksi yleisin muoto on sanoi (akt., ind., imperf., y. 3. p.), joka 

edustaa aineiston tapauksista 35,3:a prosenttia. Muita sananmuotoja on aineistossa 

huomattavasti vähemmän, ja kahden yleisimmän lisäksi ainoastaan neljän muodon pro-

senttiosuus aineistosta on yli yhden prosentin. A-infinitiivimuoto sanoa on aineiston 

kolmanneksi yleisin muoto, ja sen esiintyvyys on 4,2 prosenttia. Passiivin preesens sa-
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notaan, NUT-partisiippi sanonut ja sanovat (akt., ind., prees., m. 3. p.) edustavat kukin 

aineiston tapauksista hieman yli 1,5:tä prosenttia.  

 

KS-aineistossa SANOA esiintyy 1 087 kertaa ja eri sananmuotoja on 45 (liite 2). Aineis-

tossa yksi sananmuoto kattaa aineiston tapauksista valtaosan. Sananmuodon sanoi (akt., 

ind., imperf., y. 3. p.) esiintyvyys aineistossa on 54,5 prosenttia. Toinen yleinen sanan-

muoto on sanoin (akt., ind., imperf., y. 1. p.), joka edustaa aineiston saneista 15,6:ta 

prosenttia. NUT-partisiippimuoto sanonut esiintyy 8,5 prosentissa tapauksista ja A-

infinitiivi sanoa 7,2 prosentissa. Muita muotoja, jotka edustavat aineistosta yli yhden 

prosentin, ovat sano (akt., imp., prees., y. 2. p.) MA-infinitiivin illatiivi sanomaan sekä 

sanoo (akt., ind., prees., y. 3. p.).  

 

 

6.2.2. Lemman SANOA ydin oppijankielessä 

 

SANOA esiintyy ICLFI-B-aineistossa 1 869 kertaa 52:ssa eri sananmuodossa (liite 3). 

Sanoi (akt., ind., imperf., y. 3. p.) ja verbin perusmuoto eli A-infinitiivi sanoa ovat sel-

västi aineiston yleisimmät sananmuodot: kumpikin kattaa ICLFI-B-aineistosta noin nel-

jänneksen: sanoi 25,0 prosenttia ja sanoa 24,8 prosenttia. Kolmanneksi yleisin muoto 

on sanoo (akt., ind., prees., y. 3. p.), joka esiintyy 14,7 prosentissa aineiston tapauksista. 

Muita yleisiä muotoja ovat passiivin preesens sanotaan, joka edustaa aineiston tapauk-

sista 7,7:ää prosenttia, monikon kolmannen persoonan preesens sanovat, joka edustaa 

aineiston tapauksista noin 4,3:a prosenttia, ja yksikön toisen persoonan imperatiivin 

preesens sano, joka edustaa aineiston tapauksista 3,5:tä prosenttia. Muita sananmuotoja, 

joiden esiintyvyys aineistossa on yli yhden prosentin, ovat sanonut, sanoen, sanoivat, 

sanoin, sanon, sanottu, sanoisin ja sanottiin.  

  

ICLFI-B-aineistoa tarkastellessa on huomioitava, että kyseisessä aineistossa esiintyy 

aineistoista eniten myös virheellisiä muotoja. Viidentoista eri sananmuodon käytössä on 

horjuntaa, ja kielenoppijat ovat tehneet virheitä joko sananmuodon valinnassa tai oi-

keinkirjoituksessa (ks. 6.1. Morfofonologiset virheet aineistossa). 
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SANOA esiintyy ICLFI-C-aineistossa 324 kertaa, ja verbin eri sananmuotoja on 32 (liite 

4). A-infinitiivimuotoinen sanoa on aineiston yleisin sananmuoto ja kattaa aineiston 

tapauksista yli neljänneksen (26,9 %). Sanoo (akt., ind., prees., y. 3. p.) on toiseksi ylei-

sin muoto ja edustaa aineiston tapauksista 21,0:aa prosenttia. Sanoi (akt., ind., imperf., 

y. 3. p.) ja passiivin preesens sanotaan edustavat kumpikin aineiston tapauksista hiukan 

yli kymmentä prosenttia: sanoi 12,0:aa prosenttia ja sanotaan 10,2:ta prosenttia. E-

infinitiivin instruktiivi sanoen esiintyy aineistossa 21 kertaa ja edustaa aineistosta 6,5:tä 

prosenttia ja TU-partisiippi tai passiivimuoto sanottu 3,7:ää prosenttia. Muita sanan-

muotoja, joiden esiintyvyys aineistossa on yli yhden prosentin, ovat sanoisin, sanovat, 

sanoin, sanonut, sanottiin ja sano.  

 

ICLFI-EIF-aineistossa SANOA esiintyy 1 225 kertaa, ja eri sananmuotoja on 59 (liite 5). 

A-infinitiivi sanoa on aineiston yleisin tapaus, jonka esiintyvyys on 27,1 prosenttia. 

Sanoi (akt., ind., imperf., y. 3. p.), joka on aineiston toiseksi yleisin muoto, edustaa ai-

neiston tapauksista 16,0:aa prosenttia ja kolmanneksi yleisin muoto sanoo (akt., ind., 

prees., y. 3. p.) 13,0:aa prosenttia. Passiivimuoto sanotaan esiintyy myös taajaan aineis-

tossa, 10,9 prosentissa aineiston tapauksista. Muita muotoja, jotka edustavat aineiston 

tapauksista yli yhtä prosenttia, ovat sanovat, sanoen, sanottu, sano, sanoisin, sanoin, 

sanonut, sanoivat, sanottiin, sanon ja sanottuna. 

 

Fiktiivisten tekstien aineisto ICLFI-F koostuu 888 saneesta. Eri sananmuotoja aineistos-

sa on 44 (liite 6). Aineiston selvästi yleisin tapaus on sanoi (akt., ind., imperf., y. 3. p.), 

jonka esiintyvyys aineistossa on 32,9 prosenttia. Sanoa ja sanoo esiintyvät myös taajaan 

aineistossa, ja A-infinitiivimuodon sanoa esiintyvyys on 19,0 prosenttia ja muodon sa-

noo (akt., ind., prees., y. 3. p.) esiintyvyys 14,2 prosenttia. Muut sananmuodot ovat sel-

västi harvinaisempi, ja niistä yhdeksän kattaa aineiston tapauksista yli yhden prosentin. 

Kyseisiä muotoja ovat sanotaan, sano, sanovat, sanonut, sanoivat, sanoin, sanoen, sa-

nottu ja sanon.  
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6.2.3. Lemman SANOA sananmuodot oppijankielen eri taitotasoilla ja natiivikielessä 

 

Tarkastelen seuraavassa kielitaidon tason vaikutusta lemman SANOA käyttöön. Aluksi 

vertailen kahta oppijankielen taitotasoa aineistoista ICLFI-B ja ICLFI-C. Tämän jälkeen 

tarkastelen natiivikielen ja oppijankielen välisiä eroja. Saneiden frekvenssit ja prosentu-

aaliset osuudet on esitelty tarkasti liitteissä 1, 2, 5 ja 6. Aineistojen yleisimmät sanan-

muodot ovat nähtävissä taulukosta 5. 

 

TAULUKKO 5. Aineistojen kymmenen yleisintä sananmuotoa ja muotojen prosent-

tiosuudet aineistoissa. 

 

 

Natiiviaineisto 

 

 

Oppijankielen aineisto 

CSC KS ICLFI-B ICLFI-C 

sanoo 49,47 sanoi 54,46 sanoi  24,99 sanoa 26,85 

sanoi 35,32 sanoin 15,64 sanoa  24,77 sanoo 20,99 

sanoa 4,22 sanonut 8,46 sanoo  14,71 sanoi 12,04 

sanotaan 1,67 sanoa 7,18 sanotaan 7,71 sanotaan 10,19 

sanonut 1,60 sano 2,39 sanovat 4,33 sanoen 6,48 

sanovat 1,60 sanomaan 1,10 sano  3,53 sanottu 3,70 

sanoivat 0,85 sanoo 1,01 sanonut  2,52 sanoisin 2,78 

sanottiin 0,75 sanoit 0,92 sanoen  2,30 sanovat 1,85 

sanottu 0,61 sanoisi 0,83 sanoivat 2,30 sanoin 1,54 

sanomaan 0,64 sanon 0,74 sanoin  2,25 sanonut 1,54 

 

ICLFI-B-aineisto on sanemäärältään ICLFI-C-aineistoa huomattavasti laajempi (ICLFI-

B: 1 869 ja ICLFI-C: 324), joten on odotuksenmukaista, että SANOA esiintyy eri sa-

nanmuodoissa B-aineistossa C-aineistoa enemmän. ICLFI-B-aineistossa verbistä käyte-

tään 52:ta eri sananmuotoa ja ICLFI-C-aineistossa 32:ta. ICLFI-B-aineiston sananmuo-

tojen määrää kasvattavat myös verbin virheelliset muodot, jotka lasken omiksi sanan-

muodoikseen. Näitä ovat sanomako (ʼsanommekoʼ), sanonyt (ʼsanonutʼ), sanottya 

(ʼsanooʼ) ja sanova (ʼsanoessaanʼ). (ks. 6.1. Morfofonologiset virheet aineistossa.) 

 

ICLFI-B- ja ICLFI-C-aineistojen yleisimmissä sananmuodoissa on variaatiota aineisto-

jen välillä. Kummassakin aineistossa kolme yleisintä sananmuotoa ovat sanoi, sanoa ja 
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sanoo, mutta sananmuotojen keskinäinen järjestys yleisyyden mukaan vaihtelee. A-

infinitiivimuoto sanoa esiintyy molemmissa aineistossa lähes yhtä taajaan. Sanoa on 

ICLFI-C-aineiston yleisin muoto, jonka esiintyvyys on 26,9 prosenttia. ICLFI-B-

aineistossa sanoa on toiseksi yleisin muoto, ja sen esiintyvyys on 24,8 prosenttia.  

 

Yksikön kolmannen persoonan preesens- ja imperfektimuotojen välillä on jo hajontaa. 

Sananmuoto sanoo (akt., ind., prees., y. 3. p.) on ICLFI-C-aineiston toiseksi yleisin 

muoto, jonka esiintyvyys on 21,0 prosenttia. ICLFI-B-aineistossa sanoo-muotoa käyte-

tään 14,7 prosentissa aineiston tapauksista, jolloin sananmuodon esiintymisessä on tilas-

tollisesti merkitsevä
7
 ero aineistojen välillä.  

 

Myös imperfektimuodon sanoi käytössä on havaittavissa tilastollisesti erittäin merkitse-

vä ero
8
 aineistojen välillä. Sanoi edustaa ICLFI-B-aineistossa 25,0:aa prosenttia aineis-

ton saneista, kun ICLFI-C-aineistossa ainoastaan 12,0:aa prosenttia. Esimerkit kohdissa 

13–16 kuvaavat sananmuotojen sanoo ja sanoi tyypillistä käyttöä ICLFI-aineistossa. 

 

(13) Sir Henry sanoo, että julisteongelma voi ratkaista. (ICLFI-C: PU0027d) 

(14) Päähenkilö sanoo näkevänsä unia virtaavasta vedestä. (ICLFI-B:PU0001) 

(15) Lopuksi hän sanoi, että hän opiskelee eläintenhoitajaksi. (ICLFI-B: VE0200d) 

(16) Gerda sanoi setien menneen pois yöllä. (ICLFI-B: PU0010h) 

 

Edellisen perusteella voi siis todeta, että sananmuodolla sanoi on oppijankielen aineis-

ton sisällä tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä ICLFI-B-aineistossa ja sanan-

muodolla sanoo tilastollisesti merkitsevää ylikäyttöä ICLFI-C-aineistossa.  

 

Selkeä havainto B- ja C-aineistoja vertailtaessa on myös infiniittisten muotojen käytön 

variaatio aineistojen välillä. Jos aineistot suhteuttaa toisiinsa kokonsa mukaan, ICLFI-

C-aineistossa käytetään infiniittisiä muotoja ICLFI-B-aineistoa enemmän (liitteet 5−6). 

A-infinitiivi sanoa on molempien aineiston yleisin infinitiivimuoto, ja sen esiintyvyy-

dessä ei ole merkitsevää eroa aineistojen välillä. A-infinitiivin lisäksi aineistojen taa-

jimmat infinitiivimuodot ovat sanoen, sanonut ja sanottu. Esimerkit 17–18 kuvaavat 

sananmuotojen sanoen ja sanonut tyypillistä käyttöä. 

                                                 
7
 ICLFI-C vs. ICLFI-B z = 2,87 (p = 0,004) 

8
 ICLFI-B vs. ICLFI-C z = 5,107 (p < 0,0001) 
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(17) Ohimennen sanoen… minä en ymmärrä aivojani. (ICLFI-B: TS005i) 

(18) Kirjailija ei sanonut meille lääkärin iästään ja ulkonäöstään. (ICLFI-B: 

VE0143) 

 

E-infinitiivi sanoen on C-aineiston viidenneksi yleisin muoto ja edustaa aineiston sa-

neista 6,5:tä prosenttia. B-tasollakin sanoen-muotoa käytetään, mutta sen esiintymisti-

heys on ainoastaan 2,3 prosenttia. TU-partisiippi (tai passiivimuoto) sanottu edustaa C-

aineistosta 3,7:ää prosenttia ja B-aineistosta 1,4:ää prosenttia. NUT-partisiipin yksikön 

nominatiivissa (sanonut) ero onkin päinvastainen, ja C-aineistossa muoto esiintyy 1,5 

prosentissa tapauksista ja B-aineistossa 2,5 prosentissa. C-aineistossa esiintyvät myös 

infiniittiset muodot sanomatta, sanottava, sanoessa, sanomalla, sanottamalla 

(ʼsanomallaʼ), sanoneen, sanoneeni, sanoneet ja sanottuna. B-aineiston muita infiniitti-

siä muotoja ovat sanomatta, sanoakseni, sanottava, sanoakseen, sanomaan, sanottua, 

sanotut, sanoessaan, sanomasi, sanomia, sanonyt (ʼsanonutʼ), sanottavan, sanottya 

(ʼsanottuaʼ) ja sanova (ʼsanoessaanʼ). ICLFI-C-aineistossa infiniittisten muotojen pro-

senttiosuus kaikista aineiston tapauksista on ICLFI-B-aineistoa suurempi. Yksittäisiä 

infiniittisiä sananmuotoja taas on ICLFI-B-aineistossa C-aineistoa enemmän.  

 

Natiivikielen ja oppijankielen aineistoista kumpikaan ei ole täysin yhdenmukainen ko-

konaisuus, koska natiivikielen sisällä variaatiota aiheuttavat tekstilajien, sanomalehti-

tekstien ja kaunokirjallisuuden, erot. Oppijankielen aineistossa variaatiota aiheuttavat 

sekä tekstilajien väliset erot että tuotosten taitotaso, B tai C. Aineistojen tarkastelu na-

tiivikielen ja oppijankielen kokonaisuuksina on siten haastavaa. Muutamia yleisiä linjo-

ja aineistojen välisistä eroista voi silti vetää kiinnittämällä huomion seikkoihin, jotka 

ovat tyypillisiä nimenomaan molemmissa natiivikielen aineistoissa tai molemmissa op-

pijankielen aineistoissa.  

 

Selkeä ero oppijankielen aineiston ja natiiviaineiston välillä koskee sananmuotojen va-

linnassa tehtyjä morfofonologisia virheitä, joita käsittelen tarkemmin luvussa 6.1. Mor-

fofonologiset virheet aineistossa. ICLFI-B-aineistossa oikeinkirjoitusvirheitä tai virheel-

lisiä sananmuotoja on kaikista aineistoista eniten, kun ICLFI-C-aineistossa ja natiivikie-

len aineistoissa esiintyy vain muutamia yksittäisiä virheellisiä valintoja. Havainnoista 

voi siis päätellä, että kielenoppijat tekevät B-tasolla vielä runsaasti morfofonologisia 

virheitä. Edistyneellä kielitaidon tasolla (C) virheiden todennäköisyys vähenee ja kieli 
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lähestyy tältä osin natiivikieltä. Sekä C-tasolla että natiivikielessä esiintyvät virheet voi 

pääosin luokitella huolimattomuus- tai lyöntivirheiksi. 

 

Natiivi- ja oppijankielen välillä on havaittavissa ero, joka liittyy sananmuotojen variaa-

tioon. Oppijankielen aineistossa lemmaa SANOA käytetään natiivikieltä vaihtelevam-

missa sananmuodoissa. ICLFI-B-aineistossa eri sananmuotoja on 52, ICLFI-C-

aineistossa 32, CSC-aineistossa 43 ja KS-aineistossa 45. Osa oppijankielen aineiston 

sananmuotojen käytön kirjosta selittyy toki virheellisillä muodoilla, joita aineistossa on 

natiiviaineistoja enemmän.  

 

Natiivikielen aineistoille on tyypillistä, että aineiston kaksi yleisintä sananmuotoa katta-

vat aineiston tapauksista valtaosan. CSC-aineistossa kaksi yleisintä sananmuotoa (sanoo 

ja sanoi) kattavat aineiston tapauksista noin 85 prosenttia. KS-aineiston yleisin sanan-

muoto sanoi kattaa aineiston tapauksista yli puolet (54,5 %) ja toiseksikin yleisin muoto 

sanoin esiintyy aineistossa taajaan (15,6 %). ICLFI-aineistossa kaksi yleisintä sanan-

muotoa ovat sanoi ja sanoa, jotka kummatkin edustavat aineiston tapauksista noin 25:tä 

prosenttia. Kolmanneksi yleisin sananmuoto on sanoo, jonka esiintyvyys on 15,6 pro-

senttia.  

 

Yksittäisten sananmuotojen esiintyvyyseroja ei voi juurikaan tulkita natiivikielen ja 

oppijankielen välisiksi, koska variaatio on selkeää myös natiivaineistojen välillä. Ai-

neistoni perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että A-infinitiivin (sanoa) esiintymisvari-

aation voisi tulkita oppijankielen ja natiivikielen väliseksi. Sanoa on ICLFI-aineiston 

yleisin sananmuoto, jonka esiintyvyys aineistossa on 25,1 prosenttia. Molemmissa na-

tiiviaineistossa verbin perusmuotoa käytetään huomattavasti vähemmän. CSC-

aineistossa sanoa-muodon esiintyvyys on 4,2 prosenttia, mikä tarkoittaa tilastollisesti 

erittäin merkitsevää eroa
9
 ICLFI- ja CSC-aineistojen välillä. KS-aineistossa kyseistä 

muotoa käytetään 7,2 prosentissa aineiston tapauksista, jolloin ero ICLFI-aineistoon on 

18 prosenttiyksikköä, mikä on tilastollisesti erittäin merkitsevä ero
10

. Tilastollisesti sa-

noa-muodolla on siis erittäin merkitsevää ylikäyttöä ICLFI-aineistossa.   

 

                                                 
9
 ICLFI vs. CSC z = 21,887 (p < 0,0001) 

10
 ICLFI vs. KS z = 12,267 (p < 0,0001) 
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Muiden yleisten sananmuotojen yhteydessä variaatio vaikuttaa olevan tekstilajien välis-

tä. CSC-aineiston yleisin tapaus on sananmuoto sanoo, joka kattaa aineiston tapauksista 

noin puolet (49,5 %). ICLFI-aineistossa sananmuodon esiintyvyys on 15,6 prosenttia, ja 

KS-aineistossa kyseistä sananmuotoa käytetään ainoastaan 11 kertaa, jolloin se esiintyy 

aineiston tapauksista noin yhdessä prosentissa. Sananmuoto sanoi on sekä KS-aineiston 

että ICLFI-aineiston yleisin, ja se esiintyy taajaan kaikissa aineistoissa: KS-aineistosta 

se kattaa 54,5 prosenttia, ICLFI-aineistosta 23,1 prosenttia ja CSC-aineistosta 35,3 pro-

senttia.  

 

Sananmuodon sanotaan esiintyvyys ICLFI-B-aineistossa on 7,7 prosenttia ja ICLFI-C-

aineistossa 10,2 prosenttia. Natiiviaineistossa sananmuotoa käytetään huomattavasti 

vähemmän niin, että CSC-aineistosta se kattaa 1,7 prosenttia ja KS-aineistosta 0,6 pro-

senttia. ICLFI-aineistojen keskinäinen ero sananmuodon käytössä ei ole tilastollisesti 

merkitsevä
11

. ICLFI-C-aineistoa natiiviaineistoihin verrattaessa voi havaita, että sanan-

muodolla sanotaan on tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä kyseisessä aineistos-

sa
12

. ICLFI-B-aineiston ja natiiviaineiston välillä on myös tilastollisesti merkitsevä ero, 

ja sananmuodolla sanotaan on erittäin merkitsevää ylikäyttöä ICLFI-B-aineistossa
13

. 

Tilastollisesti sanotaan-muodolla on siis erittäin merkitsevää ylikäyttöä ICLFI-

aineistossa.   

 

 

6.2.4. Lemman SANOA sananmuodot eri tekstilajien teksteissä  

 

Tutkin fraseologian tekstuaalista osa-aluetta kartoittamalla lemman SANOA käyttöä eri 

tekstilajien teksteissä. Aineistoni tekstit edustavat eri tekstilajeja, minkä oletan vaikutta-

van tekstien rakenteeseen ja jopa yksittäisten sananmuotojen ja täydennysympäristöjen 

käyttöön. Pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini, miten kielenoppijoiden tekstilajin 

ominaispiirteet vastaavat natiivikieltä sananmuotojen käytön osalta sekä, miten sanan-

muotojen käyttö varioi eri tekstilajien välillä. Seuraavassa vertailenkin keskenään teksti-

lajiltaan toisistaan eroavia aineistoja kuvion 2 mukaan. Näistä ei-fiktiivisiä tekstilajeja 

edustavat sanomalehtiaineisto CSC ja ICLFI-aineiston ei-fiktiiviset tekstit eli aineisto 

                                                 
11

 ICLFI-C vs. ICLFI-B z = 1,513 (p = 0,130) 
12

 ICLFI-C vs. CSC z = 9,296 (p < 0,0001) vs. KS z = 9,085 (p < 0,0001) 
13

 ICLFI-B vs. CSC z = 10,936 (p < 0,0001) vs. KS z = 8,407 (p < 0,0001) 
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ICLFI-EIF. Fiktiivisiä tekstejä taas edustavat kaunokirjallisuusaineisto KS sekä ICLFI-

aineiston fiktiiviset tekstit sisältävä osakorpus ICLFI-F. CSC-aineiston koko on 2 939 

sanetta ja ICLFI-EIF-aineiston 1 225 sanetta. KS-aineistossa lemman SANOA frekvens-

si on 1 087 sanetta ja ICLFI-aineistossa 888 sanetta.  

 

Aineistot ovat keskenään erikokoisia, mikä toki vaikuttaa aineistojen välisten erojen 

tulkitsemiseen. CSC-aineisto on aineistoista laajin, ja lemma SANOA esiintyy aineistos-

sa 43 eri sananmuodossa. KS-aineisto on tätä huomattavasti suppeampi, mutta lemmasta 

SANOA käytetään silti 45:tä eri sananmuotoa. ICLFI-EIF-aineistossa lemmasta käyte-

tään 60:tä sananmuotoa ja ICLFI-F-aineistossa 44:ää eri muotoa. Aineistojen kymme-

nen yleisintä sananmuotoa on esitetty taulukossa 6.  

 

TAULUKKO 6. Aineistojen kymmenen yleisintä sananmuotoa ja muotojen prosent-

tiosuudet aineistoissa.    

 

 

Ei-fiktiivinen aineisto 

 

 

Fiktiivinen aineisto 

CSC ICLFI-EIF KS ICLFI-F 

sanoo 49,47 sanoa 27,1 sanoi 54,46 sanoi 32,88 

sanoi 35,32 sanoi 16,00 sanoin 15,64 sanoa 19,03 

sanoa 4,22 sanoo 13,00 sanonut 8,46 sanoo 14,19 

sanotaan 1,67 sanotaan 10,86 sanoa 7,18 sanotaan 4,50 

sanonut 1,60 sanovat 4,08 sano 2,39 sano 4,05 

sanovat 1,60 sanoen 3,76 sanomaan 1,10 sanovat 4,05 

sanoivat 0,85 sanottu 2,78 sanoo 1,01 sanonut 3,15 

sanottiin 0,75 sano 2,45 sanoit 0,92 sanoivat 2,70 

sanottu 0,61 sanoisin 2,12 sanoisi 0,83 sanoin 2,60 

sanomaan 0,64 sanoin 1,80 sanon 0,74 sanoen 1,91 

 

A-infinitiivimuoto sanoa, yksikön kolmannen persoonan imperfekti sanoi (ind.) ja yksi-

kön kolmannen persoonan preesens sanoo (ind.) ovat KS-aineistoa lukuun ottamatta 

kaikkien aineistojen kolme yleisintä sanetta. Kyseisten saneiden keskinäinen järjestys 

toki vaihtelee aineistojen välillä. Kummassakin fiktiivisessä aineistoissa yleisin sanan-

muoto on imperfektissä, CSC-aineistossa preesensissä ja ICLFI-EIF-aineistossa A-

infinitiivissä.  
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Ei-fiktiivisiä tekstilajeja toisiinsa verratessa voi todeta, että sananmuoto sanoo edustaa 

CSC-aineistosta valtaosaa aineiston tapauksista eli lähes 50:tä prosenttia, mutta ICLFI-

EIF-aineistossa sanoo kattaa aineiston tapauksista ainoastaan 13,0 prosenttia. CSC-

aineiston toiseksi yleisin muoto on sanoi, jonka esiintyvyys on 35,3 prosenttia. ICLFI-

EIF-aineistosta kyseinen muoto kattaa 16,0 prosenttia. CSC-aineiston kolmanneksi ylei-

sin muoto sanoa esiintyy aineistossa huomattavasti edellisiä sananmuotoja harvemmin, 

ainoastaan 4,2 prosentissa aineiston tapauksista. ICLFI-EIF-aineistossa sanoa onkin 

aineiston yleisin muoto ja sen esiintyvyys on 27,1 prosenttia. ICLFI-EIF-aineistossa 

sananmuodoilla sanoo
14

 ja sanoi
15

 on tilastollisesti erittäin merkitsevää alikäyttöä natii-

viaineistoon verrattuna. Sananmuodolla sanoa sen sijaan on oppijankielessä tilastolli-

sesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä natiiviaineistoon verrattuna
16

. 

 

Kummankin fiktiivisen aineiston yleisin sananmuoto on sanoi, mutta muiden muotojen 

esiintymisessä on variaatiota. KS-aineiston toiseksi yleisin tapaus sanoin (15,6 %) edus-

taa ICLFI-F-aineistosta vain 2,6:ta prosenttia. Sanonut-muoto on KS-aineiston kolman-

neksi yleisin, ja sen esiintyvyys on 8,5 prosenttia, mikä on noin viisi prosenttiyksikköä 

enemmän kuin ICLFI-F-aineiston kyseisen tapauksen. ICLFI-F-aineiston sanoa-

muodon esiintyvyys taas on 19,1 prosenttia, mikä on 12 prosenttiyksikköä enemmän 

kuin KS-aineistossa. Myös sanoo-muoto esiintyy taajaan ICLFI-F-aineistossa (14,2 %), 

mutta KS-aineistossa kyseisen sananmuodon esiintyvyys on ainoastaan 1,0 prosenttia. 

ICLFI-F-aineistossa sananmuodoilla sanoa
17

 ja sanoo
18

 on tilastollisesti erittäin merkit-

sevää ylikäyttöä natiiviaineistoon verrattuna. Sananmuodoilla sanoin
19

 ja sanonut 
20

sen 

sijaan on tilastollisesti erittäin merkitsevää alikäyttöä natiiviaineistoon verrattuna.  

 

Ei-fiktiivisten ja fiktiivisten aineistojen keskeinen ero koskee sananmuotoa sanoi. Ky-

seinen muoto esiintyy taajaan kaikissa aineistoissa, mutta se on yliedustunut fiktiivissä 

aineistoissa. Esimerkit 19–21 kuvaavat sananmuodon tyypillistä käyttöä fiktiivisissä 

teksteissä. 

 

                                                 
14

 ICLFI-EIF vs. CSC z = 21,407 (p < 0,0001) 
15

 ICLFI-EIF vs. CSC z = 12,439 (p < 0,0001) 
16

 ICLFI-EIF vs. CSC z = 21,546 (p < 0,0001) 
17

 ICLFI-F vs. KS z = 7,861 (p < 0,0001) 
18

 ICLFI-F vs. KS z = 11,465 (p < 0,0001) 
19

 ICLFI-F vs. KS z = 9,715 (p < 0,0001) 
20

 ICLFI-F vs. KS z = 4,914 (p < 0,0001) 
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(19) ”Raha ei tuo onnea, vaan terve.” sanoi vanha sotilas. (ICLFI-F: PU0004t) 

(20) Hän sanoi johtaja Närhelle että Kaisa oli unohtanut hänen saali syntymäpäivä-

juhlissa. (ICLFI-F: VE0064) 

(21) − Ehkä hän on lievästi alipainoinen. Vesa sanoi diplomaattisesti. (KS: svi005
21

) 

 

KS-aineistossa muoto sanoi on kaikista yleisin ja sillä on tilastollisesti erittäin merkitse-

vää ylikäyttöä
22

, kun esiintyvyyttä verrataan muihin aineistoihin. Ylikäyttö on tilastolli-

sesti merkitsevää myös toiseen fiktiiviseen aineistoon verratessa. Muoto sanoi esiintyy 

taajaan myös fiktiiviaineistossa ICLFI-F, ja muodolla sanoi on tilastollisesti erittäin 

merkitsevää ylikäyttöä ICLFI-F-aineistossa, kun sitä verrataan ICLFI-EIF-aineistoon
23

. 

CSC-aineistoon verratessa ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä
24

. Sananmuo-

dolla sanoi on siis tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä KS-aineistossa. ICLFI-F-

aineistossa muodolla on erittäin merkitsevä ylikäyttöä, kun sitä verrataan ICLFI-EIF-

aineistoon, mutta CSC-aineistoon verratessa ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.  

 

Sananmuoto sanonut edustaa CSC-aineistosta 1,6:ta prosenttia, ICLFI-EIF-aineistosta 

1,8:aa prosenttia, KS-aineistosta 8,5:tä prosenttia ja ICLFI-F-aineistosta 3,2:ta prosent-

tia. Esimerkeissä 22 ja 23 on kuvattu sanonut-muodon tyypillistä käyttöä. 

 

(22) Radiossa oli joku mies sanonut, että joka aamu pitäisi sanoa itselleen, että tä-

nään on elämäni hienoin päivä. (KS: svi004) 

(23) Järkeni oli sanonut, että minun pitäisi jättää menneet rauhaan. (KS: svi005) 

 

KS-aineistossa sananmuodolla on tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä muihin 

aineistoihin verratessa
25

. Ero toiseen fiktiiviseen aineistoon (ICLFI-F) on kuitenkin kai-

kista vähiten merkitsevä. Myös ICLFI-F-aineistossa sanonut-muodolla on tilastollisesti 

merkitsevää ylikäyttöä’, kun sitä verrataan ei-fiktiivisiin aineistoihin. CSC-aineistoon 

                                                 
21

 Koodissa KS tarkoittaa kaunokirjallisuusaineistoa. Merkkiyhdistelmä yksilöi teoksen. 
22

 KS vs. CSC z = 10,986 (p < 0,0001) vs. ICLFI-EIF z = 19,473 (p < 0,0001) vs. ICLFI-F z = 9,593 (p < 

0,0001) 
23

 ICLFI-F vs. ICLFI-EIF z = 9,089 (p < 0,0001)  
24

  ICLFI-F vs. CSC z = 1,355 (p = 0,175) 
25

 KS vs. CSC z = 10,591 (p < 0,0001) vs. ICLFI-EIF z = 7,390 (p < 0,0001) vs. ICLFI-F z = 4,914 (p < 

0,0001) 
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verrattuna ero on tilastollisesti merkitsevä ja ICLFI-EIF-aineistoon verratessa tilastolli-

sesti melkein merkitsevä 
26

. 

 

Sananmuodon sanoin esiintyvyyden variaatio nousee myös esiin aineistoista. Kyseisen 

muodon esiintyvyys KS-aineistossa on 15,6 prosenttia. Muissa aineistoissa muoto on 

suhteellisen harvinainen, ja ICLFI-F-aineistosta se kattaa 2,6 prosenttia. CSC-

aineistosta sananmuoto kattaa ainoastaan 0,4 prosenttia ja ICLFI-EIF-aineistosta 1,8 

prosenttia. Myös sananmuodolla sanoin on siis KS-aineistossa tilastollisesti erittäin 

merkitsevää ylikäyttöä muihin aineistoihin verratessa
27

, mutta ero toiseen fiktiiviseen 

aineistoon on kuitenkin kaikista vähiten merkitsevä. ICLFI-F-aineistoa ei-fiktiivisiin 

aineistoihin verrattaessa voi havaita, että sananmuodolla sanoin on tilastollisesti erittäin 

merkitsevää ylikäyttöä CSC-aineistoon verrattuna
28

. ICLFI-EIF- ja ICLFI-F-aineistoja 

toisiinsa verratessa ei tilastollisesti merkitseviä eroja sanoin-muodon käytössä tule 

esiin
29

. 

 

 

6.3. Lemman täydennysympäristö 

 

Esittelen tässä luvussa lemman SANOA täydennysympäristöjen esiintymisen kahdessa 

tekstilajiltaan toisistaan eroavassa natiivikielen aineistossa (CSC: lehtitekstit ja KS: 

kaunokirjalliset tekstit), minkä jälkeen käyn läpi oppijankielen aineistot (ICLFI-B, ICL-

FI-C, ICLFI-EIF ja ICLFI-F). Tämän jälkeen vertailen aineistoja keskenään kuvion 2 

mukaan. Verbin täydennysympäristöjä kartoittaessa käyn läpi kaikkien tutkimieni tapa-

usten kotekstit ja luokittelen tapaukset täydennysympäristönsä mukaan. Täydennysym-

päristöt taas on luokiteltu ja merkitty lauseenjäsenten mukaan. Käytän tutkimuksessani 

täydennysympäristöistä tiiviyden vuoksi lyhennettyjä muotoja, jotka ovat seuraavat: 

 

- SANOA <OBJ> 

- SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)> 

- SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> 

                                                 
26

 ICLFI-F vs. CSC z = 2,927 (p = 0,003) ICLFI-EIF z = 2,026 (p = 0,042) 
27

 KS vs. CSC z = 20,651 (p < 0,0001) vs. ICLFI-EIF z = 12,039 (p < 0,0001) vs. ICLFI-F z = 9,715 (p < 

0,0001) 
28

 ICLFI-F vs. CSC z = 5,985 (p < 0,0001)  
29

 ICLFI-F vs. ICLFI-EIF z = 1,248 (p = 0,212) 
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- SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT) (+ OBJ)> 

- SANOA <ADVL (TRANSL)>. 

 

 

6.3.1. Lemman SANOA täydennysympäristö natiivikielessä 

 

Seuraavassa käyn läpi lemman SANOA täydennysympäristöt natiivikielen aineistoista 

CSC ja KS. CSC-aineistosta olen kartoittanut verbin täydennysympäristön 2 913 sa-

neesta, mikä on nähtävissä taulukosta 7. Määrä on 26 sanetta vähemmän kuin CSC-

aineiston sananmuotojen kartoituksessa. Ero johtuu siitä, että lemmaa SANOA on käy-

tetty CSC-aineistossa 25 kertaa merkityksessä ʼsanoa irtiʼ, kuten esimerkissä 24 ja ker-

ran kieliopillisena esimerkkinä kohdan 25 tapaan.  

 

(24) Posti voi joutua sanomaan väkeä irti. (CSC: hasa1999) 

(25) Imperfektissä i puton sanan lopusta esimerkiksi: antoi > anto, sanoi >sano. 

(ICLFI-B: UN001c) 

 

Näissä tapauksissa verbin käyttö ja merkitys eroavat merkityksestä ʼilmaista jotakin 

sanoin puhumallaʼ (KS s.v. sanoa), joten en ole kyennyt kartoittamaan täydennysympä-

ristöjä kyseisistä tapauksista. 

 

TAULUKKO 7. Lemman SANOA täydennysympäristö CSC-aineistossa.  

 

Verbiympäristön rakenne Frekvenssi %-osuus aineistossa 

SANOA <OBJ> 2 697 92,58 

SANOA <ADVLI (ELAT) (+ OBJ)>  117 4,02 

SANOA <ADVLI (ALLAT) + OBJ> 67 2,30 

SANOA <ADVLI (ALLAT) + ADVLI 

(ELAT) (+ OBJ)> 

1 0,03 

SANOA <ADVLI (TRANS)> 31  1,06 

Yhteensä 2 913 100 
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CSC-aineistossa ympäristö SANOA <OBJ> on taajimmin käytetty, ja se kattaa aineiston 

tapauksista lähes 93 prosenttia. Silloin kun lemma SANOA saa transitiivisena objekti-

täydennyksen, se voi olla joko sana, lause tai partisiippirakenne (Pajunen 2001: 346). 

CSC-aineistossa että-sivulauseobjekti on kaikista yleisin. Esimerkit 26−28 edustavat 

tyypillisiä rakenteita.  

 

(26) Lääkärit sanoivat, että Clinton toipuu täysin. (CSC: hasa1999) 

(27) Laitinen sanoo, että vasemmistoliiton tuki olisi eduksi. (CSC: hasa1999) 

(28) Eläkeläisretket eivät kiinnosta, hän sanoo. (CSC: hasa1999) 

 

Toiseksi yleisin täydennysympäristö CSC-aineistossa on SANOA <ADVL (ELAT) (+ 

OBJ)>, jonka esiintyvyys aineistossa on neljä prosenttia. Kyseisen täydennysympäristön 

merkityksissä on kuitenkin horjuntaa, koska elatiivitäydennys voi koodata joko ʼaihetta, 

josta sanotaan jotakinʼ tai konkreettisesti ʼpaikkaa, josta sanominen suoritetaanʼ. Koska 

luokitteluni perustuu ensisijaisesti ilmauksen syntaktiseen rakenteeseen, minkä lisäksi 

tarkka ilmauksen merkityksen päättely pelkän lähikotekstin perusteella on hankalaa, 

olen luokitellut molemmat merkitykset täydennysympäristön SANOA <ADVL (ELAT) 

(+ OBJ)> alle. CSC-aineistoissa noin 50 prosentissa täydennysympäristön SANOA 

<ADVL (ELAT) (+ OBJ)> tapauksissa elatiivi edustanee merkitystä ʼpaikka, josta sa-

nominen suoritetaanʼ. Esimerkki 29 kuvannee kyseisenlaista käyttöä.  

  

(29) − Ihmiset voisivat elää siellä rauhassa, sanoi Jeltsin televisiolausunnossa Krem-

listä. (CSC: hasa1999) 

 

Ympäristön SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> esiintyvyys aineistossa on 2,3 prosent-

tia. Muita täydennysympäristöjä on käytetty vain muutamissa tapauksissa, ja SANOA 

<ADVL (TRANSL)> edustaa aineiston tapauksista noin yhtä prosenttia ja ympäristö 

SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT) (+ OBJ)>, joka esiintyy aineistossa ainoas-

taan kerran, edustaa tapauksista 0,03:a prosenttia.  

 

KS-aineiston verbiytimiä kartoittaessa tutkittavien tapausten määrä on 1 087, mutta täy-

dennysympäristöt olen käynyt läpi vain 1 082 saneesta. Aineistossa lemmaa SANOA 

käytetään viidessä tapauksessa merkityksessä ʼsanoa irtiʼ, joita ei voi luokitella puhu-

mista ilmaisevan merkityksen kanssa.  
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Täydennysympäristö SANOA <OBJ> on selvästi yleisin myös KS-aineistossa, mikä on 

nähtävissä taulukosta 8.  

 

TAULUKKO 8. Lemman SANOA täydennysympäristö KS-aineistossa.  

 

Verbiympäristön rakenne Frekvenssi %-osuus aineistossa 

SANOA <OBJ> 978 90,39 

SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)>  9 0,83 

SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ>  77 7,12 

SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT) 

(+ OBJ)> 

0 0,00 

SANOA <ADVL (TRANSL)>  18 1,66 

Yhteensä 1 082 100 

 

Rakenteen SANOA <OBJ> esiintyvyys aineistossa on 90,4 prosenttia. Esimerkki tämän-

tyyppisen rakenteen tyypillisestä käytöstä on kohdassa 30. Toiseksi yleisin rakenne SA-

NOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> on kuitenkin suhteellisen taajaan käytetty, ja se edus-

taa aineiston tapauksista 7,1:tä prosenttia. Kyseisen rakenteen käytöstä on esimerkki 

kohdassa 31. 

 

(30) Ja aivan varmasti Elisa sanoi, että Lea tule tänne, tule kainaloon. (KS: svi003) 

(31) En halunnut sanoa nimiä Mirabellalle. (KS: svi005) 

 

Muut ympäristöt ovat niukasti edustettuja, ja niistä yleisin on SANOA <ADVL 

(TRANSL)> jonka esiintyvyys on 1,7 prosenttia. Ympäristön frekvenssi aineistossa on 

18, joista kaksi tapausta on määrittelyltään jonkin verran ongelmallisia. Translatiivi 

koodaa tällöin kieltä, jolla viestijä viestin välittää, kuten esimerkissä 32. Koska luokitte-

luni perustuu ensisijaisesti syntaksiin, olen määrittänyt myös tämänkaltaisen käytön 

täydennysympäristön SANOA <ADVL (TRANSL)> alle. 

 

(32) Mä en osaa sanoa ranskaksi kuin ”zötem”. (KS: svi004) 
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SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)>-ympäristön frekvenssi on yhdeksän tapausta ja pro-

senttiosuus aineistossa alle yhden prosentin. Täydennysympäristön SANOA <ADVL 

(ALLAT) + ADVL (ELAT) (+ OBJ)> mukaisia tapauksia ei aineistossa ole yhtään. 

 

 

6.3.2. Lemman SANOA täydennysympäristö oppijankielessä 

 

Seuraavassa käyn läpi lemman SANOA täydennysympäristöt oppijankielen aineistoista 

ICLFI-B, ICLFI-C, ICLFI-EIF ja ICLFI-F. Olen kartoittanut ICLFI-B-aineiston täyden-

nysympäristöt 1 857 saneesta (taulukko 9), ja verbiytimiä kävin kyseisestä aineistosta 

läpi 1 869. Ero johtuu siitä, että B-aineistossa lemmaa SANOA on käytetty kieliopillise-

na esimerkkinä 11 kertaa ja kerran merkityksessä ʼsanoa irtiʼ. Nämä 12 tapausta olen 

siis jättänyt pois täydennysympäristöjen tarkastelusta.  

 

TAULUKKO 9. Lemman SANOA täydennysympäristö ICLFI-B-aineistossa.  

 

Verbiympäristön rakenne Frekvenssi %-osuus aineistossa 

SANOA <OBJ> 1 527 82,23 

SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)>  69 3,72 

SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ>  215 11,58 

SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT)  

(+ OBJ)> 

7 0,34 

SANOA <ADVL (TRANSL)>  39  2,10 

Yhteensä 1 857 100 

 

Täydennysympäristö SANOA <OBJ> on myös ICLFI-B-aineistossa taajimmin käytetty 

ja kattaa aineiston tapauksista 82,2 prosenttia. Ympäristöä SANOA <ADVL (ALLAT) + 

OBJ> käytetään myös suhteellisen taajaan, ja sen esiintyvyys on 11,6 prosenttia. Täy-

dennysympäristöä SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)> käytetään B-tason aineistossa 69 

kertaa, jolloin sen prosenttiosuus aineiston tapauksista on 3,7. SANOA <ADVL 

(TRANSL)>-ympäristön esiintyvyys on 2,1 prosenttia. Näistä tapauksista 12 sisältää 

merkityksen ʼsanoa jollakin kielelläʼ. Tämän tyyppisestä käytöstä esitin esimerkin koh-
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dassa 32. SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT) (+ OBJ)> on aineiston harvinai-

sin, ja ympäristön esiintyvyys on ainoastaan 0,3 prosenttia.  

 

Oppijankielen taitotason C-teksteistä (ICLFI-C) olen käynyt täydennysympäristöt läpi 

324 tapauksesta. Aineistossa ympäristö SANOA <OBJ> kattaa aineiston tapauksista 88 

prosenttia, mikä on esitetty taulukossa 10. 

 

TAULUKKO 10. Lemman SANOA täydennysympäristö ICLFI-C-aineistossa.  

 

Verbiympäristön rakenne Frekvenssi %-osuus aineistossa 

SANOA <OBJ> 285 87,96 

SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)>  18 5,56 

SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ>  13 4,01 

SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT)  

(+ OBJ)> 

1 0,31 

SANOA <ADVL (TRANSL)>  7  2,16 

Yhteensä 324 100 

 

Toiseksi yleisin rakenne on SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)>, jonka esiintyvyys on 

5,6 prosenttia. SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ>-ympäristöä käytetään noin neljässä 

prosentissa aineiston tapauksista ja SANOA <ADVL (TRANSL)>-ympäristöä 2,1 pro-

sentissa. Myös ICLFI-C-aineistossa ympäristö SANOA <ADVL <(ALLAT) + ADVL 

(ELAT) (+ OBJ)> on harvinaisin ja sen esiintyvyys aineistossa on 0,3 prosenttia.  

 

ICLFI-EIF-aineistosta kartoitin täydennysympäristöt 1 224 tapauksesta, mikä on yksi 

sane vähemmän kuin sananmuotojen kartoituksessa. Lemmaa SANOA on käytetty ai-

neistossa kerran merkityksessä ʼsanoa irtiʼ. Ympäristö SANOA <OBJ> on aineiston 

yleisin, ja sen esiintyvyys on 83,7 prosenttia, mikä on nähtävissä taulukosta 11. Toiseksi 

yleisin on ympäristö SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ>, jonka esiintyvyys aineistossa 

on 6,6 prosenttia. Ympäristöt SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)> ja SANOA <ADVL 

(TRANSL)> edustavat kumpikin aineiston tapauksista noin neljää prosenttia. SANOA 

<ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT) (+ OBJ)> on aineiston harvinaisin ja esiintyy ai-

noastaan kahdeksan kertaa, jolloin sen esiintyvyys aineistossa on alle yhden prosentin.  
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TAULUKKO 11. Lemman SANOA täydennysympäristö ICLFI-EIF-aineistossa.  

 

Verbiympäristön rakenne Frekvenssi %-osuus aineistossa 

SANOA <OBJ> 1 024 83,67 

SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)>  61 4,99 

SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ>  81 6,62 

SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT)  

(+ OBJ)> 

8 0,65 

SANOA <ADVL (TRANSL)>  50 4,10 

Yhteensä 1 224 100 

 

ICLFI-F-aineisto on kooltaan edellistä suppeampi, ja sananmuodot kyseisestä aineistos-

ta kartoitin 888 saneesta. Koska lemmaa SANOA käytetään aineistossa kymmenen ker-

taa kieliopillisena esimerkkinä, käyn täydennysympäristöt läpi 878 saneesta, mikä on 

esitetty taulukossa 12.  

 

TAULUKKO 12. Lemman SANOA täydennysympäristö ICLFI-F-aineistossa.  

 

Verbiympäristön rakenne Frekvenssi %-osuus aineistossa 

SANOA <OBJ> 693 78,93 

SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)>  24 2,73 

SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ>  123 14,01 

SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT)  

(+ OBJ)> 

5 0,57 

SANOA <ADVL (TRANSL)>  23 2,62 

Yhteensä 878 100 

 

SANOA <OBJ> esiintyy aineistossa taajaan, ja sen esiintyvyys on 78,9 prosenttia. SA-

NOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> on aineiston toiseksi yleisin täydennysympäristö, joka 

esiintyy 14,0 prosentissa aineiston tapauksista. SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)> sekä 

SANOA <ADVL (TRANSL)> esiintyvät aineistossa lähes yhtä taajaan, ja niiden kum-

mankin esiintyvyys on noin 2,5 prosenttia. Täydennysympäristö SANOA <ADVL (AL-
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LAT) + ADVL (ELAT) (+ OBJ)> on aineiston harvinaisin, ja sitä käytetään alle yhdes-

sä prosentissa aineiston tapauksista.  

 

 

6.3.3. Lemman SANOA täydennysympäristö oppijankielen eri taitotasoilla ja natiivikie-

lessä 

 

Oppijankielen aineistoja toisiinsa verratessa on huomioitava, että aineistot ovat sane-

määrältään hyvin erikokoiset (ICLFI-B: 1 857 ja ICLFI-C: 324) (liite 8). Prosentuaaliset 

osuudet ovat toki vertailukelpoisia, mutta se, että B-aineistossa tutkittavia tapauksia on 

noin kuusi kertaa C-aineistoa enemmän, tuottaa B-aineiston sisälle enemmän variaatio-

ta. Z-testi kuitenkin huomioi tämän eron.  

 

Molemmissa oppijankielen aineistoissa verbiympäristö SANOA <OBJ> on yleisin ra-

kenne, mikä on nähtävissä kuviosta 3. ICLFI-C-aineistossa ympäristön esiintyvyys (88 

%) on kuitenkin 5,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin ICLFI-B-aineistossa (82,2 %), 

jolloin ero aineiston välillä on tilastollisesti melkein merkitsevä
30

.  

 

 

 

Kuvio 3. Täydennysympäristöjen prosenttiosuudet oppijankielen aineistoissa.  

 

                                                 
30

 ICLFI-C vs. ICLFI-B z = 2,574 (p = 0,01) 
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Tilastollisesti edellistä merkitsevämpi ero
31

 aineistojen välillä on täydennysympäristön 

SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> käytössä. Kyseisellä rakenteella on ylikäyttöä ICL-

FI-B-aineistossa, kun esiintyvyyttä verrataan ICLFI-C-aineistoon. ICLFI-B-aineistossa 

rakennetta käytetään 11,6 prosentissa aineiston tapauksista, mikä on noin seitsemän 

prosenttiyksikköä enemmän kuin ICLFI-C-aineistossa (4,0 %). Seuraavat esimerkit 

(33–34) kuvaavat rakenteen SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> tyypillistä käyttöä 

ICLFI-B-aineistossa.  

 

(33)  He voivat sanoa pahaa opettajille. (ICLFI-B: VE0202j) 

(34)  Suomalainen saattaa sanoa sinulle työpaikalla: ”Ei sitä noin tehdä.” (ICLFI-

B: VE0103h) 

 

Täydennysympäristö SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)> on ICLFI-C-aineistossa jonkin 

verran enemmän käytetty kuin B-tason teksteissä. B-aineistossa rakenteen esiintyvyys 

on 3,7 prosenttia ja C-aineistossa noin kaksi prosenttiyksikköä enemmän eli 5,6 prosent-

tia. Tilastollisesti ero ei kuitenkaan ole merkitsevä
32

. Täydennysympäristöt SANOA 

<ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT) (+ OBJ)> ja SANOA <ADVL (TRANSL)> ovat 

molemmissa aineistoissa harvinaisia, eikä niiden esiintymisessä ole tilastollisesti mer-

kitseviä eroja.  

 

Natiiviaineiston sisällä variaatiota aiheuttavat tekstilajien, sanomalehtitekstien ja kau-

nokirjallisuuden, erot, kun taas oppijankielen aineistossa variaatiota aiheuttavat sekä 

vaihteleva tekstilaj että kielenoppijoiden taitotaso: keskitaso (B) tai edistynyt (C). Näi-

den erojen vuoksi aineistojen tarkastelu natiivikielen ja oppijankielen kokonaisuuksina 

on vaikeaa, mutta muutamia yleisiä linjoja aineistojen välisistä eroista voi silti todeta 

kiinnittämällä huomion seikkoihin, jotka ovat tyypillisiä molemmissa natiivikielen ai-

neistoissa sekä molemmissa oppijankielen aineistoissa (liite 8). Täydennysympäristöjen 

esiintyvyys prosentteina oppijankielen aineistoissa (ICLFI-B & ICLFI-C) ja natiiviai-

neistoissa (CSC & KS) on esitetty kuviossa 4.  

 

                                                 
31

 ICLFI-B vs. ICLFI-C z = 4,106 (p < 0,0001) 
32

 ICLFI-C vs. ICLFI-B z = 1,561 (p = 0,119) 
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Kuvio 4. Täydennysympäristöjen prosenttiosuudet oppijankielen aineistossa ja natiivi-

aineistossa. 

 

Esitin aluksi Jantusen ja Brunnin (2012) tutkimustuloksiin perustuvan hypoteesin, jonka 

mukaan natiivien kielenkäyttäjien käyttämien rakenteiden ja täydennysympäristöjen 

kirjo on kielenoppijoiden kieltä laveampi. Tulosten varassa osoitan hypoteesin virheelli-

seksi. Molemmissa natiivikielen aineistoissa (CSC ja KS) täydennysympäristö SANOA 

<OBJ> edustuu yli 90 prosentissa aineiston tapauksista. CSC-aineistossa rakenteen 

esiintyvyys on 92,6 prosenttia ja KS-aineistossa 90,4 prosenttia (liite 8). Kun näitä luku-

ja vertaa oppijankielen aineistoon, voi havaita, että täydennysympäristö SANOA <OBJ> 

on natiivikielessä taajemmin käytetty kuin oppijankielessä. ICLFI-aineistossa täydenny-

sympäristö SANOA <OBJ> edustaa aineiston tapauksista 83,1:tä prosenttia. Natiivikie-

lessä käytettyjen täydennysympäristöjen kirjo on oletuksieni vastaisesti oppijankieltä 

kapeampi. Tulos on myös tilastollisesti erittäin merkitsevä
33

.  

 

Täydennysympäristön SANOA <OBJ> tyypillisyyttä natiivikielelle todistaa myös ICL-

FI-B- ja ICLFI-C-aineistojen keskinäinen vertailu (liite 8). Hypoteesini, jonka mukaan 

edistyneiden kielenoppijoiden käyttämä kieli lähestyy natiivikieltä, joten tällä tasolla 

rakenteiden ja täydennysympäristöjen kirjo on keskitason kielenoppijoiden kieltä moni-

puolisempi, pätee siltä osin, että edistyneiden kielenkäyttäjien käyttämä kieli todellakin 

lähestyy natiivikieltä. C-tasolla täydennysympäristö SANOA <OBJ> on jo huomattavas-

                                                 
33

 ICLFI vs. natiivi z = 10,628 (p < 0,0001) 
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ti yleisempi (87,9 %) kuin B-aineistossa (82,2 %). Tilastollisesti eroa voi pitää melkein 

merkitsevänä. Kielitaidon karttuessa kielenkäyttö siis lähestyy natiivikieltä.  

 

Toinen tilastollisesti erittäin merkitsevä
34

 ero aineistojen välillä on täydennysympäris-

tön SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> tapauksessa. Rakenne edustaa ICLFI-aineiston 

tapauksista 10,5:tä prosenttia, mutta natiiviaineistossa sen esiintyvyys on ainoastaan 3,6 

prosenttia. Muissa tapauksissa erot aineiston välillä eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Molemmat täydennysympäristöt SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)> sekä SANOA 

<ADVL (TRANSL)> esiintyvät ICLFI-aineistossa taajemmin kuin natiiviaineistossa, 

mutta ero aineistojen välillä on ainoastaan vajaan prosenttiyksikön verran. Ympäristö 

SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT) (+ OBJ)> esiintyy kummassakin aineis-

tossa hyvin harvoin. 

 

 

6.3.4. Lemman SANOA täydennysympäristö eri tekstilajien teksteissä 

 

Seuraavassa vertailen keskenään tekstilajiltaan toisistaan eroavia aineistoja, joista ei-

fiktiivisiä edustavat sanomalehtiaineisto CSC ja ICLFI-aineiston ei-fiktiiviset tekstit 

(ICLFI-EIF) ja fiktiivisiä kaunokirjallisuusaineisto KS sekä ICLFI-aineiston fiktiiviset 

tekstit (ICLFI-F). Vertailussa käytän asetelmaa, jossa natiivikielen tekstilajit edustavat 

normia, johon vertaan oppijankielen tekstilajiaineistoja. Olen kartoittanut täydennysym-

päristöt CSC-aineiston 2 913 saneesta ja KS-aineiston 1 082 saneesta (liite 9). ICLFI-

aineiston tekstilajivertailussa kartoitin täydennysympäristöt yhteensä 2 102 saneesta, 

joista 1 224 sanetta kuluu ICLFI-EIF-aineistoon ja 878 sanetta ICLFI-F-aineistoon. (lii-

te 10).  

 

Täydennysympäristöjen osuudet prosentteina aineistoissa on esitetty kuviossa 5 niin, 

että vasemmanpuoleisilla pylväillä on kuvattu ei-fiktiiviset aineistot ja oikeanpuoleisilla 

fiktiiviset aineistot.  

 

                                                 
34

 ICLFI vs. natiivi z = 10,813 (p < 0,0001) 
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Kuvio 5. Täydennysympäristöjen prosenttiosuudet ei-fiktiivisissä ja fiktiivisissä aineis-

toissa. 

 

Täydennysympäristö SANOA <OBJ> on kaikissa aineistoissa on selvästi yleisin. Kun ei-

fiktiivisiä aineistoja CSC ja ICLFI-EIF vertaa toisiinsa, selkein ero nousee esiin juuri 

täydennysympäristön SANOA <OBJ> kohdalla. Täydennysympäristöllä on ICLFI-EIF-

aineistossa tilastollisesti erittäin merkitsevää alikäyttöä natiivikielen ei-fiktiiviseen ai-

neistoon verrattuna
35

. Kaikilla muilla täydennysympäristöillä sen sijaan on ainakin lie-

vää ylikäyttöä ICLFI-EIF-aineistossa. Täydennysympäristön SANOA <ADVL (ELAT) 

(+ OBJ)> käytössä ei ei-fiktiivisten aineistojen välillä ole kuitenkaan tilastollisesti mer-

kitsevää eroa. Ympäristö on kaikista yleisin ICLFI-EIF-aineistossa, josta se kattaa viisi 

prosenttia, ja CSC-aineistossa ympäristön esiintyvyys on noin neljä prosenttia. Seuraa-

vat esimerkit 35 ja 36 kuvaavat ympäristön tyypillistä käyttöä tutkimusaineistossa.  

 

(35) Samaa voidaan kai sanoa Kosovon kriisistä, Rehn huomautti. (CSC: hasa1999) 

(36) Mitä sinä voit sanoa suomen kulttuurista ja suomalaisista? (ICLFI-EIF: 

VE0204) 

 

ICLFI-EIF-aineistossa täydennysympäristö SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> esiintyy 

suhteellisen taajaan, ja aineiston tapauksista se kattaa 6,6 prosenttia. CSC-aineistossa 

täydennysympäristö SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> esiintyy vielä tätä harvemmin, 

                                                 
35

 ICLFI-EIF vs. CSC z = 8,712 (p < 0,0001) 
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ja sen esiintyvyys on 2,3 prosenttia. ICLFI-EIF-aineistossa ympäristöllä on siis tilastol-

lisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä natiivikielen ei-fiktiiviseen aineistoon verratessa
36

. 

 

Kuten muidenkin aineistojen keskinäisessä vertailussa myös tekstilajiaineistojen vertai-

lussa nousee esiin se, että täydennysympäristöt SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL 

(ELAT) (+ OBJ)> ja SANOA <ADVL (TRANSL)> esiintyvät aineistossa harvoin. Täy-

dennysympäristön SANOA <ADVL (ALLAT) + ADVL (ELAT) (+ OBJ)> esiintyvyys 

on kaikissa aineistoissa alle yhden prosentin ja ympäristön SANOA <ADVL 

(TRANSL)> hieman tätä enemmän. Täydennysympäristön SANOA <ADVL 

(TRANSL)> esiintyvyys ICLFI-EIF-aineistossa on 4,1 prosenttia, ja ympäristöllä on 

tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä natiivikielen CSC-aineistoon verratessa
37

. 

 

Fiktiivisiä aineistoja toisiinsa verratessa voi havaita, että täydennysympäristöllä SANOA 

<OBJ> on tilastollisesti erittäin merkitsevää alikäyttöä ICLFI-F-aineistossa, kun sitä 

vertaa natiiviaineistoon
38

. Tilastollisesti ero on merkitsevä myös täydennysympäristön 

SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)> käytössä. ICLFI-F-aineistosta ympäristö kattaa 2,7 

prosenttia ja KS-aineistosta 0,8 prosenttia, joten täydennysympäristöllä SANOA 

<ADVL (ELAT) (+ OBJ)> on puolestaan tilastollisesti merkitsevää ylikäyttöä oppijan-

kielen fiktiivisessä aineistossa
39

.  

 

Täydennysympäristö SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> esiintyy taajaan ICLFI-F-

aineistossa ja kattaa aineiston tapauksista 14,1 prosenttia. Myös toisessa fiktiivisessä 

aineistossa (KS) ympäristöä käytetään taajaan, ja sen esiintyvyys on 7,1 prosenttia 

Vaikka ympäristö on yleinen molemmissa fiktiivisissä aineistoissa, on kyseisellä täy-

dennysympäristöllä ICLFI-F-aineistossa erittäin merkitsevää ylikäyttöä toiseen fiktiivi-

seen aineistoon verratessa
40

. 

  

Edellisissä kappaleissa tarkastelin lähinnä aineistojen välisiä eroja yhden tekstilajin si-

sällä. Seuraavassa esitän vielä lyhyesti eri tekstilajien väliset tärkeimmät erot. Täyden-

nysympäristön SANOA <OBJ> käytön variaatio on pääosin tulkittavissa kielenosaami-

                                                 
36

 ICLFI-EIF vs. CSC z = 6,824 (p < 0,0001)  
37

 ICLFI-EIF vs. CSC z = 6,400 (p < 0,0001)  
38

 ICLFI-F vs. KS z = 7,115 (p < 0,0001) 
39

 ICLFI-F vs. KS z = 3,254 (p = 0,001) 
40

 ICLFI-F vs. KS z = 5,0130 (p < 0,0001)  
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sen tason sanelemaksi, koska tilastollisesti merkitsevimmät erot tulivat esiin nimen-

omaan natiiviaineistoa oppijankielen aineistoon verratessa. Ympäristöllä SANOA 

<OBJ> on siis tilastollisesti erittäin merkitsevää alikäyttöä oppijankielessä kun sitä ver-

rataan natiivikieleen. Täydennysympäristö SANOA <OBJ> esiintyy kuitenkin myös 

molemmissa ei-fiktiivissä aineistoissa fiktiivisiä aineistoja taajempaan, jos ohitetaan 

oppijankielen vaikutus ympäristön käyttöön. Tämän perusteella voi siis todeta, että 

myös tekstilajien välinen variaatio selittää osin aineistojen välisiä eroja. 

 

Ympäristön SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> esiintymisessä on selkeää variaatiota 

aineistojen välillä. Rakenne on kaikista yleisin ICLFI-F-aineistossa, ja toiseksi eniten 

ympäristöä käytetään toisessa fiktiivisessä aineistossa KS. ICLFI-EIF-aineistossa SA-

NOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> esiintyy lähes yhtä taajaan, ja aineistosta se kattaa 6,6 

prosenttia. Kaikista harvinaisin täydennysympäristö on CSC-aineistossa, jossa sen esiin-

tyvyys on 2,3 prosenttia. Tilastollisesti kyseisellä ympäristöllä on ICLFI-F-aineistossa 

erittäin merkitsevää ylikäyttöä kaikkiin muihin aineistoihin verratessa
41

. KS-aineistossa 

ympäristöä käytetään toiseksi eniten, minkä voisi tulkita niin, että fiktiivisissä tekstila-

jeissa ympäristöllä olisi ylikäyttöä. ICLFI-EIF-aineistossa ympäristö SANOA <ADVL 

(ALLAT) + OBJ> esiintyy kuitenkin lähes yhtä taajaan kuin KS-aineistossa, ja tilastol-

lisesti aineistojen välinen ero ei ole merkitsevä
42

. CSC-aineistossa rakenteella on puo-

lestaan tilastollisesti erittäin merkitsevää alikäyttöä, kun sitä verrataan muihin tutkimus-

aineistoihin
43

. 

 

Tilastollisesti merkitseviä eroja on myös täydennysympäristön SANOA <ADVL 

(ELAT) (+ OBJ)> käytössä. Ympäristö on kaikista yleisin ICLFI-EIF-aineistossa, ja 

CSC-aineistossa ympäristö esiintyy lähes yhtä taajaan. Molemmissa fiktiivisissä aineis-

toissa esiintyvyys on ei-fiktiivisiä vähäisempi. Täydennysympäristö SANOA <ADVL 

(ELAT) (+ OBJ)> on siis taajaan käytetty ei-fiktiivisissä teksteissä, mutta tilastollisesti 

ylikäyttö
44

 ei ole edes ICLFI-EIF-aineistossa merkitsevää kaikissa vertailusuhteissa. 

                                                 
41

 ICLFI-F vs. KS z = 5,0130 (p < 0,0001) vs. ICLFI-EIF z = 5,645 (p < 0,0001) vs. CSC z  =13,938 (p < 

0,0001) 
42

 ICLFI-EIF vs. KS z = 0,473 (p = 0,636) 
43

 CSC vs. ICLFI-EIF z = 6,824 (p < 0,0001) vs. KS z = 7,257 (p < 0,0001) vs. ICLFI-F z = 13,939 (p < 

0,0001) 
44

 ICLFI-EIF vs. CSC z = 1,399 (p = 0,161) vs. ICLFI-F z =2,582 (p = 0,009) vs. KS z = 5,799 (p < 

0,0001) 
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Tilastollisesti ympäristöllä on muihin aineistoihin verrattuna erittäin merkitsevää ali-

käyttöä ainoastaan KS-aineistossa
45

.  

 

Aikaisemmin (ks. 6.3.3. Lemman SANOA täydennysympäristö oppijankielen eri taito-

tasoilla ja natiivikielessä) oppijankieltä natiivikieleen verratessani totesin, että täyden-

nysympäristön SANOA <ADVL (TRANSL)> ylikäyttö oppijankielessä on hyvin lievää 

eikä se ole tilastollisesti merkitsevää. Tekstilajiaineistojen perusteella näyttää kuitenkin 

siltä, että kyseisellä täydennysympäristöllä on oppijankielessä tilastollisesti merkitsevää 

ylikäyttöä, kun sitä verrataan natiiviaineistoihin46 47
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 KS vs. ICLFI-F z = 3,254 (p = 0,001) vs. CSC z =5,118 (p < 0,0001) vs. ICLFI-EIF z = 5,799 ( p > 

0,0001) 
46

 ICLFI-EIF vs. CSC z = 6,400 (p < 0,0001) vs. KS z = 3,430 (p = 0,0001) 
47

 ICLFI-F vs. KS z =1,470 (p = 0,141) vs. CSC z = 3,409 (p = 0,0006) 
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7. TULOSTEN KOKOAVA TARKASTELU JA SELITTÄMINEN 

 

Tutkimuksessani pyrin kuvaamaan lemman SANOA fraseologista käyttöä, mutta kuvaus 

painottuu morfologiseen primingiin ja lemman kotekstuaalisten ominaisuuksien kartoit-

tamiseen. Jotta lemman SANOA fraseologiaa voisi käsitellä tätä kattavammin, olisi tut-

kimuksessa huomioitava myös fraseologian ja leksikaalisen primingin osa-alueet ny-

kyistä monipuolisemmin. Alkuperäisenä tavoitteenani oli kytkeä morfologinen priming 

myös ilmausten kotekstuaalisuuden tutkimiseen. Tarkoituksenani oli selittää aineistojen 

välisiä eroja morfologisen primigin avulla eli kartoittaa sananmuodot täydennysympä-

ristöistä, joiden käytössä on variaatiota eri aineistojen välillä. Tutkielman rajatun koon 

vuoksi morfologisen primingin suhde täydennysympäristöihin jäi pois lopullisista tut-

kimuskysymyksistä. Morfologisen primingin huomioiminen aineistojen välisen variaa-

tion aiheuttajana olisi kuitenkin mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe, kuten myös nyky-

tutkimustani kattavampi fraseologisen yksikön kuvaus.  

 

Alkuhypoteesieni mukaan oletin, että lemman SANOA fraseologisessa käytössä on ero-

ja, kun eri kielenosaamisen tasoja ja tekstilajeja verrataan toisiinsa. Tässä luvussa tar-

kastelen kyseistä variaatiota ja pyrin kartoittamaan syitä, jotka vaikuttavat kvantitatii-

visten erojen taustalla. Käsittelen ensin aineistojen välistä variaatiota, joka on selitettä-

vissä kielenoppijan taitotasolla tai oppijankielen ja natiivikielen välisellä variaatiolla ja 

myöhemmin käsittelen eroja, jotka ovat selitettävissä tekstilajien variaatiolla.  

 

 

7.1. Variaatio, joka on selitettävissä kielenkehitysprosessilla 

 

Lemman SANOA morfologinen priming eroaa osakorpuksittain, mikä on nähtävissä 

siitä, että aineistojen verbimuotojen frekvenssit osakorpuksissa toteutuvat eri tavoin. 

Sananmuodot sanoa, sanoo ja sanoi esiintyvät suhteellisen taajaan kaikissa tutkimusai-

neistoissani, mutta kyseisten sananmuotojen frekvenssien mukainen järjestys vaihtelee 

aineistojen välillä. Edistyneitä ja keskitason kielenkäyttäjiä toisiinsa verratessa nousee 

esiin joitakin sananmuotoja, joiden frekvenssissä on tilastollisesti merkitseviä eroja ai-

neistojen välillä. Keskitason kielenkäyttäjien ICLFI-B-aineistossa sananmuodolla sanoi 

on tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä, kun frekvenssiä verrataan ICLFI-C-

aineistoon. ICLFI-C-aineistossa puolestaan sananmuodolla sanoo on tilastollisesti erit-
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täin merkitsevää ylikäyttöä ICLFI-B-aineistoon verratessa. Havainnot on yhteneviä sekä 

Ohvon (2008) että Haapalan (2008) tutkimustulosten kanssa. Molemmat ovat tutkineet 

aikamuotojen käyttöä oppijankielessä ja todenneet, että oppijankielessä aikamuodoista 

selvästi käytetyin on imperfekti. Kielitaidon kehittyessä imperfektin käyttöala kuitenkin 

kapenee, mikä johtuu muiden aikamuotojen käytön lisääntymisestä. (Ohvo 2008: 23; 

Haapala 2008: 30.) 

 

Osin ICLFI-B- ja ICLFI-C-aineistojen välinen ero sanoi- ja sanoo-muotojen käytön 

frekvenssissä on selitettävissä myös kirjoitustehtävien tehtävänannoilla ja tätä kautta 

myös tekstilajilla. Osa tehtävistä lienee ohjannut kielenoppijoita käyttämään teksteis-

sään preesensiä ja osa taas imperfektiä. Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan B-tasolla 

kirjoittamisen tavoitteena on, että oppija pystyy kirjoittamaan selkeitä ja yksinkertaisia 

tekstejä tutuista aiheista. Viestinnän tavoitteena on kokemusten ja vaikutelmien kuvailu, 

tiedon välittäminen, näkökannan perustelu, ja tekstilajiesimerkkeinä ovat kirje, selvitys, 

kirjoitelma ja raportti. (EVK 2003: 50–51.) Imperfekti on edellisissä tekstilajeissa ylei-

nen aikamuoto, koska niissä valotetaan jo tapahtuneita asioita, tapahtumia ja tilanteita. 

Tämä taas selittänee osin imperfektimuodon ylikäytön B-tason teksteissä. C-tasolla 

viestinnän tavoitteena on ajatuksien ja näkökantojen ilmaisu, yksityiskohtaisten selvi-

tysten tekeminen ja monimutkaisten tekstin tuottaminen. Esimerkkeinä tehtävien teksti-

lajeista Eurooppalainen viitekehys mainitsee kirjeen, esseen, raportin, artikkelin, koos-

teen ja katsauksen. (EVK 2003: 51.) C-tasolla siis kirjoitetaan runsaasti erilaisia tekste-

jä, jolloin myös käytettyjen aikamuotojen kirjo on B-tason tekstejä vaihtelevampi.  

 

Merkki kielen kompleksoitumisesta oppimisprosessin myötä on infinitiivi- ja partisiip-

pimuotojen lisääntyminen kielitaidon kehittyessä B-tasolta C-tasolle. ICLFI-C-

aineistossa erilaisia infiniittisiä muotoja käytetään ICLFI-B-aineistoa enemmän ja vaih-

televammin, kun aineistot suhteutetaan toisiinsa kokonsa mukaan. Siitonen ja Niemelä 

(2011: 250) ovat tutkineet edistyneiden kielenoppijoiden kielitaidon kehittymistä ja to-

denneet, että infinitiivi- ja partisiippirakenteiden suhteellinen määrä kasvaa erityisesti 

edistyneillä kielenoppijoilla. Tämän perusteella voi todeta, että tutkimustulokseni on 

odotuksenmukainen ja infinitiivi- ja partisiippirakenteiden suhteellinen määrä lisääntyy 

kielenoppimisprosessin myötä. A-infinitiivimuoto sanoa on molemmissa aineistossa 

käytetyin nominaalinen verbimuoto, jonka esiintyvyydessä on ainoastaan kahden pro-

senttiyksikön ero aineistojen välillä. Myös Siitonen ja Niemelä (2011: 250−251) totea-
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vat, että A-infinitiivi on oppijankielessä infinitiivirakenteista selvästi yleisin, mutta kie-

lenoppimisprosessin myötä A-infinitiivin käyttö vähenee ja muiden infinitiivirakentei-

den käyttö lisääntyy. Tulos ei kuitenkaan ole yhtenevä omien tutkimustulosteni kanssa, 

koska aineistossani A-infinitiivin käyttö lisääntyy C-tasolla, vaikkakin hyvin lievästi. 

Siitonen ja Niemelä (2011: 263) kuitenkin toteavat, että kielenosaamisen tason lisäksi 

myös tehtävänanto ja tekstilaji vaikuttavat infinitiivi- ja partisiippirakenteiden määrään 

kielenoppijoiden tuottamissa teksteissä. 

 

Oleellinen ero natiiviaineiston ja oppijankielen aineiston välillä on sananmuotojen käy-

tön variaatio. ICLFI-aineistoissa lemmaa SANOA käytetään natiivikieltä vaihtelevam-

missa sananmuodoissa. Natiivaineistoille on tyypillistä, että kaksi yksittäistä sananmuo-

toa kattaa aineistoista valtaosan, mutta oppijankielessä sananmuotojen käyttö jakaantuu 

tätä tasaisemmin. Havaintoni kumoaa alkuhypoteesini, jonka mukaan oletin, että natiivit 

kielenkäyttäjät käyttävät sanoa-verbiä oppijankieltä vaihtelevammissa sananmuodoissa. 

Tulokseni on yllättävä myös, jos sitä vertaa  Jantusen ja Brunnin (2012) tutkimustulok-

siin. Jantunen ja Brunni tutkivat lemman PITÄÄ morfologista priminigia ja vertasivat 

keskenään natiivikieltä ja oppijansuomea eri lähdekielisiltä kielenoppijoilta. Tutkimus-

tulostensa perusteella he toteavat, että kielenoppijoiden käyttämien sananmuotojen kirjo 

on natiivikieltä kapeampi. (Jantunen & Brunni 2012: 88.)  

 

Aiemmin käsittelemäni sanoa-muodon ylikäytön lisäksi sananmuodolla sanotaan on 

oppijankielessä tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä natiiviaineistoon verrattuna. 

Seilonen toteaakin, että impersonaalista passiivia voi tavata suomenoppijoiden teksteis-

sä jo alkeistasolla. Hänen mukaansa passiivin käyttö lisääntyy tasolta toiselle siirryttäes-

sä. Passiivin preesens on tuttu jo puhekielestä, mikä voi osittain selittää oppijankielen 

aineistojeni sanotaan-muodon ylikäytön. (Seilonen 2013: 58−60.) Mantilan (2004: 325) 

mukaan passiivimuodon käyttö monikon ensimmäisen persoonan merkityksessä on 

yleinen ja neutraali puhekielen piirre, joten on oletettavaa, että se on vaikuttanut suo-

menoppijoiden sananmuodon käyttöön. Aineistoni perusteella voi kuitenkin todeta, että 

kielenoppijat eivät käytä sananmuotoa sanotaan monikon ensimmäisen persoonan mer-

kityksessä ʼme sanommeʼ, vaan sanotaan-muodon tehtävänä on kieliopillisesti tarkoittaa 

nimenomaan passiivia.  
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Tutkimustulosteni perusteella voi todeta, että virheellisten valintojen määrä vähenee 

kielenoppimisprosessin myötä ja oppijankieli näin lähestyy natiivikieltä. B-tasolla kie-

lenoppijat tekevät runsaasti virheitä verbin muoto-opissa, mutta C-tasolla virheitä on 

enää muutama. On kuitenkin huomioitava, että tulosta voi pitää ainoastaan suuntaa-

antavana. ICLFI-C-aineisto on ICLFI-B-aineistoa suppeampi, joten virheiden frekvens-

sit eivät ole täysin vertailukelpoisia. Huomionarvoista on, että muutamia lipsahdusvir-

heitä on myös natiiviaineistoissani: molemmissa natiivikielen aineistossa on käytetty 

kolmea virheellistä muotoa. Opetushallituksen (2009) Kielitaidon tasojen kuvausasteik-

ko on laadittu Eurooppalaisen viitekehyksen pohjalta, ja se kuvaa muun muassa virhei-

den frekvenssin muutosta. Kielitaidon tasolla B rutiininomainen kieliaines ja perusra-

kenteet ovat jo ymmärrettäviä ja suhteellisen virheettömiä, mutta vaativat rakenteet ja 

sanaliitot tuottavat ongelmia. Äidinkielen tai jonkun muun kielen vaikutus on tässä vai-

heessa vielä ilmeinen. Kun kielenoppija lähestyy C-tasoa, virheiden frekvenssi vähenee, 

ja virheitä esiintyy ainoastaan harvinaisissa rakenteissa. C-tasolla virheitä saattaa esiin-

tyä satunnaisesti idiomaattisissa ilmauksissa ja tyyliseikoissa.  

 

Siitosen ja Niemelän (2011: 272) tutkimustulosten mukaan edistyneiden kielenoppijoi-

den muotovirheet vähenevät kielenoppimisprosessin myötä. Virheiden määrä ei kuiten-

kaan aina korreloi suoraan kielitaidon tason kanssa. Kielitaidon kehittyessä kielenoppija 

voi pyrkiä tuottamaan aiempaa vaikeampia rakenteita, jolloin virheiden mahdollisuus 

kasvaa. Tekstin tuottamistilanne voi myös vaikuttaa virheiden todennäköisyyteen. 

Stressi, kiire ja huolellisuus voidaan luokitella kielitaidon ulkoisiksi tekijöiksi, mutta ne 

vaikuttavat silti virheiden määrään. Myös kasvanut kirjoitusnopeus voi lisätä erityisesti 

huolimattomuusvirheitä. (Siitonen & Niemelä 2011: 259, 261.)  

 

Täydennysympäristöjen kartoittaminen osoittautui aineistoja läpikäydessä haastavaksi, 

ja jouduin monessa kohdin pohtimaan sitä, painotanko enemmän täydennysympäristön 

syntaktista rakennetta vai rakenteen luomaa semanttista kehystä. Koska syntaksi määrit-

tää myös ilmauksen merkityksen, keskityn nimenomaan rakenteen syntaktiseen kuvauk-

seen. Esimerkiksi täydennysympäristöjen SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)> ja SA-

NOA <ADVL (TRANSL)> määrittelyn ongelmallisuutta käsittelen jo analyysiosiossa 

(ks. 6.3.1. Verbin täydennysympäristö natiivikielessä).  
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Lemman SANOA täydennysympäristöä natiivikielestä ja oppijankielestä tutkiessa nou-

see esiin oleellinen ero, joka kumoaa hypoteesini siitä, että natiivit kielenkäyttäjät käyt-

tävät lemmaa SANOA oppijankieltä vaihtelevammissa täydennysympäristöissä. Ympä-

ristöllä SANOA <OBJ> on tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä kummassakin 

natiiviaineistossa, kun niitä verrataan oppijankielen aineistoihin. Alkuhypoteesini siitä, 

että edistyneiden kielenoppijoiden käyttämä kieli lähestyy natiivikieltä, jolloin käytetty-

jen rakenteiden ja täydennysympäristöjen kirjo edistyneellä tasolla on keskitason kie-

lenoppijoiden kieltä monipuolisempi, pitää kuitenkin osittain paikkansa. Edistyneiden 

kielenoppijoiden kieli lähestyy natiivikieltä, mutta päinvastaisella tavalla kuin hypo-

teesissani oletin − täydennysympäristöjen kirjo kapenee edistyneillä kielenoppijoilla.  

 

Täydennysympäristön SANOA <OBJ> frekvenssin variaatio aineistojen välillä on seli-

tettävissä kielitaidon tason perusteella, mutta muita täydennysympäristöjä koskeva vari-

aatio ei ole yhtä yksiselitteistä. Tutkimustulosteni perusteella vaikuttaa siltä, että täy-

dennysympäristöllä SANOA <ADVL (TRANSL)> on oppijankielen aineistossa ylikäyt-

töä natiiviaineistoon verratessa. Täydennysympäristö SANOA <ADVL (ALLAT) + 

OBJ> on oppijankielessä yliedustunut CSC-aineistoon verratessa, mutta KS-aineistossa 

kyseistä täydennysympäristöä käytetään taajaan. Tällöin variaatiota ei voi selittää pel-

kästään kielenosaamisen tason sanelemaksi. 

 

 

7.2. Variaatio, joka on selitettävissä tekstilajilla 

 

Korpustutkimukselle on ominaista, että aineistosta voi tutkia ainoastaan esiintymiä ja 

ilmiöitä, joita aineisto näyttää. Kielitieteilijä Noam Chomsky on kritisoinut korpustut-

kimusta ja toteaa, että kielentutkijan olisi tutkittava sitä, mitä on mahdollista sanoa, sen 

sijaan, että keskittyy siihen, mitä sanotaan (McEnery & Wilson 2001: 6). Chosmkyn 

mukaan korpustutkimuksen ongelmaksi nousee se, että aineisto koostuu näytteistä eikä 

kaikista mahdollisista tutkittavista tapauksista. Aineisto on siis aina vääristynyt, eikä se 

kuvaa todellista kielenkäyttöä. McEneryn ja Wilsonin mukaan millä tahansa tieteellisel-

lä tutkimuksella on kuitenkin samankaltainen luonne, koska kokonaisten perusjoukko-

jen sijaan tutkitaan ainoastaan näytteitä. Vaikka Chomskyn kritiikki on nykypäivänä 

suurelta osin kumottu, on kritiikin kohteet silti huomioitava korpustutkimusta tehdessä. 

(McEnery & Wilson 2001: 75−76.) Erityisesti oppijankielen tutkimuksessa tutkija voi 
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ajautua oletukseen, että aineiston tuottaja hallitsee ainoastaan muodot, joita aineisto tuo 

esiin. Tietyn ilmiön näkyminen aineistossa toki kertoo siitä, että tuottaja hallitsee kysei-

sen kielen piirteen, mutta piirteen puuttuminen ei välttämättä kerro siitä, ettei aineiston 

tuottaja sitä hallitsisi. Kyseinen havainto painottaa jälleen tekstilajin huomioimisen tär-

keyttä: oleellista on siis selvittää, minkälainen kielenkäyttö ja -rakenne ovat tyypillisiä 

tietylle tekstilajille. 

 

Saukkosen (2001: 159) mukaan fiktiiviset kaunokirjalliset tekstit eroavat epäreaalisuu-

tensa ja epäspesifisyytensä vuoksi tekstilajiltaan ei-fiktiivisten aineistojen asiatyylisistä 

teksteistä. Alkuhypoteesini mukaan oletinkin, että lemman SANOA fraseologisessa käy-

tössä on eroja, kun kielenoppijoiden tuottamia tekstilajeja verrataan natiivikielen vas-

taaviin sekä kun eri tekstilajeja verrataan toisiinsa. Hypoteesini pitää paikkansa, ja erot 

eri sananmuotojen käytössä aineistojen välillä ovat selkeitä, mutteivät yksiselitteisiä. 

Sekä Swales (1990: 48–58) että Bhatia (1993: 74–75) painottavatkin sitä, ettei tekstila-

jin määrittely ole helppoa tai yksiselitteistä. Swales toteaa, että tekstit voivat vaihdella 

rakenteeltaan ja kieleltään yhdenkin tekstilajin sisällä, ja Bhatia korostaa tekstilajien 

sekoittumista. Myöskään omassa tutkimuksessani en näe tekstilajien välistä vertailuase-

telmaa täysin relevanttina. Oppijankielen aineistosta muodostetut tekstilajiaineistot olen 

jakanut ainoastaan ei-fiktiivisiin ja fiktiivisiin osakorpuksiin. Kyseisten aineistojen si-

sällä on kuitenkin variaatiota, ja esimerkiksi ei-fiktiiviset tekstilajit uutinen ja arvostelu 

eroavat toisistaan selvästi. Natiiviaineistoni tekstilajikirjo ei ole yhtä moninainen kuin 

oppijankielen aineistoissa, mutta varsinkin sanomalehtiaineistossa (CSC) variaatiota on. 

 

Tutkimusasetelmani avulla pyrin selvittämään sitä, miten kielenoppijat tavoittavat natii-

vinkaltaisen tekstilajin ominaispiirteet. Natiiviaineisto edustaa siis normia, johon ver-

taan oppijankielen aineistoja. Selitän aluksi sananmuotojen käytön variaatiota niin, että 

vertaan oppijankielen aineistoja vastaaviin natiivikielen tekstilajeihin. Tämän jälkeen 

kokoan vielä oleellisimmat erot, joita on nimenomaan eri tekstilajien välillä.  

 

Ei-fiktiivisiä tekstiaineistoja toisiinsa verratessa huomio kiinnittyy kolmen yleisimmän 

sananmuodon sanoo, sanoi ja sanoa frekvenssien mukaiseen variaatioon aineistojen 

välillä. CSC-aineiston yleisin sananmuoto sanoo kattaa aineiston tapauksista noin puo-

let, mutta oppijankielen aineistossa esiintyvyys on ainoastaan 13,0 prosenttia. CSC-

aineiston kolmanneksi yleisin muoto sanoa esiintyy aineistossa huomattavasti edellisiä 
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sananmuotoja harvemmin, ainoastaan 4,2 prosentissa aineiston tapauksista. ICLFI-EIF-

aineistossa sanoa onkin aineiston yleisin muoto, ja sen esiintyvyys on 27,1 prosenttia.  

 

Fiktiivisiä aineistoja yhdistää toisiinsa aineistojen yleisin sananmuoto, joka on molem-

missa sanoi. Muiden sananmuotojen esiintyvyydessä sen sijaan on variaatiota. KS-

aineiston toiseksi ja kolmanneksi yleisimmät tapaukset sanoin ja sanonut edustavat op-

pijankielen aineistosta vain muutamaa prosenttia. ICLFI-F-aineistossa muodot sanoa ja 

sanoo ovat toiseksi ja kolmanneksi yleisimmät, mutta KS-aineistossa niiden esiintyvyys 

on huomattavasti pienempi. Opetushallituksen Kielitaidon kuvausasteikon (2009) ja 

tutkimustulosteni mukaan kielenoppijan tekstilajin natiivikielen mukainen hallinta ke-

hittyy kielenoppimisprosessin myötä. Siksi onkin huomionarvoista, että oppijankielen 

tekstilajiaineistosta B-tason tuotokset kattavat valtaosan. Jos C-aineistoa olisi tutkimuk-

sessani enemmän, sananmuotojen ja täydennysympäristöjen variaatio olisi oletettavasti 

lähempänä natiivikielen tekstilajien vastaavia. 

 

Aineistossani on muutamia sananmuotoja, joiden variaatio on selitettävissä ainakin osit-

tain tekstilajin perusteella. Fiktiivisissä aineistoissa imperfektimuotoja sanoi, sanoin ja 

NUT-partisiippia sanonut käytetään enemmän kuin ei-fiktiivisissä aineistoissa. Kysei-

sillä sananmuodoilla on kuitenkin tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä ainoas-

taan KS-aineistossa. Imperfekti on siis fiktiivisissä aineistoissa yleisin aikamuoto, ja 

Palmgren (1986: 206–212) toteaakin kerronnan aikamuodon vaihtelevan kertomisen 

perusmuodosta riippuen. Palmgrenin mukaan viisi eeppisen kertomisen perusmuotoa 

ovat kerronta, kuvaus, dialogi, eeppinen kuva sekä eeppinen kohtaus. Kerronnan yleisin 

aikamuoto on imperfekti, ja toinen runsaasti käytetty on preesens. Kuvauksessa taas 

käytetään eniten preesensiä, mutta myös jonkin verran imperfektiä, kuten myös dialo-

gissa ja eeppisessä kuvassa. Kohtauksessa toiminta taas kuvataan tyypillisesti preesen-

sissä. Esimerkit 37 ja 38 kuvaavat sanoi-muodon käyttöä KS-aineistossa. 

 

(37) − Lopeta sinäkin tältä päivältä, Katriina sanoi. (KS: svi003) 

(38) Joka päivä nainen sanoi laittavansa Elisan tukan. (KS: svi003) 

 

Fiktiivisten aineistojen sanoa-verbin yleisin sananmuoto on imperfektissä. Ei-

fiktiivisessä CSC-aineistossa yleisimmän sananmuodon aikamuoto on preesens, ja ICL-

FI-EIF-aineistossa taas yleisin sananmuoto on A-infinitiivissä. Preesensmuodon sanoo 
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ylikäyttö CSC-aineistossa on yllättävä havainto, kun sitä vertaa Pallaskallion (2013) 

tutkimustuloksiin. Pallaskallion (2013: 10) mukaan imperfekti on kertomisen ja rapor-

toinnin pääaikamuoto ja uutisoinnissa lähes yksinomainen. Lassila-Merisalon (2009: 

39) mukaan preesensiä käytetään kuitenkin runsaasti erityisesti reportaaseissa. Saukko-

nen (2001: 156–157) taas tarkastelee yksikön kolmannen persoonan aikamuotojen luo-

maa merkityseroa lehtiteksteissä. Imperfektimuodolla sanoi, joka on CSC-aineiston 

toiseksi yleisin muoto, luodaan selostuksenomaista vaikutelmaa siitä, että tekstin kirjoit-

taja on itse ollut paikalla tilanteessa. Preesens sanoo taas tarkastelee asiaa imperfektiä 

yleisemmästä näkökulmasta. Uutisen kielen kannalta oleellista on kuitenkin se, että 

mahdolliset perustelut esitetään jonkun muun sanomina, kuten esimerkeissä 39–42 alla. 

Tällöin teksti edustaa niin kutsuttua objektiivista maailmaa. 

 

(39) Anttila sanoo Jeesuksen syntymän olleen helpotus eläimille. (CSC: hasa1999) 

(40) Aho sanoo, että presidentin pitää olla selkeä. (CSC: hasa1999) 

(41) Ranskan presidentti Jacques Chirac sanoi, että Tampereen kokous oli hyvin 

mielenkiintoinen. (CSC: hasa1999) 

(42) Äiti usein sanoi, että tämä tyttö se tanssii. (CSC: hasa1999) 

  

Lemman SANOA täydennysympäristöjen kartoittamisessa käytin samaa tutkimusase-

telmaa kuin sananmuotoja läpi käydessäni. Tarkastelen siis oppijankielen ja natiivikie-

len vastaavuutta tekstilajin ominaispiirteiden käytössä, mutta käyn lyhyesti läpi myös 

tekstilajin ominaispiirteitä vertailemalla fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä aineistoja toisiinsa.  

 

Täydennysympäristö SANOA <OBJ> on kaikissa aineistoissa selvästi yleisin. Ympäristö 

kattaa kummastakin natiiviaineistosta yli 90 prosenttia. Oppijankielessä täydennysym-

päristöä ei kuitenkaan käytetä yhtä taajaan, ja sen esiintyvyys kummassakin ICLFI-

aineistossa on noin 80 prosenttia. Kun ei-fiktiivisiä aineistoja CSC ja ICLFI-EIF vertaa 

toisiinsa, selkein ero nousee esiin juuri täydennysympäristön SANOA <OBJ> kohdalla. 

Täydennysympäristöllä on ICLFI-EIF-aineistossa tilastollisesti erittäin merkitsevää ali-

käyttöä natiivikielen ei-fiktiiviseen aineistoon verrattuna. Kaikilla muilla täydennysym-

päristöillä sen sijaan on ainakin lievää ylikäyttöä ICLFI-EIF-aineistossa. ICLFI-EIF-

aineistossa täydennysympäristö SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> esiintyy suhteelli-

sen taajaan, ja ympäristöllä on tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä natiivikielen 

ei-fiktiiviseen aineistoon verrattaessa. Täydennysympäristön SANOA <ADVL 
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(TRANSL)> esiintyvyys ICLFI-EIF-aineistossa on 4,1 prosenttia, ja ympäristöllä on 

tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä natiivikielen CSC-aineistoon verratessa.  

 

Fiktiivisiä aineistoja toisiinsa verratessa voi havaita, että täydennysympäristöllä SANOA 

<OBJ> on tilastollisesti erittäin merkitsevää alikäyttöä ICLFI-F-aineistossa, kun sitä 

vertaa natiiviaineistoon. Tilastollisesti ero on merkitsevä myös täydennysympäristöjen 

SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)> ja SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ> käytössä. 

ICLFI-F-aineistossa molemmilla täydennysympäristöillä on tilastollisesti erittäin mer-

kitsevää ylikäyttöä natiivikielen fiktiiviseen aineistoon verrattuna.  

 

Kun fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstiaineistoja vertaa toisiinsa, nousee selkein ero esiin 

täydennysympäristön SANOA <OBJ> kohdalla. Kuten aikaisemmin jo totesin, kyseisel-

lä täydennysympäristöllä on tilastollisesti erittäin merkitsevää ylikäyttöä nimenomaan 

natiivikielessä. Tutkimusaineistoni perusteella voi kuitenkin todeta, että myös tekstilaji 

vaikuttaa kyseisen ympäristön käyttöön jonkin verran. Jos oppijankielen ja natiivikielen 

välisen eron jättää huomiotta, voi havaita, että ympäristöä SANOA <OBJ> käytetään ei-

fiktiivisessä aineistossa taajemmin kuin fiktiivisessä aineistossa.  

 

Fiktiivisistä aineistoista erityisesti KS-aineistossa on tilastollisesti merkitsevää ylikäyt-

töä, joka koskee täydennysympäristöä SANOA <ADVL (ALLAT) + OBJ>. Myös toi-

sessa fiktiivisessä aineistossa ICLFI-F kyseinen täydennysympäristö on suhteellisen 

taajaan käytetty, mutta ero ei-fiktiivisiin aineistoihin ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

Ympäristö SANOA <ADVL (ELAT) (+ OBJ)> on puolestaan taajaan käytetty ei-

fiktiivisissä aineistoissa, mutta variaatio ei-fiktiivisten ja fiktiivisten aineistojen välillä 

ei kaikissa vertailusuhteissa ole tilastollisesti merkitsevä.  

 

 

7.3. Tulosten soveltamismahdollisuuksia  

 

Tutkimukseni keskittyy oppijankielen ja natiivikielen kuvaukseen, eikä se pyri ottamaan 

kantaa vieraan kielen opetukseen. Martinin mukaan toisen ja vieraan kielen opetus ja 

tutkimus ovatkin teoreettisesti erillisiä ilmiöitä. Opetustilanteet ovat luonteeltaan hyvin 

mutkikkaita ja monimuuttujaisia, ja tutkimus pystyy keskittymään ainoastaan yhteen 

kysymykseen kerrallaan. Käytännössä yhteyksiä opetuksen ja tutkimuksen välillä kui-
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tenkin on. Kielentutkija on usein myös opettaja, jolloin tutkimuskysymykset voivat 

nousta opetuksen parista. (Martin 2009: 325.) Ellisin (1994: 611–663) mukaan opetus 

vaikuttaa oppimiseen, joten opetukseen kehittämiseen liittyvää tutkimustyö on merkit-

tävää myös oppimisen tutkimuksen näkökulmasta.  

 

Tutkimustulokseni ovat siis sovellettavin osin hyödynnettävissä vieraan kielen opetuk-

sessa, koska ne antavat tietoa kielen oppimisesta. Kielen fraseologisille piirteille on tyy-

pillistä, että natiivit kielenkäyttäjät hallitsevat sanojen käyttösäännöt opittuaan ne jo 

kielenomaksumisen aikana, joten niiden avaaminen voi tuottaa ongelmia opetuksessa. 

(Jantunen & Brunni 2012: 79.) Vieraan kielen opetuksessa olisi siis hyödynnettävä tie-

toa natiivikielen mukaisista frekvensseistä (Kennedy 2008: 39−40) ja siitä, miten natii-

vit kielenkäyttäjät fraseologisia yksiköitä käyttävät. Toisaalta kielenopetus hyötyy myös 

teoriasta, joka valottaa sitä, miten kielenoppijat tuottavat fraseologisia yksiköitä. Tällöin 

opetuksen kohdistaminen ongelmia tuottaviin rakenteisiin helpottuu. Martinkin (2009: 

325–326) mainitsee tutkimustulosten soveltamisesta esimerkiksi korpusten käytön ope-

tuksen apuna ja opetuksen vaikutuksen puhekielen ja ensikielen läsnäolon määrään ja 

muotoon. 

 

Vaikka viime aikoina toisen ja vieraan kielen opetuksessa on alettu kiinnittää yhä 

enemmän huomiota kielen fraseologisuuteen (Järventausta 2009: 89), ei sanaston opet-

taminen ole silti saanut tarpeeksi huomiota suomen opetuksessa vieraana ja toisena kie-

lenä (Jantusen 2009: 355). Kielenoppijoilla on fraseologisia yksiköitä tuottaessaan on-

gelmia leksikaalis-semanttisten rakenteiden luomisessa ja morfologisten valintojen te-

kemisessä. Nesselhauf (2003: 237) nostaa esimerkiksi kollokaation, joka tuottaa kie-

lenoppijoille runsaasti ongelmia vierasta kieltä opiskellessa. Nattinger painottaakin, että 

kielenopetuksessa olisi keskityttävä rakenteisiin ja tapoihin, joilla yksikköjä voidaan 

yhdistää. Lisäksi opetuksessa olisi huomioitava tavat ja tilanteet, joissa yhdistämisessä 

on poikkeuksia. (Nattinger 1980: 341.) Siihen, miten sanat sijoitetaan opittuihin raken-

teisiin, ei ole kuitenkaan juuri tarjolla opetusta eikä varsinkaan oppimateriaalia. Sanakir-

jat eivät helpota tilannetta, koska sanat esitellään niissä usein yksittäisinä ilman koteks-

tiaan. (Jantunen 2009: 356.) Myös Siitosen (1999: 60) mukaan sanakirjojen avulla on 

vaikea päästä täsmälliseen sanojen vastaavuuksien kuvaukseen, joten sanakirjavastaa-

vuuksissa onkin tyydyttävä likiarvoihin.  
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Järventausta (ks. 2009) painottaakin, että suomen kielen oppijoiden olisi saatava käyt-

töönsä oppijansanakirja, jolla tarkoitetaan ei-syntyperäisiä edistyneitä kielenoppijoita 

varten laadittua yksikielistä sanakirjaa. Rundellin (1998: 316–317) mukaan oppijan sa-

nakirjoille ovat tyypillisiä seuraavat periaatteet: 

 

- sana-aines on tarkoin rajattu, jolloin hakusanoja on huomattavasti vähemmän 

kuin yksikielisissä yleissanakirjoissa 

- hakusanoista annetaan runsaasti kieliopillista ja syntaktista tietoa, ja erityisesti 

verbien täydennykset pyritään kuvaamaan systemaattisesti 

- esimerkit on valittu niin, että ne antavat mahdollisimman monipuolisen kuvan 

hakusanan käyttömahdollisuuksista 

- hakusanojen käyttöä valaistaan syntaktisten sanaliittojen, kollokaatioiden ja fra-

seologisten ilmausten avulla.  

 

Järventaustan (2009: 97) mukaan oppijansanakirjojen pitäisi aina sisältää tietoa hakusa-

nan suhteista muihin sanoihin ja niiden merkityksiin. Atkinsin mukaan verbirektioiden 

ja kollokaatioiden leksikografinen kuvaus on kuitenkin osoittautunut sanakirjatyössä 

vaikeaksi. Järventaustan mukaan rektio voidaan sanakirjassa ilmaista joko rektiokaavo-

jen tai esimerkkien avulla (Järventausta 2009: 97). Itse käytän tässä tutkimuksessa käsit-

teitä täydennys ja täydennysympäristö, mutta kuvaustapa on loppujen lopuksi saman-

suuntainen.  

 

Jantusen, Kumpulaisen, Tammimiehen ja Tokolan (2013: 94) mukaan korpussanakirjat 

perustuvat laajaan ja todelliseen tekstimateriaaliin, jota hyödynnetään sanakirjatyössä 

analyyttisesti ja systemaattisesti. Korpuksista etsitään sanojen käyttöesimerkkejä, mutta 

pääasiassa niiden funktiona on analyyttinen sanaston käytön kartoitus. ConLexis-

verkkosanakirja on pääasiallisesti vuosina 2008–2010 toteutetun Opetushallituksen 

hankkeen tuote. Kyseessä on yksikielinen sanakirja, joka on suunnattu suomea toisena 

tai vieraana kielenä opiskeleville oppimateriaaliksi ja opettajille työkaluksi. Sanakirjas-

sa on tällä hetkellä noin 300 sana-artikkelia, joissa on esitetty sanojen merkitys, taivutus 

ja sanojen käyttö kontekstissaan. (Jantunen ym. 2013: 98.) Koska tutkimukseni tarjoaa 

monipuolista tietoa tutkimani verbin käytöstä, olisivat tutkimustulokseni hyödynnettä-

vissä esimerkiksi erilaisissa sanakirjahankkeissa. Verbin merkitystä tutkin kartoittamal-

la erilaisten täydennysympäristöjen käyttöä, jotka taas nostavat esiin verbin merkityksen 
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eri puolia. Samalla kerään tietoa tutkimani sanan käyttökontekstista. Sanan taivutusta 

tutkin kartoittamalla sekä oppijankielessä että natiivikielessä käytettyjä sananmuotoja.  
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8. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassani tutkin lekseemin sanoa esiintymistä natiivisuomessa ja 

oppijansuomessa korpuslingvististen metodien avulla. Käsittelen lekseemiä fraseologi-

sena yksikkönä, ja keskityn työssäni kahteen fraseologisen yksikön osaan. Tutkin sa-

noa-lekseemin morfologista primingia kartoittamalla lekseemin eri sananmuodot eli 

fraseologisen yksikön ytimen, minkä lisäksi tutkin sananmuotoihin liittyviä kotekstuaa-

lisia piirteitä eli täydennysympäristöjä.  

 

Tavoitteenani on selvittää, minkälaisia eroja lekseemin sanoa fraseologisessa käytössä 

on natiivien ja ei-natiivien kielenkäyttäjien välillä sekä, minkälaisia erot ovat keskitason 

ja edistyneiden kielenkäyttäjien välillä. Lisäksi kartoitan sitä, miten lekseemiä sanoa 

käytetään natiivikielessä ja oppijankielessä tekstilajeiltaan toisistaan eroavissa teksteis-

sä. Tutkimushypoteesini ovat seuraavat: 1) Natiivit kielenkäyttäjät käyttävät lekseemiä 

sanoa oppijankieltä vaihtelevammissa sananmuodoissa ja täydennysympäristöissä. 2) 

Edistyneiden kielenoppijoiden käyttämä kieli lähestyy natiivikieltä, jolloin käytettyjen 

rakenteiden ja täydennysympäristöjen kirjo edistyneellä tasolla on keskitason kielenop-

pijoiden kieltä monipuolisempi. 3) Sanoa-lekseemin fraseologisessa käytössä on eroja, 

kun kielenoppijoiden tuottamia tekstilajeja verrataan natiivikielen vastaaviin sekä, kun 

eri tekstilajeja verrataan toisiinsa.  

 

Tutkimukseni on aineistopohjainen, ja aineistoni on peräisin kolmesta kirjoitetun kielen 

korpuksesta: Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) Suomen tekstikokoelmasta, Kään-

nössuomen korpuksesta sekä Kansainvälisestä oppijansuomen korpuksesta. Tutkin na-

tiivikieltä kahdesta osakorpuksesta, jotka eroavat toisistaan tekstilajinsa perusteella. 

CSC-aineistoni on ei-fiktiivinen sanomalehtitekstiaineisto Suomen tekstikokoelmasta ja 

KS-aineisto on fiktiivinen kaunokirjallinen aineisto Käännössuomen korpuksesta. Olen 

koonnut ICLFI-korpuksesta neljä osakorpusta, joista ICLFI-B-aineisto sisältää kie-

lenoppijoiden tuottamia keskitason (B) tekstejä ja ICLFI-C-aineisto edistyneiksi (C) 

arvioituja tekstejä. ICLFI-korpuksen tekstit on luokiteltu myös tekstilajinsa mukaan, ja 

olen koonnut ICLFI-korpuksen aineistosta kaksi osakorpusta, jotka eroavat toisistaan 

tekstilajinsa perusteella. Aineisto ICLFI-EIF koostuu ei-fiktiivisistä teksteistä ja aineisto 

ICLFI-F fiktiivisistä teksteistä.  
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Tutkin aineistoista sanoa-lekseemin ydintä käymällä läpi kaikki lekseemin sananmuo-

dot, minkä jälkeen lasken eri muotojen prosentuaalisen osuuden koko aineistosta. Tut-

kimukseni toisessa vaiheessa pyrin selvittämään, minkälaisissa täydennysympäristöissä 

lekseemin sanoa eri sananmuodot esiintyvät. Käyn läpi kaikki tapaukset, ja määrittelen 

ne täydennysympäristönsä mukaan (sanoa jotakin, sanoa jollekulle jotakin, sanoa josta-

kin (jotakin), sanoa jollekulle jostakin (jotakin), ja sanoa joksikin). Vertailen aineistoja 

keskenään, ja havaintoni perustuvat sekä muotojen ja rakenteiden frekvenssitietoihin 

että tilastolliseen testaukseen. 

 

Tutkimustulosteni perusteella voi todeta, että sekä kielenosaamisen taso että tekstilaji 

vaikuttavat kielen fraseologiseen käyttöön. Alkuperäisenä tavoitteenani oli vertailla 

natiivikielen ja oppijankielen välistä variaatiota, mutta tekstilajin sanelemat sanaston 

käytön erot nousivat aineistosta esiin niin selvästi, että laajensin tutkimusta tekstilajitut-

kimuksen suuntaan. Pelkästään oppijankielen ja natiivikielen välinen vertailuasetelma ei 

siis anna riittävän validia tietoa kielimuotojen välisestä variaatiosta. Tekstilaji vaikuttaa 

aineiston rakenteeseen ja esimerkiksi sanaston käyttöön oleellisesti, ja tulosteni perus-

teella korostankin, että tekstilajin merkitys on aina huomioitava kielimuotojen välisen 

variaation tutkimuksessa.  

 

Oleellinen ja jopa yllättävä ero natiiviaineiston ja oppijankielen aineiston välillä on sekä 

sananmuotojen että täydennysympäristöjen käytön variaatio. Oppijankielessä lemman 

SANOA sananmuotoja käytetään natiivikieltä vaihtelevammissa muodoissa, ja myös ei-

natiivien kielenkäyttäjien käyttämien täydennysympäristöjen kirjo on natiivikieltä kirja-

vampi. Havaintoni kumoaa alkuhypoteesini, jonka mukaan oletin, että natiivit kielen-

käyttäjät käyttävät lemmaa SANOA oppijankieltä vaihtelevammissa sananmuodoissa ja 

täydennysympäristöissä.  

 

Merkkinä oppimisprosessin myötä tapahtuvasta kielen kompleksoitumisesta voi pitää 

infinitiivi- ja partisiippimuotojen määrän lisääntymistä B-tasolta C-tasolle siirryttäessä. 

ICLFI-C-aineistossa erilaisia infiniittisiä muotoja käytetään ICLFI-B-aineistoa enem-

män ja vaihtelevammin. Tutkimustulosteni perusteella oppijankieli lähestyy natiivikieltä 

kielitaidon kehittyessä myös virheiden frekvenssin perusteella, ja virheellisten valinto-

jen määrä vähenee kielenoppimisprosessin myötä. Toinen hypoteesini pitää siltä osin 

paikkansa, että edistyneiden kielenoppijoiden käyttämä kieli lähestyy natiivikieltä. Hy-



83 

 

poteesin oletus, että käytettyjen rakenteiden ja täydennysympäristöjen kirjosta edisty-

neellä tasolla on keskitason kielenoppijoiden kieltä monipuolisempi, ei sen sijaan päde. 

Edistyneiden kielenoppijoiden kieli kylläkin lähestyy natiivikieltä, mutta päinvastaisella 

tavalla kuin hypoteesissani oletin − täydennysympäristöjen kirjo kapenee edistyneillä 

kielenoppijoilla. 

 

Alkuhypoteesini mukaan oletin, että lemman SANOA fraseologisessa käytössä on eroja, 

kun kielenoppijoiden tuottamia tekstilajeja verrataan natiivikielen vastaaviin sekä, kun 

eri tekstilajeja verrataan toisiinsa. Hypoteesini pitää paikkansa, ja eri tekstilajien välisiä 

eroja on, mutta ne eivät ole yksiselitteisiä. Kielenoppijoiden tekstilajien ominaispiirteet 

eroavat natiivikielen vastaavista sekä sananmuotojen että täydennysympäristöjen käytön 

osalta. Myös ei-fiktiivisten ja fiktiivisten tekstilajien välillä on havaittavissa tilastolli-

sesti merkitseviä eroja sananmuotojen ja täydennysympäristöjen käytössä. Täydenny-

sympäristöjä vertaillessa merkitsevin ero koskee täydennysympäristön SANOA <OBJ> 

tilastollisesti erittäin merkitsevää alikäyttöä oppijankielessä. Tutkimusaineistoni perus-

teella voi kuitenkin todeta, että myös tekstilaji vaikuttaa täydennysympäristöjen käyt-

töön. Jos oppijankielen ja natiivikielen välisen eron jättää huomiotta, voi havaita, että 

täydennysympäristöä SANOA <OBJ> käytetään ei-fiktiivisessä aineistossa taajemmin 

kuin fiktiivisessä aineistossa.  

 

Tutkimukseni täyttää johdannossa sille asettamani tavoitteen. Korpusaineistoon perus-

tuvan kuvauksen laatiminen suomenoppijoiden ja natiivien kielenkäyttäjien kielestä 

yksittäisen lekseemin fraseologisen käytön osalta on onnistunut suhteellisen kattavasti. 

Tutkimuksessani painottuu selvästi kvantitatiivinen tutkimusote, mutta mielestäni olen 

saanut myös kvalitatiivista näkökulmaa nivottua tutkimustulosten analyysiin. Täten olen 

päässyt tavoitteeseeni, jonka mukaan pyrin kvantitatiivisten erojen lisäksi kartoittamaan 

kvalitatiivisesti syitä, jotka vaikuttavat variaation taustalla. Toisen ja vieraan kielen ope-

tus kaipaa opetuksen tueksi systemaattista tietoa sanojen käytöstä, joten tutkimustulok-

sillani lienee myös käytännön soveltamismahdollisuuksia.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Lemman SANOA sananmuodot natiivisuomen lehtitekstiaineistossa (CSC). 

 

 

Sananmuoto 

 

 

Frekvenssi 

 

%-osuus aineistossa 

sanoo 1454 49,47 

sanoi 1038 35,32 

sanoa 124 4,22 

sanotaan 49 1,67 

sanonut 47 1,60 

sanovat 47 1,60 

sanoivat 25 0,85 

sanottiin 22 0,75 

sanottu 18 0,61 

sanomaan 16 0,54 

sanomalla 13 0,44 

sanoneet 13 0,44 

sanoin 12 0,41 

sanoneen 6 0,20 

sanoen 5 0,17 

sanomme 4 0,14 

sanon 4 0,14 

sanookin 4 0,14 

sanoessaan 3 0,10 

sanoikin 3 0,10 

sano 2 0,07 

sanoisi 2 0,07 

sanoisit 2 0,07 

sanomassa 2 0,07 

sanoneensa 2 0,07 

sanos (ʼsanoiʼ: 2) 2 0,07 

sanota 2 0,07 

sanottavan 2 0,07 

sanovatkin 2 0,07 

sanoimme 1 0,03 

sanoisikin 1 0,03 

sanoisin 1 0,03 

sanoit 1 0,03 

sanoivatkin 1 0,03 

sanokaamme 1 0,03 

sanoohan 1 0,03 

sanooo (ʼsanooʼ: 1) 1 0,03 

sanot 1 0,03 

sanotaanhan 1 0,03 

sanottakoon 1 0,03 

sanottava 1 0,03 

sanottavana 1 0,03 

sanottavanaan 1 0,03 

 

Yhteensä 

 

 

2 939 

 

100  
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LIITE 2. Lemman SANOA sananmuodot natiivisuomen kaunokirjallisuusaineistossa 

(KS). 

 

 

Sananmuoto 

 

Frekvenssi 

 

%-osuus aineistossa 

 

sanoi 592 54,46 

sanoin 170 15,64 

sanonut 92 8,46 

sanoa 78 7,18 

sano 26 2,39 

sanomaan 12 1,10 

sanoo 11 1,01 

sanoit 10 0,92 

sanoisi 9 0,83 

sanon 8 0,74 

sanotaan 7 0,64 

sanomatta 6 0,55 

sanotuksi 6 0,55 

sanoivat 5 0,46 

sanot 5 0,46 

sanoen 4 0,37 

sanoisin 4 0,37 

sanottu 4 0,37 

sanokaa 3 0,28 

sanomassa 3 0,28 

sanoakseni 2 0,18 

sanoikin 2 0,18 

sanois (ʼsanoisiʼ: 2) 2 0,18 

sanomani 2 0,18 

sanomasta 2 0,18 

sanoneet 2 0,18 

sanottava 2 0,18 

sanoakseen 1 0,09 

sanoessaan 1 0,09 

sanoimme 1 0,09 

sanoinko 1 0,09 

sanoisit 1 0,09 

sanoisivat 1 0,09 

sanoitko 1 0,09 

sanoitte 1 0,09 

sanomalla 1 0,09 

sanoneen 1 0,09 

sanoneesi 1 0,09 

sanonko 1 0,09 

sanonu (ʼsanonutʼ: 1) 1 0,09 

sanonutkaan 1 0,09 

sanota 1 0,09 

sanottua 1 0,09 

sanovansa 1 0,09 

sanovat 1 0,09 

 

Yhteensä 

 

 

1 087 

 

100 
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LIITE 3. Lemman SANOA sananmuodot oppijankielen taitotason B teksteissä (ICLFI-

B). 

 

Sananmuoto Frekvenssi %-osuus aineistossa 

sanoi (ʼsanonutʼ: 2, ʼsanoinʼ: 2) 467 24,99 

sanoa (ʼsanoʼ: 1, ʼsanomaanʼ: 3, ʼsanomastaʼ: 

1, ʼsanooʼ: 1, ʼsanotaanʼ: 1) 

463 24,77 

sanoo (ʼsanoʼ: 2, ʼsanoaʼ: 1, ʼsanovatʼ: 1)  275 14,71 

sanotaan 144 7,71 

sanovat 81 4,33 

sano (ʼsanoiʼ: 21, ʼsanonutʼ: 1) 66 3,53 

sanonut (ʼsanotutʼ: 1) 47 2,52 

sanoen (ʼsanoaʼ: 1) 43 2,30 

sanoivat 43 2,30 

sanoin (ʼsanoiʼ: 3) 42 2,25 

sanon 28 1,50 

sanottu (ʼsanonutʼ: 1) 26 1,39 

sanoisin 21 1,12 

sanottiin 20 1,07 

sanot (ʼsanotaʼ: 1) 11 0,59 

sanota 9 0,48 

sanomatta 7 0,38 

sanoisivat  6 0,32 

sanoneet 6 0,32 

sanoakseni 5 0,27 

sanoit (ʼsanotʼ: 1) 5 0,27 

sanottava 4 0,21 

sanoimme 4 0,21 

sanomalla 4 0,21 

sanomme 4 0,21 

sanoisi 3 0,16 

sanotte 3 0,16 

sanoakseen (ʼsanoessaanʼ: 1) 2 0,11 

sanoikin 2 0,11 

sanokaa 2 0,11 

sanokoot 2 0,11 

sanomaan 2 0,11 

sanotaanhan 2 0,11 

sanottiin 2 0,11 

sanottua 1 0,05 

sanotut 1 0,05 

sanoessaan 1 0,05 

sanoihan 1 0,05 

sanoinko 1 0,05 

sanoisit 1 0,05 

sanomako (ʼsanommekoʼ: 1) 1 0,05 

sanomasi 1 0,05 

sanomia 1 0,05 

sanonko 1 0,05 

sanonyt (ʼsanonutʼ: 1) 1 0,05 

sanooko 1 0,05 

sanotaankin 1 0,05 
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sanotaanko 1 0,05 

sanottiin 1 0,05 

sanottavan 1 0,05 

sanottya (ʼsanooʼ: 1) 1 0,05 

sanova (ʼsanoessaanʼ: 1) 1 0,05 

Yhteensä 1 869 100  
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LIITE 4. Lemman SANOA sananmuodot oppijankielen taitotason C teksteissä (ICLFI-

C).  

 

 

Sananmuoto 

 

 

Frekvenssi 

 

%-osuus aineistossa 

sanoa 87 26,85 

sanoo 68 20,99 

sanoi 39 12,04 

sanotaan 33 10,19 

sanoen 21 6,48 

sanottu 12 3,70 

sanoisin 9 2,78 

sanovat 6 1,85 

sanoin 5 1,54 

sanonut 5 1,54 

sanottiin 5 1,54 

sano (ʼsanoiʼ: 1) 4 1,23 

sanoivat  3 0,93 

sanomatta 3 0,93 

sanota 3 0,93 

sanotaanhan 3 0,93 

sanottava 2 0,62 

sanottakoon 2 0,62 

sanoessa 1 0,31 

sanoimme 1 0,31 

sanoisi 1 0,31 

sanoisivat 1 0,31 

sanoit 1 0,31 

sanokaamme 1 0,31 

sanomalla 1 0,31 

sanon 1 0,31 

sanoneen 1 0,31 

sanoneeni 1 0,31 

sanoneet 1 0,31 

sanonkin 1 0,31 

sanottuna 1 0,31 

sanottamalla (ʼsanomallaʼ: 1) 1 0,31 

 

Yhteensä 

 

 

324 

 

100 
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LIITE 5. Lemman SANOA sananmuodot oppijankielen ei-fiktiivisissä teksteissä (ICLFI-

EIF). 

 

 

Sananmuoto 

 

 

Frekvenssi 

 

%-osuus aineistossa 

sanoa 332 27,1 

sanoi 196 16,00 

sanoo (ʼsanoʼ: 1) 171 13,00 

sanotaan (ʼsanottuʼ: 1) 133 10,86 

sanovat 50 4,08 

sanoen (ʼsanoaʼ: 1) 46 3,76 

sanottu (ʼsanottujaʼ: 1, ʼsanotutʼ: 1) 34 2,78 

sano (ʼsanoiʼ: 8, ʼsanooʼ: 1, ʼsanonutʼ: 1) 30 2,45 

sanoisin 26 2,12 

sanoin 22 1,80 

sanonut 22 1,80 

sanoivat 20 1,63 

sanottiin 18 1,47 

sanon 15 1,22 

sanottuna 13 1,06 

sanota (ʼsanoaʼ: 1) 11 0,90 

sanottava (ʼsanottavaaʼ: 1) 8 0,65 

sanomatta 5 0,41 

sanotaanhan 5 0,41 

sanottuja 5 0,41 

sanoakseni 4 0,33 

sanomalla (ʼsanoessaanʼ: 1) 4 0,33 

sanoneet 4 0,33 

sanoimme 3 0,24 

sanoisivat 3 0,24 

sanottavaa 3 0,24 

sanotun 3 0,24 

sanoikin 2 0,16 

sanoisi 2 0,16 

sanot 2 0,16 

sanottakoon 2 0,16 

sanottua 2 0,16 

sanottujen 2 0,16 

sanotut 2 0,16 

sanoakseen (ʼsanoessaanʼ: 1) 1 0,08 

sanoessa 1 0,08 

sanoit 1 0,08 

sanokaa 1 0,08 

sanokaamme 1 0,08 

sanomaan 1 0,08 

sanomasi 1 0,08 

sanomia (ʼsanomaniʼ: 1) 1 0,08 

sanomme 1 0,08 

sanoneen 1 0,08 

sanoneeni 1 0,08 

sanonko 1 0,08 

sanotaanko 1 0,08 

sanotään (ʼsanotaanʼ: 1) 1 0,08 
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sanottamalla 1 0,08 

sanottavan 1 0,08 

sanottiin 1 0,08 

sanottuun 1 0,08 

sanotuille 1 0,08 

sanotuista 1 0,08 

sanottuja 1 0,08 

sanotulle 1 0,08 

sanotusta 1 0,08 

sanotusti 1 0,08 

sanova 1 0,08 

 

Yhteensä 

 

 

1 225 

 

100 
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LIITE 6. Lemman SANOA sananmuodot oppijankielen fiktiivisissä teksteissä (ICLFI-

F). 

 

 

Sananmuoto 

 

 

Frekvenssi 

 

%-osuus aineistossa 

sanoi (ʼsanoivatʼ: 1, ʼsanonutʼ: 1) 292 32,88 

sanoa (ʼsanomaanʼ: 1, ʼsanooʼ: 1, ʼsanottuʼ: 

1) 

168 19,03 

sanoo (ʼsanoʼ: 2) 126 14,19 

sanotaan 40 4,50 

sano (ʼsanoiʼ: 8) 36 4,05 

sanovat 36 4,05 

sanonut 28 3,15 

sanoivat 24 2,70 

sanoin 23 2,60 

sanoen 17 1,91 

sanottu (ʼsanonutʼ: 1) 15 1,69 

sanon 14 1,58 

sanot 8 0,90 

sanottiin 7 0,79 

sanoit 6 0,68 

sanomatta 5 0,56 

sanoisin 4 0,45 

sanoisivat 4 0,45 

sanomme 3 0,34 

sanoneet 3 0,34 

sanotte 3 0,34 

sanoimme 2 0,23 

sanokoot 2 0,23 

sanoakseen 1 0,11 

sanoakseni 1 0,11 

sanoessaan 1 0,11 

sanoihan 1 0,11 

sanoinko 1 0,11 

sanoisi 1 0,11 

sanoivät (ʼsanoivatʼ: 1) 1 0,11 

sanokaa  1 0,11 

sanomaan 1 0,11 

sanomako 1 0,11 

sanomalla 1 0,11 

sanonkin 1 0,11 

sanonyt (ʼsanonutʼ: 1) 1 0,11 

sanotaankin 1 0,11 

sanottavasti 1 0,11 

sanottion (ʼsanottiinʼ: 1) 1 0,11 

sanottua 1 0,11 

sanottuja 1 0,11 

sanottuna 1 0,11 

sanottuu (ʼsanottuʼ: 1) 1 0,11 

sanottya (ʼsanooʼ: 1) 1 0,11 

 

Yhteensä 888 100 
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LIITE 7. Lemman SANOA sananmuodot ICLFI-aineistossa.  

 

 

Sananmuoto 

 

 

Frekvenssi 

 

%-osuus aineistossa 

sanoa (ʼsanoʼ: 1, ʼsanomaanʼ: 3, ʼsanomastaʼ: 

1, ʼsanoo: 1, ʼsanotaanʼ: 1) 

550 25,08 

sanoi (ʼsanonutʼ: 2, ʼsanoinʼ: 2) 506 23,07 

sanoo (ʼsanoʼ: 2, ʼsanoʼ: 1, ʼsanovatʼ: 1)  343 15,64 

sanotaan 177 8,07 

sanovat 87 3,97 

sano (ʼsanoiʼ: 22, ʼsanonutʼ: 1) 70 3,20 

sanoen (ʼsanoaʼ: 1) 64 2,92 

sanonut (ʼsanotutʼ: 1) 52 2,37 

sanoin (ʼsanoiʼ: 3) 47 2,14 

sanoivat 46 2,08 

sanottu (ʼsanonutʼ: 1) 38 1,73 

sanoisin 30 1,37 

sanon 29 1,32 

sanottiin 25 1,14 

sanota 12 0,55 

sanot (ʼsanotaʼ: 1) 11 0,50 

sanomatta 10 0,46 

sanoisivat  7 0,32 

sanoneet 7 0,32 

sanoit (ʼsanotʼ: 1) 6 0,27 

sanottava 6 0,27 

sanoakseni 5 0,23 

sanoimme 5 0,23 

sanomalla 5 0,23 

sanotaanhan 5 0,23 

sanoisi 4 0,18 

sanomme 4 0,18 

sanotte 3 0,14 

sanoakseen (ʼsanoessaanʼ: 1) 2 0,09 

sanoikin 2 0,09 

sanokaa 2 0,09 

sanokoot 2 0,09 

sanomaan 2 0,09 

sanottakoon 2 0,09 

sanottiin 2 0,09 

sanoessa 1 0,05 

sanoessaan 1 0,05 

sanoihan 1 0,05 

sanoinko 1 0,05 

sanoisit 1 0,05 

sanokaamme 1 0,05 

sanomako (ʼsanommekoʼ: 1) 1 0,05 

sanomasi 1 0,05 

sanomia 1 0,05 

sanoneen 1 0,05 

sanoneeni 1 0,05 

sanonkin 1 0,05 

sanonko 1 0,05 

sanonyt (ʼsanonutʼ: 1) 1 0,05 
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sanooko 1 0,05 

sanotaankin 1 0,05 

sanotaanko 1 0,05 

sanottamalla (ʼsanomallaʼ: 1) 1 0,05 

sanottavan 1 0,05 

sanottiin 1 0,05 

sanotut 1 0,05 

sanottua 1 0,05 

sanottuna 1 0,05 

sanottya (ʼsanooʼ: 1) 1 0,05 

sanova (ʼsanoessaanʼ: 1) 1 0,05 

 

Yhteensä 

 

 

2 193 

 

100  
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LIITE 8. Lemman SANOA täydennysympäristö varsinaisissa tutkimusaineistoissa. 

 

 

Verbiympäristön rakenne 

 

 

ICLFI-B 

 

ICLFI-C 

 

CSC 

 

KS 

SANOA <OBJ> 82,23 87,96 92,58 90,39 

SANOA <ADVL (ELAT) (+ 

OBJ)>  

3,72 5,56 4,02 0,83 

SANOA <ADVL (ALLAT) + 

OBJ>  

11,58 4,01 2,30 7,12 

SANOA <ADVL (ALLAT) + 

ADVL (ELAT) (+ OBJ)> 

0,34 0,31 0,03 0,00 

SANOA <ADVL (TRANSL)>  2,10 2,16 1,06 1,66 

 

Yhteensä 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

LIITE 9. Lemman SANOA täydennysympäristöjen frekvenssit ja prosenttiosuudet natii-

viaineistoissa. 

 

Verbiympäristön 

rakenne 

CSC KS Natiivi 

Frek. %-osuus 

aineistossa 

Frek. %-osuus 

aineistossa 

Frek. %-osuus 

aineistossa 

SANOA <OBJ> 2 697 92,58 978 90,39 3 675 91,99 

SANOA <ADVL 

(ELAT) (+ OBJ)>  

117 4,02 9 0,83 126 3,15 

SANOA <ADVL 

(ALLAT) + OBJ>  

67 2,30 77 7,12 144 3,60 

SANOA <ADVL 

(ALLAT) + ADVL 

(ELAT) (+ OBJ)> 

1 0,03 0 0,00 1 0,03 

SANOA <ADVL 

(TRANSL)>  

31  1,06 18 1,66 49 1,23 

 

Yhteensä 

 

 

2 913 

 

100 

 

1 082 

 

100 

 

3 995 

 

100 
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LIITE 10. Lemman SANOA täydennysympäristöjen frekvenssit ja prosenttiosuudet op-

pijankielen aineistoissa.  

 

Verbiympäris-

tön rakenne 

ICLFI-B ICLFI-C ICLFI-EIF ICLFI-F 

Frek. %-

osuus 

aineis-

tossa 

Frek. %-

osuus 

aineis-

tossa 

Frek. %-

osuus 

aineis-

tossa 

Frek. %-

osuus 

aineis-

tossa 

SANOA <OBJ> 1 527 82,23 285 87,96 1 024 83,67 693 78,93 

SANOA <ADVL 

(ELAT)  

(+ OBJ)>  

69 3,72 18 5,56 61 4,99 24 2,73 

SANOA <ADVL 

(ALLAT)  

+ OBJ>  

215 11,58 13 4,01 81 6,62 123 14,01 

SANOA <ADVL 

(ALLAT) + 

ADVL (ELAT) 

(+ OBJ)> 

7 0,34 1 0,31 8 0,65 5 0,57 

SANOA <ADVL 

(TRANSL)>  
39  2,10 7  2,16 50 4,10 23 2,62 

 

Yhteensä 

 

 

1 857 

 

100 

 

324 

 

100 

 

1 224 

 

100 

 

878 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


