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Tässä tutkimuksessa tutkitaan ja vertaillaan nti- ja minen-deverbaalijohdinten käyttöä. Korpuksena 

käytetään HS2000-korpusta, joka sisältää Helsingin Sanomien vuosikerrat 2000 ja 2001. Kiitän 

Sanoma Osakeyhtiötä korpuksen käyttömahdollisuudesta.  

minen-johtimella johtamista pidetään lähes täysin automaattisena, sillä johdin on liki rajattoman 

produktiivinen. nti-johtimella produktiivisuudella on puolestaan sellainen syntaktinen rajoitus, että 

se voi liittyä vain yksitavuisiin verbeihin ja kolmi- tai useampitavuisiin Oi-verbeihin l. OidA-

verbeihin. Näin ollen vertailu kohdistuu näistä kahdesta verbityypeistä johdettujen nti- ja minen-

johdosten välille.  

Yksitavuisten verbien ryhmä on pieni (16 eri verbiä), joten ne ovat kaikki tutkimuksessa mukana. 

OidA-verbien ryhmä sen sijaan on suurempi ja alati kasvava. Tätä tutkielmaa varten on 

käänteissanakirjan avulla valittu 12 yleisintä OidA-verbiä, joiden nti- ja minen-johdoksia tutkitaan. 

Analyysissa perehdytään nti- ja minen-johdosten frekvenssieroihin ja nti- ja minen-rakenteiden 

eroihin. Keskeisenä pohdinnan aiheena on myös, miten yksitavuisista verbeistä muodostetut nti- ja 

minen-johdosrakenteet eroavat OidA-verbeistä muodostetuista johdosrakenteista.   

Tarkemmassa rakenneanalyysissa selvisi, että kantaverbi vaikuttaa voimakkaasti siitä 

muodostettuihin johdoksiin. Johdinten käytössä on eroa paitsi yksitavuisten ja OidA-verbien välillä, 

myös yksitavuisten verbien ryhmän sisällä. nti-johdokset ovat frekventeimpiä kumpaisenkin 

kantaverbityypin kohdalla, mutta päinvastaisista syistä. OidA-verbien kohdalla nti-johdosten suuri 

määrä selittyy johtimen produktiivisuudella tässä verbiryhmässä. Todennäköisesti nti-johtimen 

lyhyys vaikuttaa sen suosioon pitkien OidA-verbien nominaalistajana. Yksitavuisten verbien nti-

johdosten suuret frekvenssit johtuvat usein niiden saamasta erityismerkityksestä. Esimerkiksi vienti 

ja tuonti ovat matkalla kohti leksikaalistumista. Yksitavuisten verbien ryhmässä minen-johdin on 

nti-johdinta selvempi teonnimijohdin, mutta analyysi paljasti myös leksikaalistuneita minen-

johdoksia kuten tuominen merkityksessä ’tuliainen’. 

Aineistoanalyysini paljasti, että vahva merkki leksikaalistumisesta on johdoksen esiintyminen ilman 

kantaverbille kuuluvia määritteitä. Huomionarvoista on merkityksen eriytymisen jatkumoluonne, 

sama johdos voi esiintyä rakenteesta riippuen selvänä teonnimenä tai erityismerkityksessä, matkalla 

kohti leksikaalistumista. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassani käsittelen nti- ja minen-deverbaalijohdoksia Helsingin Sanomien 

korpuksessa. Tarkoituksenani on tutkia johdosten frekvenssiä sekä sitä, minkälaisten määritteiden
1
 

kanssa ne esiintyvät.  

nti- ja minen-johtimilla derivoidaan verbeistä substantiiveja, tavallisimmin teonnimiä 

(nomena actionis). nti-johtimella voidaan yleiskielessä muodostaa deverbaalisubstantiiveja 

yksitavuisista verbeistä (ui/da > uinti) sekä useampitavuisista Oi-päätteisistä verbeistä l. OidA-

verbeistä
2
 (haravoi/da > haravointi). minen-johdos puolestaan voidaan muodostaa milteipä mistä 

verbistä tahansa, poikkeuksena ainoastaan yksipersoonaiset verbit (janottaa > *janottaminen) 

(vastakkaisesta näkemyksestä Koski 1978: 108).  

Yleensä nti- ja minen-johtimilla nominaalistetaan koko verbilauseke, jolloin teonnimet 

saavat kantaverbinsä laajennuksia vastaavia määritteitä eli subjekteja, objekteja ja adverbiaaleja 

(äiti leipoo pullaa > äidin pullan leipominen). Subjektimäärite ja objektimäärite tosin esiintyvät 

Olavi Nuutisen mukaan vain harvoin teonnimirakenteessa yhtä aikaa (Nuutinen 1976: 22). Vaikka 

teonnimet voivat saada subjekti-, objekti- ja adverbiaalimääritteitä, ne eivät voi kuitenkaan 

kantaverbinsä tavoin ilmaista esimerkiksi modaalisuutta tai temporaalisuutta. Tekstintutkijat 

ovatkin kutsuneet teonnimiä kieliopillisiksi metaforiksi, sillä niiden avulla toiminta ilmaistaan 

abstraktina, ajattomana ja paikattomana, usein vailla tietoa toimijasta (Karvonen 1995: 152). 

Alkuaan länsimurteisen minen-johdoksen leviäminen muille murrealueille on saanut 

aikaan sen, että yksittäisestä verbistä on nykykielessä mahdollista muodostaa teonnimiä useammalla 

eri johtimella (uida > uiminen, uinti). Kuitenkin juuri minen-johdinta pidetään liki rajattoman 

produktiivisena teonnimijohtimena, kun taas muilla teonnimijohtimilla on enemmän tai vähemmän 

morfologisia, semanttisia ynnä muita produktiivisuuden rajoitteita. minen-johdos voi tosin irtautua 

teonnimen merkityksestä ja leksikaalistua, esimerkiksi tuominen voi olla merkityksessä ’tuliainen’, 

syöminen merkityksessä ’ruoka’. Täysin leksikaalistunut minen-johdos on verbirakenteessa olla 

naimisissa. Myös nti-johdos voi olla jotakin muuta kuin teonnimi. Leksikaalistumisen partaalla on 

esimerkiksi sellainen prosessin seurauksen nimitys vienti (Suomen vienti on vaikeuksissa). 

(Kangasmaa-Minn 1983: 33.) Toisaalta taas OidA-verbien kohdalla nti-teonnimijohdinta pidetään 

                                                           
1
Käytän kaikista nti- ja minen-johdosrakenteissa esiintyvistä laajennuksista nimitystä määrite. Teonnimien määritteiksi 

lasken niin kantaverbin kannalta valinnaiset laajennukset (kotona leipominen) kuin kantaverbin valenssiin kuuluvat 
2
 Käytän tässä työssä pääosin termiä OidA-verbi 
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hyvinkin produktiivisena (esim. Rintala 1983). Teonnimiä käytetään runsaammin kirjoitetussa 

kielessä kuin puhutussa kielessä. Monet kielenhuoltajat ovat moittineet kirjoitetussa kielessä 

käytettyjä runsaita nominalisaatioita ja finiittiverbien vähyyttä. Ilmiötä on kutsuttu 

”substantiivitaudiksi”. (Esim. Ikola 1991: 216.)  

Kattavaa tutkimusta deverbaalisubstantiiveista on tehty melko vähän. Esimerkiksi 

minen- ja nti-johdoksia vertailevaa tutkimusta ei ole tehty, vaikka niitä ja muita 

deverbaalisubstantiiveja ovat kirjoituksissaan sivunneet niin Mauno Koski (esim. 1978), Eeva 

Kangasmaa-Minn (esim. 1983) kuin Päivi Rintala (esim. 1983). Olavi Nuutinen on perehtynyt 

eritoten minen-teonnimirakenteisiin tutkimuksessaan Suomen teonnimirakenteista (1976). Nuutisen 

työssä keskitytään minen-rakenteiden sisäiseen struktuuriin, teonnimen saamiin määritteisiin, muita 

teonnimiä Nuutinen käy läpi pinnallisesti. Niin ikään minen-johdoksiin on keskittynyt Maria 

Perander, joka käsittelee vuoden 1993 pro gradu -tutkielmassaan minen-johdosten semantiikkaa. 

Perander tutkii Käänteissanakirjan 139:ää minen-johdosta ja niitä yhdistäviä semanttisia piirteitä, eli 

pääpaino tutkimuksessa on jo leksikaalistuneissa minen-johdoksissa. (Perander 1993: 1, 4.)  

Tiina Horttanainen on käsitellyt teonnimiä murrekontekstissa pro gradu -

tutkielmassaan Deverbaaliset ntA- ja nti-johdokset Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Vienan murteissa. 

Vaikka pääpaino Horttanaisella onkin ntA- ja nti-johdoksissa, sivutaan tutkimuksessa myös minen- 

sekä myös O- ja U-teonnimijohtimia, joita voidaan tällä hetkellä pitää itämurteissa nti- ja ntA-

johdinten suurimpina kilpailijoina (Horttanainen 1995: 1, 5). Itäisissä murteissa varsinaiset 

teonnimet on perinteisesti tuotettu nti- ja ntA-johtimilla, ja ne ovatkin murrekontekstissa yleiskielen 

minen-johtimeen verrattavia nominaalistajia (Horttanainen 1995: 89). Harvoin itämurteissa 

esiintyvät minen-johdokset eivät vanhastaan olleetkaan varsinaisia teonnimiä, vaan partisiipilla tai 

substantiivilla korvattavia teon kohteen nimiä (puremista merk. ’purettavaa’) (Horttanainen 1995: 

88). ntA- ja nti-johdinten produktiivisuutta murteissa edesauttaa se, että niiden käyttö ei ole 

syntaktisesti ja semanttisesti niin rajoittunutta kuin yleiskielessä (esim. Vienan juonta, Kuhmon 

tapanti) (Horttanainen 1995:88). Horttanaisen tutkimista murteista eritoten Pohjois-Karjalan 

murteissa yleiskielen mukainen minen-johdin on kuitenkin nousemassa perinteisten ntA- ja nti-

johdosten rinnalle ja jopa niiden tilalle (mts.82). 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Yksi keskeisistä tavoitteista on selvittää nti- ja minen-johdinten käyttöeroja todellisessa 

kielenkäytössä. Ennakko-oletuksenani on että nti- ja minen-johdinten välille on syntynyt 

jonkinlaista semanttista tai syntaktista työnjakoa. Oletan edelleen, että kantaverbillä on vaikutusta 

siitä muodostettuihin johdoksiin: yksitavuisten verbien johdosrakenteissa on luultavimmin eroa 

OidA-verbien johdosrakenteisiin. Johdosten frekvenssiä tutkiessani kiinnitän huomiota muun 

muassa siihen, tuntuvatko jotkin verbit suosivan nti- tai minen johdinta selvästi toisen 

kustannuksella.  

Paras tapa pureutua johdosten semanttisiin, syntaktisiin ja valenssieroihin on tutkia, 

millaisissa lausekerakenteissa ne esiintyvät. Taustalla on ajatus siitä, että mitä enemmän johdos saa 

kantaverbilleen kuuluvia määritteitä, sitä varmemmin se on puhdas teonnimi. Tutkimuksessani 

kiinnitän huomiota paitsi määritteiden määrään, myös laatuun. Työni perustuu siis sekä 

kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen analyysiin. Tärkeimmät tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

 Miten nti- ja minen-johdokset eroavat toisistaan frekvenssiltään? 

 Miten nti- ja minen-johdosrakenteet eroavat toisistaan? 

 Miten yksitavuisista verbeistä muodostetut nti- ja minen-johdosrakenteet 

eroavat tutkimistani OidA-verbeistä muodostetuista johdosrakenteista? 

 

1.3 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimuksessani käyttämäni aineisto on Helsingin Sanomien sähköinen korpus
3
. Helsingin 

Sanomat on Suomen laajalevikkisin seitsemänpäiväinen sanomalehti: vuonna 2011 sen levikki oli 

365 994, Sunnuntai-numeron 416 163
4
. Käyttämässäni korpuksessa on lehden vuosikerrat 2000 ja 

2001. Mukana ovat uutisten ja artikkeleiden lisäksi myös esimerkiksi kolumnit, kuvatekstit, tv-

ohjelmat sekä mielipidekirjoitukset, mikä tekee aineistoni kielestä vaihtelevaa ja rikastaa sitä 

tutkimuskohteena. Haluan kiittää Sanoma Osakeyhtiötä korpuksen käyttömahdollisuudesta. 

                                                           
3
 HELSINGIN SANOMAT 2000−2001 (V030422), Copyright ©2000–2003 Sanoma Osakeyhtiö 

4
Tieto poimittu sivustolta www.levikintarkastus.fi 

(http://www.levikintarkastus.fi/levikintarkastus/tilastot/Levikkitilasto2011.pdf 16.4.2012) 
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 Käsittelen korpusta ContextMill-ohjelmalla
5
, joka on mahdollistanut haluamieni 

kielenilmiöiden – nti- ja minen-johdosrakenteiden – kattavan haun teksteistä. Koska nti-johtimella 

on enemmän morfologisia rajoituksia (se liittyy vain yksitavuisiin verbeihin sekä OidA-verbeihin) 

verrattuna liki rajattoman produktiiviseen minen-johtimeen, nti-johdokset ovat olleet hakuni 

lähtökohta. Hakukäskyllä lfinal=nti sain haettua kaikki nti-päätteiset sanat kaikissa sijamuodoissa 

Helsingin Sanomien korpuksesta, minkä jälkeen siirsin hakutulokset Excel-taulukkotiedostoon. 

Mukaan osui myös sellaisia virheosumia kuin englanti, hollanti ja mannerheimintien, joiden 

karsiminen oli ensimmäinen askel aineiston käsittelyssä.  

nti-johdoslekseemejä on aineistossa yhteensä 2067 kappaletta. Mukana ovat 

yksitavuisista verbeistä (juonti) ja kolmitavuisista Oi-verbeistä (informointi) muodostetut johdokset, 

kuin myös moninaiset pienifrekvenssiset, tilapäiset johdokset sekä yhdyssanat (oikeudenkäynti, 

ympäristökonsultointi). Frekvenssiltään eri johdokset eroavat yksittäisistä osumista liki 4000 

osumaan (myynti 3795).  

Seuraavaksi hain ContextMill-ohjelmalla kaikki yksitavuisista verbeistä muodostetut 

minen-johdokset kaikissa sijamuodoissa johdos kerrallaan. Myös näiden hakujen kohdalla mukaan 

sattui joitakin virheosumia. Esimerkiksi muodon saamista taustalla saattoikin olla elatiivi sanasta 

saama eikä partitiivi sanasta saaminen (vrt. hänen saamistaan lahjoista vs. hänen saamistaan 

oikeuden eteen). Tällaisten virheiden eliminointi vaati aineiston tarkkaa lähilukua. 

Koska yksitavuisten kantaverbien ryhmä on pieni (16 eri verbiä), saatoin ottaa ne 

kaikki tutkimukseeni mukaan. OidA-verbien ryhmä sen sijaan on suurempi ja alati kasvava. 

Kaikkien keräämieni nti-johdosten joukossa olikin 342 eri OidA-verbistä muodostettua nti-

johdoslekseemiä. Tätä tutkielmaa varten valitsin käänteissanakirjan avulla 12 yleisintä OidA-verbiä, 

etsin niistä nti-variantit valmiista Excel-taulukostani ja hain ContextMillin avulla minen-johdokset 

kaikissa sijamuodoissa johdoslekseemi kerrallaan. Taulukkoon 1 olen koostanut aineistoni 

yksitavuisista verbeistä muodostetut nti- ja minen-johdokset ja taulukkoon 2 valitsemieni 12:n 

OidA-verbin nti- ja minen-johdokset frekvensseineen. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 PAJUNEN, ANNELI 2003: HS2000-korpus. Tietokantamuotoinen sähköinen korpus Helsingin Sanomien vuosien 2000 ja 

2001 aineistosta. 
VIRTANEN, PATRIK 2003: ContextMill. Computer Software. General linguistics, University of Turku 
VOUTILAINEN, ATRO et al.: Functional Depependency Grammar. Suomen kielen morfosyntaktinen analysaattori 
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Taulukko 1. Aineistoni yksitavuisten verbien nti- ja minen-johdokset (kpl) 

minen-johdos kpl nti-johdos kpl 

    
juominen 154 juonti 22 
jääminen 325 jäänti 10 
käyminen 83 käynti 1499 
luominen 485 luonti 17 
lyöminen 87 lyönti 731 
myyminen  303 myynti                                   3795 
naiminen 614 nainti 2 
puiminen 20 puinti 25 
saaminen  998 saanti 396 
soiminen 12 sointi 461 
suominen 
syöminen 
tuominen 
uiminen 
vieminen 
voiminen 

4 
184 
183 

82 
176 

0 

suonti 
syönti 
tuonti 
uinti 
vienti 
vointi 

0 
63 

629 
845 
979 

59 
 

Yhteensä 3710 Yhteensä 9497 

 

 

Taulukko 2. Aineistoni OidA-verbien nti- ja minen-johdokset (kpl) 

minen-johdos kpl nti-johdos kpl 

    
analysoiminen 
arvioiminen 

7 
36 

analysointi 
arviointi 

65 
793 

aterioiminen 0 ateriointi 14 
eliminoiminen 8 eliminointi 11 
huomioiminen 18 huomiointi 3 
kontrolloiminen 2 kontrollointi 16 
liikennöiminen     3 liikennöinti                                     89 
organisoiminen 3 organisointi 71 
reagoiminen 
rekisteröiminen 

3 
14 

reagointi 
rekisteröinti 

46 
145 

varastoiminen 13 varastointi 127 
vartioiminen 1 vartiointi 90 

 

Yhteensä 116 Yhteensä 1531 

 

 

Taulukoita vertailemalla huomataan, että OidA-verbeistä muodostetut deverbaalijohdokset jäävät 

frekvensseiltään selvästi pienemmiksi kuin yksitavuisten verbien deverbaalijohdosten frekvenssit. 
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Lekseemikohtaisia eroja toki on, esimerkiksi puida-, suoda- ja voida-verbeistä muodostetut 

johdokset esiintyvät korpuksessa vain harvakseltaan. Yhteistä molempien verbityyppien 

deverbaalijohdoksille on se, että nti-johdoksia on määrällisesti enemmän kuin minen-johdoksia.

  Kun käsittelen aineistoani analyysiluvussa, viittaan siihen lyhenteellä HS sekä 

johdoksen järjestysnumerolla, joka Helsingin Sanomien korpuksessa on annettu jokaiselle sanalle. 

Korpuksesta poimitun kielenaineksen olen kursivoinut ja alleviivannut sen kohdan, johon 

kulloinkin haluan kiinnitettävän huomiota, esimerkiksi: 

 

Juominen ei ole minulle ongelma.                                                                                                                       

  (HS 3586419) 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Luvussa 2 esittelen tutkimukseni teoreettista taustaa. Aluksi esittelen suomen kielen johto-opin 

keskeisiä käsitteitä, joihin kuuluvat muun muassa syntaktinen (l. automaattinen) johto, leksikaalinen 

johto, korrelaatiojohto, produktiivisuus ja leksikaalistuminen. Luvun 2 loppupuolella keskityn 

deverbaalinomineihin ja sivuan myös lyhyesti kansainvälistä tutkimusta. Luvun lopussa esittelen 

nti- ja minen-johtimet, niiden historiaa, käyttöä ja niiden saamia erityismerkityksiä. 

 Luku 3 on tutkielmani analyysiluku. Olen jakanut sen alalukuihin siten, että ensin 

käsittelen yksitavuisista verbeistä johdettuja nti- ja minen-johdosrakenteita (3.1) ja sitten OidA-

verbeistä muodostettuja johdosrakenteita (3.2). Ensimmäisen alaluvun olen jakanut edelleen siten, 

että analysoin erikseen ne rakenteet, joissa yksitavuiset kantaverbit suosivat minen-johdinta (3.1.1) 

ja sitten ne rakenteet, joissa kantaverbi suosii nti-johdinta (3.1.2). Kussakin luvussa olen jakanut 

nti- ja minen-rakenteet kolmeen ryhmään: 1) rakenteet, joissa ei ole määritteitä, 2) rakenteet, joissa 

on yksi määrite ja 3) rakenteet joissa on kaksi (tai useampi) määritettä. Tämä kolmijako on 

analyysini perusta. Käytän tutkimuksessani runsaasti aineistoesimerkkejä. Lopuksi esittelen 

yhteenvedon aineistoanalyysissa saamistani tuloksista (3.3). Luku 4 on omistettu tutkielmani 

kokoavalle loppuarvioinnille ja jatkopohdinnoille. 
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2. JOHTO-OPILLISTA TAUSTOITUSTA 

 

Käsittelen tässä luvussa tutkielmani teoreettisia lähtökohtia. Tarkoituksena on ensin tuoda esiin 

yleisesti suomen kielen sananjohtamista ja keskittyä sitten verbikantaisiin substantiivijohtimiin, 

eritoten minen- ja nti-johtimiin. Derivaation kuvaaminen on monin paikoin hankalaa ja aiheuttanut 

tukijoille päänvaivaa. Fred Karlssonin (1983: 246) mukaan ongelmalliseksi sananjohdon 

kuvaamisen tekee se, että se sijoittuu syntaksin, morfologian ja leksikon leikkauskohtaan. Myös 

Eeva Kangasmaa-Minn muistuttaa, että johtamisen kuvaukseen voidaan ottaa lukuisia erilaisia 

näkökulmia, koska ”derivaatio tunkee läpi koko kielen systeemin, tai pikemminkin koko kielen 

systeemi tunkee läpi derivaation” (Kangasmaa-Minn 1994: 38).  

  

2.1 Suomen sananjohdon peruskäsitteistöä 

 

2.1.1 Yleistä sananjohtamisesta 

 

Johtaminen eli derivaatio on olennainen keino tuottaa uutta sanastoa suomen kieleen. Johtamisessa 

johdinmorfeemi liittyy kantasanavartaloon ja tuottaa uuden sanavartalon, johdannaisen (Penttilä 

1963: 272). Johdinten avulla voidaan tuottaa nomineja – pääosin substantiiveja ja adjektiiveja – ja 

verbejä muista nomineista ja verbeistä. Johto voi tapahtua kategorian sisällä (kana > kanala) tai 

kategorioiden välisesti (opettaa > opettaja) (Kangasmaa-Minn 1994:42). Morfologisesti johtimet 

voidaan jakaa yksinkertaisiin johtimiin ja yhdysjohtimiin; jälkimmäiset koostuvat useammasta 

yksinkertaisesta johtimesta (Koski 1982: 38). Johdetuista sanoista voidaan derivoida edelleen uusia 

johdoksia (hypähtää > hypähdellä). 

Johdinten määräksi on arvioitu 150–200 kappaletta (Karlsson 1983: 231; Penttilä 

1963: 303). Määrän arvioiminen ja johdosten tunnistaminen on hankalaa, sillä sanojen jakaminen 

johdettuihin ja johtamattomiin on ongelmallista: paljon riippuu siitä painotetaanko tänä päivänäkin 

jatkuvaa (synkronista) johtoa vai otetaanko mukaan myös jo päättynyt (diakroninen) johto 

(Kytömäki 1992: 2). Rintala kärjistää, että jos johtamien määritteeksi otetaan historiallis-

morfologinen tieto siitä, että suomalais-ugrilaisessa kantakielessä johtamattomia sanavartaloita 

olivat ainoastaan kaksitavuiset A- tai e-loppuiset, on johdetuiksi luettava kaikki muut sanat, vaikka 

tuskin kukaan kielenpuhuja tunnistaa enää esimerkiksi sanoja pimeä tai harju johdoksiksi (Rintala 

1983: 96). 
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 Suomen kielen johtimet liittyvät kantasanaansa pääasiassa suffiksaalisesti (Karlsson 

1982: 225). Samalla tavalla käyttäytyvät myös sanan taivutusainekset (Hakulinen 1979: 85). Vaikka 

johtaminen ja taivutus ovatkin erillisiä ilmiöitä, niiden erottaminen toisistaan ei ole aina 

ongelmatonta. Fred Karlssonin on hahmotellut neljä kriteeriä johtamisen ja taivutuksen 

erottamiseksi. Karlssonin mukaan (1) taivutussuffiksi ilmaisee prototyyppisesti syntaktista suhdetta, 

kun taas prototyyppinen johdin muodostaa uuden sanan. Samaten taivutussuffiksi (2) säilyttää 

johdinta useammin sanavartalon sanaluokan. Yleisesti (3) taivutuspäätteitä voidaan myös pitää 

produktiivisempina kuin johdinaineksia, ja (4) ne sijaitsevat morfotaktisesti jäljempänä sanavartaloa 

kuin johtimet. (Karlsson 1982: 226–229.) Karlssonin ei luo tiukkaa kahtiajakoa johtamisen ja 

taivutuksen välille, vaan pikemminkin jatkumon, jonka eri pisteisiin erilaiset morfeemit 

(taivutuspäätteet ja johtimet) sijoittuvat (ks. Karlsson 1982: 230).  

Taivutuksen ja johdon kannalta erityisen ongelmallisia ovat deverbaaliset nominit, 

jotka voivat esiintyä verbin tempusmuotona, verbaalinominina ja deverbaalinominijohdoksena 

(Kangasmaa-Minn 1994: 41). Esimerkiksi hyvin produktiivisena ja prototyyppisenä 

nominijohtimena pidetty minen osallistuu myös verbin taivutusparadigmaan (ei ole tekeminen). 

Taivutussuffikseista esimerkiksi partisiipit voivat taivutukseltaan ja syntaktiselta käyttäytymiseltään 

muistuttaa usein adjektiiveja: Aleksis Kivi oli lukenut mies.  

 Johtamisen ja taivutuksen lisäksi eronteon ongelmia on myös johdosten ja 

yhdyssanojen välillä. Mauno Kosken mukaan suomessa on sananmuodostusta, joka noudattaa 

osittain komposition ja osittain derivaation sääntöjä (Koski 1982: 67). Esimerkiksi -lainen-, 

moinen-, -mainen- ja -läntä-suffiksit omaavien sanojen luokittelu selviksi johdoksiksi tai selviksi 

yhdyssanoiksi on hankalaa (mts. 67−74).  Historiallinen kehitys on tuottanut ongelmatapauksia, kun 

yhdyssanan yhdysosa on menettänyt itsenäisyytensä ja siirtynyt lopulta johdinten kategoriaan ja kun 

alkuaan johtimena toiminut aines on alkanut hahmottua yhdysosaksi (Kytömäki 1992: 2). 

 

2.1.2 Johtamisen tyypit 

 

Mauno Koski jaottelee sananjohdon kahteen eri perustyyppiin, syntaktiseen derivaatioon ja 

leksikaaliseen derivaatioon (Koski 1978: 103). Syntaktisessa derivaatiossa sananjohto tapahtuu 

automaattisesti, taivutuksenomaisesti: puhuja muodostaa johdoksen osista, jotka ovat hänen 

leksikossaan memoroituna lekseemeittäin ja johtimittain. Leksikaalinen derivaatio tarkoittaa, että 

puhuja tunnistaa valmiin johdoksen muotoineen ja merkityksineen etukäteen. Johdoksien siis 

ajatellaan näin kartuttavan kielen sanastoa. (Koski 1978: 103, 105.) 
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 Kosken mukaan juuri se, että kielenkäyttäjältä ei edellytetä valmiin johdoksen 

memorointia, on syntaktisen derivaation keskeinen ehto. Tämä ehto toteutuu tietyin edellytyksin, 

jotka Koski on jakanut viiteen väittämään: (1) derivaation soveltuvuus on määriteltävissä, (2) 

johtimen syntaktis-semanttinen funktio on aina sama, (3) johdoksen merkitys on vain kannan 

merkityksen ja johtimen merkityksen summa, (4) morfologinen kytkentä on säännönmukainen, (5) 

kantasana on lekseemi (Koski 1978: 105–106). Syntaktista derivaatiota parhaimmillaan edustaa 

Kosken mukaan verbin nominaalistaminen minen-johtimella, kun taas uusien sanojen sepittäminen 

e-johtimella on oiva esimerkki leksikaalisesta derivaatiosta (mts. 108, 116). Useimmat syntaktiseen 

derivaation osallistuvat johtimet ovat mukana myös leksikaalisessa derivaatiossa. Tähän ovat syynä 

tietoinen sanansepityksen sekä esimerkiksi kantasanan katoaminen kielestä tai 

merkityksenmuutokset (Koski 1978: 107).   

 Myös Fred Karlsson jakaa johdokset kahteen päätyyppiin, sääntöperäisiin 

johdoksiin ja leksikaalistuneihin johdoksiin (Karlsson 1983: 246). Karlssonin sääntöperäinen 

johtaminen vastaa Kosken syntaktista johtoa. Sääntöperäisessä johtamisessa johdin liitetään 

kantasanaan syntaktisella tai morfologisella sananjohdon m-operaatiolla. Näin syntyy uusi, 

morfologisesti ja semanttisesti läpinäkyvä johdos (mts. 246). Karlsson listaa sääntöperäisen johdon 

viisi edellytystä, jotka ovat liki sanasta sanaan samat kuin Mauno Kosken syntaktisen johdon 

perusehdot. Leksikaalistuneet johdokset ovat Karlssonin mukaan sellaisinaan säilytteillä leksikossa 

eikä niiden johto-operaatio ole enää kuvattavissa yleisillä säännöillä. Ongelmana on sääntöperäisten 

ja leksikaalistunteiden johdinten erottaminen toisistaan. (Karlsson 1983: 246). 

 Keskeinen ero Karlssonin ja Kosken välillä on suhtautuminen produktiivisuuteen. 

Koski korostaa, ettei johtamisen jako syntaktiseen ja leksikaaliseen merkitse samaa kuin jako 

produktiiviseen ja epäproduktiiviseen johtamiseen (Koski 1978: 116). Sekä syntaktisen että 

leksikaalisen johtamisen sisällä on eriasteista produktiivisuutta (mts. 116). Fred Karlsson 

puolestaan laskee sääntöperäisen johtamisen piiriin ainoastaan produktiiviset johdokset. 

Leksikaalistuneet tapaukset puolestaan kuuluvat ainoastaan leksikkoon. (Karlsson 1983: 246.) 

Karlsson tosin huomauttaa, että produktiivisen ja epäproduktiivisen ääripäiden väliin mahtuu paljon 

eriasteisia tapauksia ja psykolingvistiseltä kannalta voi olla, että tavallisimmat johdokset ovat joka 

tapauksessa varastoituina lekseemeinä (mts. 246). 

 Maija Länsimäki esittää, että automaattinen (l. syntaktisten, l. sääntöperäisen) johto ja 

leksikaalistunut johto ovat itse johtamisprosessiltaan samanlaisia. Eroa on vain tuotoksessa: 

automaattisella johtamisella syntynyt sana on kantasanan ja johtimen summa, leksikaalistuneen 

johdon tuotoksen merkitys on erikoistunut. Molemmissa tapauksessa johdokset ovat morfologisesti 
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säännönmukaisia, mutta jakautuvat semanttisesti säännönmukaisiin ja erikoistuneihin 

(leksikaalistuneet). (Länsimäki 1987: XXVIII–XXIX). 

Alpo Räisänen on jakanut artikkelissaan Kantasanan ja johdoksen suhteesta (Virittäjä 

1978: 321–344) johtamisen tyypit johtimella johtamiseen, korrelaatiojohtamiseen, 

mallisanajohtamiseen ja vartalonsisäiseen johtamiseen. Johtimella johtaminen tarkoittaa 

”perinteistä” suffiksaalista derivaatiota, korrelaatiojohto on johtamista korrelaatiota ja johdosketjuja 

hyväksi käyttäen. Mallisanajohtaminen limittyy tiukasti korrelaatiojohtoon, mutta 

mallisanajohdosta voidaan puhua silloin, kun kantasana puuttuu. Vartalonsisäinen johtaminen 

liittyy lähinnä onomatopoeettis-deskriptiivisiin sanoihin. (Räisänen 1978: 338–339). Räisänen 

kyseenalaistaa perinteisen derivaation merkityksen kielenkäyttäjän kielitajussa ja käytännön 

kielenkäytössä. Perinteistä yksisuuntaista johtoa (a>b>c) merkityksekkäämpänä kielenkäytössä 

Räisänen pitääkin monisuuntaisia, analogiaan pohjautuvia korrelaatiojohtoa ja mallisanajohtoa 

(Räisänen 1978:338–339).  Esimerkiksi ketju  

   

hahmo : hahmottaa : hahmotella 

 

on saattanut mahdollistaa sellaiset (aukolliset) ketjut kuin 

   

pallo : ɸ : pallotella 

  juoppo: ɸ : juopotella. 

 

Teoreettisia kantoja Räisäsen mukaan ole näissä mielekästä edes rekonstruoida. (Räisänen 1978:)  

Artikkelissaan Alpo Räisänen erottelee edelleen johtamisen semanttiseen johtoon ja 

morfologiseen johtoon. Semanttinen johto tarkoittaa sitä, että kielenkäyttäjä assosioi johdoksen 

ensisijaisesti johonkin toiseen samakantaiseen sanaan; johdokset toimivat näin sanaperheinä, joissa 

assosiaatioyhteydet toimivat moniin suuntiin, eikä yhtä selkeää kantasanaa välttämättä ole. Näin 

ollen esimerkiksi morfologisesti verbijohdokseksi luokiteltavan pehmentyy-verbin semanttinen 

kanta olisikin nomini herkkä. (Räisänen 1978: 330).  

Myös Jouko Vesikansa korostaa mallisanojen merkitystä johtamisessa (Vesikansa 

1978: 12). Jo johdosten synnyssä mallisanat ovat olleet merkittävässä asemassa: verbijohdosten 

kalastaa ja rahastaa s-aines on lohkeama sellaisista sanoista kuin jänistää (<jänis) tai saalistaa 

(<saalis), jotka ovat toimineet malleina ensin mainituille (mts. 10). Niin ikään Karlsson (1983: 247) 

ja Koski (1982: 98) tunnustavat korrelaatiojohdon merkityksen.  
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2.1.3 Produktiivisuus 

 

Näkökulmasta riippumatta derivaation kuvaaminen kietoutuu tiukasti produktiivisuus-käsitteen 

ympärille. Käsitteen määrittely on kuitenkin tuottanut ongelmia (ks. esim. Länsimäki 1987: 275). 

Aarni Penttilä jaottelee vuoden 1963 Suomen kieliopissa johtimet produktiivisiin, 

puoliproduktiivisiin ja epäproduktiivisiin johtimiin (mts. 274). Produktiivisuus muodostaa 

jatkumon, jonka produktiivisinta ääripäätä edustavat suurilukuiset johtimet, jotka voivat liittyä 

miltei mihin määräryhmän sanaan tahansa (esimerkiksi minen) ja jonka epäproduktiivisimmassa 

ääripäässä ovat lähinnä ne historialliseen kielenkehitykseen kuuluvat johtimet, jotka eivät juurikaan 

osallistu nykyään sananjohtoon (esimerkiksi mAri). Johtimen produktiivisuus ei kuitenkaan 

merkitse samaa kuin johdoksen frekvenssi. (Penttilä 1963: 274–). 

 Jouko Vesikansa tuo myös esiin produktiivisuuden asteittaisuuden. Hän jakaa johtimet 

produktiivisuuden perusteella neljään ryhmään, erittäin produktiivisiin, produktiivisiin, niukasti 

produktiivisiin ja epäproduktiivisiin (Vesikansa 1978: 11–12). Produktiivisuuden Vesikansa 

määrittelee siten, että produktiivisilla johtimilla voidaan yhä muodostaa uusia sanoja, 

epäproduktiiviset johtimet ovat jo täysin kuolleita (mts. 11). Vesikansankin jaottelussa minen 

edustaa erittäin produktiivista johdintyyppiä, kun taas toisessa ääripäässä, epäproduktiivisena on 

johdin mAri. Produktiivisia johtimia ovat esimerkiksi nominaalistin nti sekä verbijohdin AhtA; 

niukasti produktiivisiin lukeutuvat verbijohdin ksU ja nominijohdin kkA. (Vesikansa 1978: 11–12.) 

 Aarni Penttilä käyttää yksittäisten johdinten kuvaamiseen termien ”produktiivinen” tai 

”epäproduktiivinen” lisäksi sellaisia ilmauksia kuin ”miltei produktiivinen”, ”heikosti 

produktiivinen” ja ”suhteellisen epäproduktiivinen” (1963: 275-). Ongelmallista on, ettei Penttilä 

millään tavalla tuo ilmi, mikä erottaa esimerkiksi ”produktiivisen” ja ”miltei produktiivisen” tai 

”epäproduktiivisen” ja ”suhteellisen epäproduktiivisen” toisistaan. Myöskään Vesikansa ei 

määrittele, mikä erottaa ”erittäin produktiivisen” ja ”produktiivisen” toisistaan. Produktiivisuuden 

määrittelyn ongelmallisuudesta hän mainitsee, että johdinten produktiivisuus on aikojen kuluessa 

muuttuva ilmiö. Muutos voi tapahtua nopeastikin; suosiossa olleen johtimen käyttö voi hiipua tai 

yllättäen ”herätetään henkiin” epäproduktiivisena pidetty johdin. Vesikansan mukaan 

jälkimmäisestä tapauksesta on kyse e-johtimen kohdalla, kun sen avulla on alettu sepittää uusia 

sanoja (päihde, vaje). (Vesikansa 1978: 12).   

Rintala paneutuu produktiivisuuden problematiikkaan artikkelissaan Sananjohdon 

produktiivisuudesta ja sen rajoituksista. Rintala määrittelee produktiivisen johtimen johtimeksi, 

jonka avulla tuotetaan jatkuvasti uusia johdoksia ja jolla kielenpuhuja voi spontaanisti tuottaa 

sellaisia tilapäisiä johdoksia, joita ei ole ennen kuullut (Rintala 1983: 98). Tietoista kielenkehitystä 
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ja uudissanojen luontia johdinten avulla Rintala pitää produktiivisen johtamisen erikoistyyppinä. 

Myös Jouko Vesikansa esittää, että on tärkeä erotella produktiivisen johtamisen kaksi tasoa, 

sanansepitys ja spontaani johtaminen (mts. 12–13). Produktiivisilla johtoprosesseilla on Rintalan 

mukaan usein erilaisia rajoituksia, jotka hän E. A Zemskajaa mukailleen jakaa semanttisiin, muoto-

opillisiin, tyylillisiin, leksikaalisiin ja johto-opillisiin rajoituksiin. Esimerkiksi deverbaali nti-

johtimella on morfologisia rajoituksia: se voi yleiskielessä liittyä vain yksitavuisiin tai kolmi- ja 

useampitavuisiin Oi-verbeihin. Syntaktis-semanttisia rajoituksia on jA-tekimennimijohtimella: se 

vaatii kantaverbin, jolla on elollinen subjekti (kampaaja, mutta *sataja). (Rintala 1983: 99, 103). 

Rintalan mukaan nykysuomen derivaatiossa on eriasteista produktiivisuutta, mutta yhteistä kaikille 

produktiivisille johtosuhteille on, että produktiivisuuden ehdot ovat kuvattavissa morfologisin ja 

syntaktis-semanttisin määrittelyin (mts. 108–109). Rintalan käsitykset produktiivisuudesta ja 

epäproduktiivisuudesta ovat lähellä Fred Karlssonin ajatuksia sääntöperäisestä ja leksikaalistuneesta 

johdosta (ks. Karlsson 1983).  

 Johtoa ja sen produktiivisuutta kuvattaessa on tutkijoilla yleensä taustalla kahtiajako 

jo päättyneeseen, historialliseen johtoon (epäproduktiiviset, leksikaalistuneet johtimet) ja edelleen 

jatkuvaan johtoon (sääntöperäiset, syntaktiset, produktiiviset johtimet). Esimerkiksi Tapani 

Lehtisen mukaan synkronisen ja diakronisen johdon erillään pitäminen on ensiarvoisen tärkeää 

(Lehtinen 1976: 93). Diakronisen johdon hän määrittelee ilmeneväksi, kun johdettuja sanoja on 

myöhemmin enemmän kuin ennen. Synkronisesti produktiivisia johdoksia voi puolestaan 

muodostaa mielin määrin tietyt ehdot täyttävistä kannoista. Synkronisesti produktiivisella 

johtimella on runsaasti potentiaaleja, vakiintumattomia johdoksia. (Lehtinen 1976: 93–94). Lehtisen 

mukaan synkronisen ja diakronisen produktiivisuuden erillään pitäminen tekee hallaa johto-opin 

tutkimukselle kumpaisestakin näkökulmasta (mts. 93).  

Erilaisen näkökulman esittää Maija Länsimäki, jonka mukaan tiukka jako 

diakroniseen ja synkroniseen produktiivisuuteen on jossain määrin keinotekoinen., sillä hänen 

mielestään diakroninen produktiivisuuskin on aikoinaan täyttänyt spontaanin, synkronisen 

produktiivisuuden ehdot (Länsimäki 1987: XXVIII). On olemassa ainoastaan synkronista 

produktiivisuutta; diakroninen produktiivisuus on vain menneisyyteen projisoitua synkronista 

produktiivisuutta. Näin ollen epäproduktiiviset johtimet voidaan määritellä johtimiksi, jotka, jotka 

ovat joskus olleet produktiivisia (mts. XXVIII–XXIX; 277). 
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2.1.4 Leksikaalistuminen 

 

Leksikaalistuminen on viimeinen käsittelemäni johto-opin perustermi. Mauno Koski määrittelee 

leksikaalistuneisuuden yleisesti siten, että kyseessä on ”jollakin tavalla vakiintuminen leksikkoon” 

(Koski 1981: 5). Leksikaalistuminen ei siis ole ainoastaan derivaatioon kuuluva ilmiö, vaikka tässä 

luvussa keskitytään vain sananjohtoon liittyvään leksikaalistumiseen. Leksikaalistuneiden johdosten 

tunnusmerkkinä voidaan pitää sitä, että niiden merkitys on jotakin muuta kuin kantasanan ja 

johtimen merkityksen summa (esim. Kangasmaa-Minn 1981). 

 Eeva Kangasmaa-Minn on esitellyt leksikaalistumista pohtiessaan ajatuksen 

derivaatiopuusta (Kangasmaa-Minn 1981: 29). Kullekin kantasanalle voidaan kuvitella 

derivaatiopuu, jonka oksat (l. johdokset) haarautuvat eri suuntiin, ja osa voi ajan saatossa irtautua 

rungosta (ts. leksikaalistua). Denominaaleja verbijohdoksia tutkinut Kangasmaa-Minn on 

huomannut, että leksikaalistumattomissa johdoksissa kantanomini toimii verbinsä argumenttina 

(esim. tervata; tervaan venettä = sivelen venettä tervalla), kun taas leksikaalistuneissa tapauksissa 

kantanomini on lakannut toimimasta tällaisena argumenttina (esim. näytellä) (mts. 29–30). Johdos 

voi muuttaa merkitystään ajan kuluessa, kuten on käynyt verbille rokottaa, joka alun perin on 

syntynyt isorokkoa torjuttaessa (rokko > rokottaa). Sittemmin saman verbin käyttöä on jatkettu, 

vaikka itse toiminnan tarkoituksena olisikin vastustaa jotain muuta tautia kuin rokkoa. (Koski 1981: 

16). Leksikaalistuminen voi tapahtua myös siten, että jokin suurifrekvenssinen johdos memoroituu 

yleisesti ja myöhemmin sen kanta katoaa (esim. oppea > opettaa; sittemmin oppea-kantaverbi 

korvautunut verbillä oppia) tai muuttaa merkitystään (raataa > raadella; verbi raataa ennen 

merkityksessä ’repiä’) (Koski 1981: 15–16).  

 Merkityksen muutos on taustalla myös deverbaalien nominien leksikaalistumisessa. 

Ero denominaaleihin verbijohtimiin on siinä, että deverbaalien nominijohtimiin vaikuttaa 

kantaverbin semantiikka (Kangasmaa-Minn 1983:27). Samalla johtimella voidaan johtaa 

kantaverbistä riippuen erityyppisiä johdoksia, ja yhdestä kantaverbistä voidaan johtaa monia 

erilaisia johdoksia. Deverbaalinen nomini voi menettää verbisyyttään asteittain (mts. 25). Johdos 

voi alkaa konkretisoitua, saada eriytynyttä merkitystä ja lopulta leksikaalistua. Jos esimerkiksi 

yhdestä verbistä on olemassa kaksi teonnimijohdosta (viedä > vieminen, vienti) on hyvin 

mahdollista, että toinen johdoksista alkaa saada konkreettisempaa erityismerkitystä. (Kangasmaa-

Minn 1983: 27.) 

 Leksikaalistuminen on ongelmallinen käsite siinä mielessä, että leksikaalistumattomat 

ja leksikaalistuneet tapaukset voi olla hankala erottaa toisistaan. Hankaluus tulee usein siitä, että 

muodollisesti tismalleen samannäköiset johdokset voivat olla niin syntaktisen derivaation tulosta 



14 
 

kuin leksikaalistuneita. Esimerkissä Ilkka yritti opettaa minulle tietokoneen käyttöä, mutta hän oli 

kyllä aika kärsimätön opettaja tekijännimi opettaja on leksikaalistumaton, mutta esimerkissä 

Kuulin että opettaja Riekkinen on kuollut ko. johdos on jo leksikaalistunut (opettaja-esimerkit 

Koskea 1981 mukaillen). Muuttuneen merkityksen lisäksi voidaankin tarkastella muuttunutta 

valenssia, jonka leksikaalistuminen voi saada aikaan (Koski 1981: 18). Esimerkiksi 

leksikaalistumaton opettaja ei esiinny yksin substantiiviattribuuttina toisin kuin leksikaalistnut 

opettaja (mp.) 

  

2.2 Verbikantaiset nominijohdokset 

 

2.2.1 Yleistä deverbaalinomineista 

 

Nomineja voidaan johtaa sekä nomineista että verbeistä. Verbeistä johdetut nominit ovat pääosin 

substantiiveja. Bernard Comrie ja Sandra A. Thompson ovat käsitelleet substantiivijohtoa maailman 

kielissä artikkelissaan Lexical nominalization (2007).
6
 He ovat jaotelleet johdokset kahteen 

pääryhmään:  

 

1) teon- ja tilannimet (name of activity or state), johon kuuluvat verbeistä johdetut 

substantiivit (tekeminen, kudonta). 

 

2) argumentinnimet (name of an argument), johon kuuluvat esimerkiksi johdetut 

tekijää (kampaaja) tai välinettä (kuivain) kuvaavat nimitykset.  

 

Ensimmäiseen ryhmään (name of activity or state) kuuluvat johdokset säilyttävät joitakin 

kantasanalleen tyypillisiä piirteitä, esimerkiksi monet verbeistä johdetut teonnimet voivat suomessa 

saada esimerkiksi kantaverbin täydennyksiä vastaavat subjekti- ja objektimääritteet. Toisen ryhmän 

(name of an argument) johdosten syntaktinen käyttäytyminen puolestaan muistuttaa Comrien ja 

Thompsonin mukaan kielen muiden substantiivien käyttäytymistä, vaikka saattavatkin heijastella 

kantasanaansa semanttisella tai morfologisella tasolla. (Comrie & Thompson 2007: 334.) 

 Päivi Rintalan mukaan suomen kielessä transformaatioprosessit, joissa lauseita 

nominaalistetaan ja upotetaan toiseen lauseeseen edustavat produktiivista nominijohdon tyyppiä. 

Nominaalistuksen kohde voi olla verbaalilause (lehtiä haravoidaan > lehtien haravoiminen), 

                                                           
6
Comrie ja Thompson viittaavat nominalisoinnilla nimenomaisesti substantivointiin (”turnin something into a noun” 

[Comrie & Thompson 2007: 33]).  



15 
 

predikatiivilause (maapallo on pyöreä > maapallon pyöreys) tai habitiivinen tai lokatiivinen 

relatiivilause (jolla kiharretaan > kiharrin). (Rintala 1983: 98–99). Deverbaalisubstantiivit 

voidaankin jaotella sen perusteella, minkä tyyppisiä substantiiveja johtimilla on tuotettu. 

 

1) Tekimennimet (nomina instrumenti) (esim. in; kiharrin) 

2) Teon tuloksen tai kohteen nimet (esim. Us; leipomus) 

3) Tekijännimet (nomina agentis) (esim. jA; ohjaaja) 

4) Teonnimet (nomina actionis) (esim. nti: saanti) (Länsimäki 1987: 94). 

 

Näistä ryhmän 4 substantiivit vastaavat Comrien ja Thompsonin jaottelun teonnimiä ja ryhmät 1, 2 

ja 3 argumentinnimiä. Huomionarvoista on se, että samalla johtimella voidaan muodostaa 

erityyppisiä deverbaalisubstantiiveja ja erilaisilla johtimilla samantyyppisiä 

deverbaalisubstantiiveja.  

Monet tekoa kuvaavat deverbaalisubstantiivit liikkuvat verbin ja nominin rajamailla. 

Ne eivät voi ilmaista temporaalisuutta tai modaalisuutta, mutta voivat saada esimerkiksi verbin 

subjekti- tai objektitäydennyksen kaltaisia laajennuksia. Teonnimet voivatkin määritteineen 

muistuttaa kantaverbiään täydennyksineen (äiti leipoo pullaa > äidin pullan leipominen) (ISK: § 

221). Alkuperäisen finiittiverbin täydennykset subjekti ja objekti esiintyvät teonnimirakenteessa 

pääosin genetiivimääritteinä (Nuutinen 1976: 19). Teonnimi voi saada myös adverbiaalimääritteen. 

Näiden verbilähtöisten laajennusten kanssa esiintyminen on yleisintä leksikaalistumattomilla 

teonnimillä ja joillakin tekijännimillä (ISK: § 221).  

Comrien ja Thompsonin mukaan teonnimien verbimäisyyden ja nominimaisuuden 

asteet vaihtelevat kielittäin. He esittävät, että juuri tällainen häilyvyys verbin ja nominin rajoilla on 

teonnimille universaalilla tasolla tyypillistä: ”The intermediate status of action nominals between 

verbs and nouns can probably be used as one of the defining criteria of an action nominal”. 

(Comrie & Thompson 2007: 344.)  

 

 

2.2.2 minen-johdin 

 

minen on aineksista *-me + -inen syntynyt deverbaalisubstantiiveja tuottava johdin (Hakulinen 

1979: 211). minen-teonnimijohtimen tarkoituksena on substantiivistaa verbi ja ilmaista näin 

tekeminen tapahtumana tai prosessina (Nuutinen 1976: 16). Tarkemmin sanottuna johtimen avulla 

muutetaan koko VP NP:ksi, sillä teonnimirakenteessa voi olla mukana alkuperäisen 
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finiittiverbirakenteen laajennusten kaltaisia määritteitä. Mauno Kosken mukaan minen-johdokset 

ovat malliesimerkkejä täysin syntaktisesta, taivutuksenomaisesta johtamisesta (Koski 1978: 108).  

Vanhastaan minen on länsimurteinen johdin, joka on liittynyt ennen kaikkea uusiin O-, U- ja i-

vartaloihin. Sittemmin se levisi A- ja e-vartaloihin, joista teonnimi ennen muodostettiin O- ja U-

johtimilla. Myöhemmin minen alkoi yleistyä myös itäisissä murteissa, joissa vanhastaan on käytetty 

ntA- ja nti-teonnimijohtimia. (Nuutinen 1976: 14).   

minen-johtimen erikoisuutena on muihin teonnimijohtimiin verrattuna sen rajaton 

distribuutio: se voi liittyä minkälaisiin verbeihin tahansa (Kangasmaa-Minn 1983:24). Tämä kyky 

tekee siitä erittäin produktiivisen johtimen. Olavi Nuutinen (1976:14) on esittänyt minen-johdosten 

muodostukselle syntaktis-semanttisena rajoituksena sen, että minen ei voisi liittyä yksipersonaaisiin 

verbeihin (*janottaminen, *täytyminen). Mauno Koski kuitenkin kumoaa tämän väitteen ja esittää, 

että tietyissä tilanteissa myös yksipersoonaisten verbien minen-johdokset olisivat mahdollisia: 

 

*Ärsyttää tämä ainainen täytyminen tehdä työtä! 

Mutta: Ärsyttää tämä ainainen täytyminen!                       (Koski 1978: 108). 

 

Myös Eeva Kangasmaa-Minn on Kosken kanssa samoilla linjoilla (ks. esim. Kangasmaa-Minn 

1983). 

 Kaikki minen-johdokset eivät kuitenkaan ole ainoastaan puhtaita teonnimiä. Joissakin 

syntaktisissa rooleissa ne luetaan infinitiiveiksi, osaksi verbiparadigmaa (ei ole tekeminen) 

(Nuutinen 1976: 16). On olemassa myös muutamia merkitykseltään eriytyneitä, leksikaalistuneita 

minen-johdoksia, kuten esimerkiksi syöminen merkityksessä ’ruoka’ tai sanominen merkityksessä 

’moite, nuhde’ (Rintala 1983: 101). Nuutinen (1976: 18) tuo ilmi, että erityisesti monikossa 

esiintyessään minen-johdokset saavat erikoistuneen, jopa leksikaalistuneen merkityksen 

(onnistumiset). Koska sama johdos voi esiintyä sekä varsinaisena teonnimenä että 

leksikaalistuneena ilmauksena, voi eronteko olla hankalaa: 

 

Ajatukset pyörivät vain syömisen tai syömättömyyden, kaloreiden ja niiden 

kuluttamisen ympärillä.      
teonnimi

          (HS 4290091) 

 

Niin kauan kuin kurssilaisille tarjotaan tiedon painikkeena kahvia ja syömistä, hintoja 

ei voi juuri laskeakaan.  (HS 11610333)       
’ruoka’

  

 

Yöpyminen on turkasen kallista ja syöminen maksaa maltaita. (HS 8936635) 

             
teonnimi/’ruoka’ 
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Mauno Koski kritisoi syömisen, juomisen jne. lukemista leksikaalistuneiksi, sillä 

hänen mielestään näiden johdosten leksikaalistuminen tarkoittaisi, että niitä voisi aina käyttää aina 

samassa kontekstissa kuin samaa tarkoittavia varsinaisia substantiiveja. Koska voidaan sanoa ruoka 

on hapanta, mutta ei yhtä luontevasti 
?
syöminen on hapanta, syömistä ei pidä ajatella 

leksikaalistuneeksi. (Koski 1978: 110.) Selvästi leksikaalistuneiksi Koski myöntää esimerkiksi 

lakitermin saaminen, pluratiivisen tuomiset sekä monikollisen, vajaaparadigmaisen verbirakenteen 

olla naimisissa/tekemisissä (mts. 11).  

Kosken pohdinnan problemaattisuus syntyy liian tiukan tuntuisesta kahtiajaosta 

varsinaisiin syntaktisen johdon tuotoksiin ja leksikaalistuneihin tapauksiin. Eeva Kangasmaa-Minn 

puolestaan ajattelee leksikaalistumista enemmän asteittaisena prosessina asteikolla ABSTRAKTI---

KONKREETTINEN. Kangasmaa-Minnin mukaan on parempi puhua leksikaalistumisen asemesta 

käsitteen konkretisoitumisesta, joka saattaa johtaa täyteen itsenäistymiseen (Kangasmaa-Minn 

1983: 26). 

   

 

2.2.3 nti-johdin 

 

Kielenaineksista -ntA + -i syntynyt nti-johdin on minen-johtimen tavoin substantiiveja verbeistä 

tuottava johdin. nti-johdin on produktiivinen, joskin sen produktiivisuus on morfologisesti 

rajoittunutta: yleiskielessä johtimet voivat liittyä yksitavuisiin verbeihin (vie/dä > vienti) sekä 

kolmi- tai useampitavuisiin Oi-verbeihin (televisioi/da > televisiointi) (ks. esim. Karlsson 1983).  

nti-johtimella muodostetaan teon tai prosessin nimiä aivan kuten minen-johtimillakin. 

Tällöin nti-johdokset ovat minen-johdoksiin rinnastettavia verbivartalon abstraktioita 

(juonti~juominen; haravointi~haravoiminen) (Kangasmaa-Minn 1983: 29). nti-johdokset voivat 

myös irtaantua varsinaisen teonnimen merkityksestä ja liukua kohti leksikaalistumista. Tällaisia nti-

johdoksia ovat esimerkiksi prosessin tuloksen merkityksen saaneet käynti, vienti ja tuonti 

(Kangasmaa-Minn 1983: 33). Sellaiset subjektisen tai objektisen genetiivimääritteen saavat 

ilmaukset kuin EU-maiden vienti tai luomuviljan tuonti ovat Kangasmaa-Minnin mukaan 

leksikaalistumisen partaalla (mts. 33–34). 

Päivi Rintala on kyseenalaistanut nti-johdinten produktiivisuuden yksitavuisten 

verbien kohdalla (Rintala 1983: 103). Suomen yksitavuiset verbit ovat sikäli poikkeuksellinen 

ryhmä, että niitä on rajallinen määrä, 16 kappaletta, eikä ryhmään enää tule uusia verbejä. Nykyisin 

yksitavuiset verbit myös edustavat johtamatonta, omaperäistä sanastoa (Hakulinen 1979: 303). 

Rintala epäileekin, voisiko yksitavuisten verbien nti-johdokset laskea ennemmin historiallisen 
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produktiivisuuden tuloksiksi kuin synkronisen produktiivisuuden piiriin (Rintala: 1983:103). 

Todisteena tästä on johdosten syntaktiset ja semanttiset rajoitukset: esimerkiksi maidon juonti on 

Rintalan mukaan käypä, mutta *hänen juontinsa ei. Tällaiset rajoitukset ovat merkki 

leksikaalistumisesta. (Mts. 103.) Rintalan pohdinnat ovat samantyyppisiä kuin Eeva Kangasmaa-

Minnin ajatukset nti-johdosten leksikaalistumiseta. Vaikka Kangasmaa-Minn ei eksplisiittisesti 

tuokaan esiin leksikaalistumisen yhteyttä nimenomaisesti yksivartaloisista verbeistä johdettuihin 

tapauksiin, kaikki hänen esimerkkinsä ovat johdoksista, joiden kantana on yksitavuinen verbi (ks. 

edellinen kappale). 

Kolmi- ja useampitavuisten Oi-verbien kohdalla nti-johdin on hyvin produktiivinen 

(Rintala 1983: 103). Toisin kuin yksitavuisten verbien ryhmä, OidA-verbit ovat alati kasvava 

joukko, jota kartutetaan niin johdoksilla kuin lainasanoilla. Esimerkkejä uusista sanoista ja niiden 

nti-johdoksista ovat abstrahointi, karakterisointi, masterointi, modifionti ja synkronointi; 

tilapäisempiä esimerkiksi kabinettipolitikointi tai remontti-investointi (esimerkit HS2000-korpus). 

Rintalan mukaan useampitavuisten Oi-verbien kohdalla nti-johdin onkin minen-johtimen veroinen 

nominaalistin. nti voi olla jopa suositumpi, sillä nti-johdokset ovat minen-johdoksia lyhyempiä, ja 

nti-johdin on saattanut saada jonkinlaista modernin asiallisuuden sävyä. (Rintala 1983: 103–104.) 

Murteissa nti-johdin on ollut selvästi produktiivisempi kuin yleiskielessä. Suomen 

itämurteissa ntA- ja nti-johtimet ovat vanhastaan olleet varsinaisia nominaalistajia (ks. esim. 

Horttanainen 1995: 89). Näiden johdinten produktiivisuus perustuukin sekä niiden vankkaan 

historiallisen asemaan teonnimijohtimina, että niiden laajempaan morfologiseen distribuutioon: nti-

johdin liittyy itämurteissa moniin muihinkin sanavartaloihin kuin vain yksitavuisiin ja 

useampitavuisiin Oi-vartaloihin. Murteellisia nti-johdoksia ovat esimerkiksi nounti ’noutaminen’, 

kuonti ’kudonta’ ja keitänti ’keittäminen’; ntA-johdin saattaa murreaineistossa esiintyä siellä, missä 

yleiskielessä olisi nti (vientä ’vienti’) (kaikki esimerkit Räisänen 1994
7
). Räisäsen mukaan nti- ja 

ntA-johtimet voivat joissakin itämurteissa olla jopa vapaassa vaihtelussa keskenään (mts. 1994: 46). 

ntA- ja nti-johtimia Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Vienan murteissa tutkinut Tiina Horttanainen 

toteaa tosin, että erityisesti Pohjois-Karjalan murteissa länsimurteista yleiskieleen omaksuttu minen-

johdin on nousemassa nominaalistajana perinteisten ntA- ja nti-johdinten rinnalle – jopa niiden 

tilalle (Horttanainen 1995: 82). 

Myös Olavi Nuutinen nostaa esiin sen, että nti-johdin on ollut yhdessä ntA-johtimen 

kanssa minen-johtimen itämurteinen vastine O- U- ja i-vartaloisissa verbeissä (Nuutinen 1976: 14). 

Nuutisen (mp.) mukaan nykyään minen-johdin edustaa produktiivista teonnimijohdinta, ja sen ntA- 

                                                           
7
 Tarkemmat tiedot ntA- ja nti-johdosten jakaumasta ja poimittujen esimerkkien pitäjät ks. Räisänen 1994 s. 45−52. 
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ja nti-vastineet ovat puolestaan saaneet erikoistunutta merkitystä. Merkityserot eri 

teonnimijohdosten (vrt. esim. juominen - juonti) välillä ovat kuitenkin monesti pienet ja eron 

määrittely hankalaa. (Nuutinen 1976:15).  
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3. NTI- JA MINEN-RAKENTEET HELSINGIN SANOMIEN KORPUKSESSA  

 

Tässä luvussa tutkin, minkälaisissa rakenteissa nti- ja minen-johdokset esiintyvät. Tarkoituksenani 

on selvittää, esiintyväkö teonnimet yksin vai määritteiden kanssa, ja minkälaisia mahdolliset 

määritteet ovat. Kiinnitän erityishuomiota niihin tapauksiin, joissa johdin ei enää ole varsinaisesti 

teonnimi, vaan on saanut erikoismerkitystä tai täysin leksikaalistunut. 

 Luvussa 3.1 ja analysoin yksitavuisista verbeistä johdettuja nti- ja minen-johdoksia. 

Käsittelen erikseen niitä tapauksia, joissa kahdesta vaihtoehdosta minen-johdin on yleisempi (3.1.1) 

ja sitten niitä, joissa nti-johdin on yleisempi (3.1.2). Luvussa 3.2. keskityn Suomen kielen 

taajuussanaston avulla keräämiini kolmi- ja useampitavuisista OidA-verbeistä muodostettuihin nti- 

ja minen-rakenteisiin. Nämä käsittelen yhdessä luvussa, sillä yhtä poikkeusta (huomioida) lukuun 

ottamatta OidA-verbit suosivat nti-johdinta. Myöskään erikoisrakenteita ei näiden johdosten 

kohdalla ole.  

 

3.1 Kantana yksitavuinen verbi 

 

3.1.1 minen-johdinta suosivat verbit 

 

Tässä luvussa käsittelen niitä yksitavuisista verbeistä muodostettuja teonnimiä, joiden keskinäistä 

frekvenssiä vertaillessa minen-johdin paljastuu nti-johdinta yleisemmäksi. Tarkastelen sekä 

lukumäärien että esimerkkien valossa näistä verbeistä muodostettuja johdosrakenteita ja saman 

verbin kahden eri johdosten käytön eroja. Tähän ryhmään kuuluvien johdosten kantaverbit ovat 

JUODA, JÄÄDÄ, LUODA, SAADA, SUODA ja SYÖDÄ. nti- ja minen-johdosten frekvenssit näkyvät 

taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. minen-johdinta suosivien verbien nti- ja minen-johdokset (kpl ja %) 

Kantaverbi minen nti 

   
juoda 154 (87,5 %) 22 (12,5 %) 
jäädä 325 (97 %) 10 (3 %) 
luoda 
naida 

485 (97 %) 
614 (99 %) 

17 (3 %) 
2 (1 %) 

saada 998 (72 %) 396 (28 %) 
suoda 
syödä 

4 (100 %) 
184 (74 %) 

0 
63 (26 %) 

   

Yhteensä 2150 (81 %) 508 (19 %) 
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saada-verbin johdokset ovat selvästi muita frekventeimpiä. Muiden minen-johdinta suosivien 

verbien kohdalla nti-johdokset jäävät muutamiin kymmeniin osumiin, mutta minen-johdoksetkin 

korkeintaan muutamiin satoihin. Ero minen- ja nti-johdosten frekvenssissä on selvä; pienin ero on 

suoda-verbin johdosten kohdalla, mutta suoda-verbin nti- ja minen-johdokset jäävät kuitenkin 

lukumääriltään melko marginaaliseksi. Tarkempaan rakenteiden analyysiin en ole ottanut kaikkia 

mahdollisia johdoksia, vaan olen toiminut siten, että jos frekvenssi jää alle 200:n, käsittelen kaikki 

tapaukset, ja suuremman frekvenssin tapauksissa olen poiminut aineistostani 200 

esimerkkitapausta
8
.  

Olen ryhmitellyt teonnimirakenteet sisäisen struktuurin mukaisesti kolmeen tyyppiin: 

1) LAUSEKKEESSA AINOASTAAN JOHDOS, EI MÄÄRITTEITÄ 

2) LAUSEKKEESSA JOHDOS JA YKSI MÄÄRITE 

3) LAUSEKKEESSA JOHDOS JA VÄHINTÄÄN KAKSI MÄÄRITETTÄ 

 

Taulukkoon 4 olen koonnut kaikkien käsittelemieni johdosten esiintymät kussakin rakennetyypissä. 

Vertailukelpoisuuden parantamiseksi olen jakanut taulukon kahteen osaan: taulukossa 4a ovat 

suurifrekvenssisimmät tapaukset eli ne, joista on poimittu 200 kappaleen otanta koko aineistosta ja 

taulukkoon 4b on koottu ne tapaukset, joissa frekvenssi jää alle 200:n. 

 

Taulukko 4a. Suurifrekvenssiset johdokset (200 kpl:een otanta) eri rakennetyypeissä (kpl ja %). 

 Rakennetyyppi 1 Rakennetyyppi 2 Rakennetyyppi 3      

    
    
jääminen 2 (1 %) 78 (39 %) 120 (60 %) 
    
naiminen 
 
luominen 

200 (100 %) 
 

14 (7 %) 

0 
 

151 (75,5 %) 

0 
 

35 (17,5 %) 
 
saaminen  

 
2 (1%) 

 
136 (68%) 

 
62 (31%) 

saanti 
 
 

4 (2 %) 
 
 

172 (86 %) 
 
 

24 (12 %) 

    

 

                                                           
8
 Luku perustuu siihen, että aineistoani tutkimalla olen havainnut, että jopa kaikkein frekventeimpien johdosten 

kohdalla 200 kappaleen otanta antaa kattavan kuvan erilaisista rakenteista. Lopulliseen käsittelyyn en ole ottanut 
korpuksestani 200:aa ensimmäistä tapausta, vaan poiminut esiintymiä korpuksen alusta, keskikohdilta ja lopusta. Näin 
menettelemällä olen pyrkinyt saamaan kattavamman kuvan koko korpuksen, ei vain sen alun, johdosrakenteista. 
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Taulukko 4b. Pienifrekvenssiset johdokset eri rakennetyypeissä (kpl ja %). 

 Rakennetyyppi 1 Rakennetyyppi 2 Rakennetyyppi 3      

    
juominen 88 (57 %) 64 (42 %) 2 (1 %) 
juonti 0  20 (90 %) 2 (10 %) 
 
jäänti 
 
luonti 
 
nainti 
 
suominen 
suonti 
 
syöminen 
syönti 
 

 
0 

 
0 

 
1 (50 %) 

 
0 
0 

 
105 (57 %) 
12 (18 %) 

 
5 (50 %) 

 
17 (100 %) 

 
1 (50 %) 

 
0 
0 

 
75 (41 %) 
54 (79 %) 

 
5 (50 %) 

 
0 

 
0 

 
4 (100 %) 
0 

 
4 (2 %) 
2 (3 %) 

    

 

Taulukoista nähdään, että tutkimani johdokset esiintyvät yleisimmin rakenteessa, jossa on yksi 

määrite. juominen, naiminen, syöminen poikkeavat muista siten, että ne jäävät useimmiten ilman 

määritteitä (naiminen jokaisessa tapauksessa). jääminen puolestaan saa muita johdoksia useammin 

vähintään kaksi määritettä.  

 

juoda-verbin minen-johdos esiintyy aineistossani 154 kertaa, kun taas nti-johdos saa 

vain 22 osumaa. Aineistossani teonnimi juominen esiintyy kaikissa kolmessa rakennetyypissä, kun 

taas juonti saa aina vähintään yhden määritteen − yksin se ei esiinny koskaan.     

88 eli yli puolet juominen-teonnimirakenteista kuuluu tyyppiin 1. Mielenkiintoista on, 

että yksin esiintyessään juominen tarkoitti useimmiten nimenomaan alkoholin juomista. Peräti 64 

tyypin 1 rakenteista voidaan tulkita juuri tällä tavoin. Joskus rakennetta ympäröivässä kontekstissa 

on suora viittaus alkoholiin tai sen käyttöön, mutta useimmiten juominen odotetaan tulkittavaksi 

alkoholi-kontekstissa ilman suoria viittauksia (vrt. esim. 1 a ja b). 

 

(1a) Suuri osa alkoholisteista hoitaa lääkkeillä oireita, jotka helpottuisivat juomista 

hillitsemällä.  

(HS 2106283) 

 

 

(1b) Jos juominen loppuu raskauden alussa, on syntyvä lapsi todennäköisesti 

keskushermostonsa ja aivojensa osalta terve --.   

(HS 22606345) 
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juonti-teonnimi ei esiinny aineistossani kertaakaan ilman määritteitä, ja kiintoisaa onkin, että 

monissa implisiittisesti alkoholin juomista kuvaavissa rakenteissa nti-johdos ei tuntuisi välttämättä 

edes mahdolliselta: 

  

*
/?

 Jos juonti loppuu raskauden alussa on syntyvä lapsi todennäköisesti 

keskushermostonsa ja aivojensa osalta terve 

. 

 

Ainakaan juonti ei ilman muuta tuota samanlaista alkoholiin liittyvää merkitystä kuin minen-johdos. 

Voisi sanoa, että minen-johdin on alkanut kantaa tämän verbin yhteydessä erityistä merkitystä, mikä 

myös voi selittää sen suurempaa frekvenssiä. 

 6 aineistoni juominen-johdosta on menettänyt teonnimen merkitystään ja esiintyy 

merkityksessä ’juoma, juotava’. Ei ole lainkaan ongelmatonta erottaa eri leksikaalistumisen 

vaiheessa olevia juomisia toisistaan; konkreettisen juoman ja puhtaan teonnimen merkitysten välille 

mahtuu myös rajatapauksia (vertaa esimerkkejä 2 a ja b).  

 

 (2a) Ajateltiin, että jos te tuotte meille leipää ja juomista, niin me puolustamme teitä --

. (HS 24139909) 

 

(2b) Suurin kulutuskohde on asuminen, joka nielee tienesteistä neljänneksen. Sen 

jälkeen tulevat syöminen ja juominen.    

(HS 21783055)  

 

Esimerkissä 2a juominen on tulkittavissa konkreettiseksi ja leksikaalistuneeksi. Tulkintaa vahvistaa 

se, että se rinnastetaan lauseessa konkreettiseen nominiin leipä. Sen sijaan esimerkki 2b ei ole yhtä 

yksiselitteinen; esimerkissä juominen ei välttämättä ole konkreettistarkoitteinen, mutta ei puhdas 

teonnimikään. 

Rakennetyyppi 2 on yleisin juonti-johdosten kohdalla, eli ne saavat tyypillisimmin 

rakenteessa yhden määritteen. 20 juonti-johdosta esiintyy tällaisessa rakenteessa. Kaikissa 

tapauksissa määrite on objekti. juominen-teonnimistä 64 esiintyy tyypin 2 rakenteessa, mutta 

määritteiden kirjo on laajempi: 32 juominen-teonnimeä saa objektimääritteen, 24 subjektimääritteen 

ja 8 adverbiaalimääritteen.  

16 tapauksessa juonti-rakenteissa esiintyvä objekti viittaa alkoholiin; 4 muunlaista 

objektia viittaa alkoholittomiin juotaviin. juominen-rakenteissakin 21 objektimääritettä viittaa 

alkoholiin, joten tarvetta nimenomaisesti alkoholin juomisen erottamiselle vielä minen-
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rakenteissakin on. Kaikissa subjektimääritteen sisältävissä rakenteissa juominen tosin viittaa taas 

joka tapauksessa alkoholin suurkulutukseen (esim. 3). 

 

(3) Äidin ja isän juominen teki elämästä helvetin.  

(HS 5483355) 

 

Tyypin 2 juominen-rakenteissa olevat adverbiaalit viittaavat paikkaan, joskin yksi poikkeus on: 

 

 (4) Suomalaisilla 15–16-vuotiailla on edelleen lähes kärkisija humalaan juomisessa. 

 (HS 20001687) 

 

 Tyypin 3 rakenne on melko marginaalinen juoda-verbin johdosten 

kohdalla: sekä juonti että juominen esiintyvät kahdesti rakenteessa, jossa on kaksi määritettä. juonti-

rakenteen määritteet ovat objekti ja adverbiaali. juominen-teonnimi saa määritteikseen kerran 

objektin ja adverbiaalin, kerran subjektin ja adverbiaalin. Näissä rakenteissa subjekti- ja 

objektitarkoitteet ovat läpinäkyviä; adverbiaali viittaa kahdesti paikkaan, kerran esiintyy edellä 

esitetty adverbiaali humalaan ja kerran adverbiaali sellaisenaan. 

jäädä-verbistä muodostettuja minen-rakenteita on tässä 200 kappaletta ja vastaavia 

nti-teonnimirakenteita 10 kappaletta. jääminen-teonnimi esiintyy kaikissa kolmessa 

rakennetyypissä, jäänti-teonnimirakenteet ovat tyyppiä 2 ja 3. 

Tyypin 1 rakenteet ovat marginaalisia jäädä-verbistä muodostettujen teonnimien 

kohdalla: jäänti ei esiinny kertaakaan ilman määritteitä ja jääminen-rakenne sisältää vain kahdesti 

pelkän teonnimien. Näissä tapauksissa on kyse lähinnä ellipsistä: sekä subjekti että myös 

adverbiaali voidaan poimia lähikontekstista (esim. 5). 

 

(5) ”Minut on haluttu ulos tästä maasta. Jääminen on viesti. 

(HS 14776566) 

 

 jäänti-rakenteista 5 eli puolet sisältää yhden määritteen, jääminen-teonnimistä 78 

esiintyy yhden määritteen rakenteessa. Määrite on kumpaisenkin teonnimen kohdalla adverbiaali 

lähes jokaisessa tapauksessa; vain jäänti saa kerran myös subjektimääritteen: 

 

 

(6) Yksi syy hänen jäännilleen tuppaa jäämään kiihkeissä puheissa taka-alalle.  

(HS 4570370) 
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Rakennetyyppi 3 eli kahden määritteen saaminen on selvästi yleisin minen-teonnimen kohdalla (120 

tapausta) ja jäänti-teonnimistäkin 5 esiintyy tällaisessa rakenteessa. Näistä rakenteista kaikissa 

määritteet ovat subjekteja ja adverbiaaleja.  

Sekä tyypin 2 että tyypin 3 rakenteissa huomio kiinnittyy adverbiaaleihin. Näissä 

rakenteissa suuntasijaiset adverbiaalit kuvaavat jäämisen ”paikkaa”, joskin sen abstraktisuusaste 

vaihtelee. Olen jaotellut adverbiaali karkeasti kolmeen ryhmään: ne voivat kuvata konkreettiseen 

paikkaan jäämistä tai joutumista (ks. esim. 7) tahi abstraktiin paikaan” jäämistä” ts. jossakin 

tilassa, ajassa tai määrässä pysymistä (esim. 8) tai johonkin tilaan siirtymistä (esim. 9) 

 

(7)  Autokuski Mika Häkkisen jääminen lähtöruutuun --. 

         (HS 29501854)  

 

 (8) -- kapasiteetin käyttöasteen jääminen vajaaseen 90 prosenttiin. 

              (HS 313121) 

 

(9) Rahastojen hyvään tuottoon tai eläkkeelle jäännin myöhentämiseen ei voi luottaa.      

     (HS 13648086) 

 

Näistä konkreettisimmat tyypit ovat aineistossani selvästi harvinaisimpia, 15 adverbiaalia jääminen-

rakenteissa ja 1 adverbiaali jäänti-rakenteissa viittaa konkreettiseen paikkaan. Adverbiaaliryhmä 2 

on kaikkein heterogeenisin ja voisi ansaita jopa tarkemman alaryhmittelyn. Olen lukenut tähän 

ryhmään esimerkin 8 tyyppiset, illatiivimuotoiset adverbiaalit, monet allatiivimuotoiset, abstraktia 

paikkaa ilmaisevat adverbiaalit (Euron ulkopuolelle) sekä joitakin translatiivimuotoisia 

adverbiaaleja (poikamieheksi). Tilaan siirtymistä kuvaavista adverbiaaleista tyypillisin on juuri 

esimerkki 9. Eläkkelle on adverbiaalina 4 jäänti-rakenteessa ja 31 jääminen-rakenteista. jäädä-verbi 

voi esiintyä myös kiteytyneemmissä rakenteissa, kuten esimerkiksi jäädä väliin, jäädä pois, jäädä 

kiinni, jäädä tekemättä. Tämänkaltaisia erikoisrakenteita esiintyy sekä nti- että minen-rakenteissa.  

 Mielenkiintoisimmaksi seikaksi jääminen- ja jäänti-rakenteita vertaillessa tuntuukin 

muodostuvan jäänti-rakenteen selvä määrällinen vähäisyys. Muodollisesti ja semanttisesti 

konstruktiot ovat pääosin toistensa kaltaisia. jääminen esiintyy muihin tutkimiini johdoksiin 

verraten harvinaisen hanakasti useiden määritteiden kanssa. Jopa subjektimäärite on sille 

tyypillinen
9
. Tämä voisi kertoa siitä, että jääminen esiintyy yleisimmin puhtaana teonnimenä, joka 

on säilyttänyt hyvin kantaverbilleen tyypilliset määritteet. 

                                                           
9
 Subjektimääritteen harvinaisuudesta minen-konstruktiossa ks. esim. Nuutinen 1976 
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 luoda-verbin nti-rakenteita on aineistossani 17 kappaletta, kun taas minen-rakenteista 

käsittelen tarkemmin 200. luominen-teonnimi esiintyy kaikissa kolmessa rakennetyypissä, mutta 

luonti ainoastaan tyypin 2 rakenteessa. 

100 rakenteen otannasta luominen esiintyy yksin 14 kertaa. Mainittakoon, että, että 3 

tapauksessa luominen viittaa yksin esiintyessään tietyn musiikkiteoksen nimeen (Jospeh Haydnin 

oratorio Luominen). Muutoin luominen viittaa nimenomaisesti taiteelliseen luomiseen tai 

uskonnollisen aihepiiriin, maailman luomiseen (esim. 10 ja 11). 

 

(10) Eeva Renvallilla on aina ollut voimakas luomisen tarve --. 

(HS 14867662)  

 

(11) -- näytelmä, jossa raamatun lausein esitetään kristinuskon sanoma luomisesta 

joulun evankeliumiin saakka --.    

(HS 14235041) 

 

Näissä tapauksissa nti-johdos minen-johdoksen asemesta tuntuisi mahdottomalta:  

 

*Eeva Renvallilla on aina ollut voimakas luonnin tarve. 

 

Tyypin 2 rakenne on paitsi ainoa aineistossani esiintyvä luonti-konstruktion tyyppi, 

myös yleisin rakennetyyppi luominen-teonnimen kohdalla. 200 luominen-teonnimestä peräti 151 eli 

kolme neljäsosaa saa rakenteessa yhden määritteen. Sekä luomisen että luonnin kohdalla kaikki 

määritteet ovat objekteja. Yhden määritteen sisältävissä rakenteissa ei luominen-teonnimi viittaa 

enää niin taiteelliseen kuin uskonnolliseen kontekstiin, vaan tulkintakehys on siirtynyt poliittiseen 

ja yritysmaailmaan (esim. 12). 

 

(12) Tehokkaan Lähi-Idän politiikan luominen vaatii kuitenkin myös Bushilta 

henkilökohtaista osallistumista --.     

(HS 14865782) 

 

Merkityksenä on nyt jonkin aikaan saaminen tai aiheuttaminen.  

luonti-teonnimirakenteiden objektit eroavat kiinnostavalla tavalla luominen-

teonnimirakenteiden objekteista. luonti-teonnimirakenteet tuntuvat idiomaattisemmilta kuin 

luominen-teonnimirakenteet (esim. 13 ja 14). 

 

 (13) Ennen kaikkea puoluekokous on vaikutelman luontia. 

 (HS 2303270) 
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 (14) -- halkojen hakkaamista ja lumen luontia. 

 (HS 13154868) 

 

Esimerkin 13 kaltaisia objekteja rakenteissa ovat myös esimerkiksi imago, uhkakuva ja mielikuva; 

samantyyppisiä objekteja kuin esimerkissä 14 ovat myös jää ja nahka. Esimerkin 13 kaltaisia 

rakenteita esiintyy myös luominen-teonnimen kohdalla. Merkitys on samantyyppinen kuin 

esimerkissä 12 – jotain saadaan aikaan t. pyritään itse aiheuttamaan –, mutta objektitarkoitteet ovat 

abstraktimpia. Sen sijaan esimerkin 14 kaltaisissa rakenteissa ei esiinny lainkaan minen-johdoksia.   

Ehkä juuri rakenteidensa idiomaattisuuden vuoksi luonti-teonnimi ei saa yhtä 

useampia määritteitä. Sen sijaan 35:ssa minen-rakenteessa esiintyy objektin lisäksi paikallissijainen 

adverbiaalimäärite, joka kuvaa minne tai kenelle jotakin luodaan (esim. 15).  

 

(15) NPA on taistellut vuosikymmenien ajan marxistisen valtion luomiseksi alueelle. 

(HS 421926) 

 

 

luominen-johdoksen suurempaa frekvenssiä luontiin nähden voisi selittää sillä, että 

luonti tuntuu vakiintuneen teonnimeksi melko idiomaattisiin ja varsinkin lehtitekstissä harvoin 

esiintyviin lumen luonti t. nahan luonti -rakenteisiin. luominen puolestaan on useammin 

teonnimenä niiden luoda-verbien kohdalla, jotka merkitsevät jonkin aikaan saamista tai tuottamista 

tai jotka liittyvät taiteelliseen tai uskonnolliseen kontekstiin.  

 naida-verbin minen-johdokset ovat aineistossani hyvin poikkeuksellisia siitä syystä, 

että ne kaikki ovat täysin leksikaalistuneina olla naimisissa ja mennä naimisiin -rakenteissa. 

Molemmat ovat niin kiteytyneitä ilmauksia, että ne vaivoin edes tunnistaa naida-verbin johdoksiksi. 

Koska johdokset ovat osa verbirakennetta, ne eivät itsessään saa minkäänlaisia määritteitä, mutta 

rakenteen sisältävissä lauseissa on tyypillisesti subjekti ja adverbiaali, joka kuvaa, kenen kanssa 

ollaan naimisissa tai mennään naimisiin (ks. esim. 17). 

 

  

(17) Gyanendra on naimisissa prinsessa Komalin kanssa, ja heillä on poika ja tytär. 

 (HS 28489891) 

 

naida-verbin nti-johdoksia on aineistossani vain kaksi kappaletta. Molemmat nainti-johdokset 

saavat seksuaalisen kanssakäymisen merkityksen, ja ne ovat selviä teonnimiä. Johdosten 

vähäisyyttä selittäneekin juuri niiden arkikieleen, muttei sanomalehtikieleen kuuluva merkitys.  
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Toinen nainneista esiintyy yksinään, toinen saa adverbiaalimääritteen (esim. 18). 

 

 (18) -- kiihkeää naintia Kanarian saarilla --. 

 (HS 8103099) 

 

Mielenkiintoista esimerkissä 18 on, että myös adjektiiviattribuutti kiihkeää voidaan laskea taustalla 

olevan lauserakenteen tavan adverbiaaliksi: 

 

 -- naida kiihkeästi Kanarian saarilla. 

 

saada-verbin johdokset saaminen ja saanti esiintyvät kaikissa kolmessa 

rakennetyypissä. Täysin vailla määritteitä jääminen on marginaalista kummankin johdoksen 

kohdalla: vain 4 saantia ja 2 saamista esiintyy teonnimirakenteessa yksin. Yksi saanti on selvästi 

elliptinen, objekti, saamisen kohde on pääteltävissä ympäröivästä kontekstista. Sen sijaan muut 

saanti-johdokset ja yksin esiintyvät saamiset saavat taloustermistöön viittaavan, jo hyvin 

leksikaalistuneen erityismerkityksen (ks. esim. 19 ja 20) 

 

(19) -- on vain kaksi prosenttia optimaalisesta saannista. 

(HS 177881986) 

 

(20) Veroilmoituksessa kannattaa mainita, jos saatava on koroton, koska koroton 

saaminen arvostetaan alle nimellisarvon.  

(HS 17564006) 

 

Kumpainenkaan näistä johdoksista ei ole hahmotettavissa teonnimiksi eivätkä ne ole käännettävissä 

finiittiverbirakenteeksi. Näin ollen myöskään johdoksen edessä olevaa attribuuttia ei voi ajatella 

adverbiaaliksi (toisin kuin esimerkissä 18): 

 

 * -- koska se, että saa korottomasti arvostetaan alle nimellisarvon. 

 

saada-kantaverbin polyseemisyys näkyy johdosten kohdalla parhaiten rakenteissa, 

joissa on yksi tai useampi määrite. Rakennetyyppi 2 eli yhden määritteen kanssa esiintyminen on 

tyypillisin rakenne sekä saaminen- että saanti-teonnimien kohdalla. saaminen-teonnimistä 136 saa 

yhden määritteen, ja analysoimistani saanti-johdoksista peräti 172 esiintyy yhden määritteen 

rakenteessa. Kaikki rakenteiden määritteet ovat objekteja. Kiintoisaa on, että objektimääritteen 

kanssa sekä saaminen että saanti viittaavat saada-verbin merkitykseen jonkin vastaanottamisesta tai 
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saavuttamisesta. Rakenteissa ei kuitenkaan ole koskaan subjektia, joten saajan tai vastaanottajan 

rooli jää hämäräksi (esim. 21). 

 

(21) D-vitamiinin saanti on nyt ongelma. 

(HS 20081803) 

 

Saaminen-rakenteista 62 ja saanti-rakenteista 24 kuuluu rakennetyyppiin 3. 

Saaminen-teonnimistä 60 saa määritteekseen objektin ja adverbiaalin ja 2 subjektin ja objektin; 

saanti-rakenteista 8:ssa esiintyy subjekti ja objekti, 16:ssa objekti ja adverbiaali. Subjektin ja 

objektin kanssa esiintyessään teonnimi on merkitykseltään samantyyppinen kuin esimerkissä 14. 

Nyt subjektimääritteen läsnäolo identifioi saajan tai vastaanottajan tarkemmin, joskin 

subjektitarkoite on rooliltaan passiivinen ja viittaa useimmiten jonkinlaiseen joukkoon tai massaan 

(esim. 22). 

 

(22) Väestön seleenin saantia on varmistettu lisäämällä seleeniä lannoitteisiin. 

(HS 9097900) 

 

saada-kantaverbin polyseeminen luonne pääsee parhaimmin esiin niissä rakenteissa, 

joissa esiintyy objekti ja adverbiaali (vrt. esim. 23, 24, 25). 

 

(23) Hiilen saannissa voimalaitoksiin on ollut vaikeuksia. 

(HS 17754042) 

 

(24) Milosevicin saamisesta Haagin sotarikostuomioistuimeen ei tehty ehtoa 

pakotteiden purkamiselle.   

(HS 8291160) 

 

(25) Lähinnä Piekkanen sanoi keskittyvänsä -- polven saamiseen hyvään 

hyppykuntoon.   (HS 493914) 

 

Ensimmäinen esimerkki (23) on tyypillisin objektin ja adverbiaalin sisältävistä rakenteista. Tässä 

tapauksessa merkityksenä on onnistua muuttamaan, kuljettamaan tms. joku jonkinlaiseksi tai 

johonkin. nti-johdoksista kaikki rakenteet saavat juuri tällaisen saamisen merkityksen. nti-

konstruktiossa ei ylipäätään adverbiaalimäärite vaikuttanut merkitykseen kovin radikaalisti. 

Esimerkin 24 taustalla on nähtävissä kausatiivinen rakenne saada/aiheuttaa joku tekemään jotakin: 

saada Milosevic tulemaan Haagin sotarikostuomioistuimen eteen > pakottaa Milosevic tulemaan 

Haagin sotarikostuomioistuimeen. Kausatiivisuutta on myös kohdassa 25, mutta se eroaa 
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merkitykseltään edellisestä esimerkistä. Taustalla tässä on merkitys saada (muutettua) jokin 

jonkinlaiseksi (omalla toiminnalla). Tausta-ajatuksena on kuntouttaa tai harjoittaa polvea niin, että 

se kestää hyvin hyppäämisen. Tällaiset ”saada joku/jokin johonkin/jonkinlaiseksi/tekemään jotakin” 

-tyyppiset rakenteet tuntuvat vähintäänkin epäluontevilta muuttaa nti-johdoksiksi: 

 

 
?
 Milosevicin saannista Haagin sotarikostuomioistuimeen ei tehty --. 

 

 
?
 -- polven saantiin hyvään hyppykuntoon. 

 

Toinen selkeä ero saaminen- ja saanti-teonnimien välillä on se, että objektin ja 

adverbiaalin sisältävä saaminen-rakenne saa 7 tapauksessa verbi-idiomin luonteen.  

 

(26) Helsingin rikospoliisi käynnisti heti palon jälkeen laajat tutkimukset palon 

sytyttäneen pyromaanin kiinni saamiseksi. 

(HS 188179) 

 

Tällaiset saada kiinni, saada aikaan ja saada aisoihin muuntuvat minen-teonnimirakenteiksi, mutta 

ei koskaan nti-teonnimiksi, vaikka minkäänlaisia kieliopillisia rajoituksia sille ei olekaan. Kaiken 

kaikkiaan saada-verbin polyseeminen luonne näyttäytyy saaminen-teonnimen kohdalla 

laajemmassa kirjossa kuin saanti-teonnimen kohdalla. 

suoda-verbin johdokset jäävät aineistossani frekvenssiltään hyvin vähäisiksi: nti-

johdoksia ei ole lainkaan ja suominenkin saa vain 3 osumaa. Kaikki suominen-teonnimirakenteet 

edustavat tyyppiä 3. Ne sisältävät objektin ja allatiivimuotoisen adverbiaalin, joka kuvaa yhdessä 

tapauksessa paikkaa, jonne jotakin suodaan ja tai henkilöryhmää, jolle myönnetään jokin etuus 

(esim. 27). 

(27) jos he tosissaan yrittävät väittää -- pienten korotusten suomisen tavallisille 

ihmisille horjuttavan kansantaloutta.  

(HS 10831522) 

 

syödä-verbin minen-johdoksia on aineistossani 184 kappaletta ja nti-johdoksia 69 

kappaletta. Sekä syöminen että syönti esiintyvät kaikissa kolmessa rakennetyypissä. Käsittelen tässä 

kaikki syöminen- ja syönti-rakenteet. 

syöminen-teonnimistä 105 esiintyy ilman minkäänlaisia määritteitä, joten 

rakennetyyppi 1 on minen-rakenteiden kohdalla selvästi yleisin. Syönti-teonnimi jää rakenteessa 

ilman määritteitä 12 kertaa. Kiintoisaa on, että syödä-verbin kohdalla näkyy eroa määritteettömien 
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teonnimien kohdalla: syönti tuntuu viittaavan johonkin tiettyyn, rajattuun tilanteeseen, kun taas 

syöminen viittaa useimmiten ruokailutoimintaan yleisemmällä tasolla (ks. esim. 28 ja 29). 

 

(28) Keskustelu on silloin tärkeintä ja syönti käy vaivihkaisemmin. 

(HS 5531791) 

 

(29) Ajatukset pyörivät vain syömisen tai syömättömyyden, kalorien ja niiden 

kuluttamisen ympärillä.   

(HS 4290091) 

 

11 tapauksessa syöminen-johdos on yksin esiintyessään menettänyt teonnimen 

merkityksensä ja merkitsee ’ruokaa, syömistä, syötävää’. syöminen-johdoksen merkitystä 

pohdittaessa eron tekeminen puhtaan teonnimen, leksikaalistuneen nominin ja partisiippiin 

rinnastettavan muodon välille on ajoittain todella hankalaa. (vrt. esim. 30) 

 

(30) Syöminen on Suomen hinnoissa, mutta gourmet-elämykset harvassa. 

(HS 12627531) 

 

Esimerkissä 30 parafraasiksi voidaan ajatella sekä ”se, mitä syö” että ”se, että syö”.  Jälkimmäinen 

viittaisi puhtaammin teonnimeen, kun taas ensimmäinen leksikaalistuneempaan tapaukseen (ks. 

myös esim. 2b). Myös yksin esiintyvä syönti saa 4 tapauksessa erityismerkitystä: se liittyy 

nimenomaisesti kalastuksen maailmaan. Tällöin syönnillä viitataan oikeastaan siihen, kuinka 

hanakasti kala tarttuu syöttiin, eli ”tulee syömään” sitä. (esim. 31) 

 

 (31) -- ahvenet passivoituvat ja syönti heikentyy. 

 (HS 17590152) 

 

Tällaisesta ”kala syö” -tyyppisestä rakenteessa ei ole aineistossani lainkaan minen-johdoksia, eikä 

minen-johdos tuntuisi näissä tapauksissa edes mahdolliselta. 

syönti-teonnimille tyypillisin rakenne on tyyppiä 2, eli sisältää yhden määritteen. 54 

syönti-teonnimeä esiintyy juuri tällaisessa rakenteessa. Myös syöminen-teonnimistä 75 esiintyy 

tyypin 2 rakenteessa. Yleisin määrite on objekti: 51 syönti-teonnimeä ja 62 syöminen-teonnimeä saa 

määritteekseen objektin. syöminen esiintyy myös joko adverbiaalin (10 tapausta) tai subjektin (3 

tapausta) kanssa. Subjektillisia syönti-rakenteessa on 4; subjektin sisältävistä syönti-rakenteista 3 

liittyy edellä esiteltyyn ”kala syö” -rakenteeseen: 
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(32) Ahvenen syönti on parhaimmillaan keskipäivällä --. 

(HS 17590769) 

 

4 tapauksessa syönti-johdos esiintyy kalastuksen maailmaan liittyvässä verbirakenteessa olla 

syönnillä. Myös Kielitoimiston sanakirja tunnistaa termin [olla] syönnillä ja määrittelee sen 

esimerkkilauseen kala on syönnillään aamulla ja illalla kautta sen merkitykseksi ’kala syö, käy 

onkeen’.  

Subjekti esiintyy yhden määritteen sisältävissä syöminen-rakenteissa 3 kertaa ja 

adverbiaali 10 kertaa. Kaikki subjektitarkoitteet ovat inhimillisiä. Adverbiaalit puolestaan kuvaavat 

yleensä syömisen paikkaa: yhdessä rakenteessa adverbiaali kuvaa syömisen tapaa ja yhdessä 

rakenteessa ajankohtaa (esim. 33). 

 

 (33) -- mahtaa nokalla syöminen olla vaikeaa. 

 (HS 10771191) 

 

  Rakennetyyppi 3 on melko marginaalinen sekä syöminen-, että syönti-johdosten 

kohdalla. Vain 4 syöminen-johdosta ja 2 syönti-johdosta esiintyy kahden määritteen kanssa. 

syöminen-rakenteissa määritteet ovat objekti ja adverbiaali, joista adverbiaali kuvaa syömisen 

ajankohtaa tai tapaa (esim. 34) 

 

(34) Sillisalaatin makua ei voinut välttää, mutta sen syöminen kerros kerrallaan ei 

ollut hassumpi vaihtoehto.     

(HS 31199401) 

 

syönti-rakenteessa esiintyvät kerran objekti ja adverbiaali, kerran subjekti ja objekti: 

 

(35) Samoin suomalaisten psyykenlääkkeiden syönti näyttää lisääntyvän vuosi 

vuodelta.       

(HS 31199401) 

 

 syöminen-johdoksen yleisyyttä tuntuisi puoltavan se, että se esiintyy usein yksinään, 

joko merkitsemässä syömistapahtumaa yleensä tai leksikaalistunutta nominia ’ruoka’ (tai jotain 

näiden väliltä). syönti sen sijaan on erikoistunut kalastustermiksi eikä tässä kontekstissa syöminen-

johdosta esiinny lainkaan. 
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3.1.2. nti-johdinta suosivat verbit 

 

Tässä luvussa esittelen ne yksitavuisista verbeistä muodostetut teonnimet, joiden keskinäistä 

frekvenssiä vertaillessa huomataan nti-johdin minen-johdinta yleisemmäksi. Tarkastelen sekä 

lukumäärien että esimerkkien valossa näistä verbeistä muodostettuja teonnimirakenteita ja saman 

verbin kahden eri teonnimen käytön eroja. Tähän ryhmään kuuluvat johdokset on muodostettu 

verbeistä KÄYDÄ, LYÖDÄ, MYYDÄ, PUIDA, SOIDA, TUODA, UIDA, VIEDÄ ja VOIDA. nti- ja minen-johdosten 

frekventit näkyvät taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. nti-johdinta suosivien verbien minen- ja nti-johdokset (kpl ja %) 

Kantaverbi minen nti 

   
käydä 83 (5 %) 1499 (95 %) 
lyödä 87 (11 %) 731 (89 %) 
myydä 303 (7 %) 3795 (93 %) 
puida 20 (44 %) 25 (56 %) 
soida 
tuoda 
uida 
viedä 
voida 

12 (2,5 %) 
183 (22,5 %) 
82 (9 %) 

176 (15 %) 
0 

 

461 (97,5 %) 
629 (77,5 %) 
845 (91 %) 
979 (85 %) 
59 (100 %) 

Yhteensä 946 (9 %) 9023 (91 %) 

 

Taulukko 5 osoittaa, että nti-johdinta suosivien verbien ryhmässä frekvenssierot eri johdosten 

välillä ovat huomattavia. Monet minen-johdokset jäävät muutamiin kymmeniin osumiin, kun taas 

vastaavien nti-johdosten frekvenssi yltää useisiin satoihin, jopa lähelle tuhatta. myyminen on tämän 

ryhmän frekventein minen-johdos, joskin sen nti-pari myynti saa osumia kymmenkertaisesti minen-

johdokseen verrattuna ja on ylivoimaisesti frekventein nti-johdos koko aineistossani. Ainoa verbi, 

jonka nti- ja minen-johdokset ovat frekventiltään kokolailla samansuuruiset, on puida-verbi. 

puiminen ja puinti jäävät kuitenkin frekvenssiltään melko pieniksi. voida-verbi on sikäli 

poikkeuksellinen, että se on tämän ryhmän ainoa verbi, josta ei ole lainkaan minen-johdoksia.  

Samalla tavalla kuin olen selostanut luvussa 3.1.1 (ks. erit. alaviite 8), en ole ottanut 

kaikkia mahdollisia johdosrakenteita tarkempaan analyysiin, vaan olen toiminut siten, että jos 

frekvenssi jää alle 200:n, käsittelen kaikki tapaukset, ja suuremman frekvenssin tapauksissa olen 

poiminut korpuksestani 200 esimerkkitapausta. Käsittelemäni esimerkkitapaukset on valittu 

sattumanvaraisesti, eikä esimerkiksi rakenteen sisältö vaikuttanut valintaan. 
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Käytän sisäisen struktuurin tutkimiseen samanlaista kolmijakoa kuin edellisessä 

alaluvussa: 

1) LAUSEKKEESSA AINOASTAAN JOHDOS, EI MÄÄRITTEITÄ 

2) LAUSEKKEESSA JOHDOS JA YKSI MÄÄRITE 

3) LAUSEKKEESSA JOHDOS JA VÄHINTÄÄN KAKSI MÄÄRITETTÄ 

 

Taulukkoon 6 olen koonnut kaikkien käsittelemieni johdosten esiintymät kussakin rakennetyypissä. 

Olen jakanut vertailukelpoisuuden parantamiseksi taulukon kahtia siten, että taulukossa 6a ovat 

rakenteet, joista on 200 kappaleen otanta ja taulukossa 6b ne, joiden frekvenssi on pienempi, alle 

200. 

 

Taulukko 6a. Suurifrekventtiset johdokset (200 kappaleen otanta) eri rakennetyypeissä (kpl ja %). 

 Rakennetyyppi 1 Rakennetyyppi 2 Rakennetyyppi 3      

    
käynti 104 (52 %) 74 (37%) 22 (11%) 
 
lyönti 

 
186 (93 %) 

 
13 (6,5 %) 

 
1 (0,5 %) 

    
myyminen 12 (6 %) 138 (69 %) 54 (27 %) 
myynti 92 (46 %) 98 (49 %) 10 (5 %) 
 
sointi 
 
tuonti 
 
uinti 
 
vienti 
 
 

 
111 (55,5 %) 

 
64 (32 %) 

 
196 (98 %) 

 
114 (57 %) 

 
 

 
89 (44,5 %) 

 
84 (42 %) 

 
4 (2 %) 

 
72 (36 %) 

 
 

 
0 

 
52 (26 %) 

 
0 

 
14 (7 %) 
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Taulukko 6b. Pienifrekventtiset johdokset eri rakennetyypeissä (kpl ja %). 

 Rakennetyyppi 1 Rakennetyyppi 2 Rakennetyyppi 3      

    
käyminen 
 
lyöminen 
 
puiminen 

13 (16 %) 
 

12 (14 %) 
 

0 

59 (71 %) 
 

65 (75 %) 
 

12 (60 %) 

11 (13 %) 
 

10 (11 %) 
 

8 (40 %) 
puinti 
soiminen 
 
tuominen 
 
uiminen 
 
vieminen 
 
voiminen  
vointi 

7 (28 %) 
0 

 
51 (28 %) 

 
70 (84 %) 

 
9 (5 %) 

 
0 

18 (31 %) 

14 (56 %) 
11 (92 %) 

 
22 (12 %) 

 
13 (16 %) 

 
32 (18 %) 

 
0 

41 (69 %) 

4 (16 %) 
1 (8 %) 

 
110 (60 %) 

 
0 

 
135 (77 %) 

 
0 
0 

 

    

Taulukoista huomataan, että yleisesti johdokset tuntuvat suosivan rakennetta, jossa on yksi määrite 

(tyyppi 2). Yksin esiintyminen on tyypillisempää nti-johdoksille kuin minen-johdoksille; tyypin 1 

rakenne on ylivoimainen uinti- ja lyönti-johdosten kohdalla. Monet minen-johdokset saavat 

puolestaan nti-johdoksia useammin vähintään kaksi määritettä. voida-verbi on aineistossani sikäli 

poikkeuksellinen, että siitä ei ole muodostettu minen-johdosta lainkaan. Seuraavassa käsittelen 

johdokset verbikohtaisesti esimerkkien kautta. 

käynti-teonnimirakenteita on tässä käsittelyssä 200 kappaletta ja käyminen-

teonnimirakenteita 83 kappaletta. Molemmat teonnimet esiintyvät kaikissa rakennetyypeissä. 

 käyminen-johdoksista 13 esiintyy rakenteessa ilman määritteitä; käynti-johdosten 

kohdalla vastaava luku on 104 kahdensadan kappaleen otannasta. Yksin esiintyessään 

kumpainenkin teonnimi saa omaa, toisesta poikkeavaa erityismerkitystä (vrt. 36, 37) 

 

 (36) Käyminen vaatii myös sopivan lämpötilan --. 

           (HS 11944896) 

  

 (37) -- viime vuonna käyntejä oli yli 140000. 

          (HS 29618583) 

 

Aina esiintyessään ilman määritteitä käymisellä viitataan nimenomaisesti kemialliseen prosessiin, 

joka liittyy alkoholin tuottamiseen (36). käynti puolestaan ilmaisee ilman määritteitä esiintyessään 
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tyypillisesti ’käyntiä jossakin’, ’vierailua’. On kuitenkin tapauksia, joissa käynti saa vielä 

eriytyneempää merkitystä (esim. 38 ja 39). 

 

 (38)  Metsässä edetään rauhallista käyntiä kapealla polulla. 

          (HS 10695229) 

 

(39) Käynti Kuninkaantieltä --. 

           (HS 27402028) 

 

 Esimerkissä 38 käynti kuvaa (useimmiten hevosen) liikkumistapaa, kävelyä. Tällaisessa 

merkityksessä käynti esiintyy aineistossani 7 kertaa. Esimerkin 39 mukaisen ’sisäänkäynnin’ 

merkityksen saa 16 tapausta. Lisäksi yhdessä tapauksessa käynti viittaa auton moottorin toimintaan. 

Missään näissä tapauksissa johdosten vaihtaminen rakenteissa ei tuntuisi olevan mahdollista:  

 

*
käynti vaatii myös sopivan lämpötilan 

 
*
metsässä edetään rauhallista käymistä kapealla polulla 

 
*
käyminen Kuninkaantieltä.  

 

Yksin esiintyvistä käynti-johdoksista huomattava osa (59 tapausta) on mukana verbirakenteissa olla 

käynnissä, lähteä käyntiin, panna käyntiin. Näissä johdos on jo täysin leksikaalistunut (vrt. esim. 

olla naimisissa). Verbirakenne olla käynnissä merkitsee ’jonkin toiminnassa (toiminnan alussa) 

olemista parhaillaan’ ja lähteä/panna/saada käyntiin merkitsee ’jonkin saamista toimintaan (tai 

aluilleen siinä)’ (ks. esim. 40) 

 

 (40) Niiden selvittämiseksi on käynnissä useita tutkimushankkeita. 

 (HS 31228390) 

 

Yhden määritteen kanssa esiintyy käymisistä 59 ja käynti-johdoksista 74. 

Rakennetyyppi 2 on siis yleisin minen-johdosten kohdalla. Yleisin määrite kummassakin 

rakenteessa on adverbiaali: käyminen-rakenteista 40 ja käynti-rakenteista 63 sisältää adverbiaalin. 

käyminen saa myös määritteekseen subjektin (3 tapausta) tai kiteytyneissä ilmauksissa jopa objektin 

(15 tapausta). käynti-teonnimi ei puolestaan transitiivisessa kehyksessä esiinny, ja se saa 

adverbiaalimääritteiden lisäksi vain subjektimääritteitä (11 tapausta).   
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Inessiivi- tai adessiivimuotoisten paikan adverbiaalimääritteiden kanssa esiintyessään 

käydä-verbin teonnimet eivät juuri eroa toisistaan merkitykseltään: sekä käyminen ja käynti saavat 

merkityksen jossakin tai jollakin käyminen t. käynti (esim. 41a ja 41b) 

 

(41a) Parhaina muistoina lapsuudestaan nuoret ovat maininneet esimerkiksi 

television katselun, kaupassa käymisen tai vaikkapa vain autossa istumisen 

vanhemman kanssa. 

(HS 23618882) 

 

 

(41b) Kotipalvelu hoiti ruuat, kaupassa käynnit ja siivoukset, 

(HS 1416811) 

 

Mielenkiintoista sen sijaan on että 9 tapauksessa käyminen saa muodollisen adverbiaalin, joka 

yhdessä teonnimen kanssa muodostaa idiomaattisen ilmauksen (esim. 42). 

 

(42) Väkivaltaisesta käsiksi käymisestä Koskisen mukaan ei Ahteen tapauksessa ollut 

missään nimessä kysymys.   

(HS 24796506) 

 

käsiksi käyminen on näistä idiomaattisista rakenteista yleisin, se esiintyy aineistossani 4 kertaa. 

Muita idiomaattisia ilmauksia on kimppuun käyminen, päälle käyminen, kiinni käyminen ja 

käyminen läpi. Idiomaattisuutta on myös rakenteissa, joissa perusmerkitykseltään intransitiivinen 

käyminen saa objektimääritteen ja esiintyy näin transitiivisessa, koulun käyminen -tyyppisessä 

muotissa (esim. 43). 

 

(43) Ennen tätä pioneerihanketta tällaisille nuorille ei ole ollut sopivaa 

mahdollisuutta rippileirin käymiseen.   

(HS 3102771) 

 

On kiintoisaa, että käydä-verbin ja objektin tai adverbiaalin sisältävät verbi-idiomit eivät 

aineistossani taivu lainkaan nti-teonnimirakenteiksi, vaikka se olisi syntaktis-semanttisesti täysin 

mahdollista (käsiksi käynti, päälle käynti, koulun käynti). 

Subjektimääritteen kanssa esiintyminen on melko harvinaista sekä käyminen- että 

käynti-teonnimen kohdalla. Mielenkiintoista on, että subjektimääritteen sisältävät rakenteet saavat 

samat merkitykset kuin ne rakenteet, joissa määritteitä ei esiinny lainkaan. käynti saa siis vierailun 

ja yhdessä tapauksessa kävelyn merkityksen, kun taas käyminen viittaa kemialliseen prosessiin 

(esim. 44 ja 45). 
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(44) Natriumbentsoaatti estää tuotteen käymisen --. 

(HS 2391888) 

 

 (45) Heille oli hänen mielestään Kekkosen käynnin jälkeen luvattu tie --. 

 (HS 4928797) 

 

Sekä käyminen että käynti esiintyvät kumpainenkin 11 kertaa tyypin 3 rakenteessa, eli 

ne saavat kaksi määritettä. käynti-teonnimien kohdalla määritteet ovat kaikissa tapauksissa subjekti 

ja adverbiaali, kun taas käymisen erityispiirre verbi-idiomien teonnimenä näkyy myös tässä 

rakennetyypissä: subjekti- ja adverbiaalimääritteiden (5 tapausta) lisäksi se saa 7 tapauksessa 

määritteikseen objektin ja adverbiaalin (vrt. esim. 43). Subjektin ja inessiivisijaisen paikan 

adverbiaalimääritteen sisältävä käynti saa aina merkityksen ’joku käy jossakin (paikassa)’ 

Samanlaisen merkityksen saa myös osa käyminen-rakenteista, mutta 2 tapauksessa subjekti ja 

translatiivisijainen adverbiaali nostavat esiin uudenlaisen käydä-kantaverbin merkityksen: 

 

(46) -- Rikhardinkadulla sijainneen vanhan pääkirjaston käyminen yhä ahtaammaksi. 

  (HS 11535636) 

  

Esimerkissä merkitys on jonkinlaiseksi tuleminen tai muuttuminen. Objektin ja adverbiaalin 

sisältävät käyminen-rakenteet saavat samantyyppisen merkityksen kuin pelkän objektin sisältävät 

rakenteet. Adverbiaalimäärite on näissä paikkaa tai tapaa kuvaava. 

 Kuten monien muidenkin johdosparien kohdalla, käymisellä ja käynnillä on 

keskinäistä syntaktis-semanttista työnjakoa. Kahden johdoksen merkitykset ovat kaikkein lähinnä 

toisiaan niissä rakenteissa, joissa ne esiintyvät (subjektin ja) paikan adverbiaalin kanssa. Muutoin 

käynti tuntuu varsinkin yksin esiintyessään liukuneen pois teonnimen merkityksestä ja 

erikoistuneen kävelytyyliksi tai ’sisäänkäynniksi’ tai leksikaalistuneen täysin osaksi verbirakennetta 

(olla käynnissä). Myös yksin esiintyvä käyminen saa kemiallisen prosessin erityismerkitystä, mutta 

muutoin käyminen tuntuu merkitsevän puhtaammin juuri teonnimeä. käyminen-rakenteissa näkyy 

laajempi kirjo käydä-verbin merkityksiä kuin käynti-rakenteissa, ja eritoten idiomaattiset ilmaukset 

nominaalistetaan nimenomaisesti minen-johtimella.     

  lyöminen-teonnimirakenne esiintyy aineistossani 87 kertaa ja lyönti-

teonnimirakenteista olen valikoinut 200 tapausta lähempään tarkasteluun. Kumpainenkin teonnimi 

esiintyy kaikissa kolmessa rakennetyypissä, mutta tyypin yleisyys vaihtelee. 



39 
 

 Ylivoimaisesti suurin osa lyönti-teonnimistä esiintyy rakennetyypissä 1 (186 

tapausta), ja lyöminen-teonnimistäkin 12 esiintyy ilman määritteitä. Merkitysero kahden teonnimen 

kohdalla näissä rakenteissa käy pian selväksi (ks. esim. 47 ja 48). 

 

 (47) -- 75 lyöntiä eli 8 lyöntiä enemmän kuin avauskierroksella. 

 (HS 29383394) 

 

 (48) Sitten saattaa tulla uhkailua, tönimistä ja lyömistä. 

 (HS 212585576) 

 

Yksin esiintyvä lyöminen viittaa aina henkilön toiseen kohdistamaan väkivaltaiseen käytökseen. 

Sen sijaan lyönnin merkitys on toisenlainen. Yksin esiintyvä lyönti tuntuu usein viittaavan spesifiin, 

yksittäiseen tapaukseen, joka ei ole tulkittavissa enää teonnimeksi, vaan tarkoittaa (yksittäistä) 

’osumaa’ tai ’iskua’, teon tulosta. Tulkintaa vahvistaa se, että lyönti esiintyy usein yhdessä 

lukusanan kanssa (kuten esimerkissä 47). Tällaisessa merkityksessä lyönti näyttäytyy eritoten 

urheilujutuissa, ja lyönti on tulkittavissa kaikissa näissä tapauksissa kohdistuvaksi mailan avulla 

palloon. Myös Kielitoimiston sanakirjaan on määritelty tällainen leksikaalistunut lyönti (’isku’, 

’sivallus’, ’huitaisu’). Näissä tapauksissa minen-johdos olisi täysin mahdoton: 

 

 * -- 75 lyömistä eli 8 lyömistä enemmän kuin avauskierroksella. 

 

Yli puolet lyöminen-rakenteista (65 kappaletta) sisältää yhden määritteen, yleisimmin 

objektin (40 kpl). 25 kertaa rakenteessa esiintyy adverbiaali. lyönti-johdoksista 13 saa yhden 

määritteen. Kaikissa tapauksissa määrite on subjekti, jota puolestaan ei esiinny lainkaan lyöminen-

rakenteissa. Määritteet tuovat esiin lyödä-verbin erilaisia merkityksiä. lyöminen-rakenteissa 

adverbiaali esiintyy sekä konkreettista lyömistä (15 tapausta) (esim. 49) että päihittämistä 

merkitsevissä rakenteissa (8 tapausta), jotka viittasivat jokaisessa tapauksessa shakki-pelin 

maailmaan (esim. 50). Lisäksi 2 lyöminen-johdosta muodosti adverbiaalin kanssa 

idiomaattisemman rakenteen (ks. esim. 51). 

 

(49) Mailalla lyömiset, varsinkaan pelitilanteen ulkopuolella, eivät kuulu jääkiekkoon. 

(HS 18780197) 

 

(50) Lähetillä lyöminen ei tullut kysymykseen --. 

(HS 10664924) 
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(51) Jonkinlainen lossiksi lyöminen houkuttaa, että pää saisi levätä kauan. 

 (HS 8065809) 

 

Objektimääritteen saavista lyömisistä 8 saa samantapaisen konkreettisen lyömisen merkityksen kuin 

adverbiaaliesimerkissä 49. Suurin osa saa kuitenkin yhdessä objektimääritteen kanssa merkityksen 

’voittaminen’, ’päihittäminen’. Objekti tuo lyömiselle myös uudenlaista merkitystä: 

 

(52) Makkonen veikkaa, että monissa muissa maissa näiden rahojen lyöminen tuottaa 

vielä suuria vaikeuksia.  

(HS 15419677) 

 

 

(53) Viime vuonna vaihteeksi voitolle jäänyt urheilutoimituksen pelikassa jatkaa 

vetojen lyömistä.  

(HS 17021996) 

 

Esimerkissä 52 lyöminen viittaa (kolikko)rahojen valmistukseen ja esimerkissä 53 on kyseessä 

idiomaattisempi rahan panostamista johonkin peliin tms. tarkoittava lyödä vetoa -rakenne. Rahan 

lyömiseen viitataan aineistossani 5 rakenteessa ja vedon lyömiseen 3 rakenteessa. 

 Subjektimääritteen saavista lyönti-teonnimistä 6:n merkitys ei muutu verrattuna 

määritteettömiin tapauksiin. Sen sijaan kahdessa subjektimääritteen sisältävissä rakenteista lyönti 

voidaan tulkita puhtaampana teonnimenä. (ks. esim. 54). 

 

(54) Hänen lyöntinsä oli niin oppikirjanomaisen selkeää --. 

(HS 449585) 

 

Kahdessa tapauksessa subjektin sisältämä lyönti-rakenne viittaa kellon tuottamaan ääneen ja 

kolmesti kyseessä ovat sydämen lyönnit (esim 55). 

 

 (55) Ympäröivät kaiuttimet tykyttävät suuren sydämen lyöntejä --. 

 (HS 2266904) 

 

Näissä elottoman subjektitarkoitteen tapauksissa lyönti on selvästi tulkittavissa teon tuloksen 

nimeksi, ei teonnimeksi. 

Tyypin 3 rakenteessa lyöminen saa määritteikseen objektin ja adverbiaalin (10 

tapausta). Ainoa rakennetyypissä 3 esiintyvä lyönti saa myös määritteikseen objektin ja 

adverbiaalin. lyöminen saa tyypin 3 rakenteissa niin konkreettisen, fyysisen – joskaan ei suoraan 
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ihmisen toiseen kohdistaman – toiminnan, kuin päihittämisen ja voittamisenkin merkityksen. 

Lisäksi esiintyy myös idiomaattisempia rakenteita (ks. esim. 56, 57 ja 58) 

 

(56) -- samoin kiekon lyömistä katsomoon. 

(HS 11141423) 

 

(57) Sen suurin huoli näyttää olevan sitä vastaan taistelevien opposition joukkojen 

lyöminen maan pohjoisosassa.      

(HS 18738588) 

 

(58) Ennen yksityiskohtien lyömistä lukkoon --. 

 (HS 13873513) 

 

Esimerkkien 56 ja 57 kaltaiset tapaukset ovat yleisempiä kuin idiomaattiset rakenteet. Tyypillisintä 

rakennetta on vaikea osoittaa, sillä adverbiaalitkin vaihtelevat rakenteesta riippuen paikan 

adverbiaaleista keinon ja tavan adverbiaaleihin. Ainoa rakennetyypissä 3 esiintyvä lyönti-teonnimi 

saa objekti- ja adverbiaalimääritteineen melko idiomaattisen tulkinnan: 

 

 (59) -- jalkojen lyönti ilmassa yhteen --. 

 (HS 28469496) 

 

Kontekstissa lausekkeen tarkoituksena on selvittää, mitä tarkoitetaan baletissa batterie-tyyppisillä 

hypyillä.  

 lyödä-verbin kohdalla ero nti- ja minen-johdosten välillä on selvä: lyönti esiintyy lähes 

yksinomaan teon tuloksen nimenä ja lyöminen teonnimenä. Näin ollen lyödä-verbin erityyppisten 

merkitysten ja idiomaattisten rakenteiden näkyminen nimenomaan lyöminen-rakenteissa on 

odotuksenmukaista. 

myynti-teonnimi esiintyy aineistossani peräti 3795 kertaa, mikä tekee siitä kaikkein 

suurifrekvenssisimmän yksitavuisesta verbistä muodostetun nti-johdoksen. Vastaava minen-

johdoskin saa aineistossani 303 osumaa ja on siten frekvenssiltään toiseksi suurin yksitavuisesta 

verbistä muodostettu minen-johdos. Tarkemmassa analyysissä on 200 tapausta. Sekä myyminen että 

myynti esiintyvät kaikissa kolmessa teonnimityypissä.  

myyminen esiintyy rakenteessa ilman määritteitä vain 12 tapauksessa, myynti-teonnimi 

puolestaan 92 tapauksessa. myyminen-johdoksen kohdalla tyypin 1 rakenteissa on kyse ennen 

kaikkea elliptisistä ilmauksista: kaikissa tapauksissa myytävä asia tai esine on pääteltävissä 

kontekstista (esim. 60) 
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(60) Hän saisi laivastaan jo kolminkertaisen hinnan, mutta ei edes harkitse myymistä. 

(HS 26013515) 

 

Sen sijaan myynti-teonnimen kohdalla tilanne on erilainen. Siinä kun myyminen kuvaa useimmiten 

tietyn henkilön tai yrityksen kaupankäyntiä tietyistä tuotteista, myynti esiintyy yleisluontoisempana, 

talousmaailmaan kuuluvana terminä. Tällainen myynti kuvaa Kielitoimiston sanakirjan mukaan 

’myytyjen tavaroiden määrää t. arvoa’ (esim. 61). 

 

 (61) Myynti on hetkellisesti noussut. 

 (HS 1289350) 

 

myynti leksikaalistuu ja sen merkitys eriytyy edelleen, kun se esiintyy osana kiteytynyttä 

verbirakennetta. Tällaisia rakenteita on tutkimistani yksin esiintyvistä myynti-johdoksista 50. 

Tällaisia verbirakenteita ovat olla myynnissä, mennä myyntiin ja vetää myynnistä (esim. 62). 

 

 (62) Alkossa on myynnissä vain yksi Wenten viini --. 

 (HS 9765963) 

 

myynti-teonnimen merkitys myytyjen tavaroiden määränä tai arvona näkyy selvästi 

myös niissä 21 tapauksessa, joissa myynti esiintyy yhdessä subjektisiksi tulkittavien 

genetiivimääritteiden kanssa. Subjektit eivät ole koskaan inhimillistarkoitteisia, vaan viittaavat 

yhtiöihin, yrityksiin tms. (ks. esim. 63) 

 

 (63) General Motorsin myynti nousi 8,2 prosenttia. 

 (HS 1362494) 

 

Tällaisten rakenteiden taustalla oleva verbirakenne on hahmotettavissa muotoon General Motors [-

yhtiö] myy [tuotteita] 8,2 prosenttia enemmän. Vastaavaa rakennetta ei tapaa myyminen-teonnimen 

kohdalla; se ei edes saa missään aineistoni tapauksessa subjektimääritettä. 

 Tyypin 2 rakenteissa myynti saa subjektin lisäksi määritteekseen myös objektin (74 

tapausta) tai adverbiaalin (3 tapausta). Objekti on selvästi yleisin määrite myös tämän tyypin minen-

rakenteissa (135 tapausta), joskin myös muutama adverbiaali esiintyy (3 tapausta).  Yksin 

johdoksen kanssa esiintyvä adverbiaalimäärite on siis kumpaisenkin teonnimen kohdalla 

marginaalinen. Nämä muutamat adverbiaalit kuvaavat myymisen paikkaa, tapaa, tai ostajaa: 

 

(64) Uudissana "ulkoistaa" tarkoittaa yksityistämistä tai yksityisille tahoille myymistä. 

 (HS 18503033) 
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Objektimääritteen kanssa esiintyvät nti- ja minen-johdokset saavat samantyyppistä merkityseroa 

kuin yksin esiintyvät johdokset. myynnin merkitys on objektimääritteenkin kanssa myytyjen 

tuotteiden määrää tai arvoa kuvaava, kun taas myyminen esiintyy puhtaammin teonnimenä (ks. 

esim. 65, 66). 

 

(65) Gauci tuskin osasi odottaa, millaiseen mylläkkään yhden ruman takin 

myymisestä voi joutua.     

(HS 18247747) 

 

 

(66) Perinteisten pöytäkoneitten myynnin kasvu on tyrehtynyt. 

(HS 18416995) 

 

54 myyminen-johdosta esiintyy rakennetyypissä 3, mutta myynti-teonnimistä vain 10 

saa kaksi määritettä. Molempien johdosten kohdalla määritteet ovat objekti ja adverbiaali. 

Mielenkiintoinen ero kahden teonnimen kohdalla on se, että minen-rakenteissa tyypillisin 

adverbiaali on allatiivisijainen, vastaanottajaa kuvaava adverbiaali. Rakenteista 31:ssa on juuri 

tämänkaltainen adverbiaali (esim. 67). Sen sijaan allatiivisijaista, myynnin kohdetta kuvaavaa 

adverbiaalia ei ole myynti-rakenteissa kuin yksi ainoa kappale.  

  

(67) -- mahdollisti koko väestön geenikartan myymisen yksityiselle yritykselle. 

 (HS 61030) 

 

myynti-rakenteissa adverbiaalit kuvaavat vaihtelevammin aikaa, paikkaa tai tapaa (esim. 68) 

  

(68) Maidon myynti polkuhintaan johtamassa meijereiden alasajoon. 

 (HS 9759790) 

 

Kahden määritteen kanssa esiintyessään myynti voidaan tulkita puhtaasti teonnimeksi. 

Sen sijaan muissa yhteyksissä myynti on saanut talousmaailmaan kuuluvaa, myytyihin tavaroihin 

viittaavaa erityismerkitystä. Kaikkein leksikaalistuneimmillaan myynti on olla myynnissä -

tyyppisissä verbirakenteissa. Sen sijaan myyminen saa aineistossani teonnimen merkityksen. 
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puida-verbin kahden teonnimirakenteiden frekvenssi on aineistossani melko pieni ja 

jakaantuu tasaisesti: puiminen esiintyy 20 kertaa ja puinti 25 kertaa. Teonnimistä puinti esiintyy 

kaikissa kolmessa rakennetyypissä, puiminen puolestaan tyypeissä 2 ja 3, eli se saa aina rakenteessa 

jonkinlaisen määritteen. 

puinti-teonnimistä ilman määritteitä jää 7 kappaletta. Kiintoisaa on, että kaikissa 

näissä tapauksissa puinti viittaa nimenomaisesti maanviljelykseen liittyvään toimintaan, viljan 

puintiin (ks. esim. 69) 

 

(69) Puinnissa meni kuukausi, vaikka ilmat olivat hyviä--. 

 (HS 9267332) 

 

Sen sijaan yhden määritteen (14 tapausta) tai kahden määritteen (4 tapausta) kanssa esiintyessään 

puinti-teonnimen merkitys saa metaforisemman luonteen, ja se viittaa jonkin asian huolelliseen 

käsittelyyn tai perusteelliseen keskusteluun.  

 

 (70) Paavo Rautio Estradan oikeusjutun puinti siirtyi kaduilta olohuoneisiin. 

 (HS 16187040) 

 

Ainoastaan joko yhden määritteen (12 tapausta) tai kahden määritteen (8 tapausta) kanssa esiintyvä 

puiminen saa kaikissa tapauksissa abstraktin, asian käsittelyä tai selvittelyä kuvaavan merkityksen, 

eikä koskaan esiinny maatalouteen liittyvässä kontekstissa (ks. esim. 71).  

 

 (71) Demokraatit suunnittelivat vaalifarssin puimista oikeudessa. 

 (HS 10941642) 

 

Näissä rakenteissa objektimäärite kuvaa käsiteltävää, ”puitavaa” asiaa ja adverbiaali on useimmiten 

inessiivimuotoinen paikan adverbiaali. Muutamissa rakenteissa on myös ajan adverbiaali. 

Rakenteissa voi myös esiintyä joko pelkkä objekti tai pelkkä adverbiaali. 

soida-verbin minen-johdos soiminen esiintyy aineistossani 12 kertaa, ja nti-johdoksia 

on tässä 200. soiminen esiintyy teonnimirakennetyypeissä 2 ja 3, kun taas sointi tyypeissä 1 ja 2. 

sointi-teonnimien otannasta 111 esiintyy ilman määritteitä. Yksin esiintyvät sointi-

johdokset viittasivat aina hyvin ammattimaiseen musiikkitermistöön, ja monesti mahdollinen 

subjekti ”soija” on kontekstista pääteltävissä (esim. 72). 
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(72) Kolmannessa osassa Ylioppilaskunnan laulajat häikäisivät soinnin kauneudella 

ja diktion selkeydellä.     

(HS 7292179) 

 

Samalla tavalla sointi viittaa musiikin maailmaan niissä 89 tapauksessa, joissa se saa vain yhden 

määritteen, joka kaikissa tapauksissa on subjektinen. Myös soiminen-teonnimistä suurin osa (11 

kappaletta) saa subjektimääritteen. Subjektimääritteet eroavat kuitenkin selvästi tarkoitteiltaan eri 

teonnimien kohdalla (vrt. esim. 73 ja 74). 

 

(73) Missä piilee Stradivariuksen sointi? 

 (HS 27244048) 

 

 

(74) Viimeksi Torsti kertoi, että porilaisten puhuessa morkoolien soimisesta he 

tarkoittavat korvien soimista tai huminaa. 

(HS 8802970) 

 

Kolmessa tapauksessa subjektimääritteen sisältävä soiminen-rakenne saa myös musiikkimaailmaan 

liittyvän merkityksen, kun taas soiminen-rakenteille tyypillisiä subjekteja (korvat, puhelin) ei sointi-

rakenteissa esiinny lainkaan. soiminen saa kerran adverbiaalimääritteen, jolloin rakenne viittaa 

musiikkimaailmaan. Kielitoimiston sanakirja määritteleekin juuri soinnin merkitykseksi 

ensisijaisesti ’musiikin ääni, jossa on olennaisena osana säännöllinen värähtely; sointiväri’.  

sointi ei esiinny lainkaan rakennetyypissä 3; soiminen-teonnimistäkin ainoastaan 1 saa 

useamman määritteen. Nämä määritteet ovat subjekti ja adverbiaali. Tässä tapauksessa soiminen 

esiintyy myös musiikkianalyysin kontekstista (esim. 75). 

 

 

 

(75) Orkesteriosuuden sointuja analysoisi ilokseen, samoin orkesterin ja kuoron 

polytonaalisuutta eli useiden sävellajien soimista yhtäaikaisesti. 

(HS 13683550) 

 

Tässä tapauksessa soiminen esiintyy musiikin maailmaan liittyvänä terminä. 

  Vaikka soiminen muutamassa rakenteessa esiintyy musiikkialan terminä, se on 

selvästi tulkittavissa teonnimeksi (vrt. esim. 75: useat sävellajit soivat yhtäaikaisesti). sointi 

puolestaan esiintyy tutkimissani tapauksissa ainoastaan erityismerkityksessä, äänen värähtelyä tai 

sointiväriä kuvaavana terminä, teonnimiksi niitä on ajoin mahdoton hahmottaa (vrt. esim. 73: 

*missä piilee se, että Stradivarius soi?). 
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Analysoimiani tuominen-johdoksia on 183 kappaletta ja tuonti-johdoksia 200. 

Molemmat teonnimet esiintyvät kaikissa kolmessa teonnimirakennetyypissä. 

tuonti-teonnimistä 64 ja tuominen-teonnimistä 51 esiintyy rakennetyypissä 1 eli ilman 

määritteitä. Yksin esiintyvät teonnimet eroavat selvästi toisistaan merkitykseltään (vrt. esim. 76 ja 

77). 

 

(76) Vienti Suomesta ulkomaille on ollut tuontia suurempi. 

(HS 1155667) 

 

(77)  -- että matkustajat jättivät ylimääräisiä tuomisiaan vapaaehtoisesti --. 

 (HS 9655837) 

 

Esimerkki 76 kuvastaa tyypillistä määritteetöntä tuonti-rakennetta: johdos viittaa selväsi 

kansantaloudelliseen kontekstiin, ’tuontikauppaan’, kuten Kielitoimiston sanakirja määrittelee (s.v. 

tuonti). Määritteettömät tuomiset saavat puolestaan kaikissa tapauksissa samanlaisen merkityksen 

kuin esimerkissä 77; useimmiten monikkomuodossa esiintyvä tuominen (tuomiset) on melko 

selvästi leksikaalistunut tarkoittamaan ’tuliaista’ tai ’lahjaa’. Varsinaisena teonnimenä yksin 

esiintyvistä johdoksista ei ole kumpainenkaan.  

 Tyypin 2 teonnimirakenteissa määritteet ovat objekti tai adverbiaali, subjekteja ei 

kummankaan teonnimen kanssa esiinny. tuominen-johdoksista 13 saa määritteekseen objektin, 9 

adverbiaalin. tuonti-johdoksista 56 esiintyy objektin, 28 adverbiaalin kanssa. Myös rakennetyypissä 

2 tuonti säilyttää kansantalouteen, tuontikauppaan liittyvän merkityksensä. Sen sijaan tuominen saa 

erilaisia merkityksiä. Adverbiaalin kanssa esiintyessään tuominen on leksikaalistuneessa, tuliaista 

tarkoittavassa merkityksessään, mutta muuttaa merkitystään esiintyessään objektin kanssa. 

Objektimääritteen kanssa tuominen merkitsee ’jonkin tuomista johonkin’, joskin se, minne jotakin 

tuodaan, ei ole eksplisiittisesti rakenteessa ilmaistuna esimerkiksi adverbiaalina, mutta on 

kontekstista pääteltävissä (esim. 78). 

 

(78) Puolustusministeriö ilmoitti, että Namibian osallisuus Kongon konfliktissa tähtää 

rauhan ja vakauden tuominen [Kongoon].   

(HS 20810635) 

 

Objektimääritteen kanssa esiintyessään tuominen on puhtaammin teonnimi. 

 110 minen-johdoksista kuuluu rakenteeseen, jossa on kaksi määritettä. Yhtä 

poikkeusta (subjekti ja adverbiaali) lukuun ottamatta määritteet ovat objekti ja adverbiaali. Myös 

nti-johdoksista noin neljäsosa (52 kpl) on tällaisia objektin ja adverbiaalin sisältäviä rakenteita. 
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Objektimäärite kertoo mitä tuodaan ja adverbiaali kertoo useimmiten mistä tai minne jotakin 

tuodaan. tuonti pysyy näissäkin rakenteissa tiukasti talouden ja valtiollisen kaupankäynnin terminä, 

mutta tuominen-teonnimirakenteissa on enemmän vaihtelua (vrt. esim. 79, 80 ja 81) 

 

(79) Vuonna 1999 he suunnittelivat pähkinöiden tuomista entisestä 

neuvostotasavallasta Georgiasta. 

(HS 20247646) 

 

(80) Ongelmien ja epäkohtien esille tuominen on aina hyödyllistä ja tarpeellista. 

 (HS 10066454) 

 

 

(81) Avustusten myöntämisen edellytyksiä ovat mm. ison joukon yli 40-vuotiaita 

tuominen pysyvään liikuntaharrastukseen --. 

(HS 13155874) 

 

Esimerkissä 79 tuominen esiintyy samantyyppisessä kaupan kontekstissa kuin tuonti yleensä. 

Tällaiset rakenteet ovat kuitenkin aineistossani marginaalisia ja esiintyvät vain muutamia kertoja. 

Aineistoni tuominen-rakenteista 8 on esimerkin 80 mukaisesti idiomaattisia (tuoda esiin/esille), 

tällaista idiomaattisuutta ei esiinny lainkaan tuonti-rakenteissa. Esimerkki 81 edustaa suurinta osaa 

objektin ja adverbiaalin sisältävistä tuominen-rakenteista. Ryhmä on melko heterogeeninen, mutta 

yhteistä ryhmän rakenteille on tuomisen abstraktisuus (ei merkitse koskaan konkreettista, fyysistä 

tuomista), kuten myös se, että se ei – toisin kuin tuonti-rakenteet – liity kaupankäyntiin.  

uiminen-johdoksista 70 esiintyy aineistossani ilman minkäänlaisia määritteitä, uinti-

teonnimien kohdalla vastaava luku on 196. Mielenkiintoista on, että ilman määritteitä esiintyessään 

uinti eroaa selvästi merkitykseltään minen-johdoksesta (vrt. esim. 82 ja 83). 

 

(82) Kokemukseni mukaan naisten vuorolla joutuu uimisen sijasta keskittymään 

toisten uimareiden välttelemiseen.        

(HS 17356734) 

 

(83) Olympiakisojen toisessa mahtilajissa uinnissa Suomi nosti osakkeitaan kesän 

EM-kisoissa.        

 (HS 6212947) 

 

Keskeinen ero esimerkeillä on, että uiminen toimii selvästi vielä teonnimenä, kun taas uinti on 

leksikaalistunut merkitsemään tiettyä (kilpa)urheilulajia. Aineistossani uinti-johdokset esiintyvätkin 

pääosin urheilu-uutisten ja ennen kaikkea tv-ohjelmaoppaiden kontekstissa.  
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uiminen saa 2 tapauksessa määritteekseen subjektin ja 10 tapauksessa paikan 

adverbiaalin. Kerran uiminen saa rakenteessa objektimääritteen, eräänlaisen sisällönobjektin (esim. 

84). 

 

(84)  Viestin uiminen huippumaiden rinnalla oli Hårdille aivan uudenlainen kokemus. 

(HS 698281) 

 

uinti-teonnimen kohdalla ei määritteinä ole objekteja tai adverbiaaleja. 4 tapauksessa uinti saa 

määritteekseen subjektin. Kaikki subjektimääritteiden tarkoitteet ovat huippu-uimareita (esim. 85). 

 

 

(85) Pihlavan uinti perustuu pitkäjänteiseen, yli kymmenen vuotta jatkuneeseen 

työhön.      

(HS 272863) 

  

uinti ei näissä tapauksissa ole enää tiukasti urheilulajin nimi. Myöskään teonnimeksi se ei lukeudu, 

vaan saa pikemminkin teon tuloksen nimityksen tulkinnan.  

 uida-verbin johdoksista ainoastaan uiminen saa aineistossani teonnimen merkityksen. 

uinti sen sijaan esiintyy urheilulajin nimenä tai teon tuloksen nimenä. Mikään seikka ei estäisi 

uintia olemasta teonnimi, jostain syystä aineistossani ei vain näin ole.  

viedä-verbistä johdettu vieminen saa aineistossani yhteensä 176 esiintymää ja nti-

johdoksia on tässä 200. Molemmat teonnimet esiintyvät kaikissa kolmessa rakennetyypissä.  

Tutkimistani vienti-johdoksista 114 esiintyy rakenteessa ilman minkäänlaisia 

määritteitä, vieminen-johdosten kohdalla vastaava luku on 9. Tyypin 1 rakenteessa teonnimet 

eroavat selvästi toisistaan merkitykseltään (vrt. esim. 86 ja 87) 

 

(86) -- yhtenä suomalaisen muodin huippuedustajana ja viennin kärkinimenä --. 

 (HS 957849) 

 

 

(87) Ja mikä onkaan suosituin vieminen, kun mennään kylään? 

 (HS 10396229) 

 

Yksin esiintyessään vienti onkin selvästi erikoistunut merkitsemään tiettyä kansantaloudellista 

toimintaa, vientikauppaa (vrt. tuonti). Sen sijaan vieminen on leksikaalistunut tarkoittamaan 

’tuliaista’ tai ’lahjaa’ (vrt. tuominen). Kerran määritteetön vieminen esiintyy myös tanssiterminä. 
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vieminen saa leksikaalistuneen tuliaismerkityksen myös 8 rakenteessa, jossa on 

teonnimen lisäksi adverbiaalimäärite (ks. esim. 88).  

 

(88) Sen jälkeen kuopiolaiset saivat kotiin viemisikseen ainoastaan Rocksin 

lahjoittamat kalenterit.  

(HS 18692829) 

 

24 tapauksessa viemisen merkitys kuitenkin muuttuu taas teonnimeksi, kun se saa yhden määritteen. 

Kaiken kaikkiaan 19 vieminen-teonnimeä saa adverbiaalimääritteen ja 13 objektimääritteen. 

Useimmiten varsinaisena teonnimenä esiintyessään vieminen merkitsee yhden määritteen 

rakenteissa jonkin tai johonkin siirtämistä, kuljettamista tai toimittamista (esim. 89). Viidessä 

objektimääritteen sisältävässä rakenteessa vieminen merkitsee varastamista (esim. 90). 

 

(89) Koruihin on viisasta hankkia kaiverrukset; se hillitsee panttilainaamoihin 

viemistä ja helpottaa poliisin työtä.  

(HS 31045835) 

 

(90) Leivän varastamisen nälkään ymmärrän, mutta kahvin vieminen on jo aivan 

toinen asia.  

(HS 2092697) 

 

vienti puolestaan ei muuta kansantaloudellista erityismerkitystään edes niissä 72 tapauksessa, 

jolloin se saa yhden määritteen, oli määrite sitten subjektinen (35 tapausta), objekti (36 tapausta) tai 

adverbiaali (1 tapaus). Ks. esim. 91 ja 92. 

 

 (91) Suomen viennin pitkään jatkunut nopea kasvu taittui. 

 (HS 31193632) 

 

(92) -- vaikka sähköteknisen teollisuuden tuotteiden vienti jäi jo toista kuukautta 

peräkkäin --   

(HS 30501847)        
 

vienti-johdoksista vain 14 esiintyy rakennetyypissä 3, eli kahden määritteen kanssa. 

Määritteet ovat 13 tapauksessa objekti ja adverbiaali sekä yhdessä tapauksissa subjekti ja 

adverbiaali. Rakennetyypin 3 tapauksissa vienti on selvimmin viedä-verbin teonnimi eikä niin 

jyrkästi enää erikoistermi. vieminen esiintyy peräti 135 kertaa objektin ja adverbiaalin kanssa. 

Keskeinen ero kahden johdoksen välillä näissä rakenteissa on se, että vienti liittyy edelleen 

kaupankäyntiin, kun taas vieminen merkitsee kuljettamista, siirtämistä; asian toimittamista jonnekin 

t. jollekulle (vrt. esim 93 ja 94). 
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(93) Jatkuva ohjusten osien ja tekniikan vienti Pakistaniin luo kuitenkin poliittisia 

ongelmia.  

(HS 169243) 

(94) Poliisi voi antaa jutun sovitteluun ennen asian viemistä syyttäjälle --. 

(HS 24957454) 

 

22 viemistä esiintyy objektin ja adverbiaalin kanssa selvästi idiomaattisessa rakenteessa, joita ei 

tavata lainkaan vienti-teonnimen kohdalla (esim. 95) 

(95) Siitä huolimatta saamelaiskäräjät on tehnyt päätöksen selvityksen viemisestä 

loppuun --.  

(HS 3489801) 

Muita idiomaattisten rakenteiden adverbiaaleja ovat ’eteenpäin’ ja ’läpi’. 

 voida-verbi on Helsingin Sanomien aineistossani sikäli poikkeuksellinen, että siitä 

muodostettu johdos vointi esiintyy 59 kertaa, mutta voiminen-johdos ei saa yhtäkään osumaa. 18 

vointia esiintyy tyypin 1 rakenteessa ja 41 tyypin 2 rakenteessa. 

Kaikissa tapauksissa vointi viittaa terveydentilaan, esimerkiksi kykenemisen 

teonnimenä se ei aineistossani esiinny lainkaan. Erikoista on myös se, että yhdessäkään tutkimistani 

teonnimirakenteista ei ollut vointia kuvaava adverbiaalia, jonka voisi kuvitella olevan mukana 

voida-verbin määritteenä (voida hyvin/huonosti tms.).  

41 tapauksessa vointi-teonnimeen liittyi genetiiviattribuutti 

 

 

(96) -- selostaa nelosten vointia lehdistölle. 

        (HS 1163542) 

 

Kuten esimerkkikin osoittaa, vointi tarkoittaa aineistoni tapauksissa ’(terveyden)tilaa’ tai ’kuntoa’; 

kaikki johdokset on muodostettu voida-verbistä, jonka merkityksenä on ’jonkinlaisessa kunnossa 

oleminen’, ’jaksaminen’ (Kielitoimiston sanakirja s.v. vointi).  
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3.1.3 Kokoavaa tarkastelua 

 

Suurin osa yksitavuisista verbeistä suosii nti-johdinta. nti-johdokset ovat myös usein frekvenssiltään 

suurempia kuin minen-johdokset. minen-johdokset esiintyvät nti-johdoksia harvemmin rakenteissa 

ilman minkäänlaisia määritteitä. Taulukossa 7 on koostettuna yksitavuisten verbien nti- ja minen-

johdokset sen mukaan, kuinka ne esiintyvät tutkimissani rakenteissa ilman määritteitä. 

 

Taulukko 7. Ilman määritteitä esiintyvät nti- ja minen-johdokset 

 Yli 50 % rakenteista 20–50 % rakenteista Alle 20 % rakenteista 

minen-johdokset juominen, naiminen, 
syöminen, uiminen 

tuominen jääminen, käyminen, 
luominen, lyöminen, 
myyminen, puiminen, 
saaminen, soiminen, 
voiminen, vieminen 

nti-johdokset käynti, lyönti, sointi, 
uinti, vienti 

nainti, myynti, puinti 
tuonti, vointi 

juonti, jäänti, luonti, 
saanti, suonti, syönti 

 

 

nti-johdokset käynti, lyönti, sointi, uinti ja vienti esiintyvät tyypillisimmin rakenteessa 

yksin (yli 50 % kaikista tapauksista). Rakenteiden tarkempi analyysi paljasti, että nämä johdokset 

ovat selvimmin leksikaalistumassa. vienti, tuonti ja myynti kuuluvat olennaisesti talousmaailman 

sanastoon.  vienti viittaa vietyjen (l. kaupattujen) hyödykkeiden määrään tai arvoon, samaten tuonti 

merkitsee tuontikauppaa ja myynti myytyjen hyödykkeiden määrää tai arvoa. uinti esiintyy 

urheilulajin nimenä, sointi musiikkimaailman terminä, lyönti ’osumaa’ tai ’huitaisua’ kuvaavana 

teon tuloksen nimenä ja vointi viittaa terveydentilaan. Täysin leksikaalistuneina nti-johdokset on 

sellaisissa verbirakenteissa kuin olla käynnissä tai olla myynnissä.   

Yksitavuisten verbien minen-johdoksista yleisimmin ilman määritteitä esiintyvät 

naiminen, syöminen, juominen ja uiminen. Näistä naiminen esiintyi vain täysin leksikaalistuneena 

olla naimissa - ja mennä naimisiin -rakenteissa. Ilman määritteitä juominen on teonnimenä 

erikoistunut merkitsemään nimenomaan alkoholin juomista, juopottelua. juominen on myös 

muutamissa tapauksissa leksikaalistunut merkitykseen ’juoma’. Yksin esiintyvä syöminen viittaa 

usein yksin esiintyvää syöntiä yleisluontoisempaan tapahtumaan, kun taas syöntiä käytetään 

konkreettisemmista syömistilanteista. syönti saa myös erityistä kalastustermistöön liittyvää 

merkitystä. Kaikkein leksikaalistuneimmillaan syönti on olla syönnillä -rakenteessa. syöminen 

esiintyy myös juomisen tavoin leksikaalistuneena (’ruoka’). Keskeinen ongelma syöminen- ja 
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juominen-rakenteissa onkin ajoittain erottaa yleismerkityksessä oleva teonnimi ja leksikaalistunut 

johdos toisistaan. tuominen-rakenteista noin kolmasosa (28 %) esiintyy tyypin 1 rakenteessa eli 

ilman määritteitä. Usein kyse on ’tuliaista’ tai ’lahjaa’ merkitsevästä leksikaalistumasta. 

Harvoin yksin esiintyviä johdoksia ovat jääminen, käyminen, luominen, lyöminen, 

myyminen, puiminen, saaminen, soiminen, voiminen, vieminen sekä juonti, jäänti, luonti, saanti, 

suonti, syönti. nti-johdoksista juonti, jäänti ja luonti sekä minen-johdoksista puiminen ja soiminen 

eivät esiinny aineistossani koskaan yksin. Voi siis olettaa, että nämä johdokset eivät ole matkalla 

kohti leksikaalistumista. 

Yhden määritteen kanssa esiintyminen on yleisintä sekä nti- että minen-johdosten 

kohdalla. Määritteiden määrään ja laatuun vaikuttavat tietenkin vahvasti kantaverbin ominaisuudet, 

esimerkiksi intransitiiviverbeistä tehdyt johdokset eivät voi saada objektimääritteitä. Kiintoisaa on 

se, että joissakin tapauksissa kantaverbin polyseemisyys tuntuu vaikuttavan siihen, minkälaisissa 

rakenteissa johdokset esiintyvät. Esimerkiksi luoda-verbin luonti-johdos esiintyy ainoastaan yhden 

määritteen, objektin kanssa, ja kaikki luonti-rakenteet ovat melko idiomaattisia. Esimerkiksi lumen 

lapioimiseen t. kolaamiseen viittaava luoda lunta taipuu ainoastaan nti-johdoksiksi. minen-

johdokset puolestaan esiintyvät myös ilman määritteitä viitaten tällöin taiteelliseen luomiseen tai 

uskonnolliseen kontekstiin. Näissä määritteettömissä tapauksissa nti-johdos ei välttämättä olisi edes 

mahdollinen. Samaten ainoastaan minen-johdos esiintyy kahden määritteen rakenteissa. Tällaisissa 

tapauksissa luominen merkitsee jonkin tuottamista tai aikaansaamista jollekin t. jotakin varten. 

Myös saaminen-johdosten suuri määrä selittynee juuri sillä, että minen-rakenteet tuovat esiin saada-

verbin eri merkityksiä. Esimerkiksi ’saada joku tekemään jotakin’ -merkitys näkyy ainoastaan 

minen-rakenteissa. Myös idiomaattisemmat rakenteet kuten saada kiinni, saada aikaan muuntuvat 

aineistossani ainoastaan minen-rakenteiksi. 

Yksitavuisten verbien kohdalla tuntuu olevan tyypillistä sellainen kehitys, jossa 

johdosten välille on kehkeytynyt yksitavuisten kantaverbin polyseemisyyden vuoksi työnjakoa: nti-

johtimet liittyvät eri seemeihin kuin minen-johtimet. Esimerkiksi käynnin frekvenssi selittyy sen 

lukuisilla merkityksillä; nti-johdos voi viitata ’vierailuun’, ’sisäänkäyntiin’ tai kävelytyyliin. 

Joidenkin seemien kohdalla johtimet esiintyvät rinnakkain, toisissa tapauksissa jompikumpi johdin 

on alkanut eriytyä valenssiltaan ja merkitykseltään ja liukua mahdollisesti kohti leksikaalistumista. 

Usein nti-johdosta suosivien yksitavuisten verbien kohdalla on niin, että siinä missä nti-johdos on 

saanut erityismerkitystä, minen-johdos on puhtaammin varsinainen teonnimi. Poikkeuksena tästä 

ovat verbit tuoda ja viedä, joiden ilman määritteitä esiintyvät minen-johdokset tuominen ja vieminen 

ovat leksikaalistuneet merkitsemään ’tuliaista’ tai ’lahjaa’. 
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3.2 Kantana OidA-verbi 

 

Tässä luvussa käsittelen aineistoni useampitavuisista Oi-verbeistä johdetut nti- ja minen-rakenteet. 

En ole tässä tapauksessa tehnyt jaottelua sen perusteella, suosiiko kantaverbi minen- vai nti-

johdinta, sillä huomioida-verbiä lukuun ottamatta kaikki valitsemani verbit suosivat 

teonnimirakenteissa nti-johdinta. En ole myöskään jakanut eri taulukoihin pienifrekvenssisiä ja 

suurifrekvenssisiä johdoksia, sillä OidA-verbijohdoksista ainoastaan arviointi on niin 

suurifrekvenssinen, että siitä otettu 200 kappaleen otanta. Olen valinnut verbit siten, että etsin 

Suomen taajuussanakirjasta (Saukkonen et al. 1979) 12 frekventeintä OidA-verbiä ja hain sitten 

aineistostani näiden verbien nti- ja minen-johdokset. 

Olen jakanut myös kolmi- ja useampitavuisten verbien teonnimirakenteet tyypeittäin 

kolmeen eri ryhmään: 

 

1) LAUSEKKEESSA AINOASTAAN TEONNIMI, EI MÄÄRITTEITÄ 

2) LAUSEKKEESSA TEONNIMI JA YKSI MÄÄRITE 

3) LAUSEKKEESSA TEONNIMI JA VÄHINTÄÄN KAKSI MÄÄRITETTÄ 

 

Taulukkoon 8 olen koonnut käsittelemieni johdosten esiintymät kussakin rakennetyypissä. 
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Taulukko 8. OidA-verbien johdokset rakennetyypeittäin (kpl ja %). 

 Rakennetyyppi 1 Rakennetyyppi 2 Rakennetyyppi 3      

    
analysoiminen 1 (14,3%) 5 (71,4%) 1 (14,3%) 
analysointi 9 (14%) 55 (85%) 1 (1%) 
 
arvioiminen 

 
5 (14%) 

 
28 (78%) 

 
3 (8%) 

arviointi* 96 (48%) 100 (50%) 4 (2%) 
    
aterioiminen 0  0  0  
ateriointi 11 (79%) 3 (21%) 0  
 
eliminoiminen 

 
0 

 
6 (75%) 

 
2 (25%) 

eliminointi 
 
huomioiminen 
huomiointi 
 
kontrolloiminen 
kontrollointi 
 
liikennöiminen 
liikennöinti 
 
organisoiminen 
organisointi 
 
reagoiminen  
reagointi 
 
rekisteröiminen 
rekisteröinti 
 
varastoiminen 
varastointi 
 
vartioiminen 
vartiointi 

2 (18%) 
 

1 (6%) 
1 (33,3%) 

 
0  
3 (19%) 

 
3 (100%) 

50 (56%) 
 

0  
17 (24%) 

 
1 (33,3%) 

16 (35%) 
 

5 (36%) 
39 (27%) 

 
0 

58 (46%) 
 

0 
46 (51%) 

8 (73%) 
 

11 (61%) 
2 (66,6%) 

 
2 (100%) 

13 (81%) 
 

0 
33 (37%) 

 
2 (66,6%) 

49 (69%) 
 

2 (66,6%) 
25 (54%) 

 
6 (43%) 

100 (69%) 
 

10 (77%) 
66 (52%) 

 
1 (100%) 

44 (49%) 

1 (9%) 
 

6 (33%) 
0 

 
0 
0 

 
0 

6 (7%) 
 

1 (33,3%) 
5 (7%) 

 
0 

5 (11%) 
 

3 (21%) 
6 (4%) 

 
3 (23%) 
3 (2%) 

 
0 
0 

 

    

* Kahdensadan (200) kappaleen otannasta 

 

Verrattuna yksitavuisista verbeistä muodostettuihin nti- ja minen-johdoksiin, OidA-verbien 

johdokset jäävät frekvenssiltään melko pieniksi. Varsinkin minen-johdokset saavat monesti vain 

muutamia yksittäisiä osumia. huomioida on aineistoni ainoa OidA-verbi, jonka kohdalla minen-

johdin on nti-johdinta yleisempi. Rakennetyyppi 2 on yleinen molempien johdosten kohdalla, kun 
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taas rakennetyypissä 3 esiintyminen on melko marginaalista kumpaisenkin johdoksen kohdalla. nti-

johdokset esiintyvät rakennetyypissä 1 minen-johdoksia useammin. 

analysoida-verbistä johdettuja minen-teonnimiä on aineistossani vain 7 kappaletta, 

kun taas nti-teonnimi esiintyy 65 kertaa. Kumpainenkin teonnimistä esiintyy kolmessa eri 

rakennetyypissä   

Yhdessä tapauksessa seitsemästä analysoiminen-teonnimi ei saa minkäänlaisia 

määritteitä. analysointi-rakenteista 9 on määritteettömiä. Määritteetön minen-rakenne on sikäli 

mielenkiintoinen, että se on muodollisesti jo melko kiteytynyt (esim. 97). 

 

(97) Siinä riittää minulle analysoimista loppuelämän ajaksi. 

(HS 1273811) 

 

Rakenteeseen voisi minen-johdoksen tilalle kuvitella myös partisiippimuodon  

 

siinä riittää minulle analysoitavaa loppuelämän ajaksi 

 

 mutta nti-johdos vaikuttaisi epäluontevalta  

 

?/
*siinä riittää minulle analysointia loppuelämän ajaksi.  

 

Määritteettömien nti-rakenteiden kohdalla ei poikkeusrakenteita ole. Ilman subjekteja ja objekteja 

analysointi jää melko yleisluontoiselle, epäspesifille tasolle, mutta monesti myös konteksti valaisee, 

mitä analysoidaan tai kuka analysoi: 

 

 (98) Nyt analysointia odottaa 72 videokasettia. 

 (HS 2087891) 

 

 Kumpainen teonnimi esiintyy aineistossani yleisimmin yhden määritteen kanssa. 

Tämä määrite on poikkeuksetta objekti, subjektia tai adverbiaalia ei esiinny lainkaan. nti-

johdoksista 55 ja minen-johdoksista 5 saa seurakseen objektimääritteen. Objektimäärite kuvaa sitä, 

mitä analysoidaan (esim. 99) 

 

(99) Vaikka yritysten analysoiminen vaatii suurta asiantuntemusta ja kokemusta --. 

(HS 18778250) 
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Kahden määritteen kanssa esiintyminen on aineistoni analysoida-verbin johdosten 

kohdalla marginaalista: vain yksi minen- ja yksi nti-rakenne sisältää kaksi määritettä. Kummassakin 

tapauksessa kyse on objektista ja adverbiaalista. minen-rakenteessa objektin kanssa esiintyvä 

adverbiaali kuvaa analysoimisen tapaa, kun taas nti-rakenne on idiomaattisempi (esim. 100 ja 101) 

(100) Ecclestonen formulayritysten analysoiminen pelkästä liiketoiminnan 

näkökulmasta on mielenkiintoista.   

(HS 3190317) 

  

(101) -- hienovaraisesta kammotuksen tunteen lisäämisestä sen analysointiin lähes 

puhki.     

(HS 17808714) 

 

 

arvioida-verbin nti-johdos on 793 kappaleen frekvenssillään tarkastelemieni OidA-

verbien ylivoimaisesti frekventein teonnimijohdos. Käsittelen tässä 200 satunnaisesti valittua 

arviointi-rakennetta. arvioiminen-johdos saa aineistossani 36 osumaa.  Molemmat johdokset 

esiintyvät kaikissa kolmessa rakennetyypissä. 

Ryhmään 1 kuuluminen on tyypillistä nti-johdoksille: 100 tapauksen otannasta 96 

esiintyy vailla minkäänlaisia määritteitä. Tällöin arvioinnista puhutaan hyvin yleisellä tasolla eikä 

varsinaisesta lausekeyhteydestä selviä, kuka arvio ja mitä (esim. 102).  

  

 (102) Kyllä arviointia yritetään koko ajan kehittää. 

 (HS 16363160) 

 

minen-johdosten kohdalla ilman määritteitä esiintyminen on harvinaisempaa, ja vain 5 tapauksessa 

aineistoni 36:sta minen-rakenteesta teonnimi ei saa minkäänlaista määritettä. Yksin esiintyessään 

arvioiminen saa samantyyppisen yleisluontoisen arviointitoiminnan merkityksen kuin arviointikin. 

Sekä minen- että nti-johdosten kohdalla yleisin rakennetyyppi on tyyppi 2. Yhteensä 

28 minen-johdosta ja 100 nti-johdosta saa yhden määritteen. Kummassakin tapauksissa yleisin 

määrite on objekti: nti-rakenteista 96 sisältää objektimääritteen, ja minen-rakenteista 26:ssä on 

objektimäärite. Ainokaiset subjekti- ja adverbiaalimääritteet jakautuvat siten, että ainoastaan minen-

rakenteissa esiintyy pelkkä adverbiaalimäärite ja nti-rakenteissa subjektimäärite. 
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Adverbiaalimääritteen sisältäviä arvioiminen-rakenteita on aineistossani vain kaksi kappaletta ja 

molemmissa tapauksissa kyse on samasta adverbiaalista
10

: 

(103) Euroopassa ja Yhdysvalloissa aisteilla arvioiminen on elintarviketeollisuudessa 

paljon yleisempää kuin Suomessa.    

(HS 1282560) 

 

Subjektimääritteen sisältäviä arviointi-rakenteita on 4 kappaletta. Subjektimääritteiden tarkoitteet 

ovat erilaisia instituutteja ja ammatinedustajia, ja arvioinnin kohde on kontekstista helposti 

pääteltävissä kuten esimerkissä 104. 

 

(104) -- jos opettaja ei havaitse sensorin arvioinnissa mitään linjaa. 

 (HS 96444) 

 

Aineistoni arvioiminen-johdoksista 3 ja tarkastelemistani arviointi-johdoksista 4 

esiintyy useamman kuin yhden määritteen kanssa. Kaikissa tapauksissa määritteet ovat objekti ja 

adverbiaali. Objektin kanssa esiintyvät adverbiaalit viittaavat tapaan (esim. 105), aikaan (esim. 106) 

ja paikkaan (esim. 107). 

 

 (105) Hallituksen eliniän julkinen arvioiminen ministerin suulla --.  

 (HS 1836377) 

 

 (106) Yksilöllisten tarpeiden pedagoginen arviointi riittävän aikaisessa vaiheessa --. 

 (HS 20668) 

 

 (107) Hyvin suoritettu peruspalvelujen arviointi kunnissa --. 

 (HS 12241205) 

 

 aterioida-verbistä ei ole aineistossani lainkaan minen-johdoksia. Myös nti-johdos 

ateriointi jää frekvenssiltään melko vähäiseksi 14 osumallaan. Näistä johdoksista 11 esiintyy ilman 

määritteitä ja 3 saa subjektimääritteen.  

Yksin esiintyessään ateriointi viittaa syömistilanteeseen, ruokailuun. Kolmessa 

lausekkeessa esiintyvät subjektit ovat eläintarkoitteisia. Kiintoisaa on, että mikään piirre nti-

                                                           
10

 Adverbiaalimääritteen sisältävät lausekkeet ovat itse asiassa täysin identtisiä. On todennäköistä, että lausekkeet 
esiintyvät samassa uutisesta, toinen esimerkiksi otsikossa ja toinen leipätekstissä.  
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rakenteissa ei tunnu selittävän minen-johdoksen täydellistä poissaoloa; aterioiminen tuntuisi käyvän 

hyvin lausekkeisiin aterioinnin vaihtoehdoksi (esim. 108a ja b) 

 

 (108a) Aterioinnin yhteydessä nostamme lisää maljoja --. 

 (HS 19403011)  

(108b) Aterioimisen yhteydessä nostamme lisää maljoja --. 

 

On mahdollista, että nti-johdinta on käytetty tässä pienifrekvenssisessä, melko vanhahtavassakin 

sanassa, koska nti-johdos on lyhyempi ja selkeämpi kuin minen-johdos. 

 Kumpainenkin eliminoida-verbistä muodostetuista teonnimijohdoksista esiintyy 

aineistossani, mutta sekä eliminointi että eliminoiminen jäävät frekvenssiltään pieniksi: eliminointi-

johdoksia on 11 ja elminoiminen-johdoksia 8 kappaletta. Kumpaisenkin johdoksen kohdalla yleisin 

rakenne on tyyppiä 2, eli teonnimi esiintyy yhden määritteen kanssa. Näissä rakenteissa määrite on 

aina objekti. eliminointi-teonnimi esiintyy kahdesti myös ilman mitään määritteitä ja kerran kaksi 

määritettä sisältävässä rakenteessa. eliminoiminen ei esiinny aineistossani yksin, mutta saa kahdesti 

kaksi määritettä. Ryhmän 3 tyyppinen rakenne sisältää kummankin johdoksen kohdalla objekti- ja 

adverbiaali-määritteen.  

 Tyypin 2 rakenteissa molempien teonnimirakenteiden objektitarkoitteet vaihtelevat 

elollisista ihmistarkoitteisista hyvinkin abstrakteihin käsitteisiin ja ideoihin (esim. 109 ja 110). 

 

(109) -- mikä kammottavalla tavalla viittaa tyttölasten eliminointiin, kuten Miettinen 

kirjoittaa. 

(HS 1527160) 

 

(110) -- kontrollisiru epäsosiaalisen käytöksen eliminointia varten. 

(HS 17087630) 

 

Mielenkiintoista on, että niissä kahdessa tapauksessa, jolloin eliminointi esiintyy ilman määritteitä, 

kontekstista pääteltävä eliminoinnin ”kohde” on selvästi ihmistarkoitteinen: 

  

(111) -- tehtävää toteuttavat leirit pidetään erillään eliminointia varten pystytetyistä 

”tuhoamiskeskuksista”.  

 (HS 27730299) 
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Aivan päinvastainen tilanne on niissä rakenteissa, joissa on teonnimen lisäksi kaksi 

määritettä. Tällöin sekä objektitarkoite että eliminoinnin ”paikkaa” tai ”tapaa” kuvaava adverbiaali 

ovat hyvin abstrakteja. Ilmiö näkyy kumpaisenkin teonnimen kohdalla: 

 

(112) -- lainojen eliminoiminen sopimuksen avulla on jotenkin epäilyttävää --. 

(HS 11241731) 

 

 (113) Yleistettyjen kvanttorien eliminointi satunnaisissa struktuureissa. 

 (HS 27320833) 

 

  

huomioida-verbi on aineistossani sikäli poikkeuksellinen, että se on useampitavuisista 

Oi-verbeistä ainoa, joka suosii minen-johdinta: aineistossani on 18 huomioiminen-johdosta ja vain 3 

huomiointi-johdosta. nti-johdoksista yksi esiintyy teonnimirakenteessa yksinään, kaksi saa 

objektimääritteen. Myös huomioiminen esiintyy kerran yksinään; yhden määritteen huomioiminen 

saa 11 kertaa ja kaksi määritettä 6 kertaa.  

Yksin esiintyessään sekä huomiointi että huomioiminen saavat melko yleisluontoisen 

merkityksen, mutta myös konteksti paljastaa paljon (esim. 114 ja 115). 

 

 (114) Katseet ja huomiointi eivät ole pelkästään paha asia --. 

 (HS 5217153)  

  

(115) -- saksalaiset lahjoittaisivat henkeä kohti 20 Saksan markkaa -- huomioimisen 

ja kärsimyksen osoituksena. 

(HS 1059615) 

 

 Tyypillisimmin huomioiminen esiintyy rakenteessa, jossa se saa yhden määritteen; 

kaikissa tapauksissa määrite on objekti. Tällaisia tyypin 2 rakenteita on 11 kappaletta. Myös 

huomiointi esiintyy kahdesti tyypin 2 rakenteessa. Objektin, eli huomioitavan asian, ihmisen, tilan 

tms. sisältävät rakenteet ovat toistensa kanssa hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, onko 

lausekkeen pääsanana nti-johdos vai minen-johdos (116 ja 117)  

  

(116) -- tosiasioiden lakonista ja joskus humorististakin huomiointia. 

 (HS 27575328) 

  

(117) Yksilöllisyyden huomioiminen on suuressa ryhmässä vaikeaa --. 

 (HS 28285118) 
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Erona johdosten välillä tuntuisi kuitenkin olevan se, että huomiointi viittaa yksittäiseen, 

spesifimpään tapahtumaan, kun taas huomioiminen on yleisluontoisempaa.  

6 tapauksessa huomioiminen saa sekä objekti- että adverbiaalimääritteet. Näissä 

tapauksissa adverbiaali on inessiivimuotoinen, abstraktia paikkaa ilmaiseva ja kuvaa missä 

kontekstissa jotakin on huomioitava (esim. 118) 

 

(118) Liikenteen turvallisuusnäkökohtien huomioiminen maankäyttö- ja liikenne-

suunnitelmissa. 

(HS 27101002) 

 

 kontrolloida-verbin johdoksista yleisempi on nti-johdos; kontrollointi-

teonnimirakenteita on aineistossani 16 kappaletta, kun taas kontrolloiminen-teonnimet jäävät 

kahteen osumaan. Molemmat minen-johdokset esiintyvät tyypin 2 konstruktiossa; ne saavat yhden 

määritteen, joka molemmissa tapauksissa on objekti. Myös nti-teonnimirakenteet kuuluvat 

yleisimmin ryhmään 2, ja vain 3 teonnimeä 16:sta esiintyy yksistään. Objekti on kaikissa 

tapauksissa myös tyypin 2 kontrollointi-teonnimirakenteessa esiintyvä määrite. Kumpikaan 

johdoksista ei esiinny ryhmään 3 kuuluvissa rakenteissa, joihin kuuluisi vähintään kaksi määritettä. 

Mikään syntaktis-semanttinen seikka ei tunnu selittävän minen-johdosten vähäistä määrää, vaan 

sekä minen-, että nti-rakenteet ovat paljolti samankaltaisia (vrt. esim. 119 ja 120) 

 

(119) Ruotsin ja Norjan rajan ylittää joka viikko 375000 matkustajaa, eikä kaikkien 

kontrolloiminen ole mahdollista.   (HS 22014430) 

  

(120) Nopeuksien kontrollointi ei ole uusi keino. 

 (HS 11844163) 

 

liikennöidä-verbin minen-johdos esiintyy aineistossani 3 kertaa. Sen sijaan nti-johdos 

saa 89 osumaa. Yksi liikennöiminen-rakenne ovat tyyppiä 1, ja 2 liikennöiminen-johdosta saa yhden 

määritteen. liikennöinti-teonnimi puolestaan esiintyy kaikissa kolmessa eri rakenneryhmätyypissä.  

Peräti 50 liikennöinti-johdosta kuuluu rakennetyyppiin 1. Yksin esiintyessään 

liikennöinti voi viitata niin kulkuneuvojen liikkeeseen (esim. 121a) kuin liikenteen välittämiseen tai 

organisoimiseen (esim. 121b)  
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 (121a) -- koskivat sekä raitiovainujen henkilökuntaa ja liikennöintiä että matkustajia. 

 (HS 22573061) 

  

 (121b) Liikennöintiin lähtevien yritysten on tunnettava vastuunsa. 

 (HS 12412680) 

 

minen-tapaus on monitulkintaisia siinä mielessä, että se voi merkitä sekä kulkuneuvon liikettä, että 

liikenteenharjoittamistakin (esim. 122).   

 

(122) -- Silja Line lopetti liikennöimisen vuodenvaihteessa. 

(HS 17797496) 

 

Esimerkissä 122 Silja Line voidaan tulkita joko konkreettiseksi laivaksi tai lautaksi, tai Silja Line -

yhtiöksi.    

liikennöinti-johdoksista 33 kuuluu rakennetyypiltään ryhmään kaksi; ne esiintyvät 

yhdessä yhden määritteen kanssa. Rakenteista 10:ssä esiintyy kulkuneuvoon viittaava 

subjektimäärite. Yleisimmin rakenteissa (18 tapausta) on teonnimen lisäksi paikkaa tai väylää 

kuvaava adverbiaalia. Mielenkiintoinen tapaus 7 kertaa aineistossani esiintyvä idiomaattinen ilmaus 

linjan liikennöinti. Olen analysoinut nämä tapaukset objektillisiksi, eli intransitiivinen liikennöidä-

verbi on tässä transitiivisessa muotissa (ks. esim. 123). 

 

(123) Ensimmäisten kilpailutettujen linjojen liikennöinti alkoi vuonna 1995. 

(HS 16935145) 

 

liikennöiminen-johdoksista 2 saa yhden määritteen, joka kummassakin tapauksessa on väylää 

kuvaava adverbiaali (esim.124) 

 

(124) -- Silja Line lopettaa liikennöimisen Vaasan ja Uumajan välillä. 

 (HS10835662) 

 

Esimerkki 124 on samalla tavalla monitulkintainen kuin esimerkki 122. Lisäksi adverbiaali tuo 

mahdolliseksi tulkinnan tietyllä reitillä liikennöimisestä. 

liikennöinti esiintyy 6 kertaa rakenteessa, jossa on kaksi määritettä; kaikissa 

tapauksissa määritteet ovat subjekti ja adverbiaali. Kaikissa tapauksissa subjekti viittaa 

kulkuneuvoon ja adverbiaali useimmiten paikkaan, reittiin tai väylään. Yhdessä tapauksessa 
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adverbiaalimäärite on kuitenkin muista poikkeava ja kuvaa liikennöinnin tapaa tai pikemmin 

olosuhdetta (esim.125) 

(125) Valtio tukee rahtilaivojen liikennöintiä Suomen lipun alla --. 

(HS 9374533) 

 

organisoida-verbistä johdettu nti-johdos esiintyy aineistossani 71 kertaa kun taas 

minen-johdos saa vain 3 osumaa. nti-johdoksen kohdalla kaikki 3 rakennetyyppiä tulevat 

edustetuiksi. minen-rakenteet ovat tyyppiä 2 ja 3, yksinään organisoiminen ei esiinny.  

 Noin neljännes – 17 kappaletta – organisointi-teonnimistä esiintyy rakenteessa ilman 

määritteitä. Yksin esiintyessään organisointi viittaa työelämän tai hallinnon organisointiin. 

 

(126) Heinoa on arvosteltu muun muassa organisoinnin ja johtamistaitojen 

puutteesta. 

 (HS 27313281) 

 

49 eli noin kaksi kolmasosaa nti-johdoksista saa yhden määritteen. Myös minen-johdoksista 2 

esiintyy rakenteessa, jossa on yksi määrite. Kaikissa aineistoni tapauksissa määrite on objekti. 

Objektitarkoite on hyvin läpinäkyvä: se kuvaa toiminnan, tapahtuman tai ihmisyhteisön 

organisointia (esim. 127) 

 

 (127) Työajoissa ja työn organisoinnissa on havaittavissa joustavuuden kasvua. 

 (HS 19469056) 

 

 organisoiminen-johdoksista yksi saa teonnimirakenteessa kaksi määritettä. nti-

johdoksista vastaava luku on 5. Kaikissa tapauksissa määritteet ovat objekti ja adverbiaali. 

organisoiminen-teonnimirakenteessa adverbiaali kuvaa konkreettista paikkaa, myös yksi 

organisointi-teonnimirakenteiden adverbiaaleista on paikan adverbiaali. Neljän rakenteen 

adverbiaali on kuitenkin temporaalinen uudelleen: 

(128) Kiistaa aiheuttanut psykiatrian päivystyksen uudelleen organisointi aiotaan 

viedä loppuun. 

(HS 13841551) 

 

Mielenkiintoista on, että kaikissa neljässä tapauksessa adverbiaali uudelleen sijoittuu teonnimen 

eteen luoden idiomaattisen, jopa yhdyssanamaisen vaikutelman.  
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 reagoida-verbin nti-johdos saa aineistossani 46 esiintymää ja minen-johdos 3 osumaa. 

reagointi-johdos esiintyy kaikissa kolmessa rakennetyypissä, kun taas reagoiminen-johdos 

tyypeissä 1 ja 2. 

 Ilman määritteitä jää yksi reagoiminen ja 16 reagointia. Sekä minen-, että nti-

johdosten kohdalla yksin esiintyvä reagoida-johdos on melko elliptinen, ja konteksti paljastaa 

paljon siitä, kuka reagoi ja mihin (esim. 129) 

 

(129) Järjestäjien paras turvatae on salamannopea reagointi. Joukkotapahtumien 

yleisö käyttäytyy yllättävästi.     

(HS 9045323) 

 

 

Yhden määritteen kanssa esiintyy 2 reagoiminen-johdosta ja 25 reagointi-johdosta. reagointi-

rakenteen määritteistä 17 on adverbiaaleja ja 8 subjekteja. Molemmissa reagoiminen-rakenteissa 

määritteet ovat adverbiaaleja.  

 

(130) Myös tiedonkulun takkuilu tärkeimpien ministeriöiden välillä sekä 

byrokraattiset viivytykset hidastivat reagoimista kriisiin. 

(HS 9793629) 

 

reagointi-rakenteiden subjekti kuvaa sitä, kuka reagoi ja illatiivimuotoinen adverbiaali, mihin 

reagoidaan. Vain kerran subjekti on ihmistarkoitteinen, muissa tapauksissa jokin yritys, yhtiö tai 

organisaatio (esim. 131) 

 

 (131) Markkinoiden reagointi voi olla suuresti liioiteltu. 

 (HS 20858385) 

 

Vain reagointi saa kaksi määritettä. Kahden määritteen reagointi-rakenteita on 

aineistossani 5 kappaletta. Kaikissa tapauksissa määritteet ovat subjekti ja adverbiaali, jotka ovat 

syntaktis-semanttiselta kannalta samanlaisia kuin rakenteissa yksinään esiintyvät subjektit ja 

adverbiaalit (esim. 132). 

 

(132) Häntä kiinnosti myös yleisön psykofysiologinen reagointi elokuva- ja 

teatteriesityksiin. 

(HS 18018583) 

 

Esimerkin 132 teonnimirakenteessa attribuutti psykofysiologinen on tulkittavissa taustalla olevan 

verbirakenteen tavan adverbiaaliksi: yleisö reagoi elokuva- ja teatteriesityksiin psykofysiologisesti. 
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rekistöidä-verbin nti-johdos esiintyy aineistossani 145 kertaa ja minen-johdos saa 14 

osumaa.  rekisteröinti on aineistoni toiseksi frekventein OidA-verbin johdos heti arvioinnin jälkeen. 

Sekä rekisteröinti että rekisteröiminen esiintyvät kaikissa kolmessa eri rakennetyypissä, ilman 

määritteitä, yhden määritteen kanssa ja kahden määritteen kanssa. 

 rekisteröinti-johdos ei 39 tapauksessa saa minkäänlaisia määreitä. minen-johdoksen 

kohdalla vastaava luku on 5. Aina on kuitenkin kontekstista pääteltävissä minkä – tai keiden – 

rekisteröinnistä on kyse. Sekä rekisteröiminen että rekisteröinti saavat aineistossani kiinnostavaa 

tilapäistä erityismerkitystä tuona aikana käydyn homoseksuaalien parisuhteen virallistamista 

koskevan vilkkaan keskustelun vuoksi. 2 yksin esiintyvää rekisteröiminen-teonnimeä ja 3 

rekisteröinti-teonnimeä viittasi nimenomaan (homo)parisuhteen rekisteröimiseen. 

 

(133) -- lakiehdotuksen valmistelussa etsitään tapoja, joilla rekisteröiminen yritetään 

pitää mahdollisimman hyvin erossa avioliitosta. 

(HS 1163298) 

 

Ilmiöön parisuhteen rekisteröinnistä törmätään jälleen, kun tarkkaillaan 

teonnimirakenteita, joissa on yksi määrite. minen-johdoksen kohdalla tällaisia rakenteita on 6, ja 

määritteenä kaikissa on objekti. nti-johdos esiintyy rakenteessa 100 kertaa; 96 tapauksessa määrite 

on objekti, 4 tapauksessa adverbiaali. minen-rakenteiden objekteista 3 ja nti-rakenteiden objekteista 

38 viittasi homoseksuaaleihin ja heidän parisuhteisiinsa (esim.134) 

 

(134) Homoseksuaalisten parisuhteiden rekisteröinnistä on Suomessa keskusteltu 

kyllästymisen asti --. 

 (HS 29704978) 

 

4:stä adverbiaalimääritteestä 2 kuvasi rekisteröinnin – tai pikemmin rekisterin – paikkaa 

 

 (135) Esimerkiksi rekisteröinti lääninhallitukseen --. 

 (HS 20430812) 

 

Adverbiaaleista 2 on puolestaan jo organisointi-rakenteessa esitelty temporaalinen uudelleen.  

rekisteröiminen-johdokset saavat kaksi määritettä 3:ssa, rekisteröinti-johdokset 6 

tapauksessa. Kaikissa tapauksissa määritteet ovat objekti ja adverbiaali. minen-rakenteissa 

adverbiaalimäärite kuvaa millaiseksi tai mihin objektitarkoite rekisteröidään. nti-rakenteissa 

esiintyy samantyyppisten tapausten lisäksi kahdesti uudelleen-adverbiaali sekä adverbiaali, joka 

kuvaa, miten objektitarkoite rekisteröidään: 
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(136) Vuodenaikojen toistuva rekisteröinti valokuvaamalla on intiimin näyttelyn 

lähtökohta.     

(HS 15012576) 

  

 varastointi-johdos on myös yksi aineistoni frekventeimmistä Oi-verbien teonnimistä 

127 osumallaan. varastoiminen puolestaan saa 13 osumaa. nti-teonnimi esiintyy kaikissa kolmessa 

eri rakennetyypissä; minen-teonnimirakenteet ovat tyyppiä 2 tai 3. 

 varastointi-teonnimi esiintyy rakenteessa yksin 58 kertaa. Kaikista tällaisista 

rakenteista varastoinnin kohde on kuitenkin kontekstista pääteltävissä (esim. 137) 

 

(137) Autoista on ennen purkamista tai varastointia poistettava kaikki vaaralliset 

aineet --.  

(HS 7653720) 

 

Yhdessä muun määritteen kanssa varastointi esiintyy 66 kertaa, varastoiminen 10 kertaa. Tämä 

rakenne on siis yleisin molempien teonnimien kohdalla. Objekti on rakenteiden tyypillisin määrite; 

kaikki minen-teonnimet saavat määritteekseen objektin, ja nti-teonnimistä 62 esiintyy objektin 

kanssa. Kaikki objektitarkoitteet ovat elottomia ja konkreettisia.  

 

 (138) Tähderuoan oikea varastointi tuottaakin jo arvosanaksi hyvän. 

 (HS 25899072) 

 

varastointi-rakenteissa esiintyy määritteenä myös kolmesti paikkaan viittaava adverbiaali ja kerran 

jopa subjekti (esim. 139). 

 

  

(139) Suomalaisten maahantuojien varastointi työllistää tuhansia ihmisiä --. 

 (HS 8428379) 

  

 Sekä varastoiminen että varastointi saavat 3 kertaa kaksi määritettä. Kaikissa 

tapauksissa määritteet ovat objekti ja adverbiaali. Yleisimmin objektitarkoite on eloton ja 

konkreettinen, adverbiaalitarkoite niin ikään konkreettinen paikka. Yksi hieman abstraktimpi 

poikkeus kuitenkin on (esim. 140) 

 

 (140) Tallennusmuoto tekee helpoksi musiikin varastoimisen digitaalisiin kansioihin --

. (HS 21730130) 
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 vartioida-verbistä johdettua minen-johdoksia ei aineistossani ole kuin yksi kappale. 

Sen sijaan vartiointi-johdoksia on 90 osuman verran. vartiointi-rakenteet ovat tyyppiä 1 ja 2, 

yhdessäkään rakenteessa ei ole enempää määritteitä kuin yksi. Ainoa vartioiminen on tyyppiä 2.   

 46 vartiointi-teonnimistä ei saa minkäänlaisia määritteitä. Näissä tapauksissa vartiointi 

viittaa aina poliisin, sotilaiden tai muiden turvallisuudesta huolehtivien toimintaan (esim. 141) 

 

 (141) Tiukinta vartiointi olisi varmuusosastolla.  

 (HS 20015618) 

 

Sen sijaan niissä 35 tapauksessa, joissa rakenteessa on mukana myös objekti, vartiointi liittyy 

turvallisuustoiminnan lisäksi usein myös urheiluun – eritoten joukkuepeleihin. Subjektimääritteen 

sisältävissä rakenteissa (9 kappaletta) vartiointi on nimenomaisesti urheilun termi, vain yhdessä 

tapauksessa subjektitarkoite on joku muu kuin urheilija. Koska sekä objekti- että subjektitarkoitteet 

ovat samanmuotoiset ja objektikin usein ihmistarkoitteinen, kahden määritteen erottaminen 

toisistaan on välillä hankalaa ja vaatii laajaa kontekstin tutkintaa (vrt. esim. 142a ja 142b) 

 

(142a) Toisella jaksolla Roope Mäkelän vartiointi vähensi Kudelinin tehoa.  
                                                         subjekti              

(HS18693178) 

 

(142b) Udd onnistui vaarallisen Jan Filipin vartioinnissa. (HS 28400294) 
              objekti 

Ainokaisessa, objektin sisältävässä vartioiminen-rakenteessa teonnimi viittaa turvallisuudesta 

huolehtimiseen: 

 

(143) Tämän ulkorajan vartioiminen ja sen koskemattomuuden turvaaminen on 

vaativa tehtävä Suomelle --.  

(HS 25274459) 

 

Adverbiaaleja ei ollut missään rakenteissa. 
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3.3. Yhteenvetoa 

 

OidA-verbien deverbaalijohdoksista nti-johdokset ovat selvästi minen-johdoksia frekventimpiä. 

Ainoastaan huomioida-kantaverbin kohdalla minen-johdos on yleisempi.  

Huomionarvoista on myös se, että yksitavuisista verbeistä muodostettujen johdosten 

frekvenssi on kaikkiaan paljon suurempi kuin OidA-verbeistä muodostettujen johdosten frekvenssi. 

Vaikka tutkimiani OidA-kantaverbilekseemejä on määrällisesti 4 vähemmän kuin yksitavuisia 

kantaverbilekseemejä, ero frekvensseissä on silti huomionarvoinen (ks. taulukkoa 8). 

 

Taulukko 8. nti-ja minen-johdosten lukumäärät kantaverbityypin mukaan (kpl) 

 minen-johdos nti-johdos Yhteensä 

yksitavuinen verbi 

(16 eri johdosta) 
3710 9497 13207 

OidA-verbi 

(12 eri johdosta) 
116 1531 1647 

 

 

Frekvenssieroja pohdittaessa on syytä kiinnittää huomiota kantaverbityyppien ominaisuuksiin. 

Yksitavuiset verbit muodostavat suomen kielessä pienen ja suljetun ryhmän, eikä ryhmään tule enää 

uusi verbejä. OidA-verbien, eli kolmi- ja useampitavuisten Oi-verbien kohdalla tilanne on aivan 

päinvastainen. Tämä verbiryhmä on alati kasvava; OidA-verbejä syntyy eritoten johtamalla ja 

lainasanoja mukauttamalla.  

 

Taulukko 9. 

 Yli 50 % 20–50 % Alle 20 % 

minen-johdokset liikennöiminen reagoiminen, 
rekisteröiminen 

analysoiminen, 
arvioiminen, 
eliminoiminen, 
huomioiminen, 
kontrolloiminen, 
organisoiminen, 
varastoiminen, 
vartioiminen 

nti-johdokset ateriointi, liikennöinti, 
vartiointi 

arviointi, huomiointi, 
organisointi, reagointi, 
rekisteröinti, varastointi 

analysointi, eliminointi, 
kontrollointi,  
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Aineistossani on 4 OidA-verbin johdosta, jotka esiintyvät pääosin rakennetyypissä 1 eli ilman 

määritteitä (yli 50 % kaikista rakenteista). Nämä johdokset ovat ateriointi, liikennöiminen, 

liikennöinti ja vartiointi. Jonkinlaista leksikaalistumiskehitystä saattaa olla tapahtumassa, mutta ei 

yhtä selkeästi kuin monien yksitavuisten verbien johdosten kohdalla. Oikeastaan useampitavuisten 

verbien nti-johdosten runsaampi frekvenssi tuntuu selittyvän sillä, että nti-johdin on näiden verbien 

pääasiallinen teonnimijohdin.  

Vaikka aineistossani onkin rakenteita, joissa esimerkiksi minen-johdos ei tuntuisi 

mahdolliselta (esim. arviointia yritetään kehittää vrt. *arvioimista yritetään kehittää), on OidA-

verbien johdosrakenteista huomattavan suuri osa sellaisia, joiden kohdalla on vaikeaa, jollei jopa 

mahdotonta eritellä syitä minen-johdosten vähäiseen määrään. Yksitavuisten verbien johdokset ovat 

alkaneet suljetussa luokassaan saada OidA-verbien johdoksia herkemmin erityismerkitystä, ja 

useiden johdosten kohdalla voidaan puhua jo selvästä leksikaalistumiskehityksestä. Oida-verbien 

nti- ja minen-johdokset sen sijaan tuntuvat olevan selvemmin teonnimiä. OidA-verbien kohdalla 

minen-johdokset tuntuivat esiintyvän yksin harvemmin kuin nti-johdokset. 

Rakenteita, joissa jompikumpi johdos ei missään tapauksessa olisi ollut mahdollinen, 

on selvästi vähemmän kuin yksitavuisista verbeistä muodostettujen nti- ja minen-rakenteiden 

kohdalla. Todennäköisesti syy nti-johdinten suosintaan on johtimen lyhyydessä. Päivi Rintala on 

epäillyt, että OidA-verbien kohdalla nti-johdin on minen-johtimen veroinen nominaalistin, sillä nti-

johdokset ovat lyhyempiä ja saattaneet saada jonkinlaista modernin asiallisuuden sävyä (Rintala: 

1983: 103–104). Pitkien verbien kohdalla on hyvin luultavaa että minen-johdin on epäsuosiossa 

johdosten raskaan rakenteen vuoksi. Niin sanottu modernin asiallisuuden sävy nti-johdosten 

kohdalla on puolestaan seikka, jota on melko mahdoton näyttää toteen. 

Olennainen hankaluus johdosten analysoinnissa on se, että sama johdos voi edelleen 

toimia sekä teonnimenä että täysin leksikaalistuneena nominina, eikä näiden kahden erottaminen 

toisistaan ole välttämättä lainkaan ongelmatonta. Ääripäiden välille mahtuu lukuisia kehitysasteita 

hienoista erityismerkitystä saaneista johdoksista leksikaalistumisen partaalla oleviin. 

Leksikaalistumista voidaankin ajatella jatkumona, jonka toisessa päässä on produktiivinen johto 

teonnimiksi ja toisessa päässä täysin leksikaalistuneet tapaukset 
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TEONNIMET                 LEKSIKAALISTUMAT  

 

esim.                   esim. 

ohjusten osien ja tekniikan     viennin kärkinimi 

vienti Pakistaniin  esim.  (HS 957849) 

(HS 169243)   sähköteknisten 

   teollisuuden tuotteiden 

   vienti (HS 30501847) 

Kuvio 1. Leksikaalistumisjana 

 

 

Käypä ajattelutapa olisi myös Eeva Kangasmaa-Minnin derivaatiopuu, jossa vähitellen 

merkitykseltään, valenssiltaan tai muutoin eriytyvät johdokset muodostavat haarautuvan oksiston, ja 

lopulta täysin leksikaalistuneet tapaukset katkeavat alkuperäisestä rungosta ja muodostavat uuden 

puun. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

4. LOPUKSI 

 

Tämän työn tarkoituksena oli käsitellä deverbaalisia nti- ja minen-johdoksia Helsingin Sanomien 

korpuksessa. Keskeisenä tavoitteena oli löytää eroa johdinten käytössä. minen-johtimella johtamista 

pidetään lähes täysin automaattisena, sillä johdin on liki rajattoman produktiivinen. nti-johtimella 

produktiivisuudella on puolestaan sellainen syntaktinen rajoitus, että se voi liittyä vain yksitavuisiin 

verbeihin ja kolmi- tai useampitavuisiin Oi-verbeihin l. OidA-verbeihin. Tarkasteluni kohteena oli 

16 yksitavuista verbiä ja 12 OidA-verbiä sekä näistä muodostetut nti- ja minen-johdokset. 

Keskeinen ero kahden verbiryhmän välillä on se, että yksitavuiset verbit muodostavat pienen, 16 

verbin ryhmän, joka ei enää kasva, kun taas OidA-verbien ryhmä kasvaa jatkuvasti sanansepityksen 

ja johtamisen kautta.  

 Tarkemmassa rakenneanalyysissa selvisi, että kantaverbi vaikuttaa voimakkaasti siitä 

muodostettuihin johdoksiin. Selvää eroa johtamisessa on paitsi yksitavuisten ja OidA-verbien 

välillä, myös yksitavuisten verbien ryhmän sisällä. Eritoten kantaverbilekseemin polyseemisyys 

aiheutti työnjakoa eri johdinten välille. nti-johdokset olivat frekventeimpiä kumpaisenkin 

kantaverbityypin kohdalla, mutta päinvastaisista syistä. OidA-verbien kohdalla nti-johdosten suuri 

määrä selittyi johtimen produktiivisuudella tässä verbiryhmässä, kun taas yksitavuisten verbien nti-

johdosten suuret frekvenssit selittyivät niiden saamalla erityismerkityksellä. Ainakin sellaiset 

johdokset kuin vienti, tuonti ja urheilulajin nimitys uinti alkavat mitä luultavimmin olla 

memoroituina lekseemeittäin. Kaikkein leksikaalistuneimmat tapaukset olivat olla naimisissa tai 

olla käynnissä -tyyppiset verbiyhtymät.  

Huomionarvoisia ovat lekseemikohtaiset erot sekä merkityksen eriytymisen 

jatkumoluonne. Oma aineistoni ei tunnu tukevan sitä väitettä, että minen-johdokset kuvaavat jotakin 

tekoa yleisemmin ja nti-johdokset rajatummin, OidA-verbijohdosten kohdalla tilanne on usein jopa 

päinvastainen. nti-johdokset ovat yksitavuisten verbien kohdalla usein jotain muuta kuin teonnimiä, 

kun taas OidA-verbien kohdalla nti-johdin on jopa minen-johdinta produktiivisempi teonnimijohdin. 

Aineistoanalyysini paljasti, että vahva merkki leksikaalistumisesta on johdoksen esiintyminen usein 

ilman kantaverbille kuuluvia määritteitä. 

Tässä työssä tulin käsitelleeksi vain pienen joukon OidA-verbeistä ja niistä 

muodostetuista teonnimistä. Tämän verbiryhmän johdokset ansaitsisivat varmasti tarkempaa 

paneutumista, onhan OidA-verbien ryhmä alati kasvava. Laajemmalla tarkastelulla ryhmästä voisi 

löytää runsaammin leksikaalistumisjanan eri kohtiin sijoittuvia johdoksia. Orastavasta 

erityismerkityksen kehittymistä on merkkejä omassakin aineistossani, mutta myös pidemmälle 

mennyttä leksikaalistumista olisi suuremmasta joukosta varmasti löydettävissä (esim. tatuointi). 
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Kiinnostavaa voisi olla myös kyselytutkimuksen tai vastaava avulla selvittää, mikä on 

kielenkäyttäjien käsitys nti- ja minen-johdoksista. Ennen kaikkea näen kuitenkin tutkielmani 

eräänlaisena avauksena hankalana pidetyn deverbaalinominien ryhmän tarkemmalle analysoinnille. 

Käyttökartoitusta odottavat vielä esimerkiksi ntA, Us ja O, ja vertailu minen-johtimeen voisi tuoda 

kiinnostavia tuloksia. 
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