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Suomen kielen olla-verbillinen tilalausekonstruktio: 
yleisistä olosuhteista subjektiiviseen tuntemukseen 

Yrjö Lauranto 

 

 
Abstract: This article examines a Finnish clause construction which partly corresponds to the 
construction called the ambient clause in English. The theoretical framework is systemic-functional 
linguistics. The pattern of the construction is XPLOCATIVE/SENSER/TEMPORAL + be + APPARTITIVE/NOMINATIVE / 
NPNOMINATIVE. The construction can be divided into three subtypes. The article first focusses on two 
subtypes that can be distinguished by the case variation of the AP: Espanja-ssa on kuuma-a / kuuma 
(Spain-LOCATIVE is hot-PARTITIVE / hot.NOMINATIVE). Both clauses can be translated as ‘it’s hot in 
Spain’, but there is a difference in meaning. In the clause with the AP in the partitive, hotness is 
construed as an objective description concerning Spanish climate in general (i.e. ‘Spanish climate is 
hot’), while in the latter clause with the AP in the nominative hotness is usually understood to be the 
sensation of the speaker (i.e. ‘I find it hot in Spain’). The other focus of the article is the analysis of 
clauses expressing certain physiological sensations, such as hunger, thirst etc.: minu-lla on nälkä (I-
LOCATIVE is hunger.NOMINATIVE ‘I am hungry’). Even though clauses of this type come very close to 
the Finnish possessive clause, they do not fit the same pattern because of differences in the effect of 
negation in the clause.1 
 
Keywords: relational clause expressing subjective experience, relational clause expressing ambient 
and other external conditions, relational clause expressing physiological sensations, categorizing 
predicative, identifying predicative, possessive clause, systemic-functional linguistics, Finnish 
 

 

1 Johdanto 
Tämän artikkelin keskiössä on suomen kielen olla-verbillinen lausekonstruktio, joka ilmaisee 
vallitsevaa tilaa, esimerkiksi Etelä-Espanjassa on kuuma/kuumaa/siistiä/siivotonta/ 
hauskaa/tylsää.2 Tarkastelemaani rakennetta on kutsuttu ainakin 1970-luvulta lähtien 
tilalauseeksi (ks. tarkemmin Hakulinen & Karlsson 1979: 93, 301; myös ISK 2004: § 891, 
900, 901). Tilalauseeksi on luokiteltu rakenteellisesti melko vaihteleva joukko erityyppisiä 
lauserakenteita (ks. kumpaakin edellistä lähdettä). Tämän takia esittelen jaksossa 2 
tilalausetta laajemmin aiemman tutkimuksen pohjalta. 

 
1 Kiitän kahta anonyymia arvioijaa, joiden kommenttien avulla olen pystynyt korjaamaan virheitä ja 
tarkentamaan argumentointiani huomattavasti. Kiitän myös Susanna Shorea, jonka kanssa olen keskustellut 
kielestä, lausetyypeistä ja toisinaan myös tilalauseesta usean vuoden (tai vuosikymmenen) ajan. Erityiskiitos 
kuuluu Urpo Nikanteelle, jonka kanssa käymäni keskustelu 1990-luvun puolessavälissä johdatteli minut 
pohtimaan tarkemmin tilalauseen olemusta. Urpo esitti minulle silloin, että minulla on nälkä -tyyppiset lauseet 
eivät edusta mitenkään yksiselitteisesti omistuslausetta, niin kuin minä ne siinä vaiheessa kuvasin (Lauranto 
1997: 171–172). Keskustelu on jäänyt minulle mieleen monesta syystä, mutta erityisesti siitä, miten 
rauhallisesti, ystävällisesti ja yhä uudestaan loogisesti argumentoiden Urpo jaksoi keskustella nuoren, 
mustavalkoisesti ajattelevan opiskelijan kanssa. 
2 Muutkin verbit ovat mahdollisia (ks. jaksoa 2.3), mutta keskityn tässä artikkelissa nimenomaan olla-
verbilliseen rakenteeseen. 
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Olla-verbillisessä tilalauseessa vaihtelevat nominatiivi ja partitiivi. Tätä vaihtelua ohjaavat 
toisaalta tilan luonne ja toisaalta tilan kokijan näkökulma. Jos tila konstruoidaan esimerkiksi 
yleiseksi sää- tai ilmasto-olosuhteeksi, josta puhujalla ei ole kokemusta, tai jos tällä 
kokemuksella ei ole kielenkäyttötilanteen kannalta merkitystä, tilalauseen olla-verbin 
jälkeinen AP on partitiivissa: Etelä-Espanjassa on kuuma+a. Jos tämä lauseke taas on 
nominatiivissa, rakenteella ilmaistaan subjektiivista näkökulmaa, kokijan omakohtaista 
tuntemusta: Etelä-Espanjassa on kuuma. Edellistä kutsun olosuhdetilaksi, jälkimmäistä taas 
tuntemustilaksi. 

Tuntemustila-alatyyppiin lasken mukaan myös esimerkiksi seuraavat rakenteet: minulla on 
kuuma, Heikillä on ikävä Miaa ja Mialla ei ole jano. Jos adessiivimuotoinen NP on 
ihmisviitteinen, rakenne muistuttaa omistuslausetta. Omistuslausetulkinta on kuitenkin 
ongelmallinen siinä mielessä, että kieltolauseessa omistuslauseen omistettava on partitiivissa 
(minulla on uusi kirjoituspöytä / minulla ei ole kirjoituspöytää). Koska minulla on/ei ole 
kylmä/jano -tyyppisessä lauserakenteessa kielto ei vaikuta jälkimmäisen nominaalijäsenen 
(kylmä/jano) muotoon ja koska rakenne ilmaisee nimenomaan tuntemustilaa, tulkitsen sen 
tilalauseen edustajaksi. 

Edellä mainitsemieni tuntemustilan (täällä/minulla on kuuma) ja olosuhdetilan (Etelä-
Espanjassa on kuumaa) lisäksi tilalauseessa ilmaistaan kokemustilaa (Etelä-
Espanjassa/meillä oli hauskaa). Nämä kolme alatyyppiä eroavat toisistaan merkitykseltään 
mutta myös muodoltaan. Alatyyppejä erottaa toisistaan ensinnäkin nominatiivin ja partitiivin 
vaihtelu (tuntemustila-alatyypin nominatiivi vs olosuhdetila- ja kokemustila-alatyyppien 
partitiivi). Toiseksi alatyypit käyttäytyvät eri tavoin myös kokijan ilmaisemisen suhteen. 
Tuntemustila- ja kokemustila-alatyypeissä tilan kokija voidaan ilmaista eksplisiittisesti 
(meillä on kuuma (tuntemustila) ja meillä on kivaa (kokemustila)), joskin meillä-NP voidaan 
tulkita myös paikaksi. Olosuhdetila-alatyypissä kokijan ilmaiseminen omana 
adessiivimuotoisena lausekkeenaan on puolestaan mahdotonta: lauseessa meillä on sotkuista 
NP meillä tulkitaan välttämättä paikaksi (ks. tästä tarkemmin jaksoja 2.3 ja 4). 

Tutkimuksessa käyttämäni aineisto perustuu osin intuitioon, sekä omaani että käyttämieni 
lähdeteosten kirjoittajien. Omaan intuitiooni perustuvat esimerkit tunnistaa siitä, että niissä ei 
ole lähdeviitemerkintää. Itse keksimieni esimerkkien lisäksi käytän autenttista aineistoa. Se 
on suurimmaksi osaksi Kielipankin Suomi24-korpuksesta (ks. tarkemmin aineistolähteitä), ja 
siitä otetut esimerkit on varustettu merkinnällä S24. Tähän aineistoon perustuvat kaikki 
käyttötaajuuslaskelmat. Selitän myöhemmin ne haut, joita olen käyttänyt kootessani aineistoa 
Suomi24-korpuksesta. Käytän myös satunnaisia verkosta ja aikakauslehdistä löytämiäni 
esimerkkejä; niitä en ole luonnollisesti ottanut mukaan taajuuslaskelmiin. 

Artikkeli etenee seuraavasti. Jaksossa 2 käsittelen tilalausetta lausetyyppinä. Nostan esiin 
eri tulkintoja tilalauseesta ja esittelen oman kantani lisäksi lyhyesti systeemis-funktionaalisen 
lähestymistavan lausetyyppeihin. Seuraavissa jaksoissa 3, 4 ja 5 käsittelen olla-verbillisessä 
tilalauseessa ilmaistuja tiloja ja sitä, miten tilalausetta käytetään. Jaksossa 3 käsittelen 
tilalauseen kokemustila-alatyyppiä (täällä/meillä on mukavaa). Jaksossa 4 tarkastelen 
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olosuhdetila-alatyyppiä. Se jakautuu kahtia sillä tavalla, että predikatiivina voi toimia niin NP 
(nyt on ilta) kuin AP (ulkona on tuulista, täällä on kodikasta). Koska AP:n sisältävällä 
olosuhdetilalauseella on kiinteämpi yhteys tilalauseen kahteen muuhun alatyyppiin ja koska 
kirjoitustilaa ei ole rajattomasti, käsittelen tässä artikkelissa vain AP-tyyppiä. Jaksossa 5 
keskityn tuntemustilaksi kutsumaani alatyyppiin, jonka loppulauseke on vaihteluttomassa 
nominatiivissa (täällä/mulla on kylmä; Heikillä on nälkä), olipa se AP tai NP. Kun 
loppulauseke on AP, olosuhdetila- ja tuntemustilatyypin muodollinen ero on sija: Etelä-
Espanjassa on kuumaa edustaa olosuhdetila-alatyyppiä, kun taas Etelä-Espanjassa on kuuma 
ilmaisee tuntemustila-alatyyppiä. Lopuksi jaksossa 6 luon lyhyen katsauksen siihen, mitä 
suomen kielen tilalauserakenteesta tässä artikkelissa esitän. 

 
2 Tilalause lausetyyppinä 
Käsittelen ensin alajaksossa 2.1 suomen kielen tutkimuksessa esitettyjä tilalausekuvauksia 
taikka siinä esiintyviä viittauksia tilalauseeseen tai tilalausetta muistuttavaan 
lauserakenteeseen. Sen jälkeen alajaksossa 2.2 käsittelen lyhyesti sitä, miten representatiiviset 
lausetyypit kuvataan suhteessa toisiinsa systeemis-funktionaalisen teorian piirissä. Siitä olen 
saanut paljon vaikutteita omaan kuvaukseeni, jonka esittelen alajaksossa 2.3.  

 
2.1 Tilalause fennistisessä perinteessä 

Ison suomen kieliopin (2004: § 900) mukaan ”[t]ilalause on impersonaalinen lausetyyppi” ja 
se ”ilmaisee luonnonilmiöitä – –, muita ulkoisen ympäristön aistittavia ominaisuuksia sekä 
toisaalta ihmisen tuntemuksia ja kontrolloimattomia fysiologisia tapahtumia”. Siinä voidaan 
ilmaista niin ikään vuoden- ja vuorokaudenaikoja sekä ajankohtia, ajanjaksoja ja tiettyjä 
tapahtumia nimenomaan spatiotemporaalismerkityksisten substantiivien avulla (esim. sota ja 
loma) (ks. näistä olioista esim. Lauerma 1990: 264–265).  

Shoren (2020: 356) mukaan tilalauseen käsitteen ovat tuoneet fennistiseen kuvaukseen 
Hakulinen ja Karlsson (1979). He viittaavat suomen peruslausetyyppejä käsittelevässä 
luvussaan (mts. 93–97) Lyonsiin (1977: 469–481), jolta tilalause lienee tyyppinä otettu mutta 
joka ei varsinaisesti anna lausetyypille nimeä. Lyonsilla tilalause erottuu siis omaksi 
tyypikseen, mutta se tulee esitellyksi vain esimerkein; tilalause-nimi on todennäköisesti 
peräisin Hakuliselta ja Karlssonilta (Shore 2020: 356). Tilalauseen tyyppiseen rakenteeseen 
viitataan englanninkielisessä tutkimuksessa myös ambient clause -termillä (ks. tästä 
tarkemmin seuraavan jakson 2.2 loppua). 

Sekä ISK (2004: § 900) että Larjavaara (2020: 443) tuovat esiin, että tilalause muistuttaa 
predikatiivilausetta siinä, että tilalauseen toinen täydennys (meillä oli kivaa; teillä on hirveen 
sotkusta; mulla on kylmä; eilen oli tosi kaunis ilta) voidaan tulkita nimenomaan tilaa 
luonnehtivaksi tai luokittelevaksi. ISK:ssa (2004: § 900) tätä tilanluonnehtijatäydennystä 
kutsutaankin lauseenjäsenenä predikatiiviksi, ja saman ratkaisun on tehnyt myös Shore 
(2020: 212, 354), mutta hän nostaa esiin luonnehtivuuden rinnalle myös identifioivan 
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merkityksen (eilen oli tosi kaunis ilta). Tätä predikatiivitulkintaa käsittelen tarkemmin 
alajaksossa 2.3 minulla on nälkä -tyyppisten lauseiden yhteydessä. 

Sekä Hakulinen ja Karlsson (1979: 93) että Shore (2020: 354–356) määrittelevät 
tilalauseen laajasti: heidän kuvauksessaan tilalause käsittää olla-verbillisten lauseiden lisäksi 
myös sellaiset tilaa ilmaisevat lauseet, joiden verbi itsessään ilmaisee säätilaa (ulkona sataa / 
tuulee / myrskyää / pyryttää jne.). Tämä laajempi tilalausenäkemys on suomen kielen 
tutkimuksen piirissä yleinen, ja sitä edustavat Hakulisen ja Karlssonin sekä Shoren lisäksi 
myös Harmanen (1998: 42–48), ISK (2004: § 900) sekä Huumo ja Helasvuo (2015: 30–31). 
ISK:n (mp.) tilalausekuvaus on edellä mainituista kaikista laajin (mikä saattaa johtua siitä, 
että se on myös yksityiskohtaisin). Siinä tilalauseeseen katsotaan kuuluviksi olla-verbillisen 
perustyypin, tilan syntymistä ilmaisevan tyypin (yhtäkkiä tuli pimeää) ja sääverbillisten 
lauseiden (nyt sataa) lisäksi subjektittomat aistivaikutelmaa ilmaisevat lauseet (täällä haisee 
pahalta) ja sellaiset subjektittomat lauseet, jotka ilmaisevat asteittaista muutosta (silmissäni 
musteni). 

Sen alatyypin kuvauksessa, jonka olen nimennyt tuntemustila-alatyypiksi, on erityisen 
paljon kuvausvariaatiota. ISK:ssa (2004) NP:llinen minulla on nälkä -tyyppi luetaan 
omistuslauseeksi (§ 895) ja AP:llinen minulla on kylmä -tyyppi taas tilalauseeksi (§ 900).3 
Penttilä (1957: § 283; 7), joka ei nimeä lausetyyppejä varsinaisesti ollenkaan, puolestaan 
toteaa käsitellessään adverbiaalista adessiivia, että ”[s]aneliitto, johon kuuluu ad. ynnä on 
ynnä jokin nom. tai part. – – ilmaisee yl. saman kuin ruotsin hava, latinan habere verbien 
sananmuotojen esiintymät”. Puheena on siis omistuslause. Penttilällä on esimerkkilistansa 
lopussa seuraavat esimerkit: ”Minulla (tav. minun) on kuuma │ Onko teillä (tav. teidän) 
kylmä? – – Minulla (minun) on ikävä │ Minulla on jano │ Mikä Marjatalla on?” Penttilä 
toisin sanoen yhdistää adessiivikokijaisen tuntemustilaa ilmaisevan lauseen 
omistusrakenteeseen. Hakulinen ja Karlsson (1979: 98) taas nimittävät tuntemustilaa 
ilmaisevan lauseen kumpaakin alatyyppiä – NP:llistä ja AP:llista – kokijalauseeksi. He 
tuovatkin samassa kohdassa esiin kokijan kaksi vaihtoehtoista ilmaisutapaa, genetiivin 
rinnalla myös adessiivin: lapsen/lapsella on jano/nälkä/kylmä (mp.). 

Niin kuin edellä esittelemistäni Penttilän esimerkeistä näkyy, adverbiaalista adessiivia 
käsitellessään myös hän (mp.) nostaa esiin kokijan genetiivin (ei kuitenkaan kaikissa 
tapauksissa) – joskin siinä kohtaa sitä nimeämättä. ISK:ssa (2004: § 906) genetiivimuotoisen 
kokijan rakennetta kutsutaan kokijan genetiivirakenteeksi (minun on ikävä häntä). Se ei 
edusta ISK:ssa siis samaa rakennetyyppiä kuin tilalause minulla on kylmä (2004: § 900) eikä 
samaa tyyppiä kuin omistuslause hänellä on nälkä (2004: § 895).4 

 
3 Tosin ISK:ssa on tässä pieniä ristiriitaisuuksia: esim. §:ssä 906 minulla on kylmä -tyyppi nimetään 
omistuslauseeksi. Sekin osoittaa omalta osaltaan, että tuntemustilaa ilmaiseva lause haaroo moniaalle ja siitä on 
vaikea saada otetta.  
4 Tuntemustilalauseen kokijan ilmaiseminen genetiivillä on nykysuomessa yleistä tietyillä läntisillä 
murrealueilla, joskin huolitellussa yleiskielessä ja itämurteiden alueella kokijan adessiivimuotoisuus lienee 
yleisempää. Genetiivikokijan esiintyminen nimenomaan lännessä ei ole kummeksuttavaa, sillä se on kehittynyt 
siellä ja sen kehitykseen on vaikuttanut vahvasti ruotsin kieli (Inaba 2015: 312–314). Genetiivimuotoisella 
kokijalla on yhteytensä myös modaalisuuteen: representatiivisesta kokijasta on aikojen saatossa muovautunut 
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2.2 Lausetyypit systeemis-funktionaalisesta näkökulmasta 

 
” The object of linguistic analysis as here understood is to make statements of meaning 
so that we may see how we use language to live.” – J. R. Firth (1890–1960) 

 
Edellä olevassa lainauksessa (ks. Palmer (toim.) 1968: 192) korostuu ensinnäkin näkemys 
kielitieteestä ensisijaisesti merkityksen tutkimuksena. Toinen oleellinen seikka liittyy siihen, 
että koska tutkimuksen tehtävä on selvittää sitä, miten ihmiset käyttävät kieltä elääkseen, 
luonteva tapa lähestyä sanasto-kielioppia5 tutkimuksessa on käyttöpohjaisuus. Firthin 
ajatukset toisaalta kielestä ja toisaalta kielen, kulttuurin ja ihmisen suhteesta sekä toi-
minnallisesta yhteydestä ovat edelleen huomionarvoisia, ja ne ovat vaikuttaneet oleellisesti 
systeemis-funktionaalisen kielitieteen syntyyn (ks. Shore 2010). 

Halliday alkoi kehittää teoriaansa jo 1950-luvun lopussa (ks. esim. ([1957] 2002, 1961, 
[1966] 2003, [1969] 2003, [1970] 2002, [1973] 2003, 1978, [1985] 1994, 2004; Halliday & 
Matthiessen 2014), vaikka se saikin nimen systeemis-funktionaalinen teoria tai kielitiede 
(vastedes SF) vasta myöhemmin (Matthiessen 2007). SF-nimitys viittaa kielen kahteen, 
samaan aikaan olemassa olevaan puoleen, toisaalta kielenkäyttöön ja toisaalta systeemistöön, 
järjestelmien järjestelmään. Se viittaa samalla myös sanasto-kieliopin ja kielenkäytön 
kaksisuuntaiseen suhteeseen: sanasto-kielioppi on potentiaali, joka toisaalta mahdollistaa 
kielen käytön mutta joka samaan aikaan muovautuu vähitellen uudenlaiseksi, kun kieltä 
käytetään (Halliday [1973] 2003: 298–302; Shore 2020: 34–35).  

SF-kielentutkimuksen peruslähtökohdat ovat hyvin samanlaiset kuin monessa myöhemmin 
syntyneessä funktionaalisessa suuntauksessa, esimerkiksi langackerilaisessa kognitiivisessa 
kielitieteessä (esim. Langacker 1987, 2008) ja goldbergiläisessä konstruktiokieliopissa (esim. 
Goldberg 1995, 2013), joista kumpaakin on sovellettu suomen syntaksin kuvaukseen 
huomattavasti enemmän kuin SF-teoriaa (ks. kuitenkin Shore 1992, 2020). Siitä huolimatta, 
että SF on teoria nimenomaan sanasto-kieliopista, hallidaylaisen lähestymistavan yhtenä 
erityisansiona voidaan pitää sitä, että sitä on erityisen hedelmällistä soveltaa kielenkäytön 
tutkimukseen. Tämä johtuu siitä, että koska teksti – niin puhuttu kuin kirjoitettu – nähdään 
SF:ssa kielenkäytön perusyksikkönä, teoriaan on rakennettu eksplisiittinen yhteys 
tilannekontekstin, tekstin ja sanasto-kieliopin välille (Halliday 2004: 26–29). 

Viitatessasi tilalauseeksi kutsuttuun lauserakenteeseen käytän myös termejä konstruktio ja 
lausekonstruktio. Kyse on toisaalta abstraktiosta, skeemasta, ja toisaalta kielenkäytössä 
toteutuneesta ilmauksesta (ks. myös esim. Leino 1993: 63–64). Konstruktiokieliopin piirissä 
(esim. Goldberg 1995: 3–5) abstrakti skeema (konstruktio, engl. construction) erotetaan 

 
myös modaalisen lausetyypin, nimittäin nesessiivilauseen, subjekti, esim. meidän on lähdettävä (ks. tarkemmin 
Laitinen 1992; ks. myös Inaba 2015: 314). 
5 Käytän termiä sanasto-kielioppi tarkoituksellisesti juuri näin kirjoitettuna. Yhdysmerkki osoittaa yhdyssanan 
osien rinnasteisuutta, samanarvoisuutta: sanasto ja kielioppi muodostavat jatkumon, jonka toisessa päässä on 
sanasto, toisessa kielioppi ja jatkumon keskivaiheilla hämärä rajamaa (ks. Halliday 1961: 267, [1985] 1994: 15; 
Leino 1993: 20–21).  
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toisinaan ilmauksesta, abstraktisen skeeman aktuaalisesta toteumasta (konstrukti, engl. 
construct) (ks. myös Traugott & Trousdale 2013: 16). Keskeistä konstruktioajatuksessa on se, 
että kielelliset skeemat ovat merkityksellisiä jo itsessään. Määtän (2000: 498) sanoin on 
”kyse siitä, että kompleksisten systeemikokonaisuuksien myötä syntyy ominaisuuksia, joita ei 
voida palauttaa elementtien ominaisuuksiksi”. Tämä emergenssin – tai jos halutaan: 
järjestelmän sisäisen epälineaarisuuden – ajatus on sisään rakennettuna myös 
langackerilaiseen kognitiiviseen kielioppiin (esim. Leino 1993: 20–21) ja systeemis-
funktionaaliseen teoriaan (esim. Halliday [1985] 1994: 12–16; Shore 2020: 60–64), mutta se 
kuvataan korosteisemmin konstruktivistisen tutkimuksen piirissä (esim. Goldberg 1995: 4). 
Sama konstruktioajatus näkyy myös Isossa suomen kieliopissa (2004: esim. §:t 148, 893, 
1083), jossa esitellään muotin käsite (ks. tästä myös Shore 2020: 59–60). Korostaakseen sitä, 
että rakenteet ovat ensi sijassa merkityksenteon välineitä (sen asemesta, että lähdettäisiin 
liikkeelle niiden muodollisesta rakentumisesta), Shore (2020: 55–56, myös esim. 300) käyttää 
termiä merkityskuvio, jonka englanninkielinen vastine meaning-based pattern on alun perin 
Firthin (ks. erit. mts. 59–60). Shoren merkityskuviota vastaa tässä artikkelissa rakennekuvio, 
jolla viittaan merkityksen ja syntaktisen muodon järjestyneeseen kokonaisuuteen. 

Yksi tapa tyypitellä lauseita on lähestyä ilmiötä ensisijaisesti siitä näkökulmasta, miten 
lause rakentuu muodollisesti: a) rakentuuko se verbin ympärille vai onko kyseessä 
nominaalilause ja b) millainen täydennysrakenne lauseessa on (esim. Dryer 2007: 224). Tällä 
tavalla saadaan erotelluksi esimerkiksi intransitiivityypistä transitiivilause, jonka 
täydennysrakenteeseen kuuluu vähintään subjekti- ja objektitäydennys (ja mahdollisesti myös 
muita täydennyksiä). On selvää, että täydennysrakenne on sidoksissa nimenomaan 
representatiiviseen merkitykseen, mutta lähtökohtana tyypittelyssä on syntaktinen muoto 
(representatiivisesta merkityksestä ks. myös Grace 1987: 39–40). Kun SF-teoriassa 
tyypitellään lauseita representatiivisen merkityksen näkökulmasta, lähtökohtana ei ole 
täydennysrakenne vaan se, minkä tyyppinen representatiivinen prosessi6 lauseessa ilmaistaan. 
Halliday (esim. 1994: 106–109) ei kuvauksessaan puhukaan lause- vaan prosessityypeistä. 
Prosessit toteutuvat viime kädessä lauseina, ja niiden ytimessä on verbi. Käsittelen 
seuraavaksi lyhyesti niitä tyyppejä, jotka ovat olennaisia suomen tilalauseen kuvauksen 
näkökulmasta. Prosessityypin asemesta käytän termiä representatiivinen lausetyyppi (Shore 
2020: 293–; ks. myös Lauranto 2015: 16–18). 

Representatiivisia lausetyyppejä ovat mm. materiaalinen, mentaalinen, 
kommunikatiivinen, relationaalinen ja eksistentiaalinen (Halliday 2004: 168). Materiaalisilla 
lauseilla konstruoidaan tyypillisesti ajassa eteneviä muutoksia (ks. myös Shore 2020: 293, 
300–303): tapahtumia, liikettä, kausaatiota ja agentiivista toimintaa (agentiivisen toiminnan 
osalta ks. myös Dowty 1991). Mentaaliset lauseet liittyvät puolestaan aistihavaintoon, 
ajatteluun, haluihin, toiveisiin ja aikomuksiin sekä emootioihin (Halliday 2004: 209–210) ja 

 
6 Prosessilla Halliday (esim. [1985] 1994: 106–107) viittaa lauseessa ilmaistuun ajalliseksi hahmottuvaan 
toimintamerkitykseen, jonka keskeinen ilmaisin on verbi, samoin esim. kognitiivisessa kielentutkimuksessa 
(esim. Leino 1993: 84–85).  
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kommunikatiiviset kielelliseen (ja myös muuhun semioottiseen) toimintaan (myös Shore 
2020: 310–315; Lauranto 2017). Relationaalisilla lauseilla maailma taas konstruoidaan 
suhteiksi: esimerkiksi Heikki on kiva -lauseella luodaan suhde Heikin ja kivuuden kategorian 
välille (ks. myös Davidse 1992a). Relationaalisilla lauseilla myös identifioidaan (Heikki on 
mun paras ystävä) (ks. myös Davidse 1996) sekä ilmaistaan muutoksia olioiden statuksissa 
(Heikistä tulikin lääkäri), karaktäärisissä ominaisuuksissa (Heikistä on tullut vanha) ja 
tiloissa (mä tulin siitä tosi surulliseks). Tästä näkökulmasta esimerkiksi transitiivilause ei 
muodosta samanlaista lausetyyppiä kuin vaikkapa predikatiivilause. Heikki rakensi talon  
-lause edustaa materiaalista toimintaa, ja sen objekti on tarkemmalta rooliltaan tulos, kun taas 
tuo ele tarkoittaa minulle kieltäytymistä -lause on merkitykseltään relationaalinen, sillä 
lauseella konstruoidaan tuon eleen ja kieltäytymisen semanttinen suhde (objektin roolien 
osalta ks. myös Dowty 1991). 

Vaikka SF-tyypittelyn lähtökohta on merkityksessä, huomiotta ei jää myöskään muoto: eri 
representatiivista merkitystä edustavat tyypit eroavat toisistaan muodollisesti, ja juuri 
syntaktisen muodon ja merkityksen jäsentynyttä kokonaisuutta edustaa lausetyyppi (esim. 
Shore 2020: 60–64; ks. myös Goldberg 1995: 5). SF-kuvauksen merkityslähtöisyys tuo 
mukanaan myös sen, että lausetyyppejä ei nähdä tiiviinä kategorioina vaan luokkina, joiden 
rajat ovat hämärät (Halliday [1985] 1994: 107; Langacker 1987: 18; Leino 1993: 33–34; 
Goldberg 2013) (tilalauseen suhteesta muihin lausetyyppeihin ks. alajaksoa 2.3). 

Vaikka Halliday kuvaakin nimenomaan englannin kielioppia, maailman kielissä on 
representatiivisten lausetyyppienkin näkökulmasta tietyssä mielessä paljon samaa: monessa 
kielessä mentaalismerkityksiset lauseet tapaavat rakentua eri tavalla kuin relationaaliset 
taikka ne lauseet, joilla konstruoidaan materiaalista toimintaa (Matthiessen 2004: 600–602). 
Matthiessen kuitenkin lisää, että on alueita, joiden ilmaisemisessa esiintyy maailman kielissä 
erityisen runsasta variaatiota – sekä eri kielten välillä että saman kielen sisällä. Hän (mts. 
600) mainitsee yhtenä tällaisena alueena emootiot (ks. suomen osalta esim. Siiroinen 2001; 
japanin osalta esim. Teruya 2004). 

Emootioita sivuaa se, mitä nimitän tässä artikkelissa tuntemustilaksi. Suomessa 
tuntemustilaa voidaan ilmaista tilalauseella (mulla on kylmä), mutta myös 
mentaaliverbirakenteella mä palelen ja relationaalisilla lauserakenteilla mua paleltaa ja mä 
oon kylmissäni (ks. myös Siiroinen 2001). Pikainen katsaus lähikieliin osoittaa sekin 
variaation olemassaolon. Espanjassa ja italiassa on käytössä omistuslause (sananmukaisesti 
’minulla on kylmyys’), englannissa sekä olotilaa ilmaiseva suhdelause (I’m cold) että 
mentaalis-relationaalinen lauserakenne (I feel cold). Ruotsissa tuntemustila taas 
konstruoidaan mentaaliverbirakenteella (jag fryser). 

Toinen Matthiessenin (2004: 600) mainitsema alue, jossa ilmaisu varioi niin eri kielten 
välillä kuin yksittäiskielten sisällä, ovat meteorologiset ja muut ympäristöolosuhteisiin 
liittyvät toiminnat (ks. sääilmiölauseista maailman kielissä myös Kittilä, Kolehmainen & 
Eriksen 2010). Näihin viitataan englanninkielisessä tutkimuksessa usein myös termillä 
”ambienttilause” (ambient clause) (esim. Willett 1980; Ross & Fang-ching Teng 2005; Dryer 
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2007; ks. myös Harmanen 1998: 43, jossa on käytössä luonnonilmiölause). Ambienttilauseen 
omana lausetyyppinään nostaa esille myös Malau (2016: 55–80) Vanuatussa puhutun vurësin 
kieliopissa. Vurësissa ei ole varsinaisesti sääverbejä, vaan ambienttilause on 
nominaalilauseen (Malaun termein non-verbal clause) yksi tyyppi (esim. o wian ’sataa’, jossa 
o on artikkeli ja wian ’sade’; nonor o lō ’eilen paistoi aurinko’, jossa nonor ’eilen’ ja lō 
’aurinko’) (mts. 56). Muista nominaalilauseista ambienttilause eroaa siinä, että täydennyksiä 
ei ole: se koostuu ydin-NP:sta, jonka merkitys liittyy säähän tai muihin 
ympäristöolosuhteisiin, joskin lauseessa voi olla mukana ajan tai paikan tarkennin (mts. 55). 
Erityisen kiinnostavaa vurësin ambienttilauseessa on se, että vaikka se myönteisenä eroaa 
muodollisesti eksistentiaalilauseesta ja sijaintilauseesta (Malaun termi locational clause, 
esim. Heikki on Espanjassa) – jotka nekin edustavat omia nominaalilausetyyppejään –, 
kielteinen ambienttilause muodostetaan saman kieltopartikkelin avulla kuin kielteinen 
eksistentiaalilause ja kielteinen sijaintilause (mts. 56–57). Vurësin ambientti- ja 
eksistentiaalilauseilla on siis muukin yhteys kuin se, että molemmat ovat nominaalilauseita. 
Yhteys on myös suomen tilalauseen ja eksistentiaalilauseen välillä. Muun muassa tätä 
yhteyttä käsittelen seuraavassa alajaksossa.  

 
2.3 Suomen tilalause ja sen asettuminen lausetyyppien verkostoon 

Suomen tilalauseen perustehtävä on ilmaista paikassa, ajassa tahi kokevassa tai tuntevassa 
olennossa vallitseva tila. Niin kuin johdantojaksossa esitän, käsittelen tässä artikkelissa vain 
olla-verbillistä tilalausetta. Jaan olla-verbillisen tilalausekonstruktion kolmia ja pidän näitä 
kolmea tyyppiä saman rakenteen alatyyppeinä. Ne ovat seuraavat: 
 

alatyyppi 1: kokemustila (täällä / meillä on kivaa) 
alatyyppi 2: olosuhdetila (Etelä-Espanjassa on kuumaa; saunan edessä oli aika 
liukasta; ulkona on tuulista; teillä on taas hirveen sotkusta; eilen oli tosi kaunis ilta; 
silloin oli sota; silloin oli vuosi 1966) 
alatyyppi 3: tuntemustila (täällä on kylmä; mulla/mun on kylmä; Heikillä/Heikin on 
jano) 

 
Luokitteluni lähtee liikkeelle merkityksestä: eri alatyypeissä konstruoidaan hiukan erilainen 
tila. Merkityserot heijastuvat syntaktiseen muotoon (ks. jäljempänä olevaa taulukkoa 1). 
Tilalauseen olla-verbillisen perustyypin rakennekuvio on seuraava: 
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XP  + olla + NomP7
NOMINATIIVI/PARTITIIVI 

 
NÄYTTÄMÖADVERBIAALI:  PREDIKATIIVI: 
paikka/kokija/aika  luonnehtija/identifioija 

 
siellä/meillä/aamulla oli hauskaa (luonnehtija) 
meillä  on nälkä (identifioija) 

 
Kuvio 1. Tilalauseen rakennekuvio 

 
Verbi on aina yksikön 3. persoonassa. Kuvioon on merkitty verbiksi olla, sillä kuten jo 
sanottu, käsittelen tässä artikkelissa vain staattismerkityksistä konstruktiota, mutta 
perustyypin verbi voi olla myös tulla: tänne tuli hirveen kylmä; mulle tuli nälkä; yhtäkkiä tuli 
pimeää. Tulla-verbi kuuluu tilalauseen tilan syntymistä ilmaisevaan alatyyppiin, jota kutsun 
tilansyntylauseeksi (ks. myös ISK 2004: § 901). Kuvaan tilalauseen lopussa olevan NomP:n 
tehtävältään predikatiiviksi (samoin ISK 2004: § 900 ja Shore 2020). Predikatiivina 
toimivalla NomP:lla toisin sanoen joko luonnehditaan tilaa (Shore 2020: 212, 354) tai 
identifioidaan se.8 Identifioivaa tilalausetta käsittelen tarkemmin tuntemustila-alatyypin 
yhteydessä jaksossa 5. 

Kiintoisaa on, että tilan ilmaistaan vallitsevan jossakin paikassa tai ajassa ja sitä 
luonnehditaan jonkinlaiseksi tai se identifioidaan joksikin mutta tilaa ei eksplisiittisesti 
kielennetä: tilamerkitystä ei vastaa mikään rakenteen konstituentti. Luonnehtivassa 
predikatiivilauseessahan luonnehditaan nimenomaan yhtä osallistujaa, oliomerkityksistä 
subjekti-NP:ta, tai identifioidaan se joksikin. Tilalauseen tila tulee konstruoiduksi 
syntaktisesti koko lauseen avulla, ja juuri se onkin tilalausetyypin perustehtävä. Kyse on siis 
siitä, että tilalausekonstruktiossakin syntyy sen keskeinen merkitys ilman, että se olisi 
johdettavissa yksittäisten rakenneosasten merkityksistä (ks. Halliday [1985] 1994: 12–16; 
Leino 1993: 20–21; Goldberg 1995: 4; Määttä 2000: 498). 

Tilalauseen adverbiaalitäydennyksen tehtävä on antaa rakenteessa konstruoituvalle tilalle 
näyttämö: sen avulla tila asetetaan paikkaan tai aikaan. Tämä näyttämö tulee toisinaan 
ymmärretyksi kielenkäyttötilanteesta käsin (esim. oli todella mukavaa; on kyllä ihana ilta; 
onpas kuuma), eikä näyttämöadverbiaalin läsnäolo lauseessa ole välttämätöntä. Paikan ja ajan 
lisäksi adverbiaalitäydennys voi ilmaista myös tilan kokijaa. Kokija ilmaistaan usein samoin 
keinoin kuin paikka, adessiivilla. Se, tulkitaanko (tietynlainen) adessiivimuotoinen 
ihmisviitteinen NP kokijaksi vai paikaksi (vai voiko se saada kumman tahansa tulkinnan), 

 
7 XP viittaa mihin hyvänsä seuraavista lausekkeista: NP (Suomessa; meillä), AdvP (eilen; kotona) ja AdP 
(koulun edessä; ennen sotia). Käytän termiä nominilauseke (NomP) viittaamaan sellaiseen lausekkeeseen, jonka 
edussana voi olla mikä hyvänsä nomini. Nominilauseketta edustavat toisin sanoen niin substantiivi- kuin 
adjektiivilausekkeetkin (NP:t ja AP:t). Samoin tekee Shore (2020: 99), joka käyttää nimitystä nominaalilauseke. 
8 Shoren kuvauksessa identifioivaa tilalausetyyppiä edustaa esim. lause nyt on ilta. Kuvaus eroaa omastani mm. 
siinä, että Shore (mts. 344–347) laskee minulla on nälkä -tyyppiset lauseet omistuslauseiksi, minä puolestani 
identifioiviksi tilalauseiksi. Huomattakoon kuitenkin, että Shore (2020) nostaa monessa kohdin esiin 
kategorioiden hybridisen luonteen, niin myös minulla on nälkä -tyyppisten lauseiden yhteydessä. 
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kytkeytyy tilalauseen alatyyppiin. Kokemustila-alatyypissä (teillä oli kivaa) molemmat 
tulkinnat ovat mahdollisia, ja samoin on tuntemustila-alatyypissä (meillä on kuuma). Sen 
sijaan olosuhdetila-alatyypissä kokijatulkinta ei ole mahdollinen (teillä on kylmää; meillä on 
sotkuista). Kun viittaan jäljempänä tähän adessiivimuotoiseen ihmisviitteiseen NP:seen, 
jonka tulkinta vaihtelee alatyypeittäin, käytän termiä ihmispaikka. Se on tässä artikkelissa 
puhtaasti tekninen termi, joka helpottaa tästä ihmisviitteisestä, vaihtelevaroolisesta 
adessiivimuotoisesta NP:sta puhumista. Yhtä kaikki, kokijuus liittyy spatiaalisuuteen tässä 
yhteydessä niin, että kokevan olennon ruumis toimii psykofyysisen olotilan spatiaalisena 
näyttämönä (ks. myös Kotilainen 1999: 89–95, jossa ihminen paikkana -merkityksen 
perustyyppiä edustaa mummo kävi meillä -lauseen meillä-ilmaus). 

Tilalauseen alatyypit eroavat toisistaan ensinnäkin sen suhteen, minkä tulkinnan 
ihmisviitteinen NP, ts. ihmispaikka, voi saada, niin kuin edellä olen esittänyt. Alatyypit 
eroavat toisistaan myös predikatiivina toimivan NomP:n sijanvalinnan suhteen. Eri 
alatyyppien syntaktisen muodon ja merkityksen suhde ei ole yksiyksinen vastaavuussuhde; 
kyse on pikemminkin piirrekimpuista, joiden avulla kukin alatyyppi määrittyy. Erot on 
esitetty tiiviisti alla olevassa asetelmassa. 

 

Taulukko 1. Tilalauseen alatyyppien eroaminen toisistaan 
 predikatiivi-NomP ihmispaikan tulkinta  

 partitiivi nominatiivi spatiaalinen kokijainen  

Alatyyppi 1: kokemustila 

(teillä on hauskaa) 

●  ● ●  

Alatyyppi 2: olosuhdetila 

(teillä on sotkuista) 

●  ●   

Alatyyppi 3a: tuntemustila 

(teillä on kuuma) 

 ● ● ●  

Alatyyppi 3b: tuntemustila 

(teillä on nälkä) 

 ●  ●  

    

 
Tuntemustila-alatyyppi on jaettu asetelmassa kahtia: a-tyyppi edustaa luonnehtivaa ja b-
tyyppi identifioivaa tilalausetta. Käsittelen kaikkia alatyyppejä jäljempänä jaksoissa 3 
(kokemustila), 4 (olosuhdetila) ja 5 (tuntemustila). 

Shore (1992: 266–267) on aiemmin esittänyt sellaisen näkemyksen, että vaikka 
sääverbilliset lauseet (nyt sataa / pyryttää / myrskyää / ukkostaa jne.) ilmaisevatkin tilaa, 
nimittäin säätilaa, ne eivät edusta tilalausekonstruktiota. Hän perustelee tulkintansa sillä, että 
nyt sataa -tyyppisillä lauseilla kuvataan materiaalista maailmaa, tapahtumia (mp.). Samasta 
syystä minäkin erotan omassa kuvauksessani tilalauseesta erillisen meteorologisen 



 

147 

lausetyypin, jota edustavat juuri sääverbilliset subjektittomat lauseet (ks. myös Lauranto 
2015: 16–18).9 

Se, mitä tilalauseeseen sisällytetään ja mitä ei, on luonnollisesti määrittelykysymys. 
Lähden itse liikkeelle siitä, että tilalause on pikemminkin relationaalinen, ja meteorologinen 
lause on pikemminkin materiaalinen lausetyyppi. Niin kuin edellisessä alajaksossa esitin, 
lausetyypit muodostavat kuitenkin myös SF-kuvauksessa verkoston (ks. myös esim. 
Langacker 1987; Goldberg 2013). Hallidayn (esim. 2004: 256–259) mukaan materiaalisen ja 
relationaalisen lausetyypin väliin asettuu eksistentiaalinen lausetyyppi: toisaalta e-lauseessa 
on kyse suhteiden (nimenomaan paikkasuhteiden) ilmaisemisesta, mutta toisaalta e-lauseisiin 
voi liittyä myös tietynlaista, tosin epäintentionaaliseksi tai ainakin päämäärättömäksi 
konstruoituvaa liikettä (taivaalla lenteli lokkeja) (ks. myös Davidse 1992b). Myös sääverbit 
esiintyvät lauseissa, jotka voidaan tulkita eksistentiaalisiksi (vuorilla satoi lunta). 

Usein on niin, että eri kielenkäyttötilanteisiin tai tekstilajeihin ovat vakiintuneet eri tavat 
konstruoida maailma kielellisesti. Harmanen (1998: 42–48) onkin osoittanut, että 
sääennusteille on tyypillisempää se, että niissä käytetään meteorologista lausetyyppiä 
edustavaa sääverbillistä lausetta (esim. huomenna sataa koko maassa), kuin se, että käytössä 
olisi tilalause (esim. huomenna on sateista koko maassa). On sateista -lause edustaa omassa 
kuvauksessani olosuhdetilalausetta, ja sen merkitys juuri viittaakin toisenlaiseen 
käyttökontekstiin kuin esimerkiksi sääennustepuhe (ks. tarkemmin jaksoa 4). 

Halliday ei juuri käsittele niitä englannin lauserakenteita, jotka vastaavat suomen 
tilalausetta (it’s cold here jne.). Halliday ja Matthiessen (2014: 309–310) sivuavat kuitenkin 
aihetta, kun he käsitellevät eksistentiaalilausetta, ja toteavat, että osa meteorologisista 
prosesseista (it’s rainy -tyyppiset) asettuvat pikemminkin relationaalisten prosessien 
joukkoon. Prosessityyppiluokat kuvataan SF-teoriassa joka tapauksessa rajoiltaan hämäriksi 
(Halliday [1985] 1994: 107), ja niinpä on houkuttelevaa asettaa suomen tilalausekin 
hämärälle rajamaalle, jonka toisella puolen ovat eksistentiaali- ja omistuslause ja toisella 
puolen relationaaliset lausetyypit. 

Samaan tapaan kuin luonnehtiva predikatiivilause Irja on kiva ilmaisee Irja-olion ja 
kivuusluokan välisen suhteen (ks. esim. Halliday 2004: 213–214; myös Shore 2020: 320), 
myös Alhoilla oli siistiä -tilalauseessa konstruoidaan suhde Alhoilla havaitun tilan ja 
siistiyden luokan välille, ja siksi lauseen voi nähdä edustavan relationaalista tyyppiä. 
Toisaalta tilalauseelle on yhteistä eksistentiaalilauseen kanssa se, että kummassakin 
tyypillisesti asetetaan jotakin johonkin paikkaan: eksistentiaalilauseessa NP:na toteutuva olio 
ja tilalauseessa konstituenttina toteutumaton tila. Tilalause on todellakin rajamaakategoria, 
mutta se on kategoria siinä missä muutkin, Hallidayn (2004: 171) sanoin (lihavointi on 
minun): ”[w]e also find further categories located at the – – boundaries – –; not so clearly set 

 
9 Termi on Shoren (1992: 266–267). Hän viittaa samaan englanninkielisellä termillä meteorological process 
type. Sääverbejä on suomessa itse asiassa melko paljon. Lisäksi meteorologisessa lausetyypissä käytetään 
verbejä, jotka tulkitaan meteorologista prosessia ilmaiseviksi vain sen takia, että niitä on käytetty tässä 
lausekonstruktiossa (esim. oli harmaata ja alkoi tiputella) (vrt. funktionaaliseen konstruktiokäsitykseen). Tätä 
käsittelee Kolehmainen (2010: 9–10) tarkemmin (edellinen esimerkki on Kolehmaiselta). 
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apart, but nevertheless recognizable in the grammar as intermediate between the different 
pairs – sharing some features of each, and thus acquiring a character of their own.” 

 
3 Kokemustila 
Tilalauseen kokemustila-alatyypin rakennekuvio on seuraava: 
 

XP  + olla + APPARTITIIVI 
 

NÄYTTÄMÖADVERBIAALI:  PREDIKATIIVI: 
paikka/kokija/aika  luonnehtija 
 
siellä/meillä/aamulla oli tosi hauskaa 
 

Kuvio 2. Kokemustila-alatyypin rakennekuvio 
 
Predikatiivina toimiva AP luonnehtii konstruoitavaa tilaa. Olen nimennyt alatyypin 
kokemustilaksi siksi, että luonnehtivan AP:n ytimessä on asenneadjektiivi (esim. ISK 2004: § 
584, 605; Shore 2020: 67), joka on merkitykseltään arvottava ja kantaa ottava.10 
Kokemustilalauseita käytetäänkin evaluointiin. Evaluointi on luonnollisesti puhuja-
kirjoittajan toimintaa, mutta evaluointiin käytettävät asenneadjektiivit ovat merkitykseltään 
sellaisia, että niillä kuvataan puhujan suhtautumista, tyypillisesti siis henkisiä tunnetiloja, ei 
havainnoitavaa, ensisijaisesti näkö-, kuulo-, tunto-, maku- tai hajuaistein aistittavaa 
maailmaa. Vaikka asenneadjektiivit (kiva, mukava, hauska, tylsä, ikävä, tyhmä jne.) tahollaan 
ja havainnoitavaa ominaisuutta ilmaisevat adjektiivit (sotkuinen, siisti, aurinkoinen, sateinen, 
vetinen jne.) omalla tahollaan erottuvat toisistaan omiksi merkitysryhmikseen, ne 
muodostavat ”subjektiivisen arvion ja objektiivisen asteikollisuuden suhteen jatkumon” (ISK 
2004: § 605). (Ks. erosta myös seuraavaa jaksoa 4.) 

Kokemustila on siis perusluonteeltaan sellainen, että sen yhteydessä nousee luontaisesti 
korosteiseksi myös kokijuus: asenneadjektiivilla kuvailtu henkinen tila on aina jonkun 
omakohtaisesti kokema. Siksi kokemustila-alatyypissä on kokija aina läsnä, joko 
eksplisiittisesti konstituenttina ilmaistuna tai implisiittisesti lauseeseen tulkittuna. 
Implisiittisellä kokijuudella tarkoitan sitä, että kokija voidaan aina haluttaessa tarkentaa, 
eksplisiittistää, ts. ilmaista lauseessa omana adessiivimuotoisena NP:naan (oliks siel kivaa? 
=> mulla oli mut muista en tiiä). Kokemustilan yhteydessä on niin ikään luontevaa tulkita 
ihmispaikka tilan kokijaksi (teillä oli hauskaa ’te koitte hauskoja hetkiä’), vaikka 
spatiaalinenkin tulkinta on sinänsä mahdollinen (’teidän luonanne oli hauskaa’, jolloin 

 
10 Kokemustila-alatyyppi siellä oli kivaa muistuttaa oli kiva(a) käydä leffassa- tai oli kiva(a) että säkin 
tulit -rakennetta, jossa luonnehdintaa seuraa joko infinitiivirakenne tai että-lause ja joka on perinteisesti 
analysoitu predikatiivilauserakenteeksi. Kokemustila-alatyypissä esiintyvä AP on kuitenkin vaihteluttomasti 
partitiivissa. Kyseessä ovat eri konstruktiot, vaikka kumpaankin asenne-AP:n avulla tehty luonnehdinta. 
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implisiittinen kokija voi olla esim. puhuja ja puhujan piiri11). Samassa lauseessa voidaan 
ilmaista – ja usein ilmaistaankin – sekä paikka että kokija: meil oli siel tosi kivaa. Silloin 
kokijaa ilmaiseva lauseke, ihmispaikka, asettuu tavallisesti verbinetiseen asemaan ja paikkaa 
ilmaiseva adverbiaalilauseke muualle.12 

Tässä alatyypissä on käytössä lukuisa joukko asennetta ilmaisevia adjektiiveja. Tein 
Kielipankin Suomi24-aineistosta haun, johon valitsin neljä positiivismerkityksistä (hauska, 
ihana, kiva ja mukava) ja neljä negatiivismerkityksistä adjektiivia (ikävä, kamala, tyhmä ja 
tylsä), joilla kaikilla on iso käyttöfrekvenssi. Edellä mainitut adjektiivit toimivat toisin sanoen 
haussani tilalauseen predikatiiveina, ihmispaikoiksi määritin NP:t, jotka muodostuvat 
persoonapronomineista (mukaan luettuna puhekielinen se/ne-pronomini). Haun lauseet ovat 
siis muotoa meillä on/oli hauskaa. Tulokset olen koonnut alla olevaan taulukkoon 2.13 
 

Taulukko 2. Valittujen adjektiivien jakauma erikokijaisissa kokemustilalauseissa 
 
YKSIKKÖ/MONIKKO 

YKSIKKÖ MONIKKO 

IHMISPAIKKA minulla/ 
mulla 

sinulla/ 
sulla 

hänellä/ 
sillä 

meillä teillä heillä/niillä 

ADJEKTIIVIN MERKITYS 
POS/NEG 

POS NEG POS NEG POS NEG POS NEG POS NEG POS NEG 

KOKIJA IHM/ELÄIN I I I I I E I E I I I E I I E I E 
hauska (50) 6  8  4 3  21  2 114  4 1  
ihana (7) 1  0  0  5  1  0  
kiva (20) 3  3  1 0  10  2  0 1  
mukava (3) 0  0  0  3  0  0  
ikävä (2)  0  0  1 0  0  0  0 1 
kamala (0)  0  0  0  0  0  0 
tyhmä (0)  0  0  0  0  0  0 
tylsä (18)  5  0  1 6  0  0  1 5 
 
YHTEENSÄ 10 5 11 0 5 3 2 6 39 0 5 1 0 4 2 1 6 
YHTEENSÄ 15 11 16 39 6 13 
YHTEENSÄ 42 58 
YHTEENSÄ 100 

  

 
11 Viittaan termillä (puhujan tai kuulijan) piiri siihen ryhmään, jonka puhuja-käsitteistäjä lukee mukaan koetun 
tilan kokijoiksi (ja johon hän monikon 1. ja 2. persoonan pronomineilla (meillä ja teillä) toisinaan 
eksplisiittisesti viittaa). 
12 Kun ihmispaikkana on adessiivimuotoinen yksikön persoonapronomini (minulla, sinulla, hänellä/sillä oli 
hauskaa), spatiaalinen tulkinta ei ole mahdollinen, koska yksiköllisiä persoonapronomineja ei käytetä 
paikkamerkityksessä samaan tapaan kuin monikollisia. (Luen puhekielen se-pronominin 
persoonapronomineihin. Se on tosin luonteeltaan kaksikasvoinen. Ks. Shore 2020.) 
13 Haku on melko karkea, ja siitä syystä siitä saa vain suuntaa antavan kuvan. Haku ei tuota esim. niitä lauseita, 
joissa predikatiivina toimivassa AP:ssa on intensiteettimäärite. Siinä ei ole otettu huomioon myöskään eri 
sanajärjestysvariaatioita. Mukaan on otettu preesens ja imperfekti, mutta ei kieltomuotoja. Tarkastelen tässä 
100:aa ensimmäistä osumaa. 
14 Teillä oli hauskaa -tyyppisen lauseen kokijana on tässä ihminen lemmikkeineen. 
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Tämän aineiston valossa voidaan todeta seuraava: 
 

• Taulukon 1 vasemmanpuoleisimman sarakkeen adjektiivien jäljessä on sulkeisiin 
merkitty luku. Se viittaa kunkin adjektiivin esiintymien yhteismäärään 100 
osuman aineistossani. Kokemustila-alatyyppiä käytetään erityisesti positiivisten 
kokemustilojen ilmaisemiseen (80/100). 

 
• Meillä on hauskaa/ihanaa/kivaa/mukavaa -tyyppisiä lauseita, joissa kokijana on 

puhujan piiri ja joiden predikatiivina toimiva AP on positiivismerkityksinen, on 
39/100. Kokemustilalauseen yksi tärkeä tehtävä on kollektiivisen (puhujan piiriin 
liittyvän) positiivisen tilan ilmaiseminen.  

 
• Vaikka meillä on hauskaa/ihanaa/kivaa/mukavaa -tyyppisten lauseiden 

ihmispaikka on täysin mahdollista tulkita spatiaalisesti, tässä 100 ensi osuman 
aineistossa kaikki ihmispaikat saavat kokijatulkinnan. Se johtunee ainakin osittain 
kielenkäyttötilanteesta ja topiikeista. On odotuksenmukaista, että kahden 
ystävyksen välisessä arkikeskustelussa, jossa keskustelukumppanit tuntevat 
toisensa hyvin ja jossa he ottavat kielellisesti osaa toistensa arkielämiin – 
kommentoivat esimerkiksi toistensa luona kyläilyä – esiintyy enemmän myös 
sellaisia lauseita kuin teillä on aina kivaa, joissa ihmispaikka saa nimenomaan 
spatiaalisen tulkinnan. 

 
• Hakuun valittujen adjektiivien käyttöfrekvenssi kokemustilalauseessa vaihtelee 

huomattavasti. Hauska (50/100) ja kiva (20/100) ovat suosituimmat 
positiivismerkityksiset ja tylsä (18/100) on suosituin negatiivismerkityksinen 
adjektiivi. Intuitiivisesti täysin mahdollisilta tuntuvat kamala ja tyhmä eivät 
esiinny tässä 100 ensi osuman aineistossa kertaakaan.  

 
• Negatiivissävyiset tilankuvaukset keskittyvät tässä aineistossa yksikön 1. 

persoonaan ja 3. persooniin, ja toisaalta 3. persoonien tapauksissa kokijana on 
usein eläin. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, että niiden perusteella ei voi sanoa 
mitään varmaa.  

 
Koska kolmaspersoonaisista kokijoista on taulukossa 1 kootun haun perusteella vaikea sanoa 
mitään, tein erillisen haun, jossa haun kohteena olivat vain negatiivismerkityksiset adjektiivit 
tylsä, kamala, ikävä ja tyhmä. Haku on tyyppiä X:llä on/oli tylsää/kamalaa/ikävää/tyhmää, 
jossa X voi olla mitä persoonaa hyvänsä edustava persoonapronomini (ks. taulukkoa 3). 
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Taulukko 3. Negatiivismerkityksisten adjektiivien jakauma erikokijaisissa 
kokemustilalauseissa 

Kokija Kokijan persoona tylsä ikävä kamala tyhmä 

 
 
 

IHMINEN 

Y1P (minulla, mulla) 28 0 0 0 

Y2P (sinulla, sulla) 12 0 0 0 

Y3P (hänellä, sillä) 9 1 0 0 

M1P (meillä) 2 0 0 0 

M2P (teillä) 1 0 0 0 

M3P (heillä, niillä) 9 0 0 0 

YHTEENSÄ (62) 61 1 0 0 

 
 
 

ELÄIN 

Y1P (minulla, mulla) 115 0 0 0 

Y2P (sinulla, sulla) 0 0 0 0 

Y3P (hänellä, sillä) 29 0 0 0 

M1P (meillä) 0 0 0 0 

M2P (teillä) 0 0 0 0 

M3P (heillä, niillä) 7 1 0 0 

YHTEENSÄ (38) 37 1 0 0 

 
Taulukossa 3 esitellyn haun tulos antaa selvemmän tuloksen negatiivismerkityksisten 
adjektiivien jakaumasta toisaalta ihmis- ja eläinkokijaisen kokemustilalauseen suhteen ja 
toisaalta eri persoonia edustavien kokijoiden suhteen. Kun kokemustilalauseessa 
luonnehditaan tila negatiiviseksi, tilan kokijana on usein eläinyksilö tai -lauma (38/100). 
Eläinkokijaiset kokemustilalauseet ovat usein tulkintoja eläimen oudosta käytöksestä joko 
neuvonhaku- (ks. esim. 1) tahi neuvonanto- tai selitystilanteessa (ks. esim. 2 ja 3). Eläinten 
käytökseen ja hoitoon haetaan ohjeita usein juuri verkossa. 

 
(1) Onko se merkki siittä että sillä on tylsää vai leikkiikö se vain. Pliis vastatkaa. 

Haluan tietää! (S24) 
(2) Kanisi epäilemättä meluaa, koska sillä on tylsää. (S24) 
(3) Rotat voivat jyrsiä häkin kaltereita, jos niillä on tylsää. (S24) 

 
Ihminen ei tee lajikumppaniyksilöstä kokemustilan kokijaa – olipa tila sitten negatiivinen tai 
positiivinen – yhtä helposti kuin eläimestä. Se näkyy sekä taulukosta 1 että taulukosta 2. 
Negatiivisen kokemustilan kokija lajikumppanista tehdään usein samasta syystä kuin 
eläimestä siinä mielessä, että puheena on jollain tasolla ongelma, johon etsitään ratkaisua (ks. 
esim. 4 ja 5). 

 
15 Tässä on kysymys siitä, että puhuja-kirjoittaja tulkitsee lemmikkinsä kommunikaatiota: Vikinä taas tarkottaa 
”huomaa minut” tai ”mulla on tylsää” …riippuu sävystä (S24).  
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(4) Mut jos sulla on tylsää (tai tylsä kämppis joskus) ni voit kirjotella mulle :). 

(S24) 
(5) En tiedä enää miten edetä kun tuntuu että hänellä on tylsää minun seurassani… 

(S24) 
 

Huomattavaa on, että monikolliset kokijat ovat harvinaisia silloin, kun kokemustila on 
negatiivinen. Se korreloi kauniisti sen kanssa, minkä nostan esiin taulukon 1 yhteydessä: 
rakennetyyppiä käytetään paljolti kollektiivikokijaisen positiivisen kokemustilan 
konstruoimiseen (meillä oli hauskaa). Itsestään ihminen tuntuu kuitenkin tekevän 
negatiivisen kokemustilan kokijan useammin kuin puhuteltavasta tai jostakusta tilanteeseen 
osallistumattomasta (kokijana Y1P 28/100). Sekin selittyy ainakin osin kielenkäyttö-
tilanteesta: osallistujat selittävät usein osallistumistaan keskusteluun tylsyyden kokemuksella 
(ks. esim. 6). Minä-kokijainen kokemustilalause esiintyy monesti muissakin sellaisissa 
kohdissa, joissa puhuja kertoo omasta, yleensä arveluttavasta, toiminnastaan, jota hän pitää 
tarpeellisena selittää (ks. esim. 7 ja 8).  

 
(6) Tää on kyllä aika turha juttu, mut mulla on tylsää ja piti saada taas itteni 

kuuluviin. (S24) 
(7) Mäkin tykkään tehdä paperilintuja, mä teen niitä melkein aina koulussa, kun 

mulla on tylsää. (S24) 
(8) Anteeks tää tökkö galluppi, mutta mulla on tylsää. (S24) 

 
Niin kuin totesin tämän jakson alussa, kokemustilalla on luonteensa vuoksi aina kokija, 

mutta se voi olla lauseessa ilmi panematon, implisiittinen. Taulukko 4 kuvaa 
implisiittiskokijaisia kokemustilalauseita. Haussa on käytetty samoja adjektiiveja kuin 
aiemmin, ja haku oli muotoa siellä/täällä/tuolla on/oli X:ää. 
 

Taulukko 4. Implisiittiskokijaisten kokemustilalauseiden adjektiivit 
hauska 21 ikävä 0 

ihana 8 kamala 5 

kiva 27 tyhmä 0 

mukava 19 tylsä 20 

YHTEENSÄ 75 YHTEENSÄ 25 

 
Kiintoisaa on se, että vaikka meillä on hauskaa -rakenteessa nimenomaan hauska-adjektiivi 
tuntuu dominoivan, implisiittiskokijaisessa rakenteessa positiivismerkityksisten adjektiivien 
jakauma on tasaisempi ja suosituin (tässä pienessä ja karkeasti muodostetussa aineistoissa) on 
kiva eikä hauska: meillä on hauskaa mutta toisaalta siellä oli kivaa. 
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Taulukossa 3 esittämäni viittaa samaan kuin se, mitä esitän taulukon 1 yhteydessä: 
kokemustilalausetta käytetään useammin positiivismerkityksisen (75/100) kuin 
negatiivismerkityksisen kokemustilan (25/100) konstruoimiseen. Tässä yhteydessä on 
kiinnostavaa tarkastella implisiittiskokijaisten lauseiden kokijatulkintoja (ks. esim. 9 ja 10). 
 

(9) Itselläni on pelkästään hyviä kokemuksia näyttelyistä, siellä on mukavaa, näkee 
tuttuja ja tuttuja kissoja. (S24) 

(10) Suomesta pääsee pois, jos täällä on kamalaa. (S24)  
 
Esimerkissä 9 siellä on mukavaa -lauseen kokijaksi voidaan tulkita puhuja, sillä juuri edellä 
hän tekee itsestään omistuslauseen omistajan puhuessaan näyttelykokemuksistaan. Esimerkin 
10 lausekompleksi puolestaan sisältyy reaktiiviseen vuoroon, joka on osa ulkomailla ja 
Suomessa opiskelemisen haittoja ja hyviä puolia käsittelevää keskusteluketjua. Tässä on 
käsittääkseni kysymys siitä, että vaikka avoimen persoonan lauseen toimijaksi tulee usein 
tulkituksi myös puhuja itse (ks. Helasvuo & Laitinen 2006: 173–207; Laitinen 2006: 209–
231), lauseen Suomesta pääsee pois toimijan tulkinta on pikemminkin vastaanottaja ja hänen 
kanssaan samaa mieltä olevat. Niinpä on luontevaa tulkita seuraavan kokemustilalauseenkin 
kokija samalla tavalla. 

Implisiittiskokijaisen kokemustilalauseen kokijatulkinta on usein kollektiivinen, kokijaksi 
tulkitaan puhujan tai kuulijan piiri (taikka tulkinta on geneerinen) (ks. esim. 11). 
 

(11) Jos sää sanot et siellä on hauskaa ni uskon sua!!!! mää mailaan sit sulle ku tuun 
sieltä mut siihen kestää aika kauan… (S24) 

 
Esimerkin 11 kokemustilalausetta ei voi käsittääkseni tulkita niin, että sen kokija olisi 
pelkästään se puhuteltava, johon puhuja-kirjoittaja viittaa. Kokija on pikemminkin se 
kollektiivi, joka on ollut puhuteltavan kanssa samaan aikaan kokemassa sitä tilaa, josta 
puhutaan. Tämä on tavallista implisiittiskokijaisten kokemustilalauseiden yhteydessä. Tätä 
kautta tämä eksplisiittiskokijaton tyyppi myös yhdistyy edellä taulukon 1 yhteydessä 
esittämääni: kokemustilalauseen keskeinen käyttö vaikuttaa olevan kollektiivikokijaisen (ja 
samalla myös positiivisen) tilan ilmaiseminen. 

Kokemustilalauseen predikatiivina toimiva AP on vaihteluttomasti partitiivissa. Tämä 
seikka yhdistää alatyypin niihin predikatiivilauseisiin, joissa subjektitarkoite on 
merkitykseltään jaollinen ja luonnehtijana toimii AP. Jaollisia olioita ovat merkitykseltään 
myös monet verbaalinominijohdokset (esim. tähtien katselu on kivaa). Huumo (2007) kytkee 
tähtien katselu -tyyppiset toimintamerkityksiset NP:t jaollismerkityksisiin substantiiveihin 
niiden ajallisen ulottuvuuden ja prosessuaalisen vaiheittaisuuden kautta. Juuri tässä on kytkös 
tilalauseen kokemustila-alatyypin ja predikatiivilauseen välillä: tilan luonnehdinta ei ole 
kaukana toiminnan luonnehdinnasta. Samankaltaisuus näkyy tilalauseen predikatiivina 
toimivan AP:n ja toimintaoliomerkityksistä subjektitarkoitetta luonnehtivan predikatiivi-
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lauseen AP-predikatiivin leksikaalis-kieliopillisena samanlaisuutena, partitiivimuotoisena 
adjektiivilausekkeena. 

 
4 Olosuhdetila 
Tilalauseen olosuhdetila-alatyypin rakennekuvio on seuraava16:  
 

XP   + olla +  APPARTITIIVI 
 
NÄYTTÄMÖADVERBIAALI:   PREDIKATIIVI: 
paikka/aika    luonnehtija 
 
siellä/teillä  oli  hirveen sotkusta 
Etelä-Espanjassa  on elokuussa  kuumaa 
tällä viikolla  on ollu  aika liukasta 

 
Kuvio 3. Olosuhdetila-alatyypin rakennekuvio 

 
AP:llisessa olosuhdetila-alatyypissä ilmaistaan (1) ilmasto-olosuhteita, (2) sää-, keli- ja muita 
luonnonolosuhteita sekä lämpötilaa (on kuumaa, kylmää, lämmintä, viileää, koleaa 
(lämpötila); tuulista, aurinkoista, pilvistä, sateista, poutaista, lauhaa jne. (sääolosuhteet); 
liukasta, loskaista, tyyntä jne. (keli- ja vesiolosuhteet), (3) edellisiin rinnastuvia fyysis-
materiaalisia olosuhteita (on pimeää, valoisaa, hiljaista, meluisaa jne.) sekä (4) muita 
ympäristö- ja tilanneolosuhteita (on sotkuista, siistiä, kodikasta, viihtyisää, kaunista, 
rauhallista, rauhatonta, vaarallista, turvallista, tyylikästä jne.). 

Luonnehtivan predikatiivin tehtävään hakeutuvat tässä alatyypissä sellaiset AP:t, joiden 
ytimenä on havainnoitavaa ominaisuutta ilmaiseva, kuvaileva adjektiivi (ISK 2004: § 605). 
Ero kokemustila-alatyypin asenneadjektiiveihin ei ole aina täysin selvä, ja ISK:ssa (mp.) 
näiden adjektiivien merkitys kuvataankin jatkumona, jossa toiseen ääripäähän asettuu 
subjektiivinen arvio ja toiseen objektiivisesti havainnoitava ominaisuus (ks. myös alajaksoa 
3). Subjektiivisuus ja objektiivisuus ovat kuitenkin adjektiivimerkitysten yhteydessä hiukan 
hankalia käsitteitä, sillä olosuhdetila-alatyypin näkökulmasta jatkumon objektiiviseen päähän 
asettuu myös sellainen adjektiivi kuin kaunis (Saimaalla on todella kaunista). 
Havainnoitavuudessa on kyllä usein kyse siitä, että kuvailtava ominaisuus on 
luonnehdittavissa objektiivisemmaksi, mutta ensisijaista on kuitenkin se, että havaintoon voi 
päästä fyysisen maailman tarkastelun kautta. Olosuhdetila-alatyyppiin hakeutuvat adjektiivit 
ilmaisevat tyypillisesti aistein havainnoitavaa ominaisuutta.17 

 
16 Niin kuin jo sanottu, en käsittele tässä artikkelissa tilan rajallisuuden vuoksi NP:llistä tyyppiä, esim. nyt taitaa 
olla jo talvi, silloin oli sota, oli vuosi 1966. 
17 Jako asennetta ja havaittavaa ominaisuutta ilmaiseviin adjektiiveihin ei ole tietenkään selvärajainen. Toiset 
adjektiivit voidaan tulkita – tilanteesta riippuen – kummallakin tavalla, esim. mukava: siel oli tosi mukavaa, me 
syötiin ja laulettiin (asenne); täs tuolissa on tosi mukava istua (tuntoon perustuva havainto). (Huomattakoon, 
että jälkimmäinen rakenne ei edusta tässä artikkelissa käsittelemiäni tilalausetyyppejä.) Alustavan aineistohaun 
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Ratkaisevaa tässä yhteydessä on se, mitä lauseilla tehdään: kokemustilalauseella puhuja-
kirjoittaja evaluoi vallitsevaa tai vallinnutta henkistä tunnetilaa tai vaikutelmaa tilanteesta, 
kun taas olosuhdetilalauseella pyritään nostamaan esiin tilasta sellaisia ominaisuuksia, jotka 
ovat kaikkien havainnoitavissa. Olosuhdetila-alatyypissä tila konstruoidaan pikemminkin 
yleiseksi olosuhteeksi, jonka yhteydessä kokijuus ei erityisesti korostu. Siitä syystä myös 
ihmispaikka tulkitaan todellakin paikaksi; sen kokijatulkinta on mahdoton: teillä on hirveen 
kaunista -lauseen ihmispaikka teillä voi saada vain spatiaalisen tulkinnan (vrt. 
kokemustilatyyppiin teillä oli taas hauskaa, jonka ihmispaikalla on kaksi tulkintaa). Samasta 
syystä yksikölliset persoonapronominit eivät sovi olosuhdetilalauseessa ihmispaikaksi: niiden 
tulkinta ei ole (ainakaan tavallisesti) spatiaalinen (*sulla on kaunista mutta sulla on näemmä 
kivaa). 

Kuten jaksossa 2 kävi ilmi, pidän meteorologista lausetyyppiä, jonka ytimessä on fyysis-
materiaalista toimintaa ilmaiseva sääverbi (siel tuulee niin et tukka lähtee), omana 
lausetyyppinään, joka kyllä kytkeytyy tilalauseeseen mm. staattisen tilamerkityksensä 
merkityksensä kautta. Meteorologinen lausetyyppi sopii mainiosti juuri sääennustegenreen 
(Harmanen 1998), sillä sääennusteissa viitataan tyypillisesti puhehetken aikaisiin tai tuleviin 
konkreettisiin tilanteisiin ja materiaalisiin tapahtumiin. Sääolosuhteita luonnehtivalle 
tilalauseelle on puolestaan ominaista se, että sillä kuvataan esimerkiksi jonkin ajanjakson, 
vuoden- tai vuorokaudenajan tyypillistä säätä. Se ei ole tietenkään yllättävää, sillä kyseessä 
on nimenomaan tilan luonnehdinta (ks. esim. 12–15). 
 

(12) Siellä voi olla toki hyvinkin tuulista ajoittain talvella, mutta itse en ole niitä 
joutunut kokemaan. (S24) 

(13) PhanThietissä oli poutaista joulusta lähtien ja Saigonissa uuden vuoden 
jälkeen. (S24)  

(14) Miinusta oli talvikausi siellä, kun ei ollut töitä eli ei myös paljon rahaakaan, oli 
kylmää ja sateista ja paikalliset miehet hulluja kun ei ollut turisteja... (S24) 

(15) Ihmiset aivan ihania, luonto todella kaunis ja ilmat oli mahtavat -> joka päivä 
tosi kuumaa ja aurinkoista! (S24) 

 
Esimerkeissä 12–15 on jokaisessa kysymys siitä, että jonkin paikan sääolosuhteista jonakin 
tiettynä ajanjaksona tehdään ikään kuin yleistys.18 Puhuja on kaikissa edellä olevissa 
esimerkeissä yleistyksen tekijä. Hän ei kuitenkaan kerro omista tuntemuksistaan – vaikka toki 
hän voisi niitäkin kommentoida, sillä hän lienee olosuhteiden havainnoija –, vaan hän tuo 
säätilaolosuhteet keskusteluun yleisinä, kenen tahansa havainnoitavissa olevina faktoina. 

 
perusteella mukava-adjektiivin käyttö tilalauseessa nimenomaan tuntoon perustuvan mukavuushavainnon 
merkityksessä vaikuttaa sangen harvinaiselta: niitten välissä oli tosi mukavaa -tyyppinen lause saa luontevasti 
nimenomaan kokemustilatulkinnan. Suomessa on myös adjektiivi mukavan tuntuinen, jossa mukavuuden 
tuntohavaintolähtöisyys spesifioidaan. 
18 Osa olosuhdetila-alatyypin adjektiiveista, eritoten lämpötilaa kuvaavat kuuma, kylmä ja lämmin mutta myös 
muutama muu, esiintyy tilalauseessa myös nominatiivimuotoisina (täällä on kuuma/kylmä) (vrt. esimerkkeihin 
14 ja 15). Kyseessä on tuntemustila-alatyyppi, jota käsittelen vasta seuraavassa jaksossa 5. 
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Edellä sanottu pätee siis myös esimerkkeihin 14 ja 15, joissa lämpötilaolosuhteisiin viitataan 
juuri näin (ks. lämpötilaolosuhteista jäljempää myös esim. 22–27). 

Keliolosuhteita luonnehtivat tilalauseet (esim. 16 ja 17) ovat samantyyppisiä. Esimerkissä 
16 konstruoidaan tyypillinen sää eteläsuomalaiselle talvelle. Vaikka aina ei viitattaisikaan 
jonkin tietyn ajanjakson tyypillisiin keliolosuhteisiin, usein puheena on kuitenkin kyse 
pitemmästä jaksosta (esim. 17). 

 
(16) Ainakin täällä Etelä-Suomessa myös talvella on niin räntäistä ja loskaista, että 

kurahousuille löytyy käyttöä melkeimpä ympäri vuoden piha- ja lumitöissä. 
(S24)  

(17) Ei ole niin loskaista ja liukasta kokoajan, kun on tulee reilusti lunta ja pakastaa 
välillä. (S24) 

 
Esimerkkien 18 ja 19 tilalauseet liittyvät fyysis-materiaalisiin olosuhteisiin, jotka ovat lähellä 
sääolosuhteita. Esimerkeissä 20 ja 21 taas luonnehditaan yleisiä ympäristö- ja 
tilanneolosuhteita.  

 
(18) Onko se jotenkin sporttisen näköistä, kun kävellään heijastimet esillä, vaikka ei 

ole edes pimeää. (S24) 
(19) Kotitalon pihalla on kuitenkin ollut hiljaista viime päivinä. (S24) 
(20) Kaduilla on turvallista - todella erilaista kuin Amsterdamissa. (S24) 
(21) Luulisi sen jälkeen olevan labrassa avaraa ja viihtyisää. (S24) 

 
Ilmasto- ja sääolosuhteet eivät poikkea toisistaan fyysisesti vaan ilmaston ja sään ero on 

pikemminkin ajallisessa näkökulmassa ja abstraktion tasossa. Suomessa ei olekaan 
adjektiiveja, jotka kuvaisivat vain ja ainoastaan ilmastoa, vaan sitä luonnehditaan osin samoin 
adjektiivein kuin säätä (esim. lauha). Lisäksi ilmasto-olosuhteita kuvattaessa kiinnitetään 
hyvin usein huomio lämpötilaan ja niitä luonnehditaan siis myös lämpötila-adjektiivein 
(erityisesti kuuma ja kylmä) (ks. esim. 22–24). Esimerkissä 22 puhutaan eksplisiittisesti 
ilmastosta, esimerkeissä 23 ja 24 käsitellään niin ikään ilmasto-olosuhteita, joskaan ilmastoa 
ei ole mainittu. 
 

(22) Ilmasto on ihana, lämpötila ei juuri koskaan ole yli 25 astetta, tosin yöllä voi 
olla kylmää, jopa pakkasta. (BRYO) 

(23) Hän tiesi Suomesta kolme asiaa: siellä oli kylmää ja paljon metsiä ja Safari-
rallin voittaja oli Juha Kankkunen. (AAKUSTI) 

(24) Sitäpaitsi eihän talojen tarvitse olla niin hyvin rakennettuja jos on kuumaa koko 
ajan, eikä ruokaa tarvitse niin monen mutkan kautta tuottaa jos on vehmas seutu 
ja luonnosta saa kaiken. (S24) 

 
Ilmastosta puhuttaessa ei ole merkityksellistä, onko puhujalla itsellään kokemusta siitä vai ei. 
Ilmastopuhe on siinä mielessä perusluonteeltaan objektiivista. Kysymys ei ole siitä, ettei se 
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voisi perustua puhujan subjektiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin. Olennaista on se, että 
puhuja konstruoi puheensa objektiivisluonteiseksi ilmastopuheeksi. Esimerkkien 22–24 
puhujat tuovat siis lämpötilan luonnehdinnan keskusteluun nimenomaan ilmastopiirteenä. Se 
heijastuu predikatiivina toimivaan AP:seen partitiivimuotoisuutena (vrt. nominatiivillisiksi 
muunnettuihin lauseisiin yöllä voi olla kylmä (22); siellä oli kylmä (23); jos on kuuma koko 
ajan (24)). 

Olosuhdetilalauseessa käytettävät partitiivimuotoiset lämpötila-adjektiivit kylmä ja kuuma 
eivät kuitenkaan liity pelkästään ilmastotilan luonnehdintaan. Niitä voidaan käyttää myös 
jonkin ajanjakson lämpötilan luonnehdintaan (esim. 25), vuodenajan lämpötilan 
luonnehdintaan (esim. 26) ja jonkin paikan tyypillisen lämpötilan luonnehdintaan (esim. 27). 

 
(25) farkut ja kauluspaita jos on kylmää tai sitten farkut / reisitaskuhousut / 

maastopökät ja timmi hihaton paita. (S24) 
(26) Tyyppivikana on ohjaustehostimen pumppu, eli se vuotaa ainakin useissa 

autoissa kesällä kun on kuumaa, talvella oireita on vaikeampi huomata. (S24) 
(27) Vanhempien välissä on kuumaa ja ahdasta. (S24) 

 
Samoin kuin kokemustilalauseen myös olosuhdetilalauseen predikatiivina toimiva AP on 
vaihteluttomasti partitiivissa. Myös olosuhdetilalause kytkeytyy tässä suhteessa 
predikatiivilauseeseen, ja syy on sama: tilan luonnehdinta muistuttaa jaollisten olioiden, 
eritoten toimintamerkityksisten nominaalistusten (tähtien katselu on kivaa), luonnehdintaa. 

Vaikka sekä kokemustilalauseen että olosuhdetilalauseen predikatiivi-AP:t ovat 
kumpainenkin aina partitiivissa, nämä tilalauseen kaksi alatyyppiä eroavat toisistaan kokijan 
ilmaisemisen ja sen tulkinnan suhteen. Kokemustilalauseissa on aina kokija, olipa se sitten 
implisiittinen tai eksplisiittinen. Olosuhdetilalauseilla taas konstruoidaan kokijattomia 
tilaluonnehdintoja, ja niinpä ihmispaikkakin tulkitaan niissä välttämättä spatiaalisesti. Puhuja 
voi toki olosuhdetilalauseissakin ilmaista oman tai jonkun muun kannan, mutta kysymys ei 
ole kokijuudesta vaan modaalisuuteen kytkeytyvästä mielipiteen ilmaisusta (esim. 28).  

 
(28) Ainakin Ääliksen mielestä silloin oli oikeasti kylmää. (S24) 

 
Tilalause edustaa merkitykseltään representatiivisia lausetyyppejä, ja niin ollen modaaliset tai 
modaalisuutta lähellä olevat ilmaukset eivät voi toimia sen täydennyksinä. Mielipiteen 
ilmauksessa onkin aina puhujan muotoilema näkökulma, joka ei liity välttämättä kokijuuteen 
millään tavoin. Esimerkissä 28 puhutaan toukokuun säästä ja ilmastonmuutoksesta. Lause 
edustaa selvästi tilalauseen olosuhdetila-alatyyppiä, jossa kokijuudella ei ole sijaa, mutta siitä 
huolimatta puhuja on liittänyt lauseeseen mielipiteen ilmauksen. 

Tässä jaksossa olen käsitellyt tilalauseen alatyyppiä, jossa kokijuus ei ole oleellinen piirre. 
Seuraavassa jaksossa 5 on käsitteillä alatyyppi, jota kutsun tuntemustilalauseeksi. Se on 
olosuhdetilalauseen maksimaalinen vastakohta siinä mielessä, että siinä kuvatulla tilalla on 
aina kokija ja että predikatiivina toimiva NomP on aina nominatiivissa. 
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5 Tuntemustila 
Tilalauseen tuntemustila-alatyypin rakennekuvio on seuraava: 

 
XP  + olla + NomPNOMINATIIVI 

 
NÄYTTÄMÖADVERBIAALI:  PREDIKATIIVI: 

 
Tyyppi a: paikka/kokija/aika  luonnehtija 
 

täällä/meillä/aamulla oli kylmä/tosi kuuma 
 
Tyyppi b: kokija   identifioija 
 

Meillä  oli nälkä/jano/hiki/hyvä olo/ 
paha mieli/ikävä Liisaa 

 
Kuvio 4. Tuntemustila-alatyypin rakennekuvio 

 
Nimensä mukaisesti tuntemustila-alatyypissä ilmaistaan tuntevan ja kokevan olion 
subjektiivinen tuntemus, so. fysiologis-mentaalinen tila. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 
tuntemustilalla täytyy olla kokija, vaikkei sitä ilmaistaisikaan eksplisiittisesti konstituenttina; 
muutenhan ei edes olisi mahdollista konstruoida koko tuntemustilaa. Jos lauseessa ilmaistaan 
paikka tai aika mutta ei kokijaa, kutsun kokijaa implisiittiseksi. Implisiittisen kokijan voi aina 
halutessaan tarkentaa: oliks aamul kylmä? => no mulla oli mut Liisalla ei. 

Edellisissä jaksoissa käsitellyissä kokemus- ja olosuhdetilalauseissa tilan ilmaistaan 
vallitsevan jossakin paikassa tai ajassa ja sitä luonnehditaan jonkinlaiseksi mutta sitä itseään 
ei eksplisiittisesti kielennetä. Niin on myös tuntemustila-alatyypin AP-tyypissä (teillä oli tosi 
kuuma) (edellä olevan rakennekuvion a-tyyppi). Niin kuin kokemustila-alatyypissä (teillä on 
hauskaa) myös teillä on kuuma -tyypissä on mahdollista se, että ihmispaikka saa spatiaalisen 
tulkinnan (’koette kuumuutta’ tai ’luonanne on kuuma’). 

NP-tyypissä (joka on merkitty rakennekuvioon alatyypiksi b) ei ole kyse luonnehdinnasta 
vaan identifioinnista: minulla on nälkä -lauseessa tilaa ei vain luonnehdita vaan se 
tunnistetaan ja nimetään näläksi (’kokemani tila = nälkä’) (ks. identifioinnista 
predikatiivilauseen yhteydessä Shore 2020: 323–327, 347–350). Identifiointi voidaan tehdä 
luonnollisesti vain olion avulla, ja niinpä b-tyypin predikatiivina toimiikin välttämättä NP. 
Tuntemustila-alatyyppi on erikoinen tietysti siinä mielessä, että näläksi identifioituu lauseessa 
sellainen tila, jota ei ole konstituentilla ilmaistu vaan joka tulee ilmaistuksi koko 
lauserakenteen avulla. Niin kuin identifioivassa predikatiivilauseessa (so. ekvatiivilauseessa, 
ks. Kelomäki 1997: 12, 36–37), myös identifioivassa tilalauseessa identifioijana toimiva NP 
on nominatiivissa. Alatyypissä b ihmispaikka ei voi saada spatiaalista tulkintaa (teillä on 
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nälkä ’te koette nälkää’, ei ’teidän luonanne on nälkä’): fysiologinen, näläksi identifioitu tila 
vaatii näyttämökseen (ihmis)ruumiin. 

Tuntemustilatyypissä b kokija voidaan tulkita pakolliseksi täydennykseksi, ja se on 
samassa muodossa kuin omistuslauseen omistaja. Omistuslauseen tapaan myös 
tuntemustilalause voidaan kuvata nollapersoonaiseksi, jos kokijaa ei ole ilmaistu lausekkeena 
(nyt on paljon töitä; nyt on kauhee nälkä); voidaan puhua myös omistajan tai kokijan osalta 
avoimesta lauseesta (Helasvuo & Laitinen 2006; Laitinen 2006).19 B-tyypin predikatiivina 
toimivan NP:n nominatiivimuotoisuus on sidoksissa identifioivaan merkitykseen. Tämä tilan 
nimeävä NP muistuttaa kuitenkin omistuslauseen jaotonmerkityksistä omistettavaa, ja b-
tyyppi onkin yhdistetty omistuslauseeseen. Jos kielto vaikuttaisi minulla on 
nälkä -tyyppisessä lauseessa samalla tavalla kuin se vaikuttaa omistuslauseen omistettavaan, 
minulla on nälkä -tyypin omistuslausetulkinta olisi täysin selvä. Niin ei kuitenkaan ole. Tämä 
seikka voidaan ohittaa tai se voidaan ottaa kuvauksessa huomioon. Eri ratkaisut tuottavat 
erilaisen kuvauksen.20 

Kiinnostavaa on verrata tuntemustilalauseella ilmaistavia fysiologis-mentaalisia tiloja 
sairauksiin. Sairauksia ei ilmaista suomessa tilalauseella mutta ne voidaan ilmaista 
omistuslauseen avulla: Tipsulla on E-hepatiitti; mulla ei oo koskaan ollu E-hepatiittia. Koska 
kyse ei ole todellisuudesta vaan sen konstruoinnista, raja omistuksen ja tuntemustilan 
ilmaisemisen välille tulee vedetyksi tähän kohtaan, jos erottavana kriteerinä pidetään kiellon 
mukanaan tuomaa partitiivia. 

Minulla/täällä on kuuma/kylmä -tyyppisissä lauseissa, jotka edustavat tuntemustilalauseen 
a-tyyppiä, predikatiivina toimiva AP käyttäytyy morfosyntaktisesti samoin kuin b-tyypin 
predikatiivina toimiva NP: sekin on nominatiivissa. Ei voida kuitenkaan puhua 
identifioinnista, sillä AP:lla ei voida identifioida. Se, mikä a-tyypin nominatiivimuotoisuuden 
taustalla viime kädessä piilee, jää tässä artikkelissa selvittämättä, joskin syitä voidaan 
arvuutella. Syy saattaa ensinnäkin löytyä ainakin osin b-tyypin analogiasta ja siitä, että 
ihmiselle elintärkeä lämpötila yhdistyy helposti muihin elintärkeisiin fysiologisiin tarpeisiin. 
Syntaktisesta näkökulmasta kylmä ja kuuma ovat kuitenkin adjektiiveja: siellä oli hyvin 
kylmä/kuuma (vrt. ikävä: siellä oli hyvin ikävää (AP luonnehtivassa kokemustilalauseessa) vs 
mulla on sua kova ikävä (NP identifioivassa tuntemustilalauseessa). Toisaalta on tuotu esiin, 
että tekemällä jaollisesta jaoton (laajemmassa mielessä avoimesta rajattu) taikka jaottomasta 
jaollinen (laajemmassa mielessä rajatusta avoin) voidaan tuottaa ekspressiivisiä tai affektisia 
merkityksiä (esim. Yli-Vakkuri 1986; ISK 2004: § 1732, 1733). Minulla on kuuma -lauseessa 
ilmaistaan tila, ja tilat ovat luonteeltaan jaollisia (niin kuin nostin esiin täällä on mukavaa  
-tyyppisten kokemustilojen ja Lapissa on tähän aikaan kylmää -tyyppisten olosuhdetilojen 
luonnehdinnan yhteydessä). Minulla on kuuma -lauseessa korostuu tilan subjektiivinen 
tulkinta omakohtaiseksi tuntemukseksi, ja tämä merkitys saattaa olla yhteydessä siihen, että 

 
19 Avoimen kokijan ja omistajan tulkinta (nollapersoonatulkinta) on mahdollinen juuri siitä syystä, että kokija- 
ja omistaja-adverbiaalit ovat täydennyksiä, eivät vapaita määritteitä.  
20 ISK:ssa (2004: § 895) asia on ratkaistu niin, että siinä puhutaan omistuslauseessa esiintyvistä 
nominatiivimuotoisista kiteymistä. 
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tavallisesti jaolliseksi konstruoituva tila kuvataan nominatiivin avulla jaottomaksi (ks. 
paralleelitapauksista ISK 2004: § 1732, 1733). 

Käsittelen seuraavaksi sitä, mitä subjektiivinen tuntemustila tarkoittaa erityisesti 
lämpötilasta puhuttaessa, ja sitä, mitkä adjektiivit ovat tuntemustilalauseessa (ts. sen a-
tyypissä) ylipäätään mahdollisia. Esimerkissä 29 puhuja tuo lämpötilan keskusteluun omana 
tuntemuksenaan, ja esimerkissä 30 kuumuustuntemuksen kokijaksi voi samastua kuka 
hyvänsä, sillä lause voidaan tulkita avoinpersoonaiseksi. Lauseissa korostetaan kokijuutta 
siitä huolimatta, että kummassakin esimerkissä on puheena jollekin jaksolle tyypillinen 
lämpötila. 

 
(29) Tuulisella ilmalla jopa altaalla on kylmä, auringossakin. (S24) 
(30) Se hengästyy todella helposti, voi jopa läähättää koko loppu päivän, kesäisin 

tietysti kun on kuuma. (S24) 
 

Kumpaankin esimerkkiin kävisi predikatiiviksi myös partitiivimuotoinen AP (jolloin olisi 
kyseessä olosuhdetilarakenne): altaalla on kylmää ja kesäisin tietysti kun on kuumaa. 
Kysymys on puhuja-käsitteistäjän valinnasta, siitä, millaisen tilanluonnehdinnan hän haluaa 
konstruoida. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että lämpötilan käsitteistyksessä primaari lähtökohta 
on ihmisen subjektiivinen tuntemus: siellä oli kuuma -tyyppiset lauseet ovat paljon 
frekventimpiä kuin siellä oli kuumaa -tyyppiset. Jos sitten halutaan erityisesti korostaa 
objektiivista näkökulmaa, yleisiä olosuhteita tai tuoda esiin ilmastonäkökohta, käytetään 
olosuhdetilalausetta ja lämpötilaa kuvaava AP-predikatiivi on niin ollen partitiivissa. 

Kun tuntemustilalauseessa puhutaan lämpötilasta, ylivoimaisesti tavallisimmat adjektiivit 
ovat kuuma ja kylmä. Muutkin ovat tosin käytössä, esimerkiksi lämmin (esim. 31) ja viileä 
(esim. 32): 

 
(31) Me oltiin 2006 kesäkuun alussa Kultahietikolla, kyllä silloin oli todella lämmin 

ja ehti siinä yhtenä päivänä sataakin, mutta ei siellä kylmä ollut. (S24) 
(32) Eilen otettiin jonkin sortin teleporttikännit. Heräsin darrassa, ja oli helvetin 

kylmä. Menin parvekkeelle ”lämmitteleen”, ja pihalla sataa vettä, ja on viilee. 
Mitä helvettiä, oonks mää suomessa? No ei siellä nyt hirveen viilee ollu, ehkä 
+20, mutta tuntu ihan järkyttävän kylmältä. Hyvä päivä jäädä siis sisätiloihin 
blogia kirjottamaan. (TELEPORTTIKÄNNIT) 

 
Lämmin ja viileä ovat melko tavallisia, kun luonnehditaan säätilaa (siel on tähän aikaan aika 
lämmintä / aika viileetä) (ja kyseessä on silloin olosuhdetilalause, jonka yhteydessä kokija ei 
ole korosteisessa asemassa). Tuntuu kuitenkin siltä, että monien kielitajussa nämä adjektiivit 
eivät yhdisty ainakaan ensisijaisesti tuntevan olion fysiologiseen tilaan, ja niinpä 
tuntemustilalauseessa niiden käyttö on selvästi harvinaisempaa. Kiintoisaa on sekin, että 
vaikka tuntemustilan ilmaisu on melko harvinaista muiden fyysis-materiaalisten tilojen kuin 
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lämpötilan yhteydessä, se ei ole mahdotonta. Tuntemustila voi liittyä keliin (esim. 33) ja 
muihin fyysis-materiaalisiin olosuhteisiin (esim. 34 ja 35): 

 
(33) Eilen oli tosi liukas ja jäätä oli joka paikassa. Kyllä sai pelätä ettei kaatunut. 

(LIUKAS) 
(34) Ulkona oli kylmä ja pimeä ja lapsella ei mitään ulkovaatetta. (S24) 
(35) Olin eräänä iltana yksin Jerusalemissa ja palatessani oli ihan pimeä, paitsi, että 

kuu ja tähdet loivat hieman valoaan. (S24) 
 

Joka tapauksessa AP:llisessa tuntemustilalauseessa on luonnehdinnan kohteena useimmiten 
fysiologinen tuntemus, ts. se, miten ihminen kokee lämpötilan. Se on luonnostaan 
subjektiivinen tuntemus. Subjektiiviseksi tuntemukseksi toiset kielenkäyttäjät saattavat pukea 
muunkinlaiset tilat, mutta eilen oli tosi liukas -tyyppiset lauseet ovat käyttöfrekvenssiltään 
jokseenkin harvinaisia. 

 
6 Lopuksi 
Olen käsitellyt tässä artikkelissa suomen kielen tilalausekonstruktiota. Sitä on kuvattu eri 
aikoina ja eri tutkimuksissa hiukan eri tavoin. Lähden itse liikkeelle siitä, että tilalause on 
ensisijaisesti relationaalinen lausetyyppi: sillä luonnehditaan paikkaan tai aikaan asetettua 
tilaa tai identifioidaan ihmisen kokema tuntemustila. Tilalause yhdistyy kuitenkin myös 
eksistentiaalilauseeseen paikkaa tai aikaa ilmaisevan adverbiaalin kautta. Jätän tilalauseen 
ulkopuolelle omaksi tyypikseen meteorologisen lausekonstruktion, joka rakentuu 
materiaalista toimintaa ilmaisevan sääverbin ympärille (nyt sataa / tuulee).  

Olen keskittynyt artikkelissani olla-verbilliseen tilalauseeseen. Sen ytimessä on ensinnäkin 
kokemustilan, täällä/eilen/meillä on hauskaa, ja olosuhdetilan, täällä/teillä on kodikasta ja 
talvella siellä on sateista, ilmaiseminen. Näissä kahdessa alatyypissä tila asetetaan 
adverbiaalin avulla ikään kuin näyttämölle johonkin paikkaan tai aikaan ja predikatiivi-AP:lla 
tilaa luonnehditaan. Itse tila luodaan koko lausekonstruktion avulla. Kokemustila-alatyypissä 
luonnehtijapredikatiiveina toimivat asenneadjektiivien ympärille rakentuvat lausekkeet. 
Kokemustilalla on aina luontainen kokija, vaikka sitä ei lauseessa eksplisiittisesti 
ilmaistaisikaan. Tässä aineistossa kokemustilalauseella konstruoidaan tyypillisesti positiivisia 
tiloja, joiden kokijana on kollektiivi, usein puhujan tai vastaanottajan piiri. 
Olosuhdetilalauseessa kokijuus taas ei nouse keskeiseksi, sillä siinä korostetaan olosuhteiden 
yleisyyttä ja tiloja tarkastellaan ikään kuin yleisestä, objektiivisemmasta näkökulmasta. 
Olosuhdetilalauseen AP:t eivät ilmaise asennetta eivätkä kantaa, vaan ne luonnehtivat 
tyypillisesti sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat kenen hyvänsä havaittavissa. Siinä ilmaistaan 
ilmasto-, sää- ja keliolosuhteita (tuulista, leutoa, liukasta), muita luonnonolosuhteita (pimeää, 
valoisaa) ja ympäristöön liittyviä olosuhteita (rauhallista, sotkuista, kodikasta) sekä 
lämpötilaa (kuumaa, kylmää, koleaa, viileää). Kumpaakin tyyppiä, sekä kokemustila- että 
olosuhdetilalausetta, leimaa se, että tilaa luonnehtiva AP on partitiivissa. 
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Tilalauseen tuntemustila-alatyypissä ilmaistaan tyypillisesti fysiologista tuntemusta. 
Tällaisia tiloja ovat muiden muassa nälkä, jano, huono ja hyvä olo. Lämpötila on ihmiselle 
elintärkeä, ja siksi lämpötilan ilmaiseminen on tuntemustilalauseessa niin ikään keskeisessä 
asemassa.  

Tuntemustilalause jakautuu kahtia niin, että predikatiivina voi toimia niin AP kuin NP. 
NP-predikatiivit tulkitsen identifioiviksi. Niillä tila nimetään: minulla on nälkä -lauseessa 
näläksi identifioituu se tila, jonka minä koen. Tämä piirre yhdistää NP:llisen tuntemustila-
alatyypin omistuslauseeseen, jonka omistettavaa tuntemustilalauseen identifioija-NP 
muistuttaa. Yhteistä on tietysti myös kokijan ja omistajan adessiivimerkintä. 
Tuntemustilalause eroaa kuitenkin omistuslauseesta siinä, että kielto ei vaikuta identifioivana 
predikatiivina toimivan NP:n muotoon niin kuin se vaikuttaa omistuslauseen omistettavaan.  

Tilalause on tietyssä mielessä hybridi: toisten ominaispiirteidensä osalta se muistuttaa 
predikatiivilausetta ja toisten osalta eksistentiaali- ja omistuslausetta. Mutta niin kuin monen 
muunkin kielellisen hybridin myös tilalauseen voi nähdä muodostavan oman, erityisen 
tyyppinsä siksi, että se eri piirteiden kokonaisuus, joka tilalausetta leimaa, on suomen kielen 
representatiivisten lausetyyppien joukossa ainutlaatuinen: se saa merkityksensä osana sitä 
verkostoa, johon se kuuluu. 
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