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Tiivistelmä 

Väitöstutkimus käsittelee suomen kielen progressiivirakenteen käyttöä intentioiden ja 

ennakoinnin ilmaisuissa. Tutkimus kuuluu suomen kielen tutkimuksen alaan ja tar-

kemmin kieliopin tutkimuksen alaan.  

 

Suomen progressiivirakenne on kieliopillinen rakenne, joka koostuu finiittimuotoi-

sesta olla-verbistä sekä infiniittisestä, inessiivisijaisesta verbinmuodosta (esim. olla te-

kemässä; olla menossa). Progressiivirakenteella on useita merkitystehtäviä. Keskei-

sesti näihin merkitystehtäviin lukeutuvat lokaation ilmaisu, progressiivisuuden eli 

parhaillaan käynnissä olevan tapahtuman ilmaisu sekä intentioiden ja ennakoinnin il-

maisu. Merkitystehtävistä viimeisenä mainittu on tutkimuskirjallisuudessa vähiten kä-

sitelty, minkä vuoksi väitöstutkimuksen tavoitteena on täydentää suomen progressii-

virakenteen tutkimusta kuvaamalla ja analysoimalla rakenteen käyttöä nimenomaan 

intentioiden ja ennakoinnin ilmaisuissa.  

 

Progressiivirakenteen tutkimus sijoittuu osaksi aspektin ja tempuksen tutkimusta: 

progressiivisuus on aspektikategoria, ja intentio ja ennakointi puolestaan liittyvät lä-

heisesti futuurisuuden ja siis tempuksen ilmaisuun. Väitöstutkimus tarkastelee prog-

ressiivirakenteen käyttöä myös vasten kielenmuutosta, sillä rakenteen monimerkityk-

sisyys, rakenteessa esiintyvä variaatio ja rakenteen käyttötavat viittaavat käynnissä 

olevaan muutokseen. Keskeisin tarkastelun kohteena oleva kehityslinja on progressii-

virakenteen käyttö futuurirakenteena. Väitöstutkimuksessa aspektuaalisten ja tempo-

raalisten piirteiden tarkastelu kytkeytyy olennaisesti progressiivi-rakenteellisten il-

mausten morfosyntaksiin, semantiikkaan ja funktioihin. 

 

Väitöstutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on konstruktiokielioppi. Konstruk-

tiokielioppi tarkastelee kielen järjestelmää kokonaisuuksina toimivina konstruktioina 

ja konstruktioiden muodostamana verkostona. Tutkimus on korpuspohjainen, ja tut-

kimuksen aineistona toimivat Suomi24-korpuksesta peräisin oleva internet-keskuste-

lupalstan kielimateriaali sekä Varhaisnykysuomen ja Vanhan kirjasuomen korpukset. 

Tutkimusaineiston analyysi on ennen kaikkea kvalitatiivinen ja hyödyntää konstruk-

tiokieliopin käsitteitä ja metodologista systemaattisuutta. 

 

Väitöstutkimus osoittaa, että suomen progressiivirakenne täydentää suomen kielen fu-

tuurisuuden ilmaisukeinojen valikoimaa. Progressiivirakenne ilmaisee harvoin puh-

taasti temporaalista sijaintia, vaan esimerkiksi korostaa puhujan intentiota tai kuvaa 

ajallis-sisällöllisiltä rajoiltaan sumeita tapahtumia. Rajattua aspektia ilmaisevat ele-

mentit vaikuttavat progressiivirakenteen futuurisiin tulkintoihin, mutta ne eivät kui-

tenkaan selitä niitä kokonaan. Progressiivirakenne onkin dynaaminen intentioiden ja 
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ennakoinnin ilmaisukeino, ja intentioiden ja ennakoinnin ilmaisufunktio on kokonai-

suutena toimivan konstruktion ominaisuus. Yksi intentioita ja ennakointia ilmaisevan 

progressiivirakenteen käyttöön liittyvä konstruktiomuutos on, että rakenne esiintyy 

myös partitiivisijaisen objektitäydennyksen kanssa, vaikka totaaliobjekti on futuuri-

sessa käytössä odotuksenmukaisempi.  

 

Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että suomen progressiivirakenne on jäsennettävissä 

useihin alatyyppeihin rakenteen sisältämien elementtien ja rakenteen saamien täyden-

nysten perusteella. Kullakin alatyypillä on omia spesifisiä merkitystehtäviään, ja mer-

kitykset ja käyttötavat voivat lainautua alatyyppien kesken. Tutkimuksessa tulee esi-

merkiksi esille, että tulla-verbillinen progressiivirakenne on esiintynyt futuurisessa 

merkityksessä jo nykysuomea edeltävällä ajalla. Liikeverbillinen progressiivirakenne 

(olla menossa, olla tulossa, olla lähdössä) puolestaan on nykysuomessa tyypillinen ni-

menomaan intentioiden ja ennakoinnin ilmaisukeinona ja voi toimia mallinantajana 

progressiivirakenteen käytölle yleisemminkin.   
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Abstract 

The Finnish progressive construction in expressions of intentions and pre-

diction 

 

This thesis investigates the use of the Finnish progressive construction in expressions 

of intentions and prediction, making it part of the research of the Finnish language and 

specifically the research of Finnish grammar. 

 

The progressive construction is a grammatical construction that consists of (1) the verb 

olla ‘be’ in a finite form and (2) an infinite verb form in the inessive case (e.g., olla 

tekemässä ‘be doing’, olla menossa ‘be going’). The progressive construction has sev-

eral semantic functions, of which the most central ones are (i) the expression of loca-

tion, (ii) the expression of progressivity (i.e., ongoingness) and (iii) the expression of 

intentions and prediction. Function (iii) has been discussed the least in the linguistic 

literature, which creates a gap that this thesis wishes to fill by describing and analyzing 

this function. 

 

The study of the progressive construction forms a part of the research of tense and 

aspect: progressivity is an aspectual category, while intention and prediction, in turn, 

are closely linked to the expression of futurity – i.e., tense. This thesis also approaches 

the progressive construction from the viewpoint of language change, as the polysemy 

of the construction, the variation occurring in the construction and the uses of the con-

struction all suggest ongoing change in Finnish. The ongoing development in the focus 

of attention is the use of the progressive construction as a future construction. The in-

vestigation of aspectual and temporal features is essentially linked with the morpho-

syntax, semantics and functions of the expressions with a progressive construction. 

 

The theoretical framework of this study is Construction Grammar, which examines the 

language system in terms of constructions functioning as wholes and as a network 

formed by these constructions. The study is corpus-based, using the internet forum 

found in the Suomi24 corpus as well as the corpora of Early Modern Finnish and Old 

Literary Finnish as its material. The analysis of the material is first and foremost qual-

itative, exploiting the concepts and methodological systematicity of Construction 

Grammar. 

 

The thesis shows that the progressive construction complements the repertoire of the 

expressions of futurity in Finnish. The progressive construction rarely expresses a 

purely temporal location, but rather, it for example emphasises the speaker’s intention 

or describes events that have fuzzy boundaries temporally and contentwise. Elements 
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that express the bounded aspect have an effect on the future interpretations of the pro-

gressive construction, but they cannot fully explain them. The progressive construction 

is indeed a dynamic means of expressing intentions and prediction, and the expressive 

function of intentions and prediction is a property of the construction functioning as a 

whole. One constructional change involved in the use of the progressive construction 

expressing intentions and prediction is that the construction also occurs with an object 

complement that has partitive case marking, even if a total object would be expected 

when the expression entails futurity. 

 

This study also shows that the Finnish progressive construction can be divided into 

subconstructions on the basis of the elements in the construction and the complements 

taken by the construction. Each subconstruction has its particular semantic functions, 

and different subconstructions may motivate one another. For example, it is shown 

that the progressive construction with the verb tulla ‘come’ (e.g., olla tulossa ‘be com-

ing’) has already existed before Modern Finnish. In Modern Finnish, the progressive 

construction with a motion verb (e.g., olla menossa ‘be going’) is a typical choice for 

expressing intentions and prediction, and it may provide a general model for the pre-

sent development of the use of the progressive construction. 
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Esipuhe 

Näinä vuosina olen samanaikaisesti ollut sekä tekemässä väitöskirjaa että tekemässä 

väitöskirjan ja kun minulta on kysytty, mitä aion tehdä silloin-ja-silloin, olen ehkä vas-

tannut, että olen varmaan tekemässä väitöskirjaa. Ja jos en ole ollut paikalla, olen hy-

vinkin voinut olla tekemässä väitöskirjaa. Ehkä ällistyttävintä tällä hetkellä onkin, että 

enää en voi sanoa, että olen tekemässä väitöskirjaa. Tietenkin olen tekemässä taas jo-

takin. Se ei kuitenkaan ole ihan sama asia. Näihin vuosiin on mahtunut käsittämätön 

määrä erilaisia väitöskirja-asioita aina morfeemeista ja karhunpeijaisista UniCafen 

kakkupaloihin ja loputtomiin tekstiversioihin asti ja edelleen eksistentiaalisiin kriisei-

hin, joiden lomassa on naurettu vedet silmissä ja tehty monta hyvää havaintoa yliopis-

tosta, tutkimuksesta ja varsinkin elämästä.  

 

Väitän, että tätä väitöskirjaa on ollut tekemässä useampi kuin yksi ihminen. Tästä väi-

töskirjasta ja näistä vuosista ei olisi tullut yhtikäs mitään ilman yhteisöä, johon olen 

saanut tutustua ja jossa olen saanut olla mukana.  

 

Väitöskirjaani ei lähtökohtaisesti olisi olemassa, jos ohjaajani Jaakko Leino ja Seppo 

Kittilä eivät olisi älyllistäneet ajatteluani ja tekstejäni ja ylipäätään olleet hyvin kärsi-

vällisiä, vaikka olen vuosien varrella jaaritellut kaikkea ihmeellistä sekä sitkeästi yrit-

tänyt käyttää olemattomia sanoja ja missään hyväksymättömiä lauserakenteita. On 

myös ilo sanoa, että hauskuutettuus on todellakin kuulunut näihin vuosiin. Kiitos, ja 

sama giffinä. Väitöskirjatutkimukseni loppuvaiheessa kävi niin onnekkaasti, että sain 

Helle Metslangin ja Hannu Tommolan väitöskirjani esitarkastajiksi. On ollut antoisaa 

saada työtäni koskevia huomioita sekä palautetta tutkimukseni kokonaisuudesta sel-

laisilta tutkijoilta, jotka tuntevat tutkimusaiheeni kuin omat taskunsa. Kiitos! Helle 

Metslangia kiitän myös vastaväittäjänäni toimimisesta. Kiitos siitä, että väitöskirjani 

aiheesta ylipäätään tuli tutkimuskohde, kuuluu Riho Grünthalille. Kiitän kaikesta 

avusta ja ajasta näiden vuosien aikana.  

 

Väitöskirjatutkimukseni alkuvaiheessa COMET-hanke oli tärkeä ympäristö, jossa tut-

kimuksen teko ja kirjoittaminen lähti käyntiin. Kiitos siis Jaakon aikamatkatoimis-

tossa kokoontuneelle aikaköörille eli Helsingin komeetoille Gaïdig Dubois, Markus 

Hamunen ja Anni Jääskeläinen, joilta olen saanut AIKA kullanarvoista opastusta. 

Myös Turun komeettaa Tuomas Huumoa kiitän mainioista nojatuolikeskusteluista. 

Helsingin yliopiston CxG-piiri puolestaan on ollut komeettaa laajempi konstruktio, 

jossa on pyöritty moninaisten kieliopin tutkimuksen aiheiden äärellä. Kiitän kaikkia 

mukana olleita ja vielä erityisesti lausun kiitokset piiriläisille Tarja Heinonen, Mari Sii-

roinen, Olli Silvennoinen ja Maria Vilkuna. Jatketaan mielettömän kieliopin parissa! 

Langnet-teemaryhmä KIST:in kokoontumiset ovat olleet suureksi iloksi, mistä kiitän 

koko joukkoa. Erityisesti Matti Miestamon, Jarno Raukon, Erika Sandmanin ja Jussi 
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Ylikosken kanssa olen käynyt monta kiinnostavaa ja hyödyllistä keskustelua, mistä iso 

kiitos. Gaïdigin lisäksi KIST-tiimiin ja samalla tärkeään vertaistukiryhmään ovat kuu-

luneet Maija Surakka ja Krista Teeri-Niknammoghadam. I love you to the moon and 

back! Myös suomen kielen tutkijaseminaari, sugrisemma sekä laajemmin koko 

Helslang ovat olleet tärkeä yhteisö, jossa tutkimukseni on saanut jalostua ja jossa olen 

itse saanut sivistyä niin monista asioista ja viihtyä hyvässä seurassa. Heini Arjava, 

Veera Hatakka, Irina Herneaho, Juha Kuokkala, Miro Metsämuuronen, Niko Parta-

nen, Mari Saraheimo, Henri Satokangas, Anne Tiermas ja Chingduang Yurayong – kii-

tos kohtalotoveruudesta. Erityiskiitos kuuluu vielä The Craft and the Leopard So-

cietylle, kiitos G. ja Sarianna Kankkunen! Olette pelastaneet monta kertaa. Ja vielä: 

olen kovasti viihtynyt osaston ja sittemmin Metsätalon työyhteisössä. Kiitos varsinkin 

Jyrki Kalliokoskelle ja koko suomen kielen ja kulttuurin väelle, jolta olen oppinut pal-

jon. Ovathan muovikelmut mukana? Helslangia ja Ehrnroothin säätiötä kiitän myös 

sen mahdollistamisesta, että olen voinut keskittyä yksinomaan väitöskirjatyöhön. 

Monta muutakin olisi vielä kiittäminen. Kiitos siis ja tulkaa koputtamaan oveen, niin 

mennään syömään tai saman tien parille! 

 

Väitöskirjavuosieni aikana olen välillä ollut viettämässä aikaa myös ystävieni ja per-

heeni kanssa. Minulla on viisaita ja lämpimiä ystäviä, joita ilman en pärjäisi. Erityinen 

kiitos poppoollemme, jonka kanssa olemme ihmetelleet aikaa ja ajankulua jo kolme-

kymmentä vuotta: Cira, Elina, Hessu, Kerttu, Sari ja Suvi. Kiitän myös terapeuttista 

serkkuani Iolea, joka osaa nauraa kanssani juuri silloin, kuin muut eivät ehkä nauraisi. 

Isääni Onnia kiitän kannustuksesta sekä siitä, että hän on tutustuttanut minut erilai-

siin kieliin ja kulttuureihin jo silloin, kun olin suurin piirtein vasta sanakirjan kokoi-

nen. Viimeisenä tahdon kiittää lapsiani Elisabethia, Ruutia ja Oliviaa. Ympärivuoro-

kautinen tutkijuus ja kielen jonninjoutavista pikkuasioista kohkaaminen on heille ar-

jen normi-ilmiö. Kiitän teitä kärsivällisyydestä ja erinomaisesta seurasta. Te olette 

kaikkein tärkeimmät.  

 

Helsingin Kruunuvuorenrannassa 26.10.2022 
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1 Johdanto 

Väitöstutkimukseni käsittelee suomen progressiivirakenteen1 (mm. olla tekemässä; 

olla menossa) käyttöä intentioiden ja ennakoinnin ilmaisuissa. Aivan ensimmäiseksi 

esittelen tutkimuskohteen ja hahmottelen ilmiökentän, johon se kuuluu (1.1). Tämän 

jälkeen esitän väitöstutkimukseni tavoitteet ja tutkimuskysymykset (1.2). Ensimmäi-

sen luvun päättää osatutkimusten ja niistä raportoivien tutkimusartikkeleiden esittely 

(1.3). 

1.1 Tutkimuskohde  

Nimensä mukaisesti progressiivirakennetta käytetään progressiivisuuden eli parhail-

laan käynnissä olevan toiminnan tai tapahtuman ilmaisuun. Progressiivisuus kuuluu 

aspekti-ilmiöihin, joilla tarkoitetaan tilanteen sisäisen aikarakenteen esittämistä. Suo-

men progressiivirakennetta voidaan pitää muotona, joka on erikoistunut progressiivi-

sen aspektimerkityksen ilmaisuun. Rakenteella on kuitenkin muitakin merkitystehtä-

viä. Näihin merkitystehtäviin lukeutuvat esimerkiksi intentioiden, ennakoinnin ja fu-

tuurisuuden ilmaiseminen, joita käytännön syistä nimitän jatkossa yhteisesti myös fu-

tuuriseksi käytöksi tai futuurisuuden ilmaisuksi. On kuitenkin huomattava, että inten-

tion ilmaisu, ennakoinnin ilmaisu ja futuurisuuden ilmaisu ovat limittäisyydestään 

huolimatta kolme erilaista merkitystehtävää. Palaan näihin käsitteisiin luvussa 2.4.5. 

Progressiivirakenteella ilmaistavat intentioiden, ennakoinnin sekä futuurisuuden 

merkitystehtävät ovat väitöskirjani pääasiallinen tutkimuskohde. 

 Progressiivirakenteen futuurista käyttöä tapaa sekä puhutussa että kirjoitetussa 

kielessä ja toisaalta sekä puhekielessä että standardin mukaisessa yleiskielessä. Esi-

merkiksi Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijana olen saanut humanistisen tiedekun-

nan jatko-opintopalveluista sähköpostin, jossa sanotaan seuraavalla tavalla: 

(1) Oletko väittelemässä syyslukukaudella? 

(2) Oletko jättämässä väitöskirjaa esitarkastukseen kevätlukukaudella? 

Näissä ilmaisuissa käytetään progressiivirakennetta, vaikka kyse on lähtökohtaisesti 

myöhemmästä tapahtumasta, mihin aikaa ilmaisevat adverbiaalit syyslukukaudella ja 

kevätlukukaudella viesteissä viittaavat. Miksi viestin kirjoittajat ovat tehneet tällaisen 

valinnan? Viestissähän voisi lukea myös Väitteletkö syyslukukaudella ja Jätätkö väi-

töskirjan esitarkastukseen kevätlukukaudella. Entä mitä johtopäätöksiä voi tehdä 

siitä, miten vastaavat asiat esitetään samassa viestissä englanniksi? Ensimmäisen esi-

merkin kysymys on muodostettu englannin futuurirakenteen avulla: Will your docto-

ral defence take place in the fall semester? Toisessa kysymyksessä käytetään englan-

niksikin (preesensmuotoista) progressiivirakennetta, mutta samalla verbivalinta (to 

 
1 Nimityksestä progressiivirakenne ks. luku 1.2. 
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plan ’suunnitella’) nostaa eksplisiittisesti esiin aikeiden osuuden: Planning to sub-

mit your doctoral thesis for pre-examination in the spring semester? Näitä neljää 

viestiin valittua ilmaisua voi peilata toisiinsa ja pohtia niitä sekä aspektin että tempuk-

sen näkökulmasta. Missä määrin väittelemisessä ja väitöskirjan esitarkastukseen jät-

tämisessä on suomenkielisten ilmaisujen mukaan kyse jollain tavalla jo käynnissä ole-

vasta toiminnasta ja missä määrin kyseessä on kokonaan futuurinen tilanne? Väitös-

kirjassani analysoin vastaavantyyppisiä suomenkielisiä ilmauksia ja pyrin löytämään 

vastauksen siihen, mistä suomen progressiivirakenteellisissa futuurisuuden ilmai-

suissa on pohjimmiltaan kyse. Millaisia aspektuaalisia ja temporaalisia merkityksiä ra-

kenne ilmentää ja miksi? 

 Väitöstutkimukseni ytimessä on ajatus siitä, että kieli on luonteeltaan dynaaminen 

ja jatkuvasti muutoksessa. Tämä näkemys kielen olemuksesta on kielentutkimuksessa 

laajalti jaettu. Kielelliset rakenteet ja merkitykset ovat lähtökohtaisesti joustavia, ja 

kieli muuttuu käytössä kielenkäyttäjien tekemien valintojen myötä. Yksinkertaistaen 

muutoksessa on kyse siitä, että uudella tavalla käytetty sana tai muu rakenne toistuu 

tarpeeksi usein tarpeeksi monen ihmisen kielenkäytössä. Kun innovaatio saavuttaa 

riittävän levinneisyyden ja vakiintuneisuuden kielenkäyttäjäyhteisössä, kielisystee-

missä on tapahtunut muutos. Kielenkäyttäjien valintoihin – usein huomaamatta teh-

tyihin – puolestaan vaikuttavat monenlaiset seikat. Lauseet ja lausumat eivät ole irral-

lisia muista ilmauksista, vaan ne ovat osa koko sitä kielellistä varantoa ja ilmausten 

verkostoa, joka kielenkäyttäjällä on. Kielellisten ilmausten valintaa voikin tarkastella 

suhteessa muihin ilmaisuvaihtoehtoihin. Kahden vaihtoehdon ero voi olla näennäi-

sesti hyvinkin vähäinen, mutta ne ovat kuitenkin keskenään erilaisia esityksiä asioiden 

tiloista. Erilaisilla valinnoilla voi tuottaa erilaisia näkökulmia ja ilmentää erilaisia pyr-

kimyksiä – ja vastaavasti niistä voi tehdä erilaisia tulkintoja. Kun kielenmuutosta aja-

tellaan sellaisten kielellisten rakenteiden ja merkitysten kautta, joiden tiedetään olleen 

olemassa mutta jotka ovat lakanneet olemasta osa tuntemaamme kielijärjestelmää, 

muutokset näyttäytyvät kaukaisina. Kuitenkin muutos on kielessä läsnä kaiken aikaa, 

mikä ilmenee kielellisten rakenteiden ja merkitysten moninaisena variaationa kielen-

käyttötilanteissa ja kielenkäyttäjäyhteisössä. Tietyn kielellisen ilmaisun parhaillaan ta-

pahtuvan muutoksen voi siis yrittää tunnistaa tarkastelemalla nykyhetkenä vallitsevaa 

variaatiota. 

 Väitöstutkimuksessani käsittelen suomen progressiivirakennetta, jonka käytössä 

esiintyy syntaktis-semanttista variaatiota. Tarkastelen tätä variaatiota kielenmuutok-

sen taustaa vasten. Intentioiden ja ennakoinnin ilmaisukäyttö osoittaa, että progres-

siivirakenne on tällä hetkellä muutosvaiheessa, mutta nykyhetkeä edempänä olevaa ti-

lannetta voidaan ainoastaan ennakoida vallitsevan tilanteen perusteella. Laajemmasta 

näkökulmasta väitöstutkimukseni asettuu siis kielenmuutoksen ja siihen kytkeyty-

vän variaation muodostamalle taustalle. Kielen ilmiökenttää lähemmin tarkasteltaessa 

tutkimuskohdetta kehystävät kieliopin alaan kuuluvat aspekti ja tempus. Näitä ke-

hyksiä voi pitää tutkimuksen pääasiallisena tarkastelun tasona. Näkökulmaa edelleen 

tarkennettaessa aspekti ja tempus tulevat tutkimuskohteessa esille morfosyntaksin 
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ja semantiikan kautta. Progressiivirakenne on infiniittinen muoto, jonka tutki-

muksen jatkumolle tämäkin tutkimus asettuu. Myös polysemia liittyy tutkimuskoh-

teeseeni olennaisesti, sillä progressiivirakenne voi yhtäaikaisesti ilmaista useita eri 

merkityksiä. Koska tutkimuskohteenani ovat aspekti ja tempus sekä tarkemmin prog-

ressiivisuus ja futuurisuus, voi viimeiseksi vielä luonnehtia, että tarkastelen myös 

ajan ilmaisuun liittyviä kieliopillisia ilmiöitä ja lisäksi oikeastaan sitä, millaisena aika 

ja ajan kulku hahmottuvat kielellisten ilmausten perusteella. Nämä kaikki tarkastelun 

eri ulottuvuudet limittyvät toisiinsa. Aineistona olevan kielimateriaalin tarkastelu ei 

avaa suoraa pääsyä niihin syihin, joiden vuoksi kielenkäyttäjä on valinnut tulevien ta-

pahtumien ilmaisuun juuri progressiivirakenteen, mutta ilmauksia ja niiden käyttöä 

analysoimalla kielenkäyttäjän valinnoille voi kuitenkin esittää mahdollisia selityk-

siä. 

 Teoreettisena viitekehyksenä väitöstutkimuksessani toimii konstruktiokie-

lioppi (esim. Fillmore, Kay & O’Connor 1988; Goldberg 1995; 2006, 2019; Kay & 

Fillmore 1999; Fried & Östman 2004; Diessel 2019). Konstruktiokieliopissa kieli näh-

dään lähtökohtaisesti konstruktioina eli holistisina muodon, merkityksen ja käytön 

konventionaalistuneina kokonaisuuksina. Progressiivirakenteen analyysia ohjaa tutki-

muksessani näkökulma, jossa kielen käyttäytymistä tarkastellaan konstruktioina ja 

konstruktioverkostona. Se, millaisiin elementteihin futuurisuutta ilmaiseva progres-

siivirakenne rajautuu (ts. missä ovat konstruktioon laskettavien elementtien ja sen 

abstraktiotason rajat) ja mihin elementteihin merkitys kulloisessakin ilmaisussa pai-

kantuu, ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Tutkimuksessani tarkastelenkin myös sitä, 

millaisista piirteistä futuurisuutta ilmaiseva progressiivirakenne ylipäätään koostuu. 

 Tutkimuskohteena futuurisesti käytettävä progressiivirakenne kurottaa moneen 

suuntaan. Kuten olen edellä tuonut esille, huomioin erilaisia tarkastelun tasoja tai nä-

kökulmia, joiden avulla progressiivirakenteen käyttöä futuurisissa ilmaisuissa voi ym-

märtää, mutta moniaalle haarovuudessaan ja näkökulmien limittäisyydessään tutki-

muskohde on laaja ja haastava. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Edellä olen nostanut esiin teemoja ja kysymyksiä, joihin keskityn väitöstutkimukses-

sani. Tiivistäen voi todeta, että väitöstutkimukseni ensisijaisena tavoitteena on kuvata 

ja analysoida suomen progressiivirakenteen käyttöä intentioiden, ennakoinnin ja fu-

tuurisuuden ilmaisuissa. Tavoite kumpuaa siitä tosiseikasta, että vaikka progressiivi-

rakenteen futuurista käyttöä on jo jonkin verran käsitelty aiemmassa tutkimuskirjalli-

suudessa (esim. Heinämäki 1995; Tommola 2000; Eerikäinen 2009), rakennetta ei fu-

tuurisuuden näkökulmasta ole vielä tähän mennessä käsitelty itsenäisenä tutkimusai-

heenaan. Tutkimuksessani kuvaus ja analyysi tarkoittavat sen selvittämistä, millaisia 

piirteitä progressiivirakenteen käyttöön futuurisessa merkitystehtävässä liittyy. Piir-

teillä tarkoitan progressiivirakenteen ja sen sisältävän lauseen tai lausetta laajemman 

tekstiyhteyden muoto- ja merkityspiirteitä – morfosyntaktisia piirteitä ja semanttisia 
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piirteitä – sekä laajemmin kielenkäyttötilanteen piirteitä. Kielenkäyttötilanteen piir-

teillä tarkoitan monenlaisia seikkoja, kuten esimerkiksi puhetilanteen epämuodolli-

suutta tai pyrkimystä puhua tulevien tapahtumien toteutumisesta vakuuttavasti. Tut-

kimukseni tavoitteena on näitä piirteitä analysoimalla myös muodostaa kuva siitä, 

miksi progressiivirakennetta ylipäätään käytetään futuurisuuden ilmaisussa ja mil-

laista on se futuurisuus, jota progressiivirakenteella ilmaistaan.  

 Tässä vaiheessa on huomautettava, että erotan toisistaan kaksi progressiiviraken-

teen varianttia. Molemmat variantit muodostuvat apuverbinä toimivasta, finiittimuo-

toisesta olla-verbistä ja inessiivisijaisesta ei-finiittisestä deverbaalisesta aineksesta, 

joka toisessa variantissa on MA-infinitiivi, toisessa O-johdoksinen deverbaalisubstan-

tiivi. Infinitiivillisestä variantista käytän nimitystä olla V-mAssA ja deverbaalisubs-

tantiivin sisältävästä variantista nimitystä olla V-OssA. Jälkimmäinen variantti ra-

jautuu tutkimuksessani vain kolmeen kantaverbiin, joita ovat mennä, tulla ja lähteä. 

Deverbaalisubstantiiville rakentuva liikeverbillinen variantti on mukana tutkimuk-

sessa siksi, että mainitut kolme verbiä suosivat kyseistä rakennevarianttia ja aiemman 

tutkimuskirjallisuuden (esim. Tommola 2000: 662) sekä oman havaintoni mukaan 

esiintyvät usein futuurisuuden ilmaisuissa. Jatkossa nimitän molempien rakenteiden 

ei-finiittistä osaa yksinkertaistaen ei-finiittiseksi verbinmuodoksi, vaikka deverbaali-

substantiivi ei kuulu verbiparadigmaan. Nimityksen taustalla on ajatus predikaatti-

sesta verbikonstruktiosta, joka koostuu sekä finiittisestä että ei-finiittisestä osasta. 

 Väitöskirjassani nimitän tutkimuskohteena olevia rakenteita progressiiviraken-

teeksi. Rakenteita on kutsuttu progressiivisuuden mukaan aiemminkin (mm. Heinä-

mäki 1995; Sulkala 1996; Tommola 1986, 2000), mikä onkin mielekäs ratkaisu silloin, 

kun tutkimuksen punaisena lankana on progressiivisen aspektin tarkastelu. Rakenteet 

esiintyvät kuitenkin monenlaisissa merkitystehtävissä, eikä ole välttämättä lainkaan 

niin, että nimenomaan progressiivisen aspektin ilmaisu olisi näiden rakenteiden ensi-

sijainen, ts. yleisin funktio. Käsittelen funktioita tarkemmin luvussa 3. Valitsemaani 

progressiivirakenne-nimitystä puoltaa kuitenkin se, että väitöskirjassani tarkastelen 

olla V-mAssA- ja olla V-OssA -rakenteiden ilmaisemaa futuurisuutta nimenomaan 

vasten progressiivisuutta, joka futuurisissa ilmauksissa muuttuu epämääräiseksi tai 

häviää kokonaan. Tutkimuksessa ei siis ole vain kyse olla V-mAssA- ja olla V-OssA-

rakenteellisten ilmausten esiintymisestä futuurisuuden ilmaisuissa vaan samalla prog-

ressiivisuuden ja futuurisuuden limittäisyydestä ja muutoksesta kategoriasta toiseen.  

 Väitöstutkimuksessani analysoin sekä olla V-mAssA- että olla V-OssA -rakenteen 

käyttöä nykysuomessa ja hahmottelelen kehityskulkuja, joihin rakenteiden tämänhet-

kinen käyttö osoittaa ja joita se mahdollisesti ennakoi. Mennä-, tulla- ja lähteä-verbil-

lisen progressiivirakenteen osalta tavoitteenani on tarkastella rakenteen futuurisen 

käytön kehittymistä myös nykysuomea edeltävässä kielenkäytössä. Muiden verbien 

osalta eli käytännössä olla V-mAssA -rakenteen kohdalla samanlainen tarkastelu ei ole 

tarpeen, sillä rakennetta on jo tutkittu nykysuomea edeltävältä ajalta (Onikki-Ranta-

jääskö 2005) eikä sen käytössä ole raportoitu esimerkiksi intentiotyyppistä futuurista 

käyttöä. 
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 Väitöstutkimukseni tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaisia morfosyntaktisia, semanttisia ja käyttöön liittyviä piirteitä suomen 

progressiivirakenteen eli olla V-mAssA- ja olla V-OssA -rakenteiden yhtey-

dessä esiintyy intentioiden, ennakoinnin ja futuurisuuden ilmaisuissa? 

2. Millaista on suomen progressiivirakenteen polysemia? 

3. Mikä suomen progressiivirakenteen intentio- ja ennakointikäyttöä motivoi? 

4. Miten suomen progressiivirakenteen futuurisuutta ilmaiseva käyttö on ke-

hittynyt ja miten rakenne mahdollisesti kehittyy tulevaisuudessa? 

Tutkimuskysymykset liittyvät tutkimuksen keskeiseen tavoitteeseen kuvata progressii-

virakenteen käyttöä intentioiden ja ennakoinnin ilmaisussa (kysymykset 1 ja 2) sekä 

selvittää sen taustalla vaikuttavia tekijöitä (kysymykset 3 ja 4). Väitöstutkimuksessani, 

joka koostuu neljästä tutkimusartikkelista, vastaus tutkimuskysymyksiin 1–3 käy osal-

taan ilmi kaikissa neljässä artikkelissa, kun taas tutkimuskysymykseen 4 vastaan eri-

tyisesti kahdessa artikkelissa (artikkelit 3 ja 4, ks. seuraava luku 1.3).  

1.3 Osatutkimukset I ja II ja niiden raportointi (artikkelit 1–4) 

Väitöskirjatutkimukseni koostuu kahdesta osatutkimuksesta sikäli, että progressiivi-

rakennetta tarkastellaan kahdessa eri ajanjaksossa: nykysuomessa (osatutkimus I) ja 

sitä edeltävällä ajalla varhaisnykysuomessa ja vanhassa kirjasuomessa (osatutkimus 

II). Nykysuomen osalta tutkimus kattaa molemmat progressiivirakenteen variantit, 

kun taas sitä varhaisemmalta ajalta tutkimuksen kohteena on vain olla V-OssA sekä 

mennä-, tulla- ja lähteä-verbin sisältävä olla V-mAssA. Molempien ajanjaksojen osa-

tutkimuksissa on oma aineistonsa. Osatutkimukset muodostavat kuitenkin kiinteän 

kokonaisuuden, ja käytännössä noudatan molemmissa samaa lähestymistapaa tutki-

muskohteen tarkastelussa (ks. luku 2.2). 

 Kaikki väitöskirjan tutkimusartikkelit on julkaistu vuosien 2021 ja 2022 aikana 

suomalaisissa kielitieteen alaan kuuluvissa julkaisuissa. Julkaisut ovat Virittäjä (kaksi 

artikkelia), Sananjalka (yksi artikkeli) ja Finnish Journal of Linguistics (yksi artik-

keli). Alla on esitetty artikkelit osatutkimusten ja sisällöllisen jatkuvuuden mukaan jär-

jestettynä.  

Osatutkimus I 

1. Niva, Heidi (2022): Limittäisiä aikoja ja vakaita aikeita. Progressiivisuuden 

ja futuurisuuden rajankäyntiä liikeverbillisessä olla V-OssA -konstruktios-

sa. – Virittäjä 126 (1) s. 38–65. 

2. Niva, Heidi (2021b): Parhaillaan mutta myöhemmin. Olla V-mAssA -raken-

ne intentioiden ja ennakoinnin ilmaisuissa. – Sananjalka 63 s. 31–54. 

3. Niva, Heidi (2021c): Aikeiden aika. Olla tekemässä -rakenne futuurisuuden 

ilmaisukeinona. Finnish Journal of Linguistics 34 s. 103–148. 
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Osatutkimus II 

4. Niva, Heidi (2021a): Onnellisemmat ajat näyttää siellä olevan tulossa. Lii-

keverbillisen progressiivirakenteen futuurisia merkityksiä vanhassa kirja-

suomessa ja varhaisnykysuomessa. – Virittäjä 125 (1) s. 32–63. 

Jatkossa viittaan tutkimusartikkeleihin tässä esitetyn numerojärjestyksen mukaisesti 

lyhyesti merkinnöillä A1, A2, A3 ja A4. Merkintä ”A1” tarkoittaa siis tutkimusartikkelia 

1 ja niin edelleen. 

 Nykysuomeen keskittyvän osatutkimuksen I tuloksista raportoin yhteensä kol-

messa eri tutkimusartikkelissa. Yksi tutkimusartikkeleista (A1) keskittyy olla V-OssA-

rakenteeseen. Artikkelissa kuvaan ja analysoin olla V-OssA -rakenteen futuurista käyt-

töä ja siihen liittyviä piirteitä. Aineistona on otos Suomi24-korpuksesta eli internetin 

keskustelupalstalla käytyjen keskusteluiden katkelmia. Kantavana huomiona on, että 

olla V-OssA voidaan kolmen eri kantaverbin eli mennä-, tulla- ja lähteä-verbien kautta 

nähdä myös kolmena eri konstruktiona, joilla on sekä yhteisiä että erilaisia piirteitä. 

Tarkastelen olla V-OssA -rakenteellisten ilmaisujen syntaktisia ja semanttisia ominai-

suuksia kiinnittämällä huomion muun muassa siihen, miten rakenteen saama subjekti 

vaikuttaa tulkintaan. Liikesemantiikka on tarkastelussa keskeisessä osassa. Artikke-

lissa pohdin, miksi olla V-OssA -rakennetta käytetään progressiivisuuden ilmaisun li-

säksi myös futuurisuuden ilmaisimena. Tarkastelen lisäksi sitä, mitä rakenteen prog-

ressiiviselle aspektille tapahtuu, kun sen temporaalinen merkitys muuttuu, ja miltä ra-

kenteen futuurinen käyttö näyttää futuurirakenteiden kehityksen näkökulmasta. Sisäl-

löllisesti artikkeli toimii johdattelijana ensimmäiseen osatutkimukseen, sillä intenti-

oita ja ennakointia ilmaiseva olla V-OssA -rakenne on verraten yleinen ja kolmeen in-

transitiiviseen kantaverbiin rajoittuvana ilmiönä helpommin rajautuva kuin ensim-

mäisen osatutkimuksen kahden muun artikkelin aiheena oleva olla V-mAssA.  

 Infinitiivillisen progressiivirakenteen tutkimus intentioiden ja ennakoinnin käy-

tössä kumpuaa osin olla V-OssA -rakenteeseen liittyvistä havainnoista ja sen analyy-

sista. Ensimmäisessä olla V-mAssA -rakennetta käsittelevässä artikkelissa (A2) fokuk-

sessa on rakenteen futuuriseen käyttöön liittyvien piirteiden kuvaaminen. Tarkastelen 

rakenteen syntaktisia ja semanttisia ominaisuuksia pitkälti samaan tapaan kuin olla 

V-OssA -rakenteenkin tapauksessa, mutta rakenteessa esiintyvien kantaverbien moni-

naisuuden vuoksi analyysissa nousee esille useampia tekijöitä. Tärkeänä tarkastelu-

kohteena on verbisemantiikan ohella objektin sija sekä erityisesti partitiiviobjektin 

niin sanottu epäodotuksenmukainen käyttö intentioiden ja ennakoinnin ilmaisuissa. 

Artikkelissa analysoin myös olla V-mAssA -rakenteellisten ilmaisujen temporaalista 

polysemiaa ja aspektimerkityksiä: olla V-OssA -rakenteen tapaan rakenteen aspekti-

tulkinta muuttuu, kun se ilmaisee intentioita ja ennakointia, mutta toisaalta rakenteen 

moninainen variaatio myös kasvattaa erilaisten tulkintamahdollisuuksien määrää. Ai-

neisto perustuu otantaan Suomi24-korpuksesta. 

 Toinen olla V-mAssA -rakennetta käsittelevä artikkeli (A3) syventää intentioita ja 

ennakointia ilmaisevan rakenteen ja sen käytön analyysia. Vertailen rakennetta kol-
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meen muuhun futuurisuuden ilmaisukeinoon suomen kielessä: tulla tekemään -ra-

kenteeseen, pitää tehdä -rakenteeseen sekä yksinäisverbin preesensmuotoon. Aiem-

pien artikkeleiden tapaan aineistona on Suomi24-sivuston keskustelunkatkelmia, 

mutta vertailukohtana progressiivirakenteelle toimivien futuurirakenteiden esimerkit 

ovat peräisin tutkimuskirjallisuudesta. Yksi artikkelin keskeisistä havainnoista on, että 

eri futuurirakenteet toteuttavat futuurisuuden ilmaisun funktiota hieman eri tavoin ja 

eivät siksi aina sovellu samanlaisiin konteksteihin. Tarkastelenkin artikkelissa myös 

futuuritempuksen kategoriaa itseään. Lisäksi pohdin olla V-mAssA rakenteen inten-

tio- ja ennakointikäytön motivaatiota sekä rakenteen mahdollista muutospolkua fu-

tuuritempuksen edustajaksi. Hyödynnän erityisesti konstruktioverkoston käsitettä eli 

ajatusta siitä, että keskenään samankaltaisia piirteitä sisältävät konstruktiot voivat vai-

kuttaa toinen toistensa käyttöön.  

 Osatutkimuksen II eli vanhan kirjasuomen ja varhaisnykysuomen aineistojen ana-

lyysin pohjalta olen kirjoittanut yhden tutkimusartikkelin (A4). Artikkelissa kuvaan 

progressiivirakenteellisten ilmausten käyttöä erityisesti futuuristen implikaatioiden ja 

futuurisuuden ilmaisun kannalta. Keskityn artikkelissa progressiivirakenteen sellai-

siin tapauksiin, joiden kantaverbinä on mennä, tulla tai lähteä. Analysoin ilmaisuja 

osatutkimuksen I tapaan eli tarkastelemalla ilmaisujen syntaktis-semanttisia piirteitä, 

kuten liikesemantiikkaa. Osatutkimuksen pohjana oleva aineisto kuitenkin avaa ana-

lyysille moninaisemman kentän, sillä se kattaa progressiivirakenteen esiintymiä pit-

kältä ajalta. Aineisto muodostuu erilaisista tekstilajeista ja on tuottamishetkiensä kon-

tekstiltaankin hyvin erilainen kuin internetin keskustelupalstan keskusteluihin perus-

tuva aineisto osatutkimuksessa I. Pohdin artikkelissa myös rakenteen potentiaalista 

kehityskulkua futuuritempuksen edustajaksi. Analyysissa käytän konstruktioverkos-

ton käsitettä. 

 Edellä luvussa 1.2 olen esittänyt koko väitöskirjaani koskevat tutkimuskysymykset. 

Osatutkimuksissa ja tutkimusartikkeleissa lähestyn tutkimuskohdetta vielä tarkem-

pien tutkimuskysymysten kautta. Spesifisemmät tutkimuskysymykset on esitetty tau-

lukossa 1. 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset osatutkimuksittain ja tutkimusartikkeleittain 

Osatutkimus ja tutkimusartikkeli Tutkimuskysymykset  

Osatutkimus I 

 

Limittäisiä aikoja ja vakaita aikeita. 

Progressiivisuuden ja futuurisuuden 

rajankäyntiä liikeverbillisessä olla V-

OssA -konstruktiossa. 

1. Millaisia syntaktis-semanttisia elementtejä olla 

V-OssA -rakenteen sisältäviin intention ja en-

nakoinnin ilmauksiin liittyy?  

2. Ovatko olla V-OssA -konstruktiolliset intentioi-

den ja ennakoinnin ilmaukset aspektiltaan 

progressiivisia? 

3. Mikä motivoi olla V-OssA -konstruktion käyttöä 

intentioiden ja ennakoinnin ilmaisuissa? 

4. Millainen olla V-OssA -konstruktio on futuuri-

suuden ilmaisimena? 
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Osatutkimus I 

 

Parhaillaan mutta myöhemmin. Olla V-

mAssA -rakenne intentioiden ja enna-

koinnin ilmaisuissa. 

1. Millaista on olla V-mAssA -rakenteen tempo-

raalinen polysemia? 

2. Mitä piirteitä olla V-mAssA -rakenteen käyttöön 

intentioiden ja ennakoinnin ilmaisukeinona liit-

tyy? 

3. Millainen osuus verbisemantiikalla on intentioi-

den ja ennakoinnin ilmaisuissa? 

4. Millaisia aspektimerkityksiä olla V-mAssA -ra-

kenteelliset ilmaisut kantavat? 

Osatutkimus I 

 

Aikeiden aika. Olla tekemässä -ra-

kenne futuurisuuden ilmaisukeinona. 

1. Millaista on olla tekemässä -rakenteen ilmai-

sema futuurisuus? 

2. Miten olla tekemässä -rakenteen ilmaisema fu-

tuurisuus eroaa yksinäisverbin preesensmuo-

don tehdä sekä tulla tekemään- ja pitää 

tehdä -rakenteiden ilmaisemasta futuurisuu-

desta? 

3. Mikä olla tekemässä -rakenteen futuurista käyt-

töä motivoi? 

4. Miltä intentioita ja ennakointia ilmaisevan olla 

tekemässä -rakenteen kehityskulku näyttää ja 

miten konstruktioverkosto siihen mahdollisesti 

vaikuttaa? 

Osatutkimus II 

 

Onnellisemmat ajat näyttää siellä ole-

van tulossa. Liikeverbillisen progressii-

virakenteen futuurisia merkityksiä van-

hassa kirjasuomessa ja varhaisnyky-

suomessa. 

1. Millaisia merkityksiä liikeverbillisellä progressii-

virakenteella ilmaistaan vanhassa kirja-

suomessa ja varhaisnykysuomessa? Onko in-

tentioiden ja ennakoinnin merkitys nähtävissä 

liikeverbillisen progressiivirakenteen käytössä 

jo ennen nykysuomea?  

2. Millaista liikeverbillisen progressiivirakenteen 

kuvaama liike on?  

3. Millaisista osatekijöistä liikeverbillisen progres-

siivirakenteen merkitykset syntyvät? Miten ra-

kenteen kantaverbit mennä, tulla ja lähteä vai-

kuttavat ilmaisun tulkintaan?  

4. Voiko liikeverbillinen progressiivirakenne kehit-

tyä futuuritempuksen ilmaisukeinoksi? 

 

Seuraavassa luvussa esittelen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä menetelmää, 

jota olen käyttänyt progressiivirakenteen analyysissa.  
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2 Tutkimuksen teoreettis-menetelmällinen tausta  

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on konstruktiokielioppi, jota käsittelen 

seuraavassa luvussa (2.1). Tutkimukseni on ennen kaikkea kvalitatiivista korpusana-

lyysia, jonka periaatteita esittelen luvussa (2.2). Aineiston esittelyn (2.3) jälkeen luon 

katsauksen tämän työn kannalta keskeisiin tutkimusalueisiin (2.4).  

2.1 Konstruktiokielioppi   

Konstruktiokielioppi (construction grammar) on kieliteoria tai tutkimussuuntaus, 

jonka keskiössä on konstruktion käsite. Konstruktio on muodon, merkityksen ja funk-

tion muodostama vakiintunut kokonaisuus (esim. Goldberg 2006). Yhtenäisen tutki-

mussuuntauksen sijaan voidaan puhua teoriaperheestä (esim. J. Leino 2019) tai 

useista toisiaan muistuttavista tutkimussuuntauksista, joissa teoreettiset painotukset, 

suhde formaalisuuteen ja yleensäkin tutkimusote vaihtelevat (ks. esim. Hilpert 2008: 

13–17; Goldberg 2013; Traugott & Trousdale 2013: 1–8; Hoffman & Trousdale 2013, 

toim.). Konstruktiokieliopin alkuvaiheet sijoittuvat 1980-luvun ja 1990-luvun Yhdys-

valtoihin kontekstiin, jossa kielisysteemin ja kieliopillisten ilmiöiden analyysi- ja ku-

vaustavalle pyrittiin löytämään uudenlaisia tapoja (esim. Fillmore, Kay & O’Connor 

1988; Goldberg 1995; Kay & Fillmore 1999; ks. myös Fillmore 1968). Varsinkin nyky-

ään monet konstruktiokielioppiin kuuluvat näkemykset kielisysteemistä ja sen toimin-

tamekanismeista sekä konstruktiokieliopilliselle analyysille tyypillinen tapa lähestyä 

kielenilmiöitä konstruktioiden kautta ovat laajalti tunnettuja ja käytettyjä myös muu-

alla funktionaalisessa kielentutkimuksessa. Nimitystä konstruktiopohjainen tai eng-

lannin vastaavia nimityksiä construction-based, constructional ja constructionist käy-

tetään enenevissä määrin viittaamaan sellaiseen tutkimukseen, joka ei välttämättä 

hyödynnä ”klassiseksi” mielletyn konstruktiokieliopin tutkimussuuntauksen alkuvai-

heessa (1980- ja 1990-luvuilla) tunnetuksi tullutta käsitteistöä ja kuvausmalleja (kuten 

esimerkiksi perimisen käsitettä tai piirrematriiseja eli ns. laatikkonotaatioita) tai joka 

ei yksinkertaisesti enää yhdistä konstruktioihin(kin) keskittyvää kielen analyysitapaa 

nimenomaan konstruktiokielioppiin. Kuvaavaa onkin, että myös Adele Goldberg, jota 

on pidetty yhtenä konstruktiokieliopin keskeisistä nimistä, nimittää vuoden 2019 te-

oksessaan tutkimuksessa käyttämäänsä lähestymistapaa nimellä usage-based const-

ructionist approach, ”käyttöpohjainen konstruktionistinen lähestymistapa” construc-

tion grammar -nimityksen sijaan.  

 Tässä väitöskirjassa käytän nimitystä konstruktiokielioppi. En käytä rakenteiden 

kuvauksessa teoriasuuntauksen niin sanottuja piirrematriiseja, mutta näkemykseni 

konstruktioista ja niiden analyysista ei pohjimmiltaan ratkaisevasti eroa siitä, mitä jo 

konstruktiokieliopin alkuvaiheessa on esitetty. Fennistiikassa on aiemminkin kuvattu 

kieliopillisia ja esimerkiksi juuri infiniittisiä rakenteita konstruktiokieliopin näkökul-
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masta (esim. J. Leino 2003; Pekkarinen 2005; Kotilainen 2007; Hamunen 2019). Li-

säksi analyysissani vaikuttavat myös sellaiset tutkimukset, jotka edustavat pikemmin-

kin konstruktiopohjaista lähestymistapaa (esim. Bybee 2010; Diessel 2019). 

 Goldbergin (2013) mukaan (ks. myös Traugott & Trousdale 2013: 2–3) erilaisia 

konstruktiopohjaisia lähestymistapoja yhdistävät seuraavat näkemykset (mukaillen 

suomeksi H.N.): 

1. Kieliopilliset konstruktiot ovat opittuja muodon ja funktion yhteenliittymiä. 

2. Kielioppi järjestelmänä ei ole luonteeltaan transformationaalinen eikä deri-

vationaalinen [näistä näkemyksistä ks. esim. Chomsky 1965]. Merkitys on 

sellaisenaan syntaktisessa (pinta)rakenteessa. 

3. Sanat ja sitä suuremmat kokonaisuudet muodostavat keskenään konstruk-

tioverkoston ja niillä voi olla yhteisiä ominaisuuksia. 

4. Kielten välillä esiintyy sekä variaatiota että samankaltaisuutta. Jälkimmäi-

nen selittyy kognition toiminnan lainalaisuuksilla tai kulloisenkin konstruk-

tion funktioilla. 

5. Käyttöpohjaisuus. Tieto kielestä sisältää tiedon sekä kielellisistä yksiköistä 

että niiden käyttömahdollisuuksista. Kielelliset yksiköt vaihtelevat ske-

maattisuudeltaan. 

Klassinen konstruktiokäsitys on, että konstruktio sisältää tiedon sekä sen muodosta, 

merkityksestä että käytöstä. Konstruktio on abstrakti malli, yleistys, joka syntyy kie-

lenkäytön yksittäisten ilmaisujen pohjalta. Kielenkäytössä toteutuessaan konstruktiot 

ovat konstrukteja. Konstruktiot voivat olla ohjeellisuudeltaan hyvin skemaattisia tai 

toisessa ääripäässä sisältää spesifisiä elementtejä, kuten vakioisia lekseemejä. Kon-

struktiokieliopin näkemykseen kielestä myös kuuluu, että kieli koostuu kauttaaltaan 

konstruktioista, jolloin konstruktio on itse asiassa kielen yksikkö. Konstruktioita ovat 

näin ollen muodon kannalta keskenään varsin erilaiset kieliopin elementit, kuten ver-

bijohdokset ja erilaiset syntaktiset rakenteet. (esim. Fillmore ym. 1988; Kay & Fillmore 

1999; Fried & Östman 2004; Goldberg 2013.) Goldbergin vuoden 2006 konstruk-

tiomääritelmän mukaan ”Mikä tahansa kielellinen kokonaisuus katsotaan konstrukti-

oksi, kunhan jokin sen muodon tai funktion piirre ei ole suoraan ennustettavissa sen 

rakenneosista tai muista konstruktioista, joiden on todettu olevan olemassa. Lisäksi 

kokonaisuudet tallennetaan konstruktioina, vaikka ne olisivatkin täysin ennustetta-

vissa, mikäli ne esiintyvät riittävän tiheästi” (suom. J. Leino 2019: 220).2 Konstruk-

tiokieliopissa on kuitenkin jonkin verran eriäviä näkemyksiä siitä, millaiset elementit 

 
2 Goldbergin (1995: 4; 2006: 5) varhaisemmat konstruktiomääritelmät eroavat vuoden 2019 monogra-

fiassa esitetystä määritelmästä huomattavasti siinä, että vain viimeksi mainitussa tuodaan eksplisiit-
tisesti esille kognition rooli: ”constructions are understood to be emergent clusters of lossy memory 
traces that are aligned within our high- (hyper!) dimensional conceptual space on the basis of shared 
form, function, and contextual dimensions” (Goldberg 2019: 7). Määritelmän mukaan konstruktiot 
ovat muistijälkien ryppäitä “hyperulotteisessa” käsiteavaruudessa. 
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lasketaan konstruktioiksi. Varsinkin (johtamattomien) lekseemien ja morfeemien koh-

dalla esiintyy näkemyseroja (aiheesta ks. J. Leino 2019; Diessel 2019: 11–13), mikä yk-

sinkertaistaen johtuu toisaalta perinteisestä erosta leksikkoon ja syntaksiin, toisaalta 

näkemyksestä, jonka mukaan konstruktio on moniosainen kokonaisuus.3 Konstruk-

tiokieliopin näkemys kielisysteemistä on varsin erilainen kuin esimerkiksi generatiivi-

sen kieliopin (Chomsky 1965) näkemys. Tähän – kielioppitraditioiden perustavanlaa-

tuisiin teoreettisiin erontekoihin – liittyy teesi Goldbergin listan kohdassa 2 (vrt. ylem-

pänä konstruktiokieliopin syntyvaiheista).  

 Kohdan 3 teesi nostaa esille konstruktioverkoston käsitteen. Konstruktiot muo-

dostavat keskenään verkoston eli yhdistyvät toisiinsa muoto-, merkitys- ja käyttöpiir-

tein. Varsinkin varhaisemmissa konstruktiokieliopin esityksissä on puhuttu perimi-

sestä (inheritance), jolla tarkoitetaan sitä, että hierarkiassa kompleksisempi konstruk-

tio B sisältää sitä ”yksinkertaisemman” konstruktion A piirteet ja omaa lisäksi A:lle 

kuulumattomia piirteitä (esim. Kay & Fillmore 1999; Fried & Östman 2004). Tässä 

mielessä konstruktiot ovat siis (muotopiirteiltään) sisäkkäisiä eli konstruktion osat 

voivat itsessään olla konstruktioita. Kielenkäytössä konstruktiot puolestaan toteutuvat 

kerroksittaisina konstrukteina. Perimisidean voi katsoa edustavan konstruktioiden 

vertikaalista verkostomaisuutta. Horisontaaliseksi voidaan kutsua sitä konstruktioi-

den ominaisuutta, että ne muistuttavat toisiaan joiltakin piirteiltään ja voivat olla esi-

merkiksi niin sanottuja sisarkonstruktioita (konstruktion A periviä konstruktiota B1, B2 

jne.). Konstruktioiden verkostokäsitettä voidaan käyttää apuna analysoitaessa ja ku-

vattaessa tutkittavia kielenilmiöitä ja niiden välisiä suhteita. Konstruktiokieliopissa 

(tai konstruktiopohjaisessa tutkimuksessa) verkostolla voidaan kuitenkin viitata myös 

ihmisen kognition ja muistin toimintaan liittyvien tietorakenteiden assosiatiiviseen 

luonteeseen (Traugott & Trousdale 2013: 8–11; Diessel 2019, esim. 9–11, 202–205; 

Goldberg 2019: 34–37; vrt. myös analogiasta Bybee 2010: 57–75).  

 Goldbergin listauksessa kohdassa 4 nousee esille, että kieli ei ole kognition toimin-

nasta riippumaton. Konstruktiokielioppi ei tue näkemystä universaalista kieliopista 

(Chomsky 1965; Roberts 2016), jonka mukaan kielten erilaiset pintarakenneratkaisut 

pohjimmiltaan heijastavat samaa syvärakennetta. Sen sijaan kielen käyttöpohjaisuus 

ja kielen historiallinen kehitys selittävät kielessä ilmenevän variaation sekä sen, että 

eri kielissä olevien konstruktioiden (lähes) samanlainen funktio voi vaikuttaa niiden 

muodon samankaltaisuuteen. Kognition lainalaisuuksiksi käsitän sellaiset perustuvan-

laatuiset ilmiöt kuin tietorakenteiden luonne ja muistin toiminta: niiden yleisinhimil-

lisyys aiheuttanee sen, että kielet – ja niissä olevat konstruktiot – voivat muistuttaa 

toisiaan. Vaikka konstruktio onkin symbolinen yksikkö ja siinä mielessä arbitraarinen 

eikä – kuten klassinen määritelmä kuuluu – ole osiensa summa, konstruktion sisäiset 

osat eivät silti ole merkityksettömiä kokonaisuuden kannalta eivätkä ole valikoituneet 

 
3 Keskustelussa konstruktion käsitteen ulottamisesta kaikkialle kielioppiin on myös pohdittu esimer-

kiksi sitä, voiko subjektin ja predikaatin muodostamaa muotokokonaisuutta kutsua merkityksen ää-
rimmäisen skemaattisuuden vuoksi konstruktioksi (Fillmore, Lee-Goldman & Rhodes 2012; myös 
Goldberg 2013; vrt. Jackendoff 2013). Fried ja Östman (2004) puolestaan katsovat, että myös laa-
jemmat tekstit voivat muodostaa konstruktioita.  
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ja järjestyneet täysin mielivaltaisesti (ks. myös luku 2.4.7 konstruktiomuutoksista ja 

konstruktioitumisesta). Kohdassa 5 mainitulla käyttöpohjaisuudella puolestaan tar-

koitetaan kielen lähtökohtaista ominaisuutta sekä tulla opituksi että muokkautua käy-

tössä. Käyttöpohjaisuus liittyy siis kielenkäyttäjiin ja siihen, miksi ja miten kielellisiä 

ilmaisuja käytetään. Goldberg (2013) huomauttaa, että käyttöpohjaisuus ei välttämättä 

kuitenkaan sisälly kaikkiin konstruktiopohjaisiin näkemyksiin. 

 Näistä viidestä teesistä ensimmäinen, kolmas ja viides ovat väitöstutkimuksessani 

erityisen olennaisia. Konstruktion käsite siis vaikuttaa siihen, millaisiin kokonai-

suuksiin ja osatekijöihin tutkimuksen aineistona olevassa kielimateriaalissa lähtökoh-

taisesti kiinnitän huomiota ja miten analysoin tutkimuskohteenani olevia rakenteita ja 

niiden esiintymistä (ks. tarkemmin luku 2.3)4. Toisaalta analyysini myös tukee näke-

mystä konstruktiosta muodon, merkityksen ja käytön muodostamana kokonaisuutena, 

joka toimii yksikkönä. Myös konstruktioverkoston käsite on tutkimuksessani tär-

keä. Verkostoajatuksen avulla yhtäältä lähestyn tutkimuskohteena olevien rakenteiden 

samankaltaisuuteen perustuvia suhteita, toisaalta selitän niissä tapahtuvia muutoksia 

(erityisesti artikkeleissa A4 ja A3). Näistä jälkimmäisenä mainittu viittaa ajatukseen 

kielen verkostomaisuudesta ja siis assosiatiivisuudesta. Käytän tutkimuksessani myös 

käsitettä analogia, jota ei perinteisen konstruktiokieliopin tutkimuksessa tapaa kovin 

usein. Analogian käsite tavoittaa kuitenkin konstruktion olemuksesta jotain hyvin 

olennaista (ks. Hamunen & U. Leino 2019). 

 Analogia voidaan jakaa analogiaan ilmiönä tai mekanismina (ts. kielellisten raken-

teiden muodostumiseen mallinmukaisesti) ja analogiseen ajatteluun (Traugott & 

Trousdale 2013: 37–38). Markus Hamunen ja Unni Leino (2019) erottavat toisistaan 

horisontaalisen (eli perinteisen, suppeamman käsityksen mukaisen) analogian ja ver-

tikaalisen analogian, jossa analogisuuteen nähdään kuuluvan myös keskenään saman-

kaltaisten toteutumien abstraktio. Tässä jälkimmäisessä, laajemmassa analogiakäsi-

tyksessä konstruktion käsite voidaan nähdä uusanalogisuutena (ks. myös Onikki-Ran-

tajääskö 2001: 34–38). Vertikaalisen analogian ajatus voidaan sovittaa niin kielenil-

miöiden teoreettiseen kuvaukseen kuin käsitykseen analogisesta ajattelusta ja siihen 

liittyvästä assosioituvuudesta, abstrahoinnista ja yleistämisestä (generalization) (Ha-

munen & U. Leino 2019). Itse käytän termiä analogia tämän laajemman näkemyksen 

mukaan. 

 Lisäksi väitöstutkimukseni omaksuu konstruktiokieliopissakin tavattavan näke-

myksen kielestä luonteeltaan käyttöpohjaisena. Käyttöpohjaisuuteen voidaan näh-

 
4  Termi konstruktio esiintyy kielentutkimuksessa myös rakenteen rinnakkaisnimityksenä käytössä, 

jossa sillä ei ole nimenomaan konstruktiokieliopin termille antamaa sisältöä (sama pätee myös esi-
merkiksi englannin kielen sanaan construction). Itse käytän tutkimukseni kohteesta myös nimitystä 
rakenne, joka on suomen kielen kannalta sanana läpinäkyvämpi. Tutkimuksessani näitä kahta nimi-
tystä voi pitkälti pitää synonyymisina. Konstruktiokieliopillisina termeinä konstruktio ja rakenne eivät 
nähdäkseni ole kuitenkaan aivan sama asia: edellisen käyttäminen implikoi sitoutumista tietyllä teo-
reettisella tavalla määriteltyyn kielen yksikköön, kun taas jälkimmäisellä voidaan viitata väljemmin 
enemmän tai vähemmän vakiintuneisiin kielellisten elementtien kokonaisuuksiin, joita ei pyritä ana-
lysoimaan ja määrittelemään konstruktion käsitteen vaatimalla tarkkuudella. 
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däkseni laskea myös kielen sosiaalinen luonne: pohjimmiltaan kieltä käytetään kom-

munikatiivisiin tarkoituksiin. Tarkastelen ja selitän tutkimuskohteenani olevia raken-

teita, niiden motivoitumista, esiintymistä ja muuttumista peilaamalla niitä kulloiseen-

kin käyttötilanteeseen ja yleisemmin ihmisten välisiin vuorovaikutuspyrkimyksiin. 

 Edellä mainittujen viiden teesin lisäksi Goldberg (2013) listaa joukon näkemyksiä, 

jotka hänen mukaansa vaikuttavat monessa konstruktiopohjaisessa tutkimuksessa (ks. 

esim. Fried & Östman 2004) mutta jotka yhdistetään kiinteämmin kognitiiviseen kie-

lentutkimukseen (mukaillen suomeksi H.N.): 

A. Ilmauksen kantama merkitys perustuu siihen, miten kielenkäyttäjä tilan-

teen konstruoi. Totuusehdot eivät sanele merkitystä. 

B. Semantiikka, informaatiorakenne ja pragmatiikka ovat läheisessä yhtey-

dessä toisiinsa. Vaikka kullakin on oma funktionaalinen roolinsa, ne eivät 

silti ole toisistaan erillisiä. 

C. Kategorisointi ei ole tarkkarajaista ja perustuu yksittäistapausten yleistämi-

seen. Tyypillisesti kategorisointi perustuu prototyyppitapauksille ja niiden 

vakiintuneille laajentumille. 

D. Kielen ensisijainen tehtävä on toimia informaation välittäjänä. Muotoerot 

palvelevat semanttisia ja pragmaattisia tarkoituksia. 

E. Sosiaalinen tietoisuus (social cognition) ja kehollisuuden kokemus vaikut-

tavat olennaisesti oppimiseen ja merkityksen muodostumiseen. 

A-kohdassa on kyse käsityksestä, jonka mukaan kielelliset valinnat heijastavat kielen-

käyttäjän kulloistakin näkökulmaa kuvauksen kohteena olevaan asiaintilaan. Raken-

teet nostavat esiin tai jättävät taustalle joitakin tilanteen elementtejä. Tämä ajatus kul-

kee mukana väitöstutkimuksessani kautta linjan, kun pohdin sitä, miksi kielenkäyttä-

jät valitsevat juuri progressiivirakenteen aikeiden ja tulevien tapahtumien ilmaisuun. 

Maininta totuusehdoista viittaa logiikkaan perustuvaan (formaali)semantiikan perin-

teeseen, jossa kielellistä merkitystä lähestytään lauseen niin sanotun totuusarvon 

kautta. Kielen pragmaattista ulottuvuutta (B-kohta) puolestaan ei kaikissa kielioppi-

perinteissä oteta mukaan tarkasteluun, mutta konstruktiokieliopissa erilaiset käyttöön 

liittyvät piirteet ovat inherentti osa konstruktion sisältämää informaatiota. Rajan ve-

täminen semantiikan ja pragmatiikan tai pragmatiikan ja informaatiorakenteen välille 

on kuitenkin usein vaikeaa. Yleisemminkin ajatus kategorisoinnin sumearajaisuudesta 

ja prototyyppisyydestä (C-kohta) on mukana monissa konstruktiopohjaisissa tutki-

muksissa, ja kategorisoinnin vaikeus tulee esille myös väitöstutkimuksessani, kun ana-

lysoin progressiivirakenteen sisältäviä ilmaisuja. D-kohdassa on osin sama ajatus kuin 

A-kohdassa: eri rakennevaihtoehdot tuottavat erilaisia merkityksiä ja ilmaisevat eri 

funktioita kommunikaatiotilanteessa. Muotoerot ovat siis motivoituneita, eivätkä esi-

merkiksi saman merkityksen eri pintarakenteita. Kielen sosiaalinen ulottuvuus tulee 

jälleen esille E-kohdassa. Paitsi kielen sosiaalisuuden myös ihmisen kehollisuuden on 

nähty vaikuttavan kieliopin ilmiöihin (esim. kieliopilliset metaforat, deiktisyys jne., ks. 
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esim. Lakoff & Johnson 1980: 56–60). Myös tämä ajatus heijastuu tutkimukseeni var-

sinkin liikeverbillisen progressiivirakenteen käsittelyn yhteydessä (A1, A4). 

 Kognition roolin huomioiminen vaihtelee konstruktiokieliopin piirissä tehdyissä 

tutkimuksissa. Esimerkiksi Holger Diessel (2019) ja Adele Goldberg (2019) käyttävät 

argumentaationsa perustana runsaasti erilaista empiiristä, kognitiopainotteista tutki-

musta. Keskeisiä kognition toimintaan liittyviä käsitteitä ovat Diesselin (2019: 36–37) 

mukaan sosiaalinen tietoisuus ja käsitteellistäminen sekä esimerkiksi kategorisointi, 

abstrahointi ja automaattistuminen, jotka ovat kytköksissä muistin toimintaan. Lähes-

kään kaikki konstruktiokieliopin piirissä tehty tutkimus ei kuitenkaan suoranaisesti 

käsittele kognitiotutkimuksen tai esimerkiksi neurolingvistisen tutkimuksen tuloksia. 

Kielen kognitiivisen luonteen huomioiminen käsittääkseni yksinkertaisimmillaan tar-

koittaakin tutkijan näkemystä siitä, että kieli on osa kognition toimintaa. Tällöin se 

(yleis)tieto, joka tutkijalla on esimerkiksi muistin toiminnasta, todennäköisesti vaikut-

taa taustalla lähtökohtaiseen tapaan analysoida kielellisiä ilmiöitä. Näin on myös oman 

tutkimukseni kohdalla.  

2.2 Korpustutkimus ja kvalitatiivinen analyysi  

Väitöstutkimukseni on (corpus-based), millä tarkoitetaan tutkimusta, jossa korpusai-

neistoa käytetään tutkimuskohteen systemaattiseen, joko määrälliseen tai laadulliseen 

analyysiin ja jossa aineisto käsittää huomattavan määrän tutkimuskohteena olevan 

kielellisen elementin esiintymiä (Luodonpää-Manni, Penttilä & Viimaranta 2017: 8). 

Väitöstutkimukseni aineisto on koostettu kolmesta korpuksesta, ja tutkimuksen tulok-

set perustuvat aineistossa esiintyvien ilmausten analyysiin. Analyysi on luonteeltaan 

kvalitatiivista: kuvaan ja jäsennän sitä, millaisia piirteitä progressiivirakenne ja sen si-

sältävät ilmaisut saavat aineistossa, ja etsin syitä sen piirteille ja käytölle. Analyysissa 

on myös kvantitatiivisia piirteitä, sillä tarkastelun kohteena on myös progressiivira-

kenteen eri funktioiden yleisyys aineistossa ja sitä kautta mahdollinen yleistettävyys 

myös aineiston ulkopuolella. 

 Kvalitatiiviseen analyysiin kuuluu esimerkiksi tarkastelun kohteena olevan ilmai-

sun osien syntaktinen jäsennys ja muu sellainen analyysi, jota voidaan nähdäkseni pi-

tää suhteellisen kiistattomana ja perusteltavissa olevana esimerkiksi kielioppiesitysten 

nojalla. Kvalitatiivinen analyysi voi kuitenkin sisältää myös sellaista analyysia, jolle ei 

ole ennalta olemassa täysin selviä kriteereitä. Merkityksen analyysi kuuluu tähän tyyp-

piin. Kielellinen merkitys itsessään on laaja ja osin vaikeasti määriteltävissä oleva kä-

site (esim. Niiniluoto 2000; Onikki 2000; Östman 2000; Nieminen 2019: esim. 143–

152), jolle konstruktiokieliopissakaan ei käsittääkseni esitetä selkeää määritelmää huo-

limatta siitä, että merkitys on yksi konstruktion kolmesta ”navasta” muodon ja käytön 

ohella. Käyttäessäni tässä väitöstutkimuksessa sanaa merkitys tarkoitan sillä pääasi-

assa kahta seuraavaa asiaa. Ensinnäkin tarkoitan merkityksellä sitä tulkintaa, jonka 

kielellinen elementti käyttöyhteydessään kontekstin eri tasoilla kulloinkin saa. Tästä 

on kyse silloin, kun tarkastellaan progressiivirakenteen sisältäviä ilmauksia. Toiseksi 
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katson, että vaihtuvista konteksteista huolimatta kielelliselle elementille voi kuitenkin 

osoittaa tietyn vakioisen merkityksen tai merkityksiä, sillä merkitykset (tai tulkinnat) 

vakiintuvat toistuessaan samantapaisissa käyttöyhteyksissä. Tämä mahdollistaa sen, 

että voidaan puhua tietyn konstruktion merkityksistä. Merkityksen vakiintuneisuus ei 

kuitenkaan tarkoita merkityksen muuttumattomuutta, yksimerkityksisyyttä tai yksise-

litteisyyttä. Tarkennettava lisäksi vielä on, että merkityksen (tulkinnan) täytyy olla kie-

liyhteisölle tai sen osalle yhteinen tai osin yhteinen. 

 Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen siis progressiivirakenteen sisältävien il-

mausten merkitystä. Merkityksen analyysissa olen pyrkinyt tekemään näkyväksi sen, 

millä perusteella esittämäni tulkinta ja merkitys kulloinkin syntyvät. Keskeisessä roo-

lissa on kielenkäyttötilanteen sekä lausekontekstin ja sen osatekijöiden analyysi. 

Kaikki ilmaisutehtävät eivät ole aineistossa yhtä helposti todennettavissa: esimerkiksi 

temporaalisen merkityksen osoittaminen voi parhaimmillaan perustua lauseessa mu-

kana olevalle ajan adverbiaalille, kun taas emfaattisuuden tai episteemisen (epä)var-

muuden merkitys on usein hankalammin jäljitettävissä tiettyyn kielelliseen element-

tiin.  

 Progressiivirakenteen käyttöön liittyvässä merkityksen analyysissa (kuten yleen-

säkin konstruktioiden analyysissa) tulee erottaa se, onko kyse konstruktion merkityk-

sestä vai koko ilmauksen, kuten lauseen, merkityksestä. Samalla on pohdittava kon-

struktion rajoja eli sitä, mikä rakenne-elementti ylipäätään lasketaan konstruktioon, 

mikä muuhun lauseeseen. Esimerkiksi lause Pekka on rakentamassa talon saa tulkin-

nan rakentamisen (ainakin osittaisesta) tapahtumisesta tulevaisuudessa, mutta objekti 

ja sen sija vaikuttavat tulkintaan keskeisesti (vrt. Pekka on rakentamassa) (ks. A2). On 

siis mietittävä, paikantuuko futuurinen merkitys nimenomaan olla-verbiin ja infinitii-

viin eli kahteen elementtiin vai vaikuttaako merkitykseen myös objekti. Vaikka kon-

struktion merkitys ja koko ilmaisun merkitys liittyvätkin toisiinsa, on olennaista pyrkiä 

selvittämään, millaiseen elementtien kokonaisuuteen mikäkin merkitys kytkeytyy. 

Sekä konstruktion että koko ilmaisun merkitystä voi periaatteessa lähteä tarkastele-

maan joko konstruktiosta tai koko ilmaisusta käsin. Havainnollistan tätä kuviolla 1, 

jossa nuolet kuvaavat analyysin kulkua pitkin kahta vaihtoehtoiseksi avautuvaa väylää 

(vasemmalla ja oikealla). Vasemmalla puolella oleva analyysiväylä päättyy tilantee-

seen, jossa on pyritty mahdollisuuksien mukaan erottamaan sekä konstruktion että 

koko ilmaisun merkitys. Oikealla puolella oleva analyysiväylä on oikeastaan aivan sa-

manlainen, sillä koko ilmaisun merkityksen analyysin jälkeen on joka tapauksessa läh-

dettävä pohtimaan ilmauksessa olevien elementtien, kuten tietyn konstruktion, vaiku-

tusta kokonaisuuteen. 
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MERKITYKSEN ANALYYSI 

↓ 

Konstruktion merkitys vai koko ilmaisun merkitys? 

↓ ↓ 

Konstruktion merkitys Koko ilmaisun merkitys 

→ Miten konstruktio rajautuu? → Millainen on ilmaisun konteksti? 

→ Voiko rajauksen tehdä useammalla ta-

valla? 

↓ 

MERKITYS 

→ Miten konstruktion rakenneosat vaikutta-

vat tulkintaan? 

↓ 

Mikä ilmaisun merkitystä rakentaa? 

→ Miten lausekonteksti vaikuttaa tulkintaan? → Millaisista elementeistä ilmaisu rakentuu? 

→ Millainen on koko ilmaisun konteksti? → Miten konstruktio rajautuu jne. 

→ Mikä on koko ilmaisun merkitys? 

 

↓ 

MERKITYS 

↓ ↓ 

KONSTRUKTION 

MERKITYS 

KOKO ILMAISUN 

MERKITYS 

 

Kuvio 1. Progressiivirakenteen sisältävien ilmausten merkityksen analyysi 

Kuviossa esitetyt kysymykset siitä, mistä elementeistä ilmaisu rakentuu, miten kon-

struktio rajautuu ja miten konstruktion rakenneosat vaikuttavat, ovat myös osa kvali-

tatiivista analyysia. 

 Konstruktiokieliopin näkökulmasta olla V-mAssA ja olla V-OssA ovat muodoltaan, 

merkitykseltään ja käytöltään (riittävän) vakiintuneita kokonaisuuksia, jotka toimivat 

niin ikään kokonaisuuksina ja ovat sellaisina kielen järjestelmän yksikköjä eli kon-

struktioita. Olla V-mAssA- ja olla V-OssA-konstruktioiden merkitys ei siis ole yksioi-

koisesti osiensa summa tai ennustettavissa sen osista. Olla V-mAssA- ja olla V-OssA-

konstruktioiden tarkastelussa on kuitenkin otettava huomioon kolme keskeistä seik-

kaa. Ensinnäkin kuten edellä luvussa 2.1 on tullut esille, konstruktion merkityksessä 

voi olla näkyvissä piirteitä sen rakenne-elementtien merkityksestä. Onkin niin, että 

olla V-mAssA- ja olla V-OssA -konstruktioiden (kuten konstruktioiden yleensäkin) 

merkityksen analyysiin, niiden käytön motivaation jäljittämiseen ja kehityskulun sel-

vittämiseen kuuluu myös konstruktion rakenneosien huomioon ottaminen. Toiseksi 

olla V-mAssA ja olla V-OssA ovat verraten skemaattisia konstruktioita. Tämä tulee 

esille siinä, että notaatioina olla V-mAssA ja olla V-OssA sisältävät vain osittaista in-

formaatiota: olla-verbin pääluokka, tempus, modus ja persoona ovat täsmentymättö-

miä, ja ei-finiittisen verbinmuodon kantaverbi on kokonaan määrittelemättä. Todelli-
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sessa kielenkäytössä olla V-mAssA ja olla V-OssA eivät kuitenkaan esiinny skemaatti-

sina vaan piirteiltään täsmentyneinä. Onkin tärkeää huomata, että näiden kahden ra-

kenneosan variaatio ja keskinäiset kombinaatiot ovat kulloisenkin ilmaisun kokonais-

merkityksen kannalta oleellisia. Voidaan esimerkiksi havaita, että kun olla V-mAssA-

konstruktion kantaverbinä on leksikaaliselta aspektiltaan momentaaninen verbi, kon-

struktio ilmaisee propinkvatiivista eli välittömässä lähitulevaisuudessa olevaa tapah-

tumista (propinkvatiivisuudesta ks. Maamies 1997; myös Ylikoski 2003a). Tämän pe-

rusteella on erotettavissa spesifisempää merkitystä kantava konstruktion alatyyppi, 

jossa kantaverbin valinta on rajoittunut momentaanisiin verbeihin. Olla V-mAssA- ja 

olla V-OssA -konstruktioiden voidaan siis nähdä potentiaalisesti jakautuvan useam-

maksi alakonstruktioksi, joilla on enemmän täsmentyneitä piirteitä kuin skemaatti-

suushierarkiassa ylempänä olevilla konstruktioilla (ks. A1, A2 ja A4). 

 Kolmantena seikkana olla V-mAssA- ja olla V-OssA -konstruktioiden tarkastelussa 

on otettava huomioon se, että todellisessa kielenkäytössä konstruktiot esiintyvät paitsi 

piirteiltään täsmentyneinä, myös spesifisessä lause- (ja yleensäkin teksti-) ja kielen-

käyttökontekstissa. Konstruktio saa usein täydennyksiä, joita voivat olla subjekti, ob-

jekti sekä adverbiaalinen, esimerkiksi suuntasijainen täydennys. Täydennyksen esiin-

tyminen ja laatu sekä laadun variaatio ja eri täydennysten keskinäiset kombinaatiot 

kasvattavat valtavasti erilaisten merkitysten mahdollisuuksia. Olla V-mAssA ja olla V-

OssA ovat siis oikeastaan ydinkonstruktioita, jotka (erilaisina alakonstruktioina) yh-

dessä erilaisten täydennysten kanssa muodostavat jälleen alakonstruktioita tai itseään 

laajempia konstruktioita. Esimerkiksi partitiivi- ja totaaliobjektillista progressiivira-

kennetta voidaan pitää erillisinä alakonstruktioinaan. Olla V-mAssA- ja olla V-OssA-

konstruktioiden alakonstruktioiden sekä olla V-mAssA- ja olla V-OssA -konstruktioi-

den ja niiden täydennysten muodostamien alakonstruktioiden määrittelyssä ei ole kui-

tenkaan tarkoituksenmukaista tehdä tyhjentäviä luokitteluja tai vetää ehdottomia ra-

javiivoja, vaan pikemminkin konstruktiot on nähtävä rajoiltaan sumeina tai monihah-

motteisina (vrt. esim. Kotilainen 2012: 232). 

 Alla olevassa kuviossa 2 olen ”purkanut osiin” progressiivirakenteen (tässä olla V-

ssA, joka on skemaattisempi kuin olla V-mAssA ja olla V-OssA ja kattaa ne molemmat) 

tuodakseni esille sen, millaista variaatiota konstruktiossa ja sen yhteydessä olevissa 

täydennyksissä esiintyy. Kuviota voi lähteä lukemaan ylimmäisestä olla V-ssA -laati-

kosta, jonka alla konstruktio jakautuu laatikoittain elementteihinsä (tummennetut 

tekstinkohdat): ensin verbirakenteeseen, sitten olla-verbiin ja ei-finiittiseen verbin-

muotoon, josta puolestaan on olemassa kaksi vaihtoehtoista varianttia (tummemman 

siniset laatikot): MA-infinitiivi ja O-johdoksinen deverbaalisubstantiivi. Molemmista 

varianteista edetään kantaverbiin. Harmaaseen laatikkoon olen sijoittanut ydinkon-

struktion saamat täydennykset. Palloilla kuvaan yksinkertaisesti niitä piirteitä tai ka-

tegorioita, joiden (mahdollisen) mukanaolon tarkastelusta progressiivirakenteen mor-

fosyntaktisessa ja semanttisessa analyysissa voi lähteä liikkeelle. Inessiivisijaisuus on 

tietysti vakioinen piirre ja olennainen osa konstruktion merkityksen rakentumista. Ku-

viossa esitettyä tarkasteltavien piirteiden luetteloa ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi. 



   
 

 29 

 

Kuvio 2. Olla V-mAssA- ja olla V-OssA -rakenteiden (olla V-ssA) ja niiden täydennysten vari-

aatio 

Kuten kuvion 1 edellä, myös kuvion 2 tarkoitus on tehdä näkyväksi kvalitatiiviseen ana-

lyysiin sisältyviä vaiheita ja kohteita. Molemmilla kuvioilla pyrin myös osoittamaan, 

että teoreettisena viitekehyksenä toimiva konstruktionäkökulma tuo myös metodista 

systemaattisuutta tutkimuskohteen syntaktis-semanttisten ja morfologisten sekä kon-

tekstuaalisten piirteiden tarkasteluun. 

2.3 Tutkimuksessa käytetyt aineistot ja aineiston käsittely 

Väitöskirjatutkimuksen aineisto koostuu nykysuomen, varhaisnykysuomen ja vanhan 

kirjasuomen aikaisista kielimateriaaleista, jotka muodostavat tutkimuksen kolme osa-

olla V-ssA 

olla 

• pääluokka 

• aikamuoto 

• persoona 

• modus TAI 

MA-infinitiivi 

• inessiivisijaisuus 
O-johdoksinen teonnimi 

• inessiivisijaisuus 

• sanaluokka 

täydennykset (S, O, ADVLI) 

• elollisuus 

• agentiivisuus 

• abstraktius 

• suuntaisuus 

• muu semantiikka 
 

• rakenne 

• rektio, osuus idiomissa 

• sijainti lauseessa 
 

• määritteet (substantii-
vin määrite) 

kantaverbi 

• leksikaalinen aspekti 

• liike 

• abstraktius 

• muu semantiikka 

• rektio; osuus idiomissa 

verbirakenne (olla + ei-finiittinen verbinmuoto) 

• predikaattisuus 

• elementtien välitön läheisyys 

ei-finiittinen verbinmuoto 
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aineistoa. Osatutkimuksen I eli nykysuomen osa-aineisto on kerätty Suomi24-korpuk-

sesta Kielipankin konkordanssihakuohjelman (Korp) kautta. Suomi24-korpus käsittää 

2 663 114 497 sanetta ja 256 745 360 virkettä. Korpus sisältää Suomi 24 -internetkes-

kustelusivuston kommentteja vuosilta 2001–20165. Keskustelusivuston puheenaiheet 

ovat moninaisia, ja aineistossa esiintyvät keskustelunkatkelmat koskevat niin erilaisia 

yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tapahtumia kuin kirjoittajien omia henkilökohtaisia asioi-

takin. Vapaamuotoiseen keskusteluun voi osallistua periaatteessa kuka tahansa (myös 

rekisteröitymättä ja anonyymisti), ja keskusteluissa käytetty kieli on monin tavoin va-

rioivaa ja usein huomattavasti puhekielisempää kuin normitetussa standardikielimuo-

dossa. Väitöstutkimuksen kannalta aineistolähde, jonka kirjoittajakunta on laaja ja 

jonka kielimuoto ei ole ennalta normitettua, mahdollistaa tutkimuskohteena olevien 

konstruktioiden tarkastelun monipuolisessa käytössä. Toisaalta aineistolähteen 

luonne on myös otettava huomioon päätelmiä tehdessä: tutkimus ei vastaa siihen, 

missä määrin intentioita ja ennakointia ilmaiseva progressiivirakenne esiintyy muun 

tyyppisissä tekstilajeissa, kuten esimerkiksi sellaisissa teksteissä, joissa eksplisiittisesti 

pyritään noudattamaan standardoitua kielimuotoa. 

 Nykysuomen osa-aineisto on satunnaisotos: pohjana on yhteensä 2500 olla V-

mAssA- ja olla V-OssA -konstruktion esiintymää. Jälkimmäisen konstruktion haku kä-

sittää vain olla menossa-, olla tulossa- ja olla lähdössä -konstruktiot. Rajausta vain 

verbeihin mennä, tulla ja lähteä selittää se, että kyseiset verbit suosivat deverbaalisub-

stantiivin sisältävää progressiivirakennevarianttia. Lisäksi aiemmassa tutkimuskirjal-

lisuudessa nimenomaan olla menossa-, olla tulossa- ja olla lähdössä -konstruktioiden 

on havaittu ilmaisevan sekä progressiivisuutta että intentioita ja ennakointia (Tom-

mola 2000: 662). Muut olla-verbin ja deverbaalisubstantiivin muodostamat rakenteet 

on jätetty tarkoituksella tutkimuksen ulkopuolelle. Deverbaalisubstantiivit ja tarkem-

min teonnimet eivät johdinvariaationsa vuoksi myöskään muodosta samalla tavalla 

heterogeenista ryhmää kuin MA-infinitiivit, mikä olisi hankaloittanut hakua huomat-

tavasti. Olla V-mAssA- ja olla V-OssA -konstruktioiden haussa ei ole edellytetty, että 

olla-verbi ja ei-finiittinen verbinmuoto ovat välittömästi toistensa yhteydessä. Kun sa-

man esiintymän lukuisat toistot sekä virhe-esiintymät (eli muun kuin V-mAssA- tai V-

OssA-muodon sisältävät hakutulokset) on karsittu, todelliseksi aineistoksi on muodos-

tunut 1447 esiintymää, joissa siis kussakin esiintyy jokin haun kohteena olevista kon-

struktioista.  

 Väitöstutkimuksen osa-aineistot osatutkimuksen II eli varhaisnykysuomen ja van-

han kirjasuomen osalta on kerätty Varhaisnykysuomen korpuksesta ja Vanhan kirja-

suomen korpuksesta. Varhaisnykysuomen korpus kattaa useiden eri alojen kirjalli-

suutta aikaväliltä 1809–1899 ja sisältää 8 976 561 sanaa. Vanhan kirjasuomen korpus 

on kooltaan 3 428 618 sanaa. Se käsittää uskonnollista, hallinnollista ja maallista kir-

jallisuutta 1500-luvulta 1810-luvulle. Molempien osatutkimusten aineistot on kerätty 

Kielipankin konkordanssihakuohjelman (Korp) kautta. Hakumuotoina ovat menossa, 

tulossa ja lähdössä sekä menemässä, tulemassa ja lähtemässä. Lisäksi olen hakenut 

 
5  Korpus on löydettävissä nimellä Suomi24 2016H2: https://www.kielipankki.fi/aineistot/. 
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loppuheitolliset ja -sA-inessiivin sisältämät muodot inessiivimuodon kirjoitusasun va-

kiintumattomuuden vuoksi. Korpushaun tuloksista olen poiminut manuaalisesti ne ta-

paukset, joissa haettu sanamuoto esiintyy olla-verbin täydennyksenä. Samalla tavoin 

kuin nykysuomen osa-aineistossa, näissäkään osa-aineistoissa kriteerinä ei ole ollut 

olla-verbin ja ei-finiittisen verbinmuodon välitön läheisyys. Olen jättänyt tarkastelun 

ulkopuolelle sellaiset ei-finiittisen muodon esiintymät, jotka ovat perusliikemerkityk-

sestään eriytyneitä leksikaalistumia (esim. taijwalises menos; He syöwät sinun tulos 

ja leipäs). Mukana tarkastelussa ovat kuitenkin ne olla V-mAssA- ja olla V-OssA -kon-

struktion esiintymät, jotka ovat osana referatiivirakennetta (arweli olewan mene-

mässä) tai muuna partisiippina (odottaman tulos olewaista wahwistusta). Tällaisia 

tapauksia on marginaalisesti. Tapauskohtaisesti olen ottanut huomioon myös olla-ver-

bittömät tapaukset. Tällöin konstruktion esiintymät ovat tarkasteltavana kielenainek-

sena sanakirjoissa ja kielioppaissa. Varhaisnykysuomen korpuksesta ja Vanhan kirja-

suomen korpuksesta löytyy yhteensä 188 olla V-mAssA- ja olla V-OssA -konstruktion 

esiintymää. Erittelen olla V-ssA -konstruktion esiintymämääriä osa-aineistoittain tau-

lukossa 2 alla: 

Taulukko 2. Esiintymien määrä tutkimuksen osa-aineistoissa kantaverbeittäin 

*Ajanjakso, jolta korpuksen kielimateriaali on kerätty 

 

Taulukon alimmaisessa sarakkeessa esitetyn (eli muun kuin liikeverbillisen) infinitii-

vimuodon osalta (yhteensä 1041 esiintymää) olen tarkastellut myös sitä, millaisia kan-

taverbejä konstruktiossa esiintyy. Konstruktio saa intentioiden ja ennakoinnin ilmauk-

sissa erilaisia verbejä yhteensä 131. Yksikään näistä ei esiinny aineistossa yli 20 kertaa. 

Yli kymmenen kertaa intentioiden ja ennakoinnin ilmaisuissa toistuvat ostaa (19 esiin-

tymää), muuttaa (16 esiintymää) ja saada (11 esiintymää). Kantaverbistä riippuma-

tonta olla V-mAssA -konstruktiota olen siis tarkastellut nykysuomen osa-aineistosta, 

kun taas mennä-, tulla- ja lähteä-verbillisiä olla V-mAssA- ja olla V-OssA -konstrukti-

oita olen tarkastellut sekä nykysuomen, varhaisnykysuomen että vanhan kirjasuomen 

osa-aineistosta.  

Ajanjakso, 

jolta osa-aineisto 

on kerätty 

vanha kirjasuomi 

n. 1540–1820 

varhaisnyky-

suomi n.1820–

1890 

nykysuomi 

n. 1890– (2001–

2016*) 

menemässä 2 27 1 

menossa - 17 151 

tulemassa - 42 - 

tulossa 14 54 198 

lähtemässä - 26 3 

lähdössä - 6 53 

muu V-mAssA ei tarkasteltu ei tarkasteltu 1041 
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2.4 Keskeiset tutkimusalueet 

Esittelen seuraavaksi tutkimusalueet, joille väitöskirjatutkimukseni asemoituu. Oman 

lukunsa saavat infiniittiset rakenteet (2.4.1), aspekti (2.4.2) ja erikseen progressiivinen 

aspekti (2.4.3) sekä tempus (2.4.4) ja niin ikään erikseen futuurisuus (2.4.5). Käsitte-

len myös polysemiaa (2.4.6) sekä kielenmuutosta (2.4.7). 

2.4.1 Infiniittiset verbirakenteet 

Suomen kielessä on runsaasti infiniittisiä verbinmuotoja ja niiden lisäksi vielä joukko 

erilaisia rakenteita, joissa infiniittisellä verbinmuodolla on olennainen rooli. Suomen 

infiniittisiä verbinmuotoja ja rakenteita onkin tutkimuskirjallisuudessa tarkasteltu 

suomen kielen tutkimushistorian alusta saakka, ja tarkastelun tasoja ja näkökulmia on 

useita (ks. kokoavasti esim. Herlin, Leino & Visapää 2005). Infiniittisiä rakenteita on 

tarkasteltu niin merkityksen ja funktioiden (esim. Ikola 1978; Visapää 2008; Hamunen 

2019) kuin historiallisen kehityksen ja siihen liittyvän variaation näkökulmasta (esim. 

Saukkonen 1965; Koivisto 2005; Ylikoski 2005a; Kuparinen 2021). Koska infiniittiset 

verbinmuodot ovat usein osa laajempaa konstruktiota, myös yksittäisten verbiraken-

teiden tutkimus (vrt. esim. Kotilainen & Herlin 2012 esipuheessaan) on usein samalla 

myös infiniittisten muotojen tutkimusta. Suomen infiniittisillä muodoilla on myös kyt-

köksiä muihin suomalais-ugrilaisiin kieliin: esimerkiksi MA-infinitiivin -m-aines 

esiintyy laajalti kielikunnassa ja esiintyy samantyyppisissä rakenteissa, joilla on sa-

mantyyppisiä funktioita (esim. Bartens 1999: 149–151). Näistä rakenteista palaan olla 

V-mAssA- ja olla V-OssA -rakenteiden läheisiin vastineisiin luvussa 3.2. 

 Väitöstutkimuksessani en varsinaisesti vertaile tutkimuskohteena olevia raken-

teita muihin suomen infiniittisiin rakenteisiin (tulla tekemään- ja pitää tehdä -raken-

teita lukuun ottamatta, ks. A3), eikä tutkimukseni aineistoon liioin kuulu progressiivi-

rakenteen lähisukukielisiä vastineita. Progressiivirakenne kytkeytyy näihin kahteen 

joukkoon kuitenkin monin tavoin. Osa suomen muista infinitiivirakenteista esimer-

kiksi ilmaisee temporaalisia merkityksiä tavalla, joka muistuttaa suomen progressiivi-

rakenteen käyttöä. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi samanaikaisuutta ilmaiseva V-

essA-temporaalirakenne (Mitä he ajattelivat syödessään? ISK [Iso suomen kielioppi] 

§ 544; Ikola 1978: 42–47; vrt. myös Larjavaara 2019: 292–300) ja futuurisia merkityk-

siä saava finaalirakenne (Turistit ajavat Kekkosentietä nähdäkseen Näsijärven ISK § 

51; Vesikansa 1974; Ylikoski 2016) sekä erilaiset propinkvatiivisuutta ilmaisevat raken-

teet (Maamies 1997; Ylikoski 2003a). Yleisesti ottaen infinitiivirakenteisiin fokusoivaa 

tutkimusta on nykyfennistiikassa runsaasti, ja monen tutkimuksen teoreettisena viite-

kehyksenä on oman tutkimukseni tapaan konstruktiokielioppi tai kognitiivinen kielen-

tutkimus. Monet näissä tutkimuksissa tehdyistä havainnoista ovatkin samansuuntai-

sia väitöstutkimukseni havaintojen kanssa. Tällaisia perustavanlaatuisia huomioita ja 

tuloksia ovat esimerkiksi konstruktioiden ryhmittyminen pesyeiksi, ts. lähikonstrukti-

oiden verkosto, konstruktioiden rajojen sumeus tai rajaamisen vaikeus sekä ajatus in-

finitiivirakenteista ajassa muovautuvina ja dynaamisina ilmaisukeinoina, joiden avulla 
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kielenkäyttäjä tuo esille tietynlaisen näkökulman kuvaamaansa tilanteeseen. Tempo-

raalisen tai aspektuaalisen perusmerkityksen ohella infinitiivirakenteet nimittäin kan-

tavat usein vielä spesifisempiä merkitysvivahteita ja pragmaattisia funktioita. 

 Myös infiniittisten verbinmuotojen kategorisoinnin kriteerit ovat olleet tutkimuk-

sen kohteena. Kategorisointiin liittyen infiniittisten muotojen tarkastelu syntaktisen 

roolin kannalta on tämän tutkimuksen näkökulmasta erityisen olennaista. Fennistii-

kassa infiniittiset verbinmuodot itsessään on tapana jakaa kahteen pääkategoriaan, in-

finitiiveihin ja partisiippeihin (esim. ISK § 490). Jälkimmäiset erottuvat funktionaali-

sesti omaksi tyypikseen siinä, että ne taipuvat läpi nominintaivutusparadigman sijassa 

ja luvussa ja toimivat adjektiivien tapaan nominin määritteinä. Infinitiivit jaetaan kol-

mia A-, MA- ja E-infinitiiviin niiden sisältämän infinitiivin tunnuksen mukaan. Yh-

teensä infinitiivimuotoja on 11, kun myös E-infinitiivin inessiivin passiivimuoto laske-

taan mukaan (ks. esim. ISK § 492–495). Infinitiivit toimivat erilaisissa syntaktisissa 

tehtävissä subjektina, objektina, adverbiaaleina ja myös määritteinä. Syntaktiset teh-

tävät vaihtelevat infinitiivin mukaan. Esimerkiksi A-infinitiivin lyhyt muoto toimii kai-

kissa edellä mainituissa tehtävissä, mutta MA-infinitiivi toimii melkein yksinomaan 

adverbiaalisena (ISK § 493–494.) MA-infinitiivin adverbiaalisessa lauseenjäsentehtä-

vässä voidaan erottaa toimiminen täydennyksenä tai määritteenä, joista ensimmäinen 

tarkoittaa infinitiivin toimimista verbin pakollisena eli lauseen luontevuuden kannalta 

relevanttina täydennyksenä (Tulen juuri hakemasta postia), kun taas jälkimmäinen 

on lauseen luontevuuden kannalta vapaaehtoinen (Vältin flunssan ottamalla rokotuk-

sen) (ISK § 494). MA-infinitiivin inessiivimuodolle Iso suomen kielioppi esittää kes-

keiseksi syntaktiseksi rooliksi (verbiliittoon eli progressiivirakenteeseen kuulumisen 

lisäksi) adverbiaalisena täydennyksenä toimimisen: Pistäydyin katsomassa postia; 

Näin sinut pihalla istuskelemassa (§ 494). Katson kuitenkin MA-infinitiivin inessiivin 

roolin olevan edellisen esimerkin kaltaisissa lauseissa pakollinen täydennys, kun taas 

jälkimmäisen esimerkin mukaisissa lauseissa pidän infinitiiviä vapaana adverbiaalina: 

lokaaliadverbiaali pihalla toimii tarvittavana pakollisena täydennyksenä, jolloin infi-

nitiivi on toissijainen täydennys (vrt. edellä Vältin flunssan ottamalla rokotuksen). 

 Ei-finiittisiä verbinmuotoja kategorisoidaan eri kielten kielioppitraditioissa ja tut-

kimuskirjallisuudessa hieman eri kriteerein ja nimitetään eri tavoin. Esimerkiksi infi-

nitiiviä on pidetty lähinnä objektin tai objektin ja subjektin roolissa toimivana ei-finiit-

tisenä verbinmuotona, kun taas adverbiaalisena toimivaa ei-finiittimuotoa on nimi-

tetty konverbiksi (ks. Ylikoski 2003b ei-finiittisten verbinmuotojen kategorisoinnista). 

Jussi Ylikoski (2003b) esittää infinitiivin ja konverbin lähtökohtaiseksi eroksi kuiten-

kin pakollisuuden (obligatoriness): infinitiivi on lauseessa verbin pakollinen täyden-

nys huolimatta siitä, onko infinitiivi objekti, subjekti tai adverbiaalinen täydennys. 

Konverbi puolestaan on verbin vapaa täydennys. Tällaisin kriteerein esimerkiksi MA-

infinitiivin inessiivi toimii sekä infinitiivinä (pakollisena adverbiaalisena täydennyk-

senä) että konverbina (vapaana adverbiaalisena täydennyksenä) (mt.).  
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 Infinitiivien, partisiippien ja konverbien lisäksi ei-finiittisiin verbinmuotoihin voi-

daan vielä lukea deverbaalisubstantiivit (action nominal) (Ylikoski 2003b), joita suo-

messa muodostetaan monilla erilaisilla deverbaalijohtimilla ja jotka käyttäytyvät pit-

kälti nominin tavoin mutta saavat myös kantaverbilleen ominaisia piirteitä, kuten esi-

merkiksi liikeverbien yhteydessä suuntasijaisia täydennyksiä (paluu tulevaisuuteen) 

(ISK § 221; Nuutinen 1976: 54–58; Kangasmaa-Minn 1983). Myös O-johtimellinen de-

verbaalimuoto yleisesti ottaen on lähtökohtaisesti nominaalisempi kuin infinitiivi-

muodot: se taipuu kaikissa sijamuodoissa nominien tavoin ja saa substantiiville omi-

naisia määritteitä: Hurjaa menoa keskellä pandemiaa; Julkkiksen suuret tulot, pienet 

verot!; Voitat jos tiedät kuuden ennalta määrätyn lähdön voittajahevoset (internet). 

Toisaalta se on syntaktisesti monikäyttöinen, koska se saa sekä nominien että infinitii-

vien piirteitä.  

 Deverbaalisubstantiivit voidaan jakaa alatyyppeihin, joita ovat esimerkiksi teonni-

met ja teon tuloksen nimet. Näistä jälkimmäiset eroavat edellisistä siinä, että ne ovat 

usein leksikaalistuneet spesifisempään merkitykseen (Kangasmaa-Minn 1983: 33). 

Niinpä esimerkiksi deverbaalisubstantiivi meno peilautuu teonnimenä mennä-verbin 

merkitykseen (Ulkomaille meno, Kielitoimiston sanakirja [KS]), mutta meno teon tu-

loksen nimenä tarkoittaa esimerkiksi vilskettä: Diskossa oli menoa ja meteliä (KS). 

Tutkimuksessani deverbaalisubstantiivien kategoria on olennainen, sillä deverbaali-

substantiivit meno, tulo ja lähtö saavat infinitiivisiä piirteitä esiintyessään olla V-

OssA -rakenteessa.  

2.4.2 Aspekti 

Aspektilla tarkoitetaan Ison suomen kieliopin (§ 1498) mukaan ”lauseen rakenteen eri 

tasoilla ilmeneviä keston ilmaisemiseen liittyviä seikkoja” (myös Comrie 1976: 5; ks. 

myös Dahl & Velupillai 2013a). Esimerkiksi ilmaukset Pekka syö omenaa ja Pekka syö 

omenan eroavat keston kuvauksessaan toisistaan yksinkertaistaen siinä, että ensim-

mäiseksi mainitussa omenansyöntitilanne näyttäytyy parhaillaan prosessissa olevana 

ottamatta kantaa tilanteen alkamiseen tai loppumiseen, kun taas jälkimmäisessä il-

mauksessa syntyy käsitys omenansyöntitilanteesta, joka johtaa tilanteen päätökseen 

omenan syönnin osalta. Keston ohella nimitys sisäinen aikarakenne (ISK § 1498; 

Comrie 1976: 5) kuvaa aspektin olemusta osuvasti. Kyse ei olekaan ainoastaan tilan-

teen kestosta, vaan myös siitä, mihin tilanteen sisällä fokusoidaan.  

 Aspektia voidaan tarkastella niin lauseen tasolla, verbi-ilmaisun tasolla kuin yksit-

täisen verbinkin tasolla (ISK § 1498). Tämä Ison suomen kieliopin lähestymistapa as-

pektiin lauseessa olevien elementtien kerroksittaisuutena sopii hyvin väitöstutkimuk-

seni konstruktiopohjaiseen analyysitapaan: tarkastelen progressiivirakenteellisia il-

maisuja ja samalla konstruktion rajoja, ts. sitä, missä määrin merkitys kytkeytyy var-

sinaiseen ydinkonstruktioon (olla V-mAssA tai olla V-OssA) tai sitä laajempaan ele-

menttien joukkoon ja missä määrin konstruktiossa esiintyvä kantaverbi vaikuttaa kon-

struktion ja koko lauseen aspektimerkitykseen (ja muuhun merkitykseen). On myös 
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tapana puhua leksikaalista aspektista suhteessa lauseaspektiin: edellisessä on 

kyse nimenomaan verbin itsensä inherentistä aspektiominaisuudesta, kun taas jälkim-

mäisissä on kyse useammista elementeistä ja niiden muodostamista merkityksistä tai 

tulkinnoista (ISK § 1498; Dahl & Velupillai 2013a).  

 Aspektin ilmaisussa hyödynnetään siis kielen eri elementtejä, ja ilmaisujen aspek-

tiominaisuuksia tarkasteltaessa semantiikka, syntaksi ja morfologia kietoutuvat toi-

siinsa tiiviisti. Aspekti on ennen kaikkea semanttinen kategoria, sillä aspekti-ilmiöissä 

on kyse tilanteiden sisäiseen aikaan liittyvästä merkityksen rakentamisesta ja tulkin-

nasta. Aspektimerkityksen rakentaminen tapahtuu kuitenkin verbi- ja muilla sanava-

linnoilla ja kieliopillisilla muodoilla. Valintojensa mukaan kielenkäyttäjä tulee esittä-

neeksi tilanteen aikarakenteen tietynlaisena, kuten edellä omenansyöntitilanteen kah-

dessa eri variantissa.  

 Verbi tai muu elementtikokonaisuus siis esittää kuvaamansa tilanteen sisäisen ai-

karakenteen tietynlaisena, ja tällaiset erilaiset aikarakenteiden esitykset jaetaan use-

ampaan tyyppiin. Kuten esimerkiksi Iso suomen kielioppi (§ 1500) toteaa, aspektin kä-

site on laaja ja siihen liittyvä aspektiterminologia on sekä kansainvälisessä että fennis-

tisessä tutkimuskirjallisuudessa kirjavaa (ks. myös Comrie 1976: esim. 11–13). Eri as-

pektityypeillä on monikymmenvuotisessa tutkimuskirjallisuudessa useampia nimityk-

siä, ja ne esiintyvät keskenään myös erityyppisissä merkityksissä. 2000-luvun fennis-

tiikassa aspektiterminologiaa ja lähestymistapoja aspektin analyysiin ovat tarkastelleet 

ainakin Jari Sivonen (2007) ja Salla Nurminen (2015: esim. 16–20, 47–74) (ks. myös 

Sulkala 1996). Yleisemmin aspektin tutkimuksen osalta esittelen seuraavaksi vain ne 

keskeiset aspektikäsitteet, joita käytän väitöstutkimuksessani. Termivalinnoissani 

olen nojannut pitkälti Isoon suomeen kielioppiin. Jatkan aspektin käsittelyä myös 

progressiivisuutta koskevassa luvussa 2.4.3 sekä olla V-mAssA- ja olla V-OssA -raken-

teisiin liittyen luvussa 3. 

 Aspektuaalinen tilannetyyppi voi ensinnäkin olla joko rajaamaton tai rajattu 

(ISK § 1498; P. Leino 1991: 172–178; Heinämäki 1994; termiparista unbounded ja 

bounded ks. Dahl 1981; 1985: 29). Kun tilanne kielennetään tavalla, joka luo kuvan 

tilanteen osavaiheesta, fokusoi sen keskeneräisyyteen tai käynnissä olemiseen tai muu-

hun sellaiseen ja siis olennaisesti jättää huomiotta tilanteen keston ja ”tilanteen ajalli-

set rajat”, kyse on aspektiltaan rajaamattomasta ilmauksesta (Pekka syö omenaa). Kun 

taas ilmauksessa on jollakin tavoin ilmaistu tilanteelle rajakohta, joka osoittaa tilan-

teen päättymistä, kyse on rajatusta aspektista (Pekka syö omenan). Iso suomen kie-

lioppi käyttää termiparia lähinnä kuvatessaan lauseen aspektia (§ 1500), mutta itse 

käytän väitöstutkimuksessani kyseisiä termejä myös kuvatessani pelkän verbin aspek-

timerkitystä eli leksikaalista aspektia. Isossa suomen kieliopissa verbiaspektin kuvauk-

seen tarkoitettuja termejä rajapakoinen, rajahakuinen ja rajaava en käytä lainkaan, 

sillä oppositiopari rajaamattomuus ja rajattuus on mielestäni selkeämmin hahmot-

tuva. Vähäisemmässä määrin käytän edellisten lisäksi tutkimuksessani myös termejä 

imperfektiivisyys ja perfektiivisyys sekä ateelisyys ja teelisyys, joilla viittaan lähinnä 
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verbin ominaisuuksiin. Nämä pitkälti vastaavat termejä rajaamattomuus ja rajattuus 

(ISK § 1500).  

 Statiivisuus on käsitteellisesti rajaamattomuuden alatyyppi. Se kuvaa kokonaan 

muuttumatonta, jatkuvasti samanlaisena ilmenevää tilaa. Tällaista muuttumatto-

muutta ilmaisevat esimerkiksi verbit olla, tietää ja rakastaa. Statiivisuuden voi asettaa 

vastakohdaksi dynaamisuudelle, jota vaikkapa syödä edustaa. Dynaamisuus vaatii 

jonkinlaisen muutoksen tapahtumista. Vaikka Pekka syö omenaa ilmaiseekin rajaa-

matonta tilannetta, se on samalla dynaamista. Irresultatiivisuus voidaan niin ikään 

nähdä rajaamattomuuden alatyyppinä: irresultatiivinen ilmaus ei ota kantaa mahdol-

liseen tulokseen. Resultatiivisuudessa puolestaan on kyse tilanteen esittämisestä 

tiettyyn tulokseen johtavana. Tässä mielessä Pekka syö omenan on aspektiltaan resul-

tatiivinen ja Pekka syö omenaa irresultatiivinen. Käsiteparia on käytetty fennistisessä 

kirjallisuudessa varsinkin objektin sijan tarkastelun yhteydessä (ISK § 1500).  

 Väitöstutkimuksessani keskeisiä käsitteitä ovat myös duratiivisuus ja momen-

taanisuus.6 Duratiivisuudella viittaan sellaisiin tilanteisiin, joilla esitetään olevan 

hetkellisyyttä enemmän kestoa. Tilanteen hetkellisyyttä, toisin sanoen relevantin tai 

muun sellaisen keston puuttumista nimitän momentaanisuudeksi. Esimerkiksi il-

mauksen Pekka haukkaa omenaa kuvaama tilanne on kestoltaan pikemminkin mo-

mentaaninen kuin duratiivinen. Tällä tavoin ymmärrettynä käsitteet suhteutuvat ra-

jaamattomuuteen ja rajattuuteen siten, että duratiivinen tapahtuma voi olla joko ra-

jaamaton tai rajattu, sillä olennaista on keston olemassaolo. Ilmauksissa Pekka syö 

omenaa ja Pekka syö omenan on siis molemmissa kyse duratiivisuudesta. Momentaa-

ninen tapahtuma on kuitenkin aina rajattu, sillä jos kesto esitetään lähtökohtaisesti 

hetkellisenä ja siis pian päättyvänä, tilanteella on myös ajallinen raja (kestoon liitty-

vistä käsitteistä ISK § § 1506, 1505; Comrie 1976: 41–42). Verbejä voi tarkastella sen 

valossa, onko niiden ilmaisema tapahtuminen inherentisti kestollista vai ei. Varsinkin 

käsite momentaanisuus on kuitenkin jossain määrin keston kuvauksen kannalta epä-

määräinen. Se, missä hetkellisyyden raja kulkee, on tulkinnanvaraista. Esimerkiksi 

haukkaaminen tai kaatuminen voi olla verraten kestollista. Duratiivisuudessa ja mo-

mentaanisuudessa onkin usein kyse verbiä laajemmasta kontekstista, sillä verbit voivat 

ilmaista erilaisia ja siis erikestoisia tapahtumia ympärillä olevista elementeistä riip-

puen.7 Momentaanisuuteen kietoutuu myös propinkvatiivisuus8, joka tarkoittaa al-

kamaisillaan olevaa, pienellä viipeellä tapahtumista (Maamies 1997; Ylikoski 2003a). 

Propinkvatiivisuutta käsittelen lisää luvussa 3 tutkimuskohteena olevista rakenteista 

kertovassa luvussa.  

 Aspektin ilmaisu liittyy olennaisesti myös muuhun verbisemantiikkaan ja siihen 

kytkeytyviin käsitteisiin, kuten agentiivisuuteen (eli esimerkiksi subjektitarkoitteen 

kontrolliin). Esimerkiksi Iso suomen kielioppi (§ 1501–1507) jakaa tilanteet tilaan 

 
6  Momentaanisuutta kutsutaan myös punktuaalisuudeksi (esim. ISK § 1505).  
7  Verbien ja verbi-ilmaisujen aspektitulkinnassa onkin pitkälti kyse ns. maailmantiedosta, kuten se-

mantiikassa yleensäkin.  
8  Tutkimuskirjallisuudessa käytössä on myös nimitys imminentiaalisuus (esim. Tommola 2000; Onikki-

Rantajääskö 2005). 
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(Hän on aina iloinen) ja tapahtumaan, joista jälkimmäisen se jaottelee edelleen mo-

mentaanisiin9 (Lasi särkyi) ja duratiivisiin, ja duratiivisuus puolestaan on jaettu teeli-

syyden ja ateelisyyden kautta molemmissa tyypeissä edelleen agentiivisiin ja ei-agen-

tiivisiin tyyppeihin. Näistä tyypeistä toiminta on agentiivista ja ateelista (Tyttö tans-

sii), teko agentiivista ja teelistä (Muutan maalle) ja prosessi ei-agentiivista ja teelistä 

(Lapsi kasvaa). Ei-agentiiviselle ateeliselle tapahtumalle (Laineet liplattavat) ISK ei 

anna omaa nimitystä. Väitöskirjatutkimuksessani olen yksinkertaistanut näiden ter-

mien käyttöä. Käytän nimityksiä tilanne sekä tila ja tapahtuma samaan tapaan 

yläkäsitteinä kuin Iso suomen kielioppi, mutta toiminnalla tarkoitan agentiivista ja 

duratiivista tapahtumaa huolimatta sen (a)teelisyydestä eli käytän sitä myös teon mer-

kityksessä. Prosessilla puolestaan viittaan toisinaan myös agentiivisiin tapahtumiin, 

kun tarkoitan vähittäin etenevää ja muuttuvaa tapahtumaa. Lisäksi leksikaalista as-

pektia ja yleensäkin verbisemantiikkaa tarkastellaan progressiivikirjallisuudessa myös 

Zeno Vendlerin (1967: 143–160) aspektiluokittelun perusteella. Vendler jakaa verbit 

(tai pikemminkin verbi-ilmaisut) neljään eri tyyppiin, joita havainnollistavat Ison suo-

men kieliopin (§ 1500) seuraavat esimerkit: kävellä metsässä (toiminta), kirjoittaa 

kirje (suoritus), huomata painovirhe (saavutus) ja rakastaa kielioppia (tila).10  

 Olennaista on huomata, että aspektityypit ovat semanttisia kategorioita, abstrak-

tioita. Yksittäisessä kielessä kaikkien aspektityyppien ilmaisuun ei välttämättä ole ole-

massa nimenomaan siihen erikoistunutta muotokeinoa (ks. esim. Bybee 1994: 140–

141). Hyvänä havainnollistuksena tästä toimii imperfektiivisen ja perfektiivisen aspek-

tin (Dahl & Velupillai 2013b) ilmaisua kuvaava kartta World Atlas of Language Struc-

tures -sivustolla (Dryer & Haspelmath 2013). Kartassa esimerkiksi suomi, englanti ja 

ruotsi on merkitty kieliksi, jossa tätä keskeistä aspektioppositiota ei ilmaista kieliopil-

lisesti (joko morfologisesti tai perifrastisesti), kun taas venäjä on merkitty kieleksi, 

jossa kieliopillinen eronteko on olemassa. Venäjän verbisysteemissä verbit muodosta-

vat verbipareja, joista toinen ilmaisee imperfektiivisyyttä (строить ’stroit’, ’raken-

taa’), toinen perfektiivisyyttä (построить, ’postroit’’, ’rakentaa’, Dahl & Karlsson 

1976). Suomessa ei verbikategorian tasolla siis ole samanlaista rakenteeseen perustu-

vaa aspektijärjestelmää kuin venäjässä, mutta transitiiviverbien tapauksessa objektin 

sijavalinnalla voidaan kuitenkin ilmaista vastaavantyyppinen aspektuaalinen ero: Он 

строил дом ’On stroil dom’ ’Hän rakensi taloa’ mutta Он построил дом ’On postroil 

dom’ ’Hän rakensi talon’ (Dahl & Karlsson 1976; ks. myös esim. Kangasmaa-Minn 

1978b: 26–27). Objektin sijavalintaa ylipäätään voi suomessa pitää ehkä selvimpänä 

aspektin ilmaisuun kieliopillistuneena keinona (P. Leino 1991, 134–149, 172–180; Hei-

nämäki 1994: mm. 229–230; Huumo 2010; Larjavaara 2019: 192–199)11, huolimatta 

siitä, että objektin sijavalinnalla on myös muita tehtäviä, kuten jaollisuuden ja jaotto-

muuden ilmaiseminen (esim. Heinämäki 1994: 225–228; Huumo 2010; Larjavaara 

 
9  ISK:n termein punktuaalisiin. 
10  Tilanteiden luokittelusta ks. myös P. Leino (1991: 150–180). 
11  Aspektista verbijohdostyyppien yhteydessä ks. ISK (§ 1499). 
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2019: 200–204). Venäjässä taas ei ole varsinaista progressiivisuuden ilmaisun muoto-

rakennetta samaan tapaan kuin esimerkiksi englannissa (When I came in, he was 

cleaning the gun ’Kun tulin sisään, hän oli puhdistamassa asetta’) tai suomessa, 

mutta sopivassa lausekontekstissa imperfektiivisen verbin sisältävää ilmausta voidaan 

pitää progressiivisena – samoin kuin suomessa yksinäisverbillistä ilmausta (esim. Sul-

kala 1996: 195): Когда я вошёл, он чистил револьвер. ’Kogda ja vošël, on čistil re-

vol’ver.’ ’Kun tulin sisään, hän puhdisti asetta’ (Tommola 2000: 655–656). Tiiviste-

tysti voi todeta, että erilaisia aspektimerkityksiä ilmaistaan kielittäin erilaisin keinoin, 

joista osa on kielikohtaisesti konventionaalistunut tai kieliopillistunut, osa ei. Semant-

tisella tasolla aspektimerkitystä voidaan kuitenkin välittää eri tavoin. Jatkan aspektu-

aalisuuden käsittelyä seuraavassa alaluvussa, jossa keskityn progressiivisuuteen. 

2.4.3 Progressiivinen aspekti 

Väitöstutkimuksessani teen seuraavan eron: progressiivisuudella tarkoitan semant-

tista kategoriaa (esim. Larjavaara 2019: 294), ja progressiivilla (tai progressiiviraken-

teella) erityistä muotokeinoa, jolla progressiivisuutta ilmaistaan vakiintuneesti tai 

määräehdoin pakollisesti tietyssä syntaktis-semanttisessa kontekstissa (vrt. eng. prog-

ressivity ja progressive [construction]). Tutkimuskirjallisuudessa progressiivisuuteen 

liittyviä käsitteitä voidaan nimittää ja ne voidaan ymmärtää hieman eri tavoin. Nimitys 

progressive (aspect) voikin viitata sekä progressiivisuuteen semanttisena ominaisuu-

tena että progressiivirakenteiden ilmaisemaan merkitykseen tai vain jälkimmäiseen. 

Nimitys (a) progressive tai progressive construction taas esiintyy eriasteisesti kie-

liopillistuneiden, progressiivista aspektia ilmaisevien rakenteiden nimityksenä. Esi-

merkiksi Mair (2012: mm. 805) nimittää progressiivisuutta termillä progressive as-

pectuality, kun taas termillä progressive aspect hän tarkoittaa kielten pakollista tai 

valinnaista kieliopillista, verbillä tai verbirakenteella ilmaistavaa kategoriaa. 

 Jossain määrin progressiivisuus näyttäytyy kategoriana, joka pakenee määritel-

miä. Bernard Comrie (1976: 32–40) määritteleekin progressiivisuuden lähinnä sen 

kautta, mitä se ei ole. Hänen aspektiluokittelussaan progressiivisuus on imperfektiivi-

syyden (imperfective) alatyyppi ja tarkemmin kontinuatiivisuuden (continuous) ala-

tyyppi. Kontinuatiivisuus eroaa habituaalisuudesta (habitual), jossa taas on kyse tilan-

teen toistumisesta tai luonteenomaisuudesta tietyn ajanjakson aikana (Comrie 1976: 

27–28). Progressiivisuuden ohella kontinuatiivisuus voi Comrien mukaan olla myös 

ei-progressiivisuutta (nonprogressive) (Comrie 1976: 34). Comrien aspektiluokittelua 

ja progressiivisuuden siihen sijoittumista on sittemmin tarkasteltu tutkimuskirjalli-

suudessa useasti (ks. esim. Bybee, Perkins & Pagliuca 1994: 137–139; Mair 2012). Ös-

ten Dahl (1985: 93) esimerkiksi huomauttaa, että progressiiveilla ilmaistaan yleensä 

dynaamisia, ei statiivisia, tilanteita. Tässä mielessä progressiivisuus sopii vain osittain 

imperfektiivisyyden käsitteen alle, sillä imperfektiivisyys on myös tilaan liittyvä omi-



   
 

 39 

naisuus. Tyhjentävän määrittelyn vaikeus ja kategorioiden rajojen sumeus ei kuiten-

kaan koske vain progressiivisuutta, kuten edellä konstruktiopohjaisen ajattelun yhtey-

dessä on todettu. 

 Kielitypologisessa tutkimuskirjallisuudessa progressiivisuuden kategoria periaat-

teessa piirtyy siltä perustalta, että kielissä esiintyy rakenteita, joilla on samantyyppinen 

funktio ja usein myös samantyyppisiä rakennepiirteitä. Progressiiveja luonnehditaan 

niiden yhteisten piirteiden kautta, mutta samalla progressiivien syntaktis-semanttinen 

käyttäytyminen melko lailla varioi kielittäin. Näin ollen progressiivisuuden aspektiluo-

kalle ei tunnukaan olevan yhtä jouhevaa luonnehdintaa kuin esimerkiksi imperfektii-

visyydelle ja perfektiivisyydelle. Dahlin (1985: 91) mukaan progressiiveja yhdistää 

käynnissä olon merkitys, ja käynnissä olo puolestaan on suhde dynaamisen tilan-

teen ja ajanhetken (point in time) välillä. Joan Bybee, Revere Perkins ja William Pag-

liuca (1994: 126) määrittelevät progressiivisuuden samaan tapaan viittaushetkellä 

käynnissä olevaksi toiminnaksi. Tällaiset määritelmät ovat niukkuudessaan varsin väl-

jiä, mutta skemaattisuudessaan ne pystyvät samalla kattamaan semantiikaltaan ja ra-

kenteeltaan hyvin erilaisia ilmaisukeinoja (ks. Haspelmath 2010). Mainitut Dahl 

(1985: 90–95) ja Bybee ym. (1994: 125–140) (ja myös Comrie 1976: 32–40) kyllä luo-

vat progressiivisuudesta sen määritelmää syvemmän kuvan avaamalla sitä, millaisia 

rakenteellisia ja syntaktis-semanttisia piirteitä progressiiveissa esiintyy tyypillisesti. 

Tätä kuvaa täydentävät lukuisat progressiivisuutta käsittelevät tutkimukset, joissa var-

sinkin yksittäisten kielten progressiivisuutta ilmaisevia rakenteita ja esimerkkivirk-

keitä on analysoitu yksityiskohtaisesti erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä ja eri ta-

voin kerättyjen aineistojen perusteella. Erityisesti englannin kielen progressiiviraken-

netta (be V-ing) on käsitelty tutkimuskirjallisuudessa runsaasti. 

 Millaisia progressiivirakenteet yleensä sitten ovat ja voiko niiden ilmaisemaa mer-

kitystä luonnehtia tarkemmin? Progressiivit ovat tyypillisesti perifrastisia, moniosaisia 

rakenteita. Perifrastinen progressiivirakenne koostuu apuverbistä tai muusta elemen-

tistä, kuten partikkelista12, sekä varsinaisesta toiminnan tai tapahtuman sisältöä ku-

vaavasta verbikantaisesta elementistä, joka on usein nominaalinen13 (Dahl 1985: 90–

93; Bybee ym. 1994: 127–133; Mair 2012: 804). Progressiivisuuden kieliopillinen il-

maisu pelkän affiksin avulla on harvinaisempaa. Keino on käytössä esimerkiksi tur-

kissa: Çalışıyordu ’Hän oli työskentelemässä’ (Bertinetto, Ebert & De Groot 2000: 

521). Euroopassa puhuttujen kielten progressiivirakenteet ovat yleensä verbiraken-

teita, joissa apuverbinä toimii (3) kopula, (4) liikeverbi, (5) asentoverbi tai (6) margi-

naalisemmin muu rakenteeseen erikoistunut verbi (Bertinetto ym. 2000: 520): 

 

 
12  Tällaisia kieliä ovat esimerkiksi Uudessa Guineassa puhuttava tok pisin (progressiivissa partikkeli 

nau ’nyt’, Bybee ym. 1994: 129) ja albania (progressiivissa emfaattinen partikkeli po, Bertinetto ym. 
2000: 524). 

13  Kuitenkin esimerkiksi ruotsin progressiivirakennevariantti Han sitter och läser tidningen ’Hän on 
lukemassa sanomalehteä’ ei sisällä nominaalista elementtiä, vaan konstruktion molemmat osat ovat 
finiittisiä: ’Hän istuu ja lukee sanomalehteä’. 
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 (3) espanja 

  Esta-ba habl-ando con una chica. 

olla-PST.1SG puhua-GER kanssa ART tyttö 

‘Olin puhumassa tytön kanssa.’ 

(Bertinetto ym. 2000: 521) 

 

 (4) hollanti 

Marie loop-t bloem-en uit te vent-en. 

Marie kävellä-3SG kukka-PL ulos PREP kaupustella-INF 

‘Marie on kaupustelemassa kukkia.’ 

(Bertinetto ym. 2000: 523) 

 

 (5) friisi 

Hy sit in krante te lêz-en.  

hän istua-3SG PREP sanomalehti PREP lukea-INF 

‘Hän on lukemassa sanomalehteä.’ 

(Bertinetto 2000: 524) 

 

 (6) ruotsi 

Hon håll-er på att arbeta.  

hän pitää-FIN PREP että työskennellä-INF 

‘Hän on työskentelemässä.’ 

(Ebert 2000: 608) 

Esimerkeissä 3–6 on kaikissa nähtävissä ei-finiittinen sisältöelementti: espanjassa ge-

rundi, hollannissa, friisissä ja ruotsissa infinitiivi. Kielessä voi toki olla useampikin 

progressiivisuutta ilmaiseva konstruktio, kuten esimerkiksi ruotsissa (Blensenius 

2015: esim. 6–914). Useampia rinnakkaisia variantteja selittänee se, että konstruktioi-

hin liittyy usein erilaisia syntaktis-semanttisia käyttörajoituksia. Esimerkiksi liike- ja 

asentoverbillisissä progressiivirakenteissa finiittiverbin merkitys voi olla vielä osittain 

läsnä (Ebert 2000: 619). Tämä vaikuttaa konstruktion käyttökonteksteihin. Rajoituk-

set voivat olla myös tyylillisiä esimerkiksi niin, että jotkin konstruktiot suosivat puhut-

tua kieltä (ks. esim. Ebert: 606; Bertinetto 2000: 527). Syntaktis-semanttiset rajoituk-

set varioivat kielittäin: vaikka progressiivit esimerkiksi yleensä ilmaisevat dynaamisia 

tilanteita (Dahl 1985: 93; Bybee ym. 1994: 133), statiivisuuden tai habitualisuuden il-

maisua ei voi sulkea aivan kokonaan pois (Dahl 1985: 93–94; Bertinetto 2000: 585–

586).  

 Kieliopillisesti imperfektiivisen ja perfektiivisen aspektin opposition merkitsevissä 

kielissä progressiivi suosii yleensä imperfektiivisyyttä, kun taas tempuksen kohdalla se 

 
14  Progressiivisuuden ilmaisukeinoja Blenseniuksen mukaan ovat V + partisiipin preesens (Han kom 

gående nedför gatan ’Hän tuli kävellen/oli kävelemässä katua alas’), hålla på -rakenteet (esim. Lina 
höll på och nös ’Lina oli aivastamassa’) ja asentoverbi + V (Kim står och röker i biblioteket ’Kim on 
[seisomassa ja] tupakoimassa kirjastossa’). 
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on enimmäkseen yhteensopiva kaikkien aikamuotojen kanssa (Dahl 1985: 92–93; ks. 

myös Bertinetto ym. 2000: 526). Verraten yleinen tendenssi on, että progressiivira-

kenteeseen ei sovi tilaverbi, mutta toisaalta tilaverbien käyttömahdollisuudet voivat 

vaihdella sen mukaan, millaista tilannetta kussakin kontekstissa tosiasiassa ilmaistaan 

(Comrie 1976: 35–40; Bertinetto 2000: 583–585; Bertinetto ym. 2000: 537; Mair 

2012: 812). Verbisemantiikan osalta voidaan nimetä myös spesifisempiä ryhmiä, joi-

den yhteensopivuuden suhteen progressiivirakenteen kanssa esiintyy kielittäin vaihte-

lua: tällaisia ovat esimerkiksi havainto- ja sääverbit (Comrie 1976: 35; Metslang 1993). 

Hienoinen tendenssi on myös ilmiö, jossa rakenne voi sopivan kantaverbin tukemana 

tai ainakin sopivassa kontekstissa ilmaista jonkinasteista futuurisuutta (Quirk, Green-

baum, Leech & Svartvik 1972: 76; Bertinetto 2000: 588; Tommola 2000: 657, 662, 

671–672; Timberlake 2007: 288; ks. myös luku 3.1.5).  

 Hieman toisentyyppinen ilmiö on progressiivirakenteessa esiintyvä rajoitus, joka 

liittyy rakenteen ilmaiseman tapahtuman ja viittaushetken väliseen suhteeseen. Berti-

netto ym. (2000: 527–531; ks. myös Bertinetto 2000) erottavat toisistaan kaksi eri 

progressiivityyppiä: fokalisoivan progressiivin (focalized progressive construction) ja 

duratiivisen progressiivin (durative progressive construction). Näistä ensimmäinen 

liittyy konteksteihin, joissa tapahtuma asettuu vasten (eksplisiittisesti tai kontekstin 

avulla ilmaistua) lyhyttä viittaushetkeä, ”single point in time”, kun taas jälkimmäisen 

kohdalla viittaushetki voi olla laaja. Niinpä siis ilmauksessa When John came, Ann was 

still working (’Kun John saapui, Ann oli vielä työskentelemässä’) fokalisoiva viittaus-

hetki on lyhyt, Johnin saapumisen hetki, ja ilmauksessa While you stay here, I’ll be 

going home (’Sillä aikaa kun pysyt täällä, minä olen (jo) menossa kotiin’) laajempana 

viittaushetkenä on epämääräinen jossakin pysymisen ajanjakso (esimerkit Bertinetto 

2000: 564–565). Joissakin kielissä progressiivit esiintyvät tyypillisemmin fokalisoi-

vassa kontekstissa (Bertinetto 2000: 564–567).  

 Fokalisoivan ja duratiivisen progressiivityypin ideassa on yhtymäkohtia Matti Lar-

javaaran (2019: 292–300) esitykseen progressiivisuudesta. Suomen progressiivisen 

aspektin ilmaisua käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa Larjavaaran (2019) käsittely 

on hieman erityyppinen sikäli, että sen lähtökohtana ei ole niinkään tietty rakenne 

vaan progressiivisuus semanttisena kategoriana, jota voidaan ilmaista erilaisin kei-

noin, kuten objektin sijalla (Oiva maalaa taloa), E-infinitiivin inessiivillä (Palatessani 

töistä näin koirankopin) ja olla V-mAssA -rakenteella. Oikeastaan Larjavaara ei käsit-

tele ainoastaan progressiivisuutta vaan myös prosessiivisuutta. Larjavaaran mukaan 

”progressiivisen lauseen kuvaama avoin tapahtuminen sijoittuu aina jonkin lauseessa 

ilmaistun tai tilanteesta oivallettavan viitehetken aikaiseksi”, kun taas prosessiivisessa 

lauseessa tapahtuminen on sijoitettu ”muualle kuin mitään viitehetkeä peittäväksi” 

(Larjavaara 2019: 292–293). Lisäksi Larjavaaran (mts.) mukaan progressiivinen lause 

voi kuvata sekä nykyhetkeä että mennyttä ja tulevaa hetkeä, kun taas prosessiivinen 

lause kuva vain menneeseen tai tulevaan aikaan sijoittuvaa hetkeä (sillä puhehetki toi-

mii myös viittaushetkenä). Larjavaara havainnollistaa eroa esimerkiksi seuraavasti: 
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Viimeistelen tässä gradua ja Viimeistelin juuri gradua, kun soitit ovat merkityksel-

tään progressiivisia lauseita, mutta Viimeistelin eilen gradua ja Olen viimeistellyt gra-

dua ovat prosessiivisia lauseita (mikä ymmärtääkseni johtuu viittaushetken laveudesta 

toiminnan oletettuun kestoon nähden). Larjavaaran näkemys tuo siis esille ajatuksen 

siitä, että progressiivisen merkityksen muodostuminen vaatii peilautumista viittaus-

hetkeen, ja jos tietynlaista peilautumista ei tapahdu, merkityksenä on jokin muu kuin 

progressiivisuus. Progressiivisuuden ja prosessiivisuuden erottaminen tällä tavoin 

muistuttaa Bertinetton ym. (2000) esitystä fokalisoivasta ja duratiivisesta progressii-

vista sikäli, että yhteisenä tekijänä on tapahtuman suhteutuminen viittaushetkeen: sen 

laatuun, olemassaoloon, eksplisiittisyyteen tai muuhun sellaiseen. Myös väitöstutki-

muksessani viittaushetken laajuus on olennainen tarkastelun kohde, kun analysoin 

lauseiden merkitystä joko progressiivisena tai jonakin muuna (ks. luku 4.4).  

 Yksi piirre, mikä yhdistää monien kielten progressiivirakenteita, ovat rakenteessa 

esiintyvät alun perin lokaatiota ilmaisevat elementit (Heine, Claude & Hünnemeyer 

1991: 117; Bybee ym. 1994: 127–133; Bertinetto ym. 2000: 538–540). Bybeen ym. 

(1994: 133) mukaan progressiivirakenteessa esiintyvät verbit kuvaavat tyypillisesti toi-

mintaa, joka tapahtuu sille luonteenomaisessa paikassa, ja tämä progressiivirakentei-

den rajoittuminen dynaamisuutta ilmaiseviin verbeihin kumpuaisi juuri historialli-

sesta taustasta. Myös suomen progressiivirakenne sisältää lokaation ilmaisun element-

tejä (Onikki-Rantajääskö 2005). Palaan tähän luvussa 3.1.1. Bybeen ym. (1994: 136) 

mukaan progressiivisuutta ilmaisevan varhaisen rakenteen eksplisiittinen tai implisiit-

tinen merkitys onkin, että agentiivinen toimija on spatiaalisesti sijoittunut keskelle toi-

mintaa viittaushetken aikana. Kun näiden elementtien merkitys haalistuu, konstruk-

tion käyttöala kasvaa.  

 Tutkimuskirjallisuudessa progressiivirakenteen tarkastelu lausekontekstissa ja 

yleensäkin laajemmassa kontekstissa on tarkentanut kuvaa siitä, millaisia tilanteita ja 

merkityksiä progressiivirakenteilla itse asiassa ilmaistaan. Progressiivirakenne esi-

merkiksi usein ilmaisee yhtäaikaista tapahtumaa jonkin toisen tilanteen kanssa, jota 

rakenne taustoittaa (Bertinetto 2000: 583; Timberlake 2007: 288; vrt. Metslang 1995). 

Toisaalta progressiivirakenne myös usein implikoi väliaikaista tilannetta, joka tulee 

muuttumaan tai on altis muutokselle (Bertinetto 2000: 584; Timberlake 2007: 287; 

vrt. De Wit & Brisard 2013). Progressiivirakenteen olemassaolo kielessä nähdäkseni 

tarkoittaa, että se ilmaisee kuvaamaansa tilannetta jollain lailla toisin kuin ei-progres-

siivinen rakenne. Kielissä, joissa progressiivin käyttö ei ole kieliopillisesti pakollista, 

progressiivi voi ilmaista esimerkiksi jonkinlaista tapahtuman kestoon liittyvää odotta-

mattomuutta (vrt. Timberlake 2007: 287) tai yksinkertaisesti eksplisiittisesti korostaa 

progressiivista aspektia (vrt. Mair 2012: 816). Mitä lähemmäs progressiivirakenteiden 

tarkastelussa tullaan pragmatiikkaa, toisin sanoen kielenkäyttötilanteita, ilmaisujen 

kontekstuaalisia funktioita ja niin edelleen, sitä enemmän tutkijalle avautuu erilaisia 

tulkintamahdollisuuksia siitä, millaisia implikaatioita, merkityssävyjä ja funktioita ra-

kenteisiin tai niiden käyttöön liittyy (ks. myös merkityksen analyysista konstruk-
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tiopohjaisesta näkökulmasta, luku 2.2). On esimerkiksi havaittu, että progressiivira-

kenne esiintyy subjektiivisesti tai emotionaalisesti värittyneissä yhteyksissä, joissa se 

muun muassa osoittaa puhujan tulkitsevan toiminnan luonnetta (interpretative 

usage) tai kielteistä suhtautumista (Bertinetto 2000: 587; Tommola 2000: 672–673; 

Ebert 2000: 616–617; Mair 2012: 823).  

 Progressiivirakenteiden tarkastelu erilaisissa kielenkäyttötilanteissa ja kielen re-

kistereissä, joissa ei noudateta standardikielen konventioita tiukasti, voi myös tuoda 

esille mahdollisia muutoksia rakenteen käyttäytymisessä (ks. esim. Mair 2012: 816–

823 englannin progressiivirakenteesta). Progressiivirakenteet, kuten konstruktiot 

yleensäkin, muuttuvat käytössä vaivihkaa. Pidemmän aikavälin suuntaviivat, joita kie-

liopillistuneille progressiiveille on analysoitu, ovat Bybeen ym. (1994: 140–141, 147–

148) käsittelyssä imperfektiivinen aspekti ja preesenstempus. Progressiivirakenne so-

luttautuu vähitellen imperfektiivisen aspektin tai preesensin ilmaisun reviirille, laajen-

taa käyttöalaansa habituaalisuuden ilmaisuun ja tilaverbeihin ja karistaa lopulta prog-

ressiivisen aspektin merkityksensä (Bybee ym. 1994: 140–141, 147–148; ks. myös 

Metslang 1995: 176–178; Bertinetto ym. 2000: 538–541). Palaan progressiivirakentei-

den kehityskulkuun vielä lyhyesti väitöstutkimukseni tuloksia käsittelevässä luvussa 

4.4. 

 Progressiivisuutta on siis luonnehdittu monin tavoin, ja erilaiset luonnehdinnat 

täydentävät toisiaan. Progressiivisuuden olemuksen tarkastelussa on tärkeää pohtia 

vielä yhtä seikkaa: tilanteen havainnoijaa ja sitä, millaisena havainnoija konstruoi ti-

lanteen. Miten yksinäisverbin ilmaisema käynnissä olo eroaa progressiivirakenteen il-

maisemasta käynnissä olosta? Millaista havainnointia sanallistetaan progressiivira-

kenteella? Esimerkiksi Ronald Langackerin (1991: 92) luonnehtimana (englannin) 

progressiivirakenne luo sisäisen perspektiivin (internal perspective) rakenteen kanta-

verbin kuvaamaan tilanteeseen. Langackerin ajatusta mukaillen voisi todeta, että ai-

nakin joissakin tapauksissa progressiivirakenteen käytössä on kyse eräänlaisesta huo-

mion fokusoimisesta tai tarkastelun intensiivisyydestä. Samantyyppiseen tulokseen 

voi tulla Larjavaaran (2019: 294) osuvan luonnehdinnan perusteella: ”Päätepisteistä 

tapahtumista ei nähdä holistisena kokonaisuutena, vaan sitä kuvataan vain meristi-

sesti siltä osin, millaisena sen pinta näyttäytyy silmään tarkasteluhetkellä, avoimesta 

näkökulmasta”. Myös Anni Jääskeläisen (tekeillä) temporaalisten -sti-adverbien ana-

lyysissa käyttämää kuvausta voisi soveltaa yhtä lailla progressiivirakenteeseen: prog-

ressiivirakenteella ilmaistussa tilanteessa on ei-progressiivisen vaihtoehdon kuvaa-

maan tilanteeseen verrattuna ”hahmotuksellinen ja kuvauksellinen mittakaava- tai re-

soluutioero”. Progressiivirakennetta voi siis ajatella eräänlaisena huomion kohdisti-

mena tai tarkentimena, joka ”zoomaa” kokonaistilanteen osahetkeen.  
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2.4.4 Tempus 

Aspektissa on kyse tapahtumisen sisäisestä aikarakenteesta, kun taas tempuksella vii-

tataan tapahtumisen ulkoiseen aikaan eli sijoittumiseen puhehetkeen nähden. Ulkoi-

sen ajan ideaa voidaan havainnollistaa aikajanalla (esim. Comrie 1985: 2–3; Larja-

vaara 1990: 210–211; ISK § 1524), jolle erilaiset ajanhetket ja tapahtumat sijoitetaan: 

Hän on suihkussa. (ISK § 1524) 

 
 

Hän tulee olemaan voittaja. (ISK § 1524) 

 

 

Kuvio 3. Aikajana, puhehetki ja tapahtumahetki 

Aikajanan vasen ääripää yleensä edustaa mennyttä aikaa ja oikea ääripää vastaavasti 

tulevaa aikaa. Kuviossa 3 merkintä P tarkoittaa puhehetkeä ja merkintä T tapahtuma-

hetkeä (suihkussa olemisen ja voittajana olemisen hetkeä). 

 Tapahtumien ajallista sijaintia voidaan toki tarkastella myös niin, että suhteutuk-

sen kohteena on jokin muu viittaushetki kuin puhehetki. Viittaushetkellä tarkoitetaan 

sitä ajanhetkeä, johon tarkastelun kohteena oleva tapahtuma suhteutetaan (Reichen-

bach 1947: 288; ISK § 1524). Ilmaisussa viittaushetkeä voivat osoittaa erilaiset kielel-

liset elementit kuten verbirakenteet, ajan adverbiaalit sekä muut lause- tai tekstikon-

tekstissa olevat elementit (Comrie 1985: 8). Comrie (1985: 122–124) kutsuu puhehet-

keen perustuvaa ajallista suhteuttamista absoluuttiseksi tempukseksi (absolute tense) 

ja muihin viittaushetkiin kuin puhehetkeen perustuvaa ajallista suhteuttamista relatii-

viseksi tempukseksi (relative tense). Väitöstutkimuksessani kutsun puhehetkeen suh-

teutuvaa aikaa absoluuttiseksi ajaksi ja muuhun kuin puhehetkeen suhteutuvaa aikaa 

relatiiviseksi ajaksi. 

  Pian selvisi, että työ itse asiassa tuli olemaan kolmitahoista. (ISK § 1548) 

Kuvio 4. Aikajana, viittaushetki, puhehetki ja tapahtumahetki 

Kuviossa 4 futuurirakenne tulla tekemään esiintyy relatiivisen futuurisuuden ilmai-

simena: viittaushetki, johon myöhempi tapahtuma suhteutetaan, sijaitsee puhehetkeä 

aiemmin. Absoluuttisen ajan ja relatiivisen ajan käsitteet ovat tärkeitä, kun tarkastel-

laan ajallista sijaintia ilmaisevia verbirakenteita. Erityisen tärkeää eronteko näiden 

kahden käsitteen välillä on silloin, kun samalla ilmaisurakenteella voidaan ilmaista 
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sekä puhehetkeen suhteutuvaa että siihen suhteutumatonta ajallista sijaintia. Tämän 

väitöstutkimuksen kohteena olevat rakenteet olla V-mAssA ja olla V-OssA ovat juuri 

tällaisia absoluuttis-relatiivisia ilmaisurakenteita. Niillä voidaan ilmaista sekä puhe-

hetkeen suhteutuvaa futuurisuutta eli absoluuttista futuurisuutta että muuhun viit-

taushetkeen suhteutuvaa futuurisuutta eli relatiivista futuurisuutta. Termi futuurisuus 

voi siis viitata myöhemmyyteen, joka on suhteutettu joko puhehetkeen tai muuhun 

viittaushetkeen.  

 Puhehetkeen suhteutuvaa ajallista sijaintia voidaan verbaalisten keinojen ohella 

ilmaista myös muilla keinoilla (kuten ajan adverbiaaleilla), mutta tempuksella tarkoi-

tetaan yleisesti nimenomaan verbaalisia, siis verbiin kytkeytyviä, keinoja (Comrie 

1985: 9–13). Tämä puolestaan liittyy siihen, että absoluuttisen ajan ilmaisu on syste-

maattisinta (pisimmälle kieliopillistunutta) nimenomaan verbikategorian yhteydessä 

(Comrie 1985: 9–13). Yksinäisverbillä ilmaistava absoluuttisen ajan ilmaisukeino voi 

kieliopillistuneenakin olla kuitenkin taivutusta ilmaisevan affiksin sijaan kliitti (Dahl 

& Velupillai 2013c).  

 Verbien tempusparadigmoihin katsotaan usein kuuluvan myös perifrastisia muo-

toja (kuten suomessa esimerkiksi perfekti ja pluskvamperfekti), mutta näiden ase-

masta ei tutkimuskirjallisuudessa ole aivan täyttä yksimielisyyttä. Tämä johtuu siitä, 

että perifrastisten muotojen voidaan nähdä ilmaisevan ensisijaisemmin jotakin muuta 

kuin puhtaasti ajallista sijaintia ja siis pikemminkin modaalisuutta tai aspektia kuin 

tempusta (esim. Hewson 2012: 512). Silloinkin, kun perifrastiset muodot lähtökohtai-

sesti hyväksytään osaksi tempusparadigmaa, yksittäisten rakenteiden hyväksyttävyys 

ei silti ole välttämättä täysin yksioikoista. Näin on toisinaan futuurirakenteiden koh-

dalla, jotka eivät välttämättä täytä kieliopillistuneisuudelle asetettuja kriteereitä, kuten 

muodon käytön pakollisuutta määräehdoin. Toisaalta perifrastisia rakenteita on myös 

perinteisesti pidetty ja pidetään osana paradigmaa, eikä perifrastisten rakenteiden 

mahdollista monifunktioisuutta pidetä useinkaan ongelmana, ainakaan niin kauan 

kuin tempuksen ilmaisu on kuitenkin ensisijaista (ks. futuurisuuden osalta esim. Hil-

pert 2008: 17–22; Dahl & Velupillai 2013c.) Aspekti ja tempus myös nähdään katego-

rioina, jotka usein limittyvät ilmaisuissa ja niiden tulkinnoissa, eikä kategorioiden 

puhdasta erillään oloa yksittäisten rakenteiden kohdalla ole välttämättä mielekästä 

edellyttää (De Brabanter, Kissine & Sharifzadeh 2014). Sama pätee myös modaalisuu-

teen, joka liittyy kiinteästi tempukseen erityisesti futuurirakenteiden osalta (Dahl & 

Velupillai 2013c; De Brabanter ym. 2014).  

2.4.5 Futuurisuus 

Futuuritempus ja futuurisuus ovat läheisiä käsitteitä: futuuritempus on nimitys tem-

puskategorialle, kun taas futuurisuus on semanttinen kategoria ja sillä tarkoitetaan 

viittaushetkeen suhteutettua myöhempää aikaa. Futuuritempuksessa on kyse abso-

luuttisen futuurisuuden eli puhehetkeen suhteutuvan futuurisuuden ilmaisusta. Tem-

pusjärjestelmässä voidaan katsoa olevan futuuritempus, jos kielessä on sen käyttöön 
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kieliopillistunut ilmaisukeino. Kuten edellisessä luvussa on tullut esille, näkemykset 

tempuskategorian edustajiksi sopivista rakenteista voivat vaihdella tutkimuskirjalli-

suudessa. WALS-tietokannassa on otettu futuuritempuksen käsittelyyn mukaan aino-

astaan verbin taivutusmorfologiset futuurirakenteet, sillä verbintaivutus on kategori-

soimisen kriteerinä verrattain selkeä (Dahl & Velupillai 2013c). Taivutusmorfologiset 

futuurirakenteet ovat pidemmälle kieliopillistuneita kuin muunlaiset futuurisuuden il-

maisurakenteet. Dahl & Velupillai (2013c) perustelevat taivutusmorfologisten futuuri-

rakenteiden kieliopillistuneisuutta sillä, että ne ovat tyypillisesti tietyin ehdoin pakol-

lisia ja niiden käyttöala (esimerkiksi eri lausetyypeissä) on laajempi. Lisäksi taivutus-

morfologiset muodot esiintyvät konteksteissa, joissa ne ilmaisevat ihmisen aikeista ja 

suunnitelmista riippumatonta tulevaisuutta. Perifrastisissa muodoissa puolestaan on 

usein mukana muitakin kuin puhtaasti temporaalisuuden ilmaisuun liittyviä merkityk-

siä.  

 Futuurisuuden ilmaisurakenteet kantavatkin usein jälkiä niiden sisältämien leksi-

kaalisten elementtien (tai niiden fragmenttien) merkityksestä. Tällaiset elementit ovat 

esimerkiksi modaalisia ja kytkeytyvät esimerkiksi tahdon tai velvollisuuden ilmaisui-

hin. (Dahl & Velupillai 2013c.) Futuuritempus poikkeaa muista tempuskategorioista 

lisäksi olennaisesti siinä, että se ilmaisee vielä tapahtumatonta aikaa. Futuurirakenteet 

onkin toisinaan sisällytetty irrealiksen kategorian alle, varsinkin jos niillä ilmaistaan 

myös muunlaisia irreaalisia tilanteita, kuten hypoteettisia ja kiellon alaisia tilanteita 

(Dahl & Velupillai 2013c). Irrealiksen käsitteen näkökulmasta voikin hyvin ymmärtää, 

miksi modaalisuutta ilmaisevat rakenneainekset ja futuurisuuden ilmaisu kulkevat 

usein käsi kädessä: esimerkiksi tahdon ja velvoitteen kohteena olevat tilanteet sijaitse-

vat puhehetkeen nähden usein tulevaisuudessa. Futuurisuuden, kuten tempuksen 

yleensäkin, voidaan myös nähdä kietoutuvan aspektimerkityksiin. Esimeriksi Comrie 

(1976: 64–65) esittelee prospektiivisen aspektin, jolla hän tarkoittaa nykyhetkessä val-

litsevan tilan yhteyttä tulevaisuuden tapahtumaan. Tyypillisesti ilmaisulla ilmaistaan 

aikomisen tilaa (in a state of being about to do something). Comrien mukaan esimer-

kiksi englannin rakenteet be going to V ja be about to V ilmaisevat usein imminentiaa-

lisuutta (propinkvatiivisuutta) mutta saavat prospektiivisen tulkinnan silloin, kun 

kontekstista käy ilmi, että kyse ei ole välittömän lähitulevaisuuden tapahtumasta. 

Tässä mielessä myös suomen progressiivirakenteen käyttöä voisi tarkastella prospek-

tiivisuutena.  

 Taivutusmorfologiset futuurit ovat yleensä kehittyneet perifrastisista rakenteista. 

Perifrastiset futuurirakenteet puolestaan pohjautuvat semantiikaltaan muutamaan 

tyypilliseen leksikaaliseen lähtöainekseen (Dahl & Velupillai 2013c). Näitä lähtöainek-

sia ovat Bybeen ym. (1994) mukaan 1) liikettä, tarkemmin tulemista ja menemistä il-

maisevat verbit, 2) tahtoa ilmaisevat elementit, 3) kykyä ilmaisevat elementit, 4) ole-

mista ja joksikin tulemista ilmaisevat verbit ja 5) temporaaliset adverbiaalit. Lisäksi on 

joukko merkitykseltään edellisistä poikkeavia verbejä, jotka voivat toimia lähtöainek-

sena futuurirakenteen kehitykselle. Tällaisia ovat esimerkiksi yrittämistä ja tekemistä 

ilmaisevat verbit. (Bybee ym. 1994: 251–253; ks. myös Dahl 2000 Euroopan kielten 
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futuurirakenteiden kategorisoinnista.) Bybee ym. (1994: 253–271) ryhmittelevät fu-

tuurisuuden ilmaisukeinot kolmeen eri tyyppiin niiden lähtöaineksien15 mukaan: 

agenttikeskeiseen16 modaalisuuteen, jota edustavat keskeisesti tahdon ja velvoitteen 

ilmaisut, liikeverbeihin sekä temporaalisiin adverbeihin. Esitän eri futuurisuustyy-

peistä esimerkkejä suomalais-ugrilaisten kielten osalta hieman jäljempänä tässä lu-

vussa. 

 Suomalais-ugrilaisissa kielissä futuurisuutta voidaan suomen tapaan ilmaista läh-

tökohtaisesti yksinäisverbin preesensmuodolla, mutta joihinkin kieliin on kehittynyt 

myös erityisiä futuurisuuden ilmaisukeinoja (Bradley, Klumpp & Metslang 2022: 904). 

Tavallisimmin futuurisuutta ilmaisevat rakenteet suomalais-ugrilaisissa kielissä ovat 

perifrastisia rakenteita, joita voi pitää verrattain nuorina (Majtinskaja 1976: 59–60; 

Metslang 1996; Bradley ym. 2022: 905). Futuurirakenteita ei toisin sanoen ole välttä-

mättä pakollista käyttää, ja rakenteiden tulkintaan voi liittyä vielä niiden sisältämien 

elementtien kantama merkitys. Helle Metslang (1996) jakaa suomalais-ugrilaisten 

kielten futuurirakenteet eri tyyppeihin niiden sisältämän aineksen mukaan. Luokitte-

lussa tyyppeinä ovat 1.) latiivisuus alatyyppeineen, 2.) statiivisuus, 3.) agenttikeskei-

nen modaalisuus sekä lisäksi 4.) futuurityyppi, joka liittyy perfektiivisen aspektin il-

maisuun. Latiivisella tyypillä Metslang tarkoittaa futuurirakenteita, joiden aineksena 

on päämäärää kohti etenevää liikettä tai muutosta ilmaiseva elementti. Latiivisesta 

tyypistä voidaan edelleen erottaa tulemista ilmaiseville verbeille pohjautuva futuuri-

rakenne, johon kuuluu suomen tulla V-mAAn, inkoatiivisen (tilan alkamista ilmaise-

van) verbin sisältävä futuurirakenne sekä ingressiivisen (toiminnan alkamista ilmaise-

van) elementin sisältävä futuurirakenne. Inkoatiiviseen tyyppiin kuuluu esimerkiksi 

viron saama V-mA -rakenne17 (7). Ingressiivisyyttä edustaa esimerkiksi vepsän ver-

biaffiksi -škande (8): 

 (7) viro 

Alati on olnud, on ja saa-b ole-ma 

aina on ollut on ja saada-3SG olla-INF 

[maailmas õnnetuid, keda ei aita arst, keda ei lohuta ega kinnita ei kunst 

ega kirjandus.] 

’Aina on ollut, on ja tulee olemaan maailmassa onnettomia, joita ei auta 

lääkäri, joita ei lohduta eikä vahvista taide eikä kirjallisuus.’ 

(Erelt 2017: 139)  

 

 

 
15  Futuurisuuden ilmaisua ja futuurisuuden ilmaisukeinoja voidaan tietysti tarkastella myös muunkinlai-

sin kriteerein kuin niiden rakennusaineksina olevien elementtien mukaan. Esimerkiksi Bybee ym. 
(1994: 271–273) käsittelee välitöntä futuurisuutta ilmaisevia rakenteita omana ryhmänään. Futuuri-
suutta voi siis lähestyä myös esimerkiksi viittaushetken ja tapahtumahetken etäisyyden näkökul-
masta.  

16  Suomenkielinen termi Karttuselta (2018: 19).  
17  Vrt. saada merkityksessä ’tulla’, Kun aamu saa (KS, sv. saada). Virossa -mA-infinitiivin tunnuksen 

sisältävä muoto toimii verbin ns. perusmuotona samalla tavalla kuin suomessa A-infinitiivi.  
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 (8) vepsä 

sina küzu-škande-d ka mina sanu-škande-n 

sinä kysyä-INC-2SG niin minä sanoa-INC-1SG 

’Sinä alat kysyä, niin minä alan kertoa’ 

(Grünthal 2015: 167) 

Viron saama V-mA -rakenteeseen verrattuna vepsän inkoatiivijohdokselle rakentuva 

ilmaisutyyppi pikemminkin vain implikoi futuurisuutta kuin ilmaisee varsinaista fu-

tuurisuutta: sen ensisijainen merkitys on toiminnan alkamisen ilmaisu (vrt. Grünthal 

2015: 166–167). 

 Metslangin (1996) suomalais-ugrilaisten futuurirakenteiden luokittelussa statiivi-

suus-tyyppiä edustavat esimerkiksi *le-aineksiselle kopulalle perustuvat itämerensuo-

men rakenteet, kuten liivin lie-aineksinen futuurirakenne lie- V-INF18 (9). Agenttikes-

keistä, velvoitteen ilmaisuun perustuvaa modaalisuustyyppiä puolestaan edustaa 

muun muassa saamen galggat V-INF, jossa apuverbin merkityksenä on ’täytyä, aikoa’ 

(10). Luulajansaamen esimerkissä galggat esiintyy myös velvoitteen ilmaisun (haka-

suluissa) merkityksessä: 

 (9) Salatsin liivi 

[Mina uskub un ǖde lug uskub,] 

ku jumal luo-b om luon un lī-b  

että jumala luoda-3PRS olla.3SG luoda.ACT.PST.PTCP ja lie-3SG 

luo-d. 

luoda-INF 

 

’Minä uskon ja uskon jatkossakin, että jumala luo, on luonut ja tulee luo-

maan.’ 

(Norvik 2013: 149) 

 

 (10) Luulajansaame 

Jus galga muora-v miehtse-s viedtja-t, 

jos täytyä-2SG puu-ACC metsä-LOC hakea-INF 

[de galga aj tjáppagit dav tjuollat ---] 

’Jos aiot hakea puuta metsästä, täytyy hakata se siististi ---’ 

(Ylikoski 2016: 213)  

Permiläisissä kielissä, kuten komissa ja udmurtissa, futuurisuutta voidaan ilmaista 

myös taivutusmorfologisesti (Bradley ym. 2022).19 Näistä komi edustaa Metslangin 

 
18  Voidaan myös puhua -*le(e)-aineksesta, johon voi lisäksi liittyä suffiksi -ne-. Kyseisellä verbiainek-

sella ei ole infinitiivimuotoa. 
19  Myös etelämansissa futuurisuutta ilmaistaan morfologisesti (Majtinskaja 1979: 62–63). Etelämansilla 

ei ole enää puhujia. Unkarissa on myös jo väistynyt morfologinen futuurimuoto (Bradley ym. 2022: 
908).  
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(1996) mainitsemaa aspektiin kietoutuvaa futuurityyppiä. Komissa vain verbin kol-

mannella persoonalla on futuurinen taivutusmuoto, kun taas muissa persoonissa sama 

muoto edustaa sekä preesensiä että futuuria. Lisäksi komissa on perifrastinen futuuri-

suuden ilmaisukeino кутны V-INF (’kutny’, ’alkaa’). Peruseroksi on esitetty, että tai-

vutusmorfologisella (1. ja 2. persoonassa futuuriseksi tulkitulla) muodolla ilmaistaan 

aspektiltaan rajattuja (11a), jälkimmäisellä aspektiltaan rajaamattomia (11b) tapahtu-

mia (Serebrennikov 1960: 82–85): 

 (11a) komi 

 И рисунок вöча ачым. 

I risunok vöč-a ačy-m. 

ja piirustus tehdä-FUT.1SG itse-SG 

’Teen/tulen tekemään piirustuksen itse.’ 

(Serebrennikov 1960: 83) 

 

 (11b) komi 

Но, хозяин, мый талун кутам вöчны? 

No, hozjain, myi talun kut-am vöč-ny? 

no isäntä mitä tänään alkaa-2PL tehdä-INF 

’No, isäntä, mitä tänään tulemme tekemään?’ 

(Serebrennikov 1960: 85)  

Kiinnostavasti udmurtissa verbin futuurimuoto (12a) on tunnukseton, kun taas pree-

sensmuoto (12b20) on tunnuksellinen: 

 (12a) udmurtti 

Мынам дядяме адзём потэ. Мон со доры мыно. 

[Mynam djadjame addz’em pote.] 

Mon so dory myn-o. 

minä hän luokse mennä-FUT.1SG 

’Minä tahdon nähdä setäni. Minä menen (aion mennä) hänen luokseen.’ 

(Serebrennikov 1960: 133) 

 

 (12b) udmurtti  

Мон со доры мынüсько. 

Mon so dory min-ys’ko. 

minä hän luokse mennä-PRS.SG 

’Minä menen (parhaillaan) hänen luokseen.’ 

 
20  Esimerkkimuunnelma on omani. 
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Udmurtissa preesensmuodot ovat kehittyneet frekventatiivisuutta ilmaisevan affiksin 

avulla niin, että affiksillisten muotojen aspektimerkitys on väistynyt ja muoto on alettu 

hahmottaa yleisemmin preesensin ilmaisukeinoksi. Tunnukseton muoto puolestaan 

on alkanut ilmaista futuuritempusta. (Serebrennikov 1960: 133–135; Majtinskaja 

1979: 59–60; Bartens 2000: 187–190.) 

 Suomen kielessä futuurisuutta ilmaistaan useilla keinoilla, kuten verbin (indikatii-

vin) preesensmuodolla. Verbin preesensmuoto on suomessa tarkalleen ottaen mene-

mättömän ajan ilmaisukeino, kuten monissa muissakin suomalais-ugrilaisissa kielissä. 

Preesensmuoto saa tulkintansa kontekstissa, ja myös ajan adverbiaalit ohjaavat tem-

poraalista tulkintaa (mm. ISK § 1542; Ikola 1949: 51; Penttilä 1963: 473; Hakulinen & 

Karlsson 1979: 250–251; Tommola 1992). Muista moduksista myös potentiaalia voi-

daan käyttää puhuttaessa todennäköisistä mutta vasta tulevista tapahtumista: --- nais-

joukkueita osallistunee kisoihin yli 40 (ISK § 1597). Konditionaalilla puolestaan voi-

daan ilmaista hypoteettista tilannetta tulevaisuudessa: Pidän tällaista ajattelua vir-

heellisenä. Uskon, että sen toteuttaminen tulisi hyvin kalliiksi. (ISK § 1592). Lisäksi 

voidaan vielä erottaa verbejä ja verbisemanttisia ryhmiä, joihin kuuluvat verbit saavat 

futuurisia implikaatioita. Tällaisia ovat muun muassa aikomista ilmaisevat verbit 

(Mitä aiot tehdä tänä iltana?), alkamista ja yleensäkin inkoatiivisuutta ilmaisevat ver-

bit (Kohta alkaa satamaan) (Tommola 1992; vrt. ISK § 1579) sekä modaaliverbit, joilla 

usein ilmaistaan vielä toteutumattomia asiantiloja (vrt.Kangasniemi 1992: 344, 379; 

Laitinen 1992: 222–232).  

 Muiden suomalais-ugrilaisten kielten tapaan myös suomessa on perifrastisia ra-

kenteita, joilla voidaan ilmaista absoluuttista futuurisuutta. Kieliopeissa ja tutkimus-

kirjallisuudessa mainitaan yleensä tulla tekemään ja olla tekevä (esim. Penttilä 1963: 

618–619; Karlsson 1983: 186–187; Larjavaara 1990: 230; Metslang 1996; Vilkuna 

2000: 256–259; ISK § 1543) sekä harvemmin olla tekemässä (ks. kuitenkin esim. 

Tommola 1992; ISK § 1546). Olla tekevä on marginaalinen ja sävyltään vanhahtava 

(Ikola 1949: 144–155; Paukkunen 2008: 53–61), ja myös tulla tekemään -rakenteeseen 

on liitetty ennustuksenomaisuuden sävyjä (Markkanen 1979: 172; § ISK 1546), eikä sitä 

voine pitää puhtaan, puhujan asennoitumisen suhteen neutraalina tulevan ajan ilmai-

sukeinona (Niva 2022). Tutkimuksessa on myös havaittu, että pitää tehdä -rakenne on 

tyypillinen puhujan tulevan toiminnan ilmaisukeino: joo. se om pieni joo. minum pit-

tää käyvväk kahttoov varastom puolelta tämä koko (Karttunen 2018: 81). Lisäksi 

myös muunlaiset perifrastiset rakenteet voivat saada futuurisia käyttöjä, vaikka niiden 

ensisijaisena merkityksenä voidaan pitää suppeampaa temporaalista merkitystä tai 

muuta merkitystä. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi propinkvatiivisia rakenteita, 

kuten rakennetta olla VÄHÄLLÄ V (olin vähällä kuolla kauhusta) tai rakennetta olla 

MÄÄRÄ V (hänen oli määrä palata seitsemältä (esim. Tommola 1992). Relatiivista fu-

tuurisuutta voidaan suomen kielessä ilmaista niin ikään konditionaalilla (Hän katseli 

taloa, joka oli kadun viimeinen. --- Ja nyt he muuttaisivat siihen, ISK § 1549) sekä 

lisäksi esimerkiksi perfektillä (Pian me ollaan tämä siivottu, ISK § 1547) ja finaalira-
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kenteella (Ajoin Kekkosentietä nähdäkseni Näsijärven, ISK § 513). Lisäksi myös pe-

rifrastisilla futuurisuuden ilmaisukeinoilla voidaan ilmaista relatiivista futuurisuutta, 

kuten tulevaa menneessä: Hän oli hyvin hermostunut, sillä seuraavana päivänä hän 

oli menossa hammaslääkärille (Tommola 1992; ISK § 1548). 

 Semanttiset elementit, joiden ympärille futuurisuuden ilmaisu on rakentunut, 

usein siis vielä erottuvat selvästi. Tutkimuskirjallisuudessa tyypillisesti tarkastellaan-

kin kehityskulkua, joka on johtanut futuurirakenteen kehitykseen. Tämän väitöstutki-

muksen kannalta kiinnostavaa on, että Bybee ym. (1994: 253–254) sisällyttävät futuu-

rirakenteiden varhaiseen kehitykseen vaiheen, jossa rakenne on ilmaissut puhujan in-

tentiota. Futuurirakenteet olisivat näin ollen vasta kehityksen myöhemmässä vai-

heessa alkaneet ilmaista myös subjektitarkoitteen intentiota ja edelleen puhujan enna-

koimaa subjektitarkoitteen toimintaa tai sen läpikäymää tapahtumista. Esimerkiksi 

englannin will V -futuurin aineksena oleva apuverbi on alun perin merkinnyt (ja mer-

kitsee osin edelleenkin) tahtomista, jolloin kyse on ollut subjektitarkoitteen tahdon tai 

sitä lähellä olevan suostuvaisuuden tai muun sellaisen (willingness) ilmaisemisesta: 

gif he us geunnan wile þaet we hine swa godne (‘If he will grant that we may greet him 

who is so gracious’, ‘Jos hän tahtoo sen suoda, mahdamme me tervehtiä häntä, joka on 

näin armollinen’). Puhuja on voinut käyttää verbirakennetta myös arvellessaan toisten 

intentioita ja siten ennakoidessaan tulevaa toimintaa: Wen ic þaet he wille…Geotena 

leode etan unforthe (’I think that he wants to/will devour fearlessly the people of the 

Geats’, ‘Uskon että hän tahtoo/aikoo nielaista pelottomasti Geatsin väen’). Futuuristu-

miskehityksen edetessä rakenteella on voitu myös ilmaista elottomaan subjektitarkoit-

teeseen kohdistuvaa tulevaa tapahtumaa, jossa tahdon elementti ei voi enää olla läsnä: 

For þer hit onez is tached twynne wil hit never (’For once it is attached, it will never 

come off ’, ’Sillä kun se on kerran kiinnitetty, ei se koskaan irtoa’). (Bybee & Pagliuca 

1987: 112–114.)  

 Intentiovaiheen sisältymiselle futuurirakenteiden kehitykseen on esitetty myös 

vastakkaisia näkemyksiä. Dahlin (2000: 320–322) mukaan tulemista ilmaiseva verbi 

voi muodostaa rakenteen, jossa intention elementtiä ei välttämättä ole tarvittu raken-

teen kehitysvaiheessa. Tällaisina rakenteina Dahl mainitsee mm. sveitsinsaksan Es 

chunt cho rägnen ’There is rain on the way/it will rain’. Myös Martin Hilpertin (2008) 

tutkimus ruotsin komma att V -futuurirakenteen kehityksestä osoittaa, että intention 

ilmaisun vaihe ei aina ole olennainen futuurirakenteen kehityksessä. Komma att V -ra-

kenne on käynyt kehityksessään läpi liikkeen ja inkoatiivisuuden (tilan alkamisen tai 

siihen joutumisen) ilmaisuvaiheen ja lopulta sen funktioksi on tullut ennakoinnin il-

maisu.  

 Käsitteet intentio, ennakointi ja (puhdas) futuurisuus voidaan siis erottaa toisis-

taan, vaikka ne myös limittyvät toisiinsa. Intention ilmaisussa on kyse subjektitarkoit-

teen aikeesta tehdä jotakin (Olen ehkä hankkimassa deguja (ja siitä hyvin innoissani 

olen), olisiko kenelläkään nimiehdotuksia?), mutta kun kyse on jostakusta toisesta 

kuin puhujasta itsestään, puhujalla ei välttämättä ole intentioista todellista tietoa. In-

tentio voi olla siis pelkkä puhujan oletus, jolloin intention ilmaus limittyy ennakointiin. 
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Ennakointia puhtaimmillaan nähdäkseni on ilmaus, jossa (eloton tai elollinen) subjek-

titarkoite ei voi vaikuttaa tulevaan tapahtumaan millään tavalla – ei edes puhuja 

omaansa (ja hain siis 1 turkuun vaikken ole sinne pääsemässä joten ???). Niin ikään 

ennakointia ovat ilmaukset, joissa puhuja ei voi tietää subjektitarkoitteen aikeista 

(Hah hah, eiköhän Hjallis oo sitä tunkemassa eduskuntaan kun sälli ei muualla pär-

jää). Toisaalta, kuten juuri edellä olen tuonut esille, kontekstissa voi syntyä vaikutelma 

subjektitarkoitteen intention ilmaisusta, vaikka se olisikin käytännössä mahdotonta 

siksi, ettei puhujalla voi olla intentioista tietoa. Esimerkiksi Dahl (2000: 310–311) te-

kee eron intentio- ja ennakointikeskeisen futuurisuuden välillä. Tutkimuksessani ni-

mitän progressiivirakenteen intentio- ja ennakointikäyttöä toisinaan myös futuurisuu-

deksi, sillä molemmat ilmaisevat tulevaan aikaan sijoittuvaa toimintaa tai tapahtumaa. 

Termillä futuurisuus teen toisinaan kuitenkin myös eron intentioon ja ennakointiin. 

Tällöin viittaan sillä puhtaaseen (tai sitä lähellä olevaan) temporaalisuuteen, jossa kyse 

on ajallisen sijainnin ilmaisusta vailla implikaatiota puhujan asennoitumisesta (Ku-

kaan ei ota puheeksi sitä, onko nämä tekoset loppumassa sekä paljastumassa julki-

sesti koskaan). Katson nimittäin, että progressiivirakenteen käyttöön liittyy usein pu-

hujan oma evaluaatio tulevien tapahtumien todennäköisyydestä tai muunlaisia viit-

teitä puhujan asennoitumisesta. Futuurirakenteiden käsittelyn yhteydessä esille tule-

vatkin usein myös käsitteet suunnittelu (planning) tai aikataulutus (scheduling), kun 

analysoidaan sitä, millaisissa konteksteissa tai millä ehdoin tarkastelun kohteena oleva 

rakenne esiintyy. Esimerkiksi englannissa verbin preesensmuoto voi esiintyä tulevan 

ilmauksissa silloin, kun kyseessä on aikataulutettu tapahtuma: [According to the ti-

metable] the train leaves at noon (Dahl 2000: 311). 

2.4.6 Polysemia 

Olla V-OssA- ja olla V-mAssA -rakenteet ovat polyseemisia: ne esiintyvät muun mu-

assa sekä parhaillaan tapahtumisen että myöhemmin tapahtumisen merkityksissä. Yk-

sinkertaisesti määritellen polysemialla tarkoitetaan sanan tai muun kielellisen muo-

toelementin monimerkityksisyyttä. Eri merkitysten katsotaan yleensä olevan histori-

allisesti yhteydessä toisiinsa ja syntyneen tyypillisesti metaforan kautta. Homonymi-

aksi voidaan vastaavasti nimittää ilmiötä, jossa saman muodon eri merkityskäyttöjen 

taustalla on useampi kuin yksi elementti ja jossa samanmuotoisuus voi siten olla sat-

tumaa. (Esim. P. Leino 1993: 121–123; Lewandowska-Tomaszczyk 2010: 141–142.) 

Käytännössä sanojen kategorisointi joko polyseemiseksi tai homonyymiseksi ei ole yk-

sioikoista. Historiallisesti yhteinen alkuperä ei välttämättä hahmotu kielenkäyttäjille 

tai toisin päin: merkitysten välille voidaan mieltää yhteys historiallisesta erilähtöisyy-

destä huolimatta (Lewandowska-Tomaszcyk 2010: 142). Polyseeminen on esimerkiksi 

verbi pitää, jonka kiinni pitämisen merkitys on sen merkityksistä alkuperäisin (Sauk-

konen 1965: 113). Homonymiasta usein mainitaan esimerkkinä sana kuusi: sen merki-

tykset ’numero kuusi’ ja ’havupuulaji’ eivät liity alkuperältään toisiinsa. Polysemian 

tutkimuskohteena ovat perinteisemmin olleet lekseemit, mutta polysemiaa esiintyy 
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kielen eri tasoilla, kuten morfeemeissa ja sanoja laajemmissa rakenteissa (esim. P. 

Leino 1993: 121–122; Larjavaara 2007: esim. 110–111; Lewandowska-Tomaszczyk 

2010), mistä myös olla V-OssA- ja olla V-mAssA -rakenteiden kohdalla on kyse. 

 Kielentutkimuksessa esiintyy erilaisia käsityksiä polysemian olemuksesta (kokoa-

vasti esim. Nerlich & Clarke 2003; Lewandowska-Tomaszczyk 2010; Raukko 2021: 

esim. 28–29), mikä olennaisesti liittyy näkemyseroihin kielestä systeeminä ja esimer-

kiksi siitä, mitä on merkitys. Kielen ja kognition yhteyttä korostavissa näkemyksissä 

polysemia nähdään ilmiönä, joka on kielelle luontainen ja tavanomainen. Monimerki-

tyksisyys liittyy ihmisen taipumukseen nähdä yhteyksiä asioiden välillä ja käyttää 

kieltä luovasti: asiaa A kuvaavan kielellisen elementin käyttö voidaan valjastaa kuvaa-

maan asiaa B, jos asioiden välillä hahmottuu samankaltaisuutta. Koska (assosiaatiot, 

ensyklopedinen tieto ja) merkitykset ovat osin yksilöllisiä, kielellisen elementinkin mo-

nimerkityksisyys oikeastaan varioi kielenkäyttäjäkohtaisesti. (P. Leino 1993: 130–135; 

Nerlich & Clarke 2001; Lewandowska-Tomaszczyk 2010.)  

 Kognitiivisen kielentutkimuksen polysemianäkemyksessä saman elementin eri 

merkityksiä kuvataan usein verkostona, jossa tietty merkitys A voi toimia verkoston 

ytimenä ja motivoida sitä lähellä olevia muita merkityksiä B, C ja niin edelleen. Uusien 

merkitysten syntyminen voi tapahtua säteittäisesti myös niin, että motivaation läh-

teenä toimivat ytimestä kauempana olevat merkitykset (kuten B ja C). Tällaisessa sä-

teittäisessä verkostossa eri merkitykset voivat siis suhteutua toisiinsa samalla tavalla 

kuin mistä perheyhtäläisyydessä on kyse: verkostossa toisistaan kaukana olevia mer-

kityksiä yhdistää pikemminkin niiden välillä oleva ketju kuin yhtäläiset piirteet (säteis-

verkosto, radial set, Brugman & Lakoff 1988; myös Raukko 1994; Lewandowska-To-

maszczyk 2010). Kognitiivisen kielentutkimuksen polysemianäkemykseen ja sen verk-

komalliin liittyy läheisesti myös prototyyppiajattelu ja käsitys kategorioiden luon-

teesta. Prototyyppiajattelun mukaan kategoriat järjestyvät (kognitiossa) prototyypin 

eli luokkaa parhaiten edustavan, eräänlaisen ideaalijäsenen ympärille (P. Leino 1993: 

36–40; Lewandowska-Tomaszczyk 2010). Jos taas elementin käyttöä eri merkityksissä 

tarkastellaan todellisten esiintymien tiheyden kautta, prototyyppiseksi merkitykseksi 

voidaankin saada jotakin muuta kuin mitä intuition tai introspektion avulla hahmot-

tuu (ks. esim. Gries 2015). Näkemys kategorioiden ja siis myös merkitysten jäsentymi-

sestä prototyyppien perusteella ja säteittäisesti sisältää myös ajatukset siitä, että mer-

kityskategorian rajat ovat sumeat: kategoriaan kuuluvat piirteet ja siihen sopivat jäse-

net eivät läheskään aina ole tarkasti määriteltävissä (ks. esim. Geeraerts 1989; P. Leino 

1993: 130–135). Progressiivirakenteen kannalta näkemykset polysemiaverkostosta ja 

prototyyppisyydestä ovat kiinnostavia (ks. 2.1), sillä väitöstutkimuksessani pohdin in-

tentio- ja ennakointikäytön motivaatiota ja eri merkityskäyttöjen vaikutusta toisiinsa.  

 Kielentutkijat saattavat toisinaan jäsentää elementin merkitysrepertoaariin suu-

ren määrän erilaisia merkityksiä, joiden keskinäiset erot voivat olla hyvin hienojakoi-

sia. Esimerkiksi George Lakoff (1987: 418–440) on esittänyt, että englannin kielen pre-

position over (’yli’) merkitykset ovat erilaisia lauseissa The bird flew over the wall 
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(’Lintu lensi muurin yli) ja Sam climbed over the wall (’Sam kiipesi muurin yli’). La-

koffin mukaan lauseissa over-preposition merkitykset eroavat toisistaan sen suhteen, 

tapahtuuko ylittämisessä kontakti ylitettävään kohteeseen. Tällaista merkitysten hie-

nojakoista analyysia voi pitää maksimaalisena, kun taas analyysitavaltaan minimalis-

tisessa ääripäässä monimerkityksisyyden voidaan nähdä palautuvan yhteen abstrak-

tiotasoltaan geneerisempään merkitykseen, joka kattaa kaikki spesifisemmät merki-

tykset (Nerlich & Clarke 2001; myös P. Leino 1993: 123–124). Merkitysten maksimaa-

linen erottelu tai Larjavaaran (2007: 111–117) jokseenkin samaa tarkoittava mikrova-

riaatio ovat melko osuvia termejä kuvaamaan myös sitä hienovaraisille eroille perus-

tuvaa merkitysten joukkoa, jonka progressiivirakenne täydennyksineen voi saada. 

 Polysemian tarkasteluun liittyy myös olennaisesti se, minkä tekijöiden katsotaan 

vaikuttavan kielellisen elementin merkitykseen ja mihin merkityksen siis katsotaan ra-

jautuvan (esim. Sandra & Rice 1995; Larjavaara 2007: 110–111; Gries 2015). Missä 

määrin esimerkiksi sanan merkitys on läsnä sanassa ”itsessään”, kontekstittomana, ja 

missä määrin merkitys muodostuu (tilapäisesti) kontekstissa, jossa sana on? Esimer-

kiksi konstruktiopohjaisen näkemyksen mukaan (Fried 2009; Goldberg 2019: 11–13; 

Diessel 2019: 93–107) konteksti niin lausetasolla kuin sitä suuremmalla tekstitasolla 

ja vielä laajemmin kielenkäyttötilanteen tasolla vaikuttaa sanojen ja muiden kielellis-

ten elementtien kulloiseenkin merkitykseen. Samanaikaisesti kontekstit voidaan myös 

nähdä ympäristönä, jossa (”kontekstittomiin”) kielellisiin elementteihin liittyvät mer-

kitykset vahvistuvat ja vakiintuvat (Nerlich & Clarke 2001). Kontekstit voivat vaikuttaa 

siis sekä elementin tilanteiseen että vakiintuneeseen, ”irralliseen” merkitykseen. Esi-

merkiksi verbi maalata (vrt. Tuggy 1993 paint-verbistä) saa erilaisia merkityksiä sen 

mukaan, mikä maalaamisen kohteena on: Maalaan taloa ja maalaan muotokuvaa 

saavat erilaisia merkityksiä verbin täydennysten mukaan. Maalata voi kuitenkin jo it-

sessään (ilman kontekstia) herättää mielikuvia keskenään verraten erilaisista tilan-

teista kaikkine osatekijöineen. Kielellisen elementin ”oman” merkityksen ja konteksti-

sidonnaisen merkityksen välille ei usein olekaan mielekästä vetää ehdotonta rajaa, eikä 

yhteinen kattomerkitys sulje pois useampien merkitysten hahmottumista. Myös väi-

töskirjatutkimuksessani progressiivirakenteessa esiintyvän verbin monimerkityk-

sisyys ja sen vaikutus rakenteen tulkintamahdollisuuksiin nousevat esille. Lisäksi tar-

kastelen polyseemista tulkintaa sen kannalta, millaiseen kielellisten elementtien koko-

naisuuteen tietty merkitys paikantuu (ts. miten konstruktio tulisi rajata). Myös ajatus 

verkostosta merkityksiin vaikuttavana tekijänä on keskeinen (ks. myös luku 2.2). 

 Polysemian tutkimuksen piirissä esiintyy keskenään hieman eriäviä näkemyksiä 

siitä, mikä tarkalleen ottaen on polysemiaa ja mikä muunlaista monimerkityksisyyttä. 

Polysemiaan läheisesti liittyviä käsitteitä ovat ambiguiteetti (ambiguity) sekä tässä su-

meudeksi nimittämäni vagueness. Ambiguiteetilla tarkoitetaan elementin moniluen-

taisuutta (vrt. bank merkityksessä bank card ’pankkikortti’ ja river bank ’joen 

penkka’), kun taas sumeus viittaa monitulkintaisuuteen, merkityksen spesifioimatto-

muuteen (vrt. aunt merkityksessä ‘vanhemman sisar’, vrt. ’äidin sisar’ tai ’isän sisar’) 

(esim. Tuggy 1993; ks. termeistä Raukko 2021: 46–51). Monimerkityksisyys voidaan 
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nähdä asteittaisena skaalana, jonka yhdessä ääripäässä kielelliset elementit edustavat 

ambiguiteettia ja toisessa merkitysten sumeutta, ja ääripäiden väliin sijoittuva moni-

merkityksisyys puolestaan on polysemiaa. Huomattava on, että tässä tarkastelutavassa 

homonymian käsite ei ole lainkaan mukana (vrt. esimerkki ambiguiteetista yllä). Mer-

kityksen sumeus puolestaan liittyy nähdäkseni yleisemminkin keskusteluun merkityk-

sen olemuksesta. 

 Polysemiaa voidaan lähestyä myös hieman toisesta näkökulmasta. Jos monimer-

kityksisyyttä pidetään kielen ja siis sen kaikkien elementtien inherenttinä, dynaami-

sena ominaisuutena, merkityserojen erillisyyden (tai sumeuden) aste ei näyttäydy on-

gelmana. Merkitysten erillisyyden sijaan polysemiaa voidaan lähestyä ikään kuin elas-

tisena, erittelemättömänä massana, joka joustaa tarpeen mukaan (semantic flexibility) 

(Geeraerts 1989; Raukko 2021: esim. 13). Käsitteellisesti merkityksen sumeus voidaan-

kin nähdä polysemian alakategoriana (eikä sille rinnakkaisena kategoriana) (Raukko 

2021: 59–60). Näkemyksestä, jonka mukaan merkitys (derridalaisittain21) häilyy ai-

nutkertaisuuden ja toistettavuuden rajalla, Jarno Raukko (2021: 56–58) kutsuu radi-

kaaliksi polysemiaksi (radical polysemy). Radikaaliin polysemiaan liittyy myös ambi-

valenssin käsite (Raukko 2021: 60–61). Polysemiassa ei ole aina kyse kilpailevista mer-

kityksistä vaan merkitysten yhtäaikaisesta läsnäolosta, ambivalenssista ja täsmenty-

mättömästä merkityksestä myös kielenkäyttäjälle itselleen. Myös omassa tutkimukses-

sani olla V-OssA- ja olla V-mAssA -rakenteellisten ilmaisujen merkityksen analyysissa 

polysemia, merkitysten sumeus ja ambivalenssi ovat keskeisiä tarkastelun kohteena 

olevia piirteitä.  

 Näkökulma polysemiaan voi olla diakroninen (merkitysten kehittyminen ajassa) 

tai synkroninen (merkitysten esiintyminen tiettynä aikana). Kielen synkronian tasolla 

polysemia voi vihjata myös potentiaalisesta merkityksen muutoksesta, siis kielellisen 

elementin merkityksen vähittäisestä vaihtumisesta toiseen. Käsittelen kielen muutosta 

ja sen mekanismeja seuraavassa luvussa.  

2.4.7 Kielen muutos  

Kieli on olemukseltaan dynaaminen ja muuttuu jatkuvasti. Osa kielen muutoksista ta-

pahtuu verraten lyhyessä ajassa niin, että kielenkäyttäjä voi havaita muutoksen itse, 

kun taas osa muutoksista on useiden sukupolvien mittaisia. Näkökulmia kielen muu-

toksen syihin on useita, ja syyt myös kietoutuvat toisiinsa. Kieli on ensinnäkin kom-

munikaation väline, mistä syystä sen on toimittava sekä tehokkaasti että ekspressiivi-

sesti (esim. Goldberg 2019: 7–9). Kielen täytyy siis olla vaivatonta käyttää (tuottaa, 

artikuloida jne.), mikä voi esimerkiksi johtaa kielellisten elementtien (äänteiden, ra-

kenteiden) muovautumiseen, toisiinsa sulautumiseen tai putoamiseen pois silloin, kun 

ymmärrettävyydelle ei koidu haittaa. Toisaalta muutokset voivat johtua myös pyrki-

 
21  Esim. Derrida 2003 [1986]; ks. myös esim. Tieteen termipankki 2022: Kirjallisuudentutkimus:dekon-

struktio. 
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myksestä parantaa ymmärrettävyyttä tai ekspressiivisyyttä, jolloin huomion kiinnittä-

miseen tarvitaan pikemminkin elementin korosteisuutta (esimerkiksi pidempää ra-

kennetta). Koska ekspressiivisyys laimenee vähitellen, muutostarve toistuu aika ajoin. 

Myös kielen sosiaalinen luonne vaikuttaa kielen muutoksiin ja niiden leviämiseen kie-

liyhteisössä (tai niiden välillä): ihminen jäljittelee sellaista kielenkäyttöä, jota hän pitää 

tavoiteltavana (esimerkiksi identiteetin tms. kannalta) ja omaksuu huomaamattaankin 

sellaisia kielenkäytön piirteitä, jotka esiintyvät taajaan hänen ympärillään. Toisaalta 

myös yhteiskunnan ja kulttuurin muuttuminen vaikuttaa kieleen: esimerkiksi vie-

raaksi käyneitä käsitteitä kuvaavat sanat voivat jäädä pois kieliyhteisön käytöstä, ja 

vastaavasti uudenlaiset ilmaisutavat voivat levitä nopeasti nykyaikaisia kanavia pitkin. 

(Ks. esim. Hakulinen 1978: 424–424; Anttila 1989: 179–204; Korhonen 1993: 311–

314; Saarikivi 2020: 682–686.) Väitöstutkimuksessani pohdin niitä syitä, jotka saavat 

kielenkäyttäjän valitsemaan juuri progressiivirakenteen intentioiden ja ennakoinnin 

ilmaisuun.  

 Kielen muuttumiseen liittyy myös se, että kieli kytkeytyy kognition ja muistin toi-

mintaan. Se, miten ihminen hahmottaa, jäsentää ja tallentaa muistiin käytössä havait-

semiaan rakenteita ja merkityksiä, samalla vaikuttaa siihen, mitä hän puolestaan itse 

tuottaa (Traugott 2015: 55–56). Kognitiivisuuden yhteydessä voidaan nostaa esille 

myös luovuus, joka niin ikään liittyy kielen muutokseen – kielenkäyttäjät tasapainot-

televat jatkuvasti kielen konventionaalisuuden ja konventioiden venyttämisen välillä 

(vrt. Goldberg 2019: 72–73). Kielessä tapahtuva muutos voi koskea monenlaisia kielen 

muotoelementtejä, kuten morfeemia, sanaa tai sanaa laajempaa kokonaisuutta. Muu-

tos voi koskea elementin merkitystä, muotoa tai käyttöä. Elementti voi myös käydä läpi 

kategorianmuutoksen: esimerkiksi lekseemi voi vaihtaa sanaluokkaa. Muutoksia ta-

pahtuu kielen kaikilla tasoilla: yksittäisen sanan merkityksen muutos on ilmiönä eri 

mittaluokkaa kuin kielen perussanajärjestyksen tai kieliopin keskeisten paradigmojen 

(esimerkiksi äänneparadigman, tempusparadigman jne.) muuttuminen. 

 Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen progressiivirakenteen muutoksia keskei-

sesti kolmen konstruktiokieliopin käsitteen kautta, joita ovat konstruktiomuutos, kon-

struktioituminen (constructionalization) (Traugott & Trousdale 2013: 20–30; 

Traugott 2015) sekä konstruktioverkosto (ks. myös luku 2.1). Konstruktiomuutoksilla 

tarkoitetaan konstruktion merkitys-, muoto- tai käyttöön liittyvissä piirteissä tapahtu-

via muutoksia, jotka eivät johda uuden konstruktion syntyyn. Esimerkiksi Helsingin 

nykypuhekielessä A-infinitiivi voi täydennyksenä toimiessaan olla tietyissä verbityy-

peissä niin sanottuna lyhyenä infinitiivinä (pitää pelaa vs. pitää pelata, vrt. pitää sa-

noo vs. pitää sanoa) (Kuparinen 2018). Tällaista infinitiivitäydennyksen rakenteeseen 

liittyvää muutosta voi pitää konstruktiomuutoksena, sillä kyse ei varsinaisesti ole uu-

den muoto–merkitys-parin synnystä. Konstruktioituminen eli uuden konstruktion 

synty puolestaan on kyseessä silloin, kun muodostuu uusi muoto–merkitys-pari, uusi 

kielen yksikkö. Konstruktioituminen tapahtuu useiden pienempien muutosten kautta. 

Esimerkiksi permissiivikonstruktio, jossa sallimisverbiin liittyy genetiivisubjektillinen 
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A-infinitiivitäydennys (antaa sen muuttua), on hioutunut rakennehahmoonsa ja mer-

kitykseensä syntaktis-semanttisten elementtien osittaisen uudelleen analysoitumisen 

ja järjestäytymisen myötä: konstruktiossa esimerkiksi genetiivisubjekti on alun perin 

ollut funktioltaan datiivinen (vrt. Caicki nämä owat minun annetut kirjoitettuna 

HERran kädest ---22) (J. Leino 2003: 281).  

 Konstruktioverkosto puolestaan liittyy käsitykseen siitä, että ihminen muodostaa 

verkkomaisia tietorakenteita, mikä koskee myös kielen omaksumista ja käsittelyä. Ver-

kostossa toisiaan lähellä olevat eli toisiaan joissakin piirteissä muistuttavat konstruk-

tiot voivat vaikuttaa toinen toistensa piirteisiin, kun kielenkäyttäjä tulkinta- ja tuotto-

tilanteessa hahmottaa konstruktioiden välillä yhtäläisyyttä ja sovittaa mallin mukai-

sesti toiseen konstruktioon sellaisia piirteitä, jotka eivät siinä tavallisesti esiinny 

(Bybee 2010: 66–69; Diessel 2019: 31–33). Innovaatiot uudenlaisessa tavassa jäsentää 

ja käyttää merkityksiä ja rakenteita eivät siis liity ainoastaan aktuaalisesti läsnäoleviin 

elementteihin (esimerkiksi lauseessa), vaan ne kytkeytyvät myös moniulotteiseen 

verkkoon ja sen ilmaisussa läsnä olemattomiin, aktuaalistumattomiin elementteihin. 

Verkoston vaikutuksesta voidaan kuitenkin saada vihiä esimerkiksi vertailemalla toi-

siaan muistuttavien konstruktioiden esiintymiä ja niiden käyttäytymistä.  

 Käytännössä sitä, milloin kielen systeemiin ilmestyy uusi konstruktio, ei kuiten-

kaan ole helppo osoittaa tarkalleen. Uuden konstruktion kehkeytymisvaihe voi sisältää 

piirteiden varioivuutta tai ”epävakautta”: konstruktio ikään kuin hakee vielä piirrere-

pertoaarinsa rajoja ja voi sisältää sellaisia rajoituksia tai mahdollisuuksia, joita siinä ei 

enää myöhemmässä, piirteiden kannalta vakiintuneemmassa vaiheessa esiinny. Uu-

den konstruktion kanssa lähes samassa funktiossa voi esiintyä myös toinen konstruk-

tio, joka toisinaan voi syrjäytyä uuden tieltä. Samoin jos konstruktio on kokenut mer-

kityksen muutoksen, konstruktio voi pitkään esiintyä kielessä monimerkityksisenä, 

siis polyseemisena. Uuden konstruktion tai uuden merkityksen synty ei kuitenkaan au-

tomaattisesti tarkoita sitä, että vanhempi vaihtoehto lopulta häviäisi kielestä. Kun kon-

struktion käyttö on kieliyhteisössä laajalle levinnyttä, voidaan puhua konventionaalis-

tuneesta kielen yksiköstä, mutta yleensä jo huomattavasti aiemmin kuin ”innovaatio” 

päätyy standardoituun kielimuotoon, saati kielioppiesityksiin, sitä on käytetty va-

paammassa kielenkäytössä yleisesti. Innovaatiot ja konventionaalistuminen voivat 

myös levitä kieliyhteisössä epätasaisesti sen eri osissa. 

 Konstruktiomuutosten ja konstruktioitumisen käsitteet ovat kiinteästi sidoksissa 

konstruktion käsitteeseen ja muodostavat olennaisen lisän konstruktiopohjaisen, 

muutosta tarkastelevan tutkimuksen analyysivälineistöön. Myös muussa kuin kon-

struktiokieliopin piirissä tehdyssä tutkimuksessa toki on kiinnitetty ja kiinnitetään 

huomiota siihen, miten erilaiset semanttiset ja morfosyntaktiset elementit ja rakenteet 

vaikuttavat muutokseen. Näkemys siitä, mikä on konstruktio, ei ole kuitenkaan tällöin 

välttämättä sama. Tällöin tutkimuskohteena olevan rakenteen ja sen ympärillä olevien 

elementtien jäsennys voi tapahtua hieman eri tavoin tai fokus voi painottua enemmän 

 
22  Biblia, 1. Aikak. 29: 19. 
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muotoon tai merkitykseen kuin kokonaisuuden toimintaan (ks. esim. Traugott & 

Trousdale 2013: 148). 

 Vaikka kielen muutosta voikin tarkastella useissa teoreettisissa viitekehyksissä, ni-

menomaan kieliopillistumisteoria (Heine ym. 1991; ks. myös Laitinen & Lehtinen 

1997; Meillet 1997 [1921]) muodostaa kiinnostavan vertailukohdan konstruktiokie-

liopille. Kieliopillistumisteorian ytimessä on muutos, jossa leksikaalinen yksikkö tai 

rakenne omaksuu kieliopillisen funktion tai jossa kieliopillinen rakenne omaksuu lisää 

kieliopillista funktiota (Heine ym. 1991: 2). Muutoksen suunta on siis niin sanotuista 

sisältösanoista funktiosanoihin – ja nimenomaan näin päin. Kieliopillistuminen näh-

dään yksisuuntaisena prosessina, jonka vastaesimerkit ovat marginaalisia poikkeuksia 

(Heine ym. 1991: 4–5; Laitinen & Lehtinen 1997: 10; Bybee 2010: 113–114). Huomata 

täytyy, että kieliopillistumisteoria tarkastelee lähtökohtaisesti sellaisia muutoksia, 

jotka se näkee kieliopillistumisena. Sen käsittelyn piiriin eivät siis kuulu kaikki kielessä 

tapahtuvat muotoon, merkitykseen tai käyttöön liittyvät muutosilmiöt. Myöskään 

morfosyntaktiset ja niihin liittyvät semanttiset muutokset eivät automaattisesti ole sen 

kiinnostuksen kohteena: esimerkiksi edellä mainitussa pitää pelata > pitää pelaa-

tyyppisessä muutoksessa (Kuparinen 2018) ei ole kyse kieliopillistumisesta. Kieliopil-

listumisteoria ei siis tarkastele kaikkea kielen muutosta, kun taas käsitteet konstruk-

tiomuutos ja konstruktioituminen ovat käytettävissä useamman tyyppisten kielen-

muutosilmiöiden tarkasteluun. 

 Käsitteellinen ero konstruktiokieliopin ja kieliopillistumisteorian välillä on myös 

siinä, mitä kieliopillisella tarkoitetaan. Konstruktiokielioppi pitää kielen kaikkia osa-

alueita kuuluvina kielen systeemiin eli kielioppiin ja siis sikäli kieliopillisina (esim. 

Traugott & Trousdale 2013: 95). Elizabeth Traugottin ja Graeme Trousdalen (esim. 

147–148) konstruktiopohjaisen näkemyksen mukaan kieliopillistuminen tarkoittaakin 

oikeastaan uuden muoto–merkitys-parin eli konstruktion syntyä, konstruktioitumista. 

Traugott ja Trousdale (2013: 147–148, 192–194) tekevät kuitenkin eron kieliopillisen 

konstruktioitumisen (grammatical constructionalization) ja leksikaalisen konstruk-

tioitumisen (lexical constructionalization) välillä. Kieliopillinen konstruktioituminen 

viittaa samantyyppiseen, tendenssinomaisesti yksisuuntaiseen kehityskulkuun kuin 

mistä kieliopillistumisteoriassa on kyse: (konstruktion) produktiivisuuden ja skemaat-

tisuuden kasvuun sekä kompositionaalisuuden vähenemiseen. Esimerkiksi nykyeng-

lannin BE going to V-ing -futuurirakenteessa going ei enää sisällä liikemerkitystä, ja 

elementit saavat kokonaisuutena tulkinnan futuurisuuden ilmaisuna (Bybee 2010: 

106; Traugott 2015: 65–72). Leksikaalisella konstruktioitumisella (Traugott & Trous-

dale 2013: 192–194) tarkoitetaan verrattain samantyyppistä, usein asteittaista ja ana-

logialle perustuvaa kehityskulkua, jonka seurauksena syntyy yksittäinen lekseemi tai 

sananmuodostusmalli, kuten uusi johdostyyppi. Leksikaalisen konstruktioitumisen 

kohdalla muutoskulku ei ole kaikissa muutostyypeissä välttämättä yksisuuntainen. 

Konstruktiokieliopin näkemyksessä kieliopillistuminen (ts. konstruktioituminen, uu-

den konstruktion syntyminen) ei olekaan tiettyyn lopputulokseen johtava prosessi, 
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vaikka se tendenssinomaisesti sellaisena usein näyttäytyykin. Lopuksi on vielä huo-

mattava, että konstruktiopohjainen kielenmuutoksen tutkimus ja kieliopillistumisen 

tutkimus limittyvät nykyään toisiinsa tavalla, joka ei välttämättä tee niiden erottami-

sesta mielekästä: teoreettiset näkemyserot voivat olla verraten pieniä. Esimerkiksi 

Bybee (2010: 106–114) tarkastelee muutoksia konstruktiopohjaisesti ja samalla hyö-

dyntäen kieliopillistumisen käsitettä. 
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3 Olla V-mAssA- ja olla V-OssA -rakenteet 

Käsittelen seuraavaksi sitä, millaisia merkityksiä ja funktioita suomen progressiivira-

kenteelle eli tarkemmin olla V-mAssA- ja olla V-OssA -rakenteille on tutkimuskirjalli-

suudessa annettu. Aluksi teen vielä muutaman kokoavan huomion rakenteiden mor-

fologisista ominaisuuksista (syntaktisista ominaisuuksista ks. luku 2.4.1).  

 Kuten edellä on jo tullut esille, olla V-mAssA- ja olla V-OssA -rakenteet koostuvat 

molemmat olla-verbistä sekä ei-finiittisestä muodosta. Olla-verbi on rakenteen finiit-

tinen osa. Se esiintyy rakenteessa kaikissa aikamuodoissa ja periaatteessa myös kai-

kissa moduksissa23. Rakenteen ei-finiittinen osa on joko MA-infinitiivin inessiivi-

muoto tai O-johtimellisen derverbaalisubstantiivin inessiivimuoto, jotka siis molem-

mat koostuvat useammasta kuin yhdestä elementistä ja ovat siten konstruktioita kon-

struktion sisällä. MA-infinitiivin inessiivi rakentuu verbin vahvasta vokaalivartalosta, 

MA-infinitiivin tunnuksesta eli morfeemista -mA sekä inessiivisijaa ilmaisevasta mor-

feemista -ssA. Muoto on hyvin produktiivinen: sen voi muodostaa periaatteessa kai-

kista verbeistä (ks. kuitenkin luku 3.1.3). O-johtimellinen deverbaalimuoto koostuu 

kahdesta elementistä: vahvasta vokaalivartalosta, josta viimeinen vokaali väistyy, sekä 

johtimesta -O. O-johtimellisia muotoja muodostetaan kaksitavuisista A-vartaloisista 

verbeistä (jako), kaksitavuisista e-vartaloisista verbeistä (meno) sekä AA-supistuma-

vartaloisista verbeistä (lepo). Näistä ensiksi mainittu vartalotyyppi on johdoksen yh-

teydessä tavallisin. (ISK § 230.) O-johtimellisia lekseemejä on noin 150 (ISK § 230; 

Hakulinen 1978: 218–220), eikä kyseinen deverbaalimuoto ole siis läheskään yhtä pro-

duktiivinen kuin MA-infinitiivin inessiivi. Väitöskirjatutkimuksessani viittaan nimi-

tyksellä olla V-OssA vain mennä-, tulla- ja lähteä-verbeistä muodostettuihin muotoi-

hin, mutta kyseisellä tavalla nimettynä konstruktio siis periaatteessa kattaa myös 

muita kuin nimenomaisista verbeistä muodostettuja O-johdoksia, jotka esiintyvät olla-

verbin yhteydessä (esim. olla nousussa ~ laskussa ~ lennossa).  

 On olennaista huomata, että olla V-mAssA ja olla V-OssA ovat konstruktioita, jotka 

sellaisenaan toimivat predikaatteina. Esimerkiksi deverbaalimuodon nominaaliset 

ominaisuudet väistyvät rakenteessa syrjään. Olla V-OssA muistuttaa läheisesti olla V-

mAssA -rakennetta, mutta niiden käyttäytymisessä on myös eroja. Palaan tähän seu-

raavissa alaluvuissa tarkemmin.  

3.1 Merkityksiä ja funktioita 

Tutkimuskirjallisuudessa olla V-mAssA -rakennetta on varsinkin aspektin ilmaisun 

kannalta tarkasteltu selvästi enemmän kuin olla V-OssA -rakennetta. Molemmille ra-

kenteille sekä ilmauksille, joihin ne sisältyvät, annetaan tutkimuskirjallisuudessa läh-

tökohtaisesti jonkinlainen toiminnassa tai käynnissä olon merkitys, mutta tulkintojen 

nyanssit ja niitä selittävät perustelut vaihtelevat keskenään.  

 
23  Imperatiivinen progressiivirakenne lienee kuitenkin marginaalinen. 



   
 

 61 

3.1.1 Lokaation ilmaisu 

Olla V-mAssA -rakenteen ilmaisema lokaalisuus kietoutuu skemaattisempaan lause-

hahmoon, jossa olla-verbi ilmaisee subjektin sijaintia inessiivisijaisen elementin osoit-

tamassa spatiaalisessa tai muunlaisessa, kuten mentaalisessa tilassa (ks. esim. Onikki-

Rantajääskö 2001: 17–18, myös 216–221). Toisin sanoen nominitäydennyksinen ra-

kenne ja MA-infinitiivin inessiivimuodon sisältävä rakenne muistuttavat toisiaan: 

Pekka on keittiössä; Pekka on syömässä. Tutkimuskirjallisuudessa lokaation ilmaisun 

tulkintavaihto mainitaankin tiheään (esim. Kangasmaa-Minn 1978a: 286–287; 1980: 

294–295; 1985: 434; Markkanen 1979: 65, 67; Hyvärinen 1982: 67; Heinämäki 1995: 

151; Huumo 1995: 31–42; Tommola 2000; Onikki-Rantajääskö 2005; Larjavaara 

2019: 294). Esimerkiksi Eeva Kangasmaa-Minn (1978a: 286–288; 1985: 434) pitää ra-

kennetta olosijaisuutensa vuoksi lähinnä lokaation – konkreettisen tai abstraktin – il-

maisuna, mutta toteaa, että rakenne voi toimia myös progressiivisena sopivien ele-

menttien turvin. Lokaation ilmaisu mainitaan toisinaan pikemminkin oheismerkityk-

senä, joka syntyy pragmaattisista implikaatioista. Esimerkiksi Raija Markkasen (1979: 

65, 67) mukaan inessiivi aiheuttaa progressiivirakenteen toimimisen yhtäaikaisesti si-

jainnin ilmaisuna: Äiti on laittamassa päivällistä ilmaisee sekä toiminnassa olemista 

että välillisesti myös olemista sijainnissa, jossa päivällisen laiton voi päätellä yleensä 

tapahtuvan (myös Huumo 1995: 38–39; Tommola 2000: 657–658, 680). Markkanen 

huomauttaa, että lokaatiossa olon merkitys ei ole kuitenkaan aina läsnä, kuten ilmai-

sussa Äiti ei voi nyt lähteä mukaan, hän on laittamassa päivällistä. Markkanen toisin 

sanoen pitää lokaation tulkintaa ainakin osin tapauskohtaisena, kontekstista riippu-

vana (myös esim. Heinämäki 1995: mm. 151). Olla V-mAssA -rakenteen ja sen sisältä-

mien ilmausten lokaalinen (ja myös muihin merkityksiin liittyvä) tulkinta riippuvat siis 

monista seikoista. Ilmiön tiivistääkin Tuomas Huumon (1995: 31) huomio siitä, että 

olla V-mAssA -rakenteen ilmaisema lokaalisuus ja progressiivisuus asettuvat pikem-

minkin jatkumolle kuin muodostavat selvästi erottuvat kategoriat. 

 Progressiivirakennetta käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa ei juurikaan käsi-

tellä sitä, millä tavoin lokaation ilmaisu kietoutuu liikeverbin sisältävään progressiivi-

rakenteeseen. Yhtä kaikki, edellä esitetty näkemys abstraktissa tilassa olemisesta pätee 

myös liikkeeseen. Hannu Tommola (2000: 662) kuitenkin huomauttaa, ettei olla V-

OssA -rakenne voi sen liikesemantiikan vuoksi sisältää lokaalisia merkityksiä. Onkin 

totta, että toisin kuin mennä, tulla ja lähteä, monet verbit sisältävät enemmän prag-

maattisia vihjeitä sijainnista, jossa kuvattu tilanne on käynnissä. Tommolan (2000: 

659–660) mukaan lokaation merkitys voi kokonaan puuttua myös olla V-mAssA -ra-

kenteellisista ilmauksista, mikä puolestaan mahdollistaa progressiivisen tulkinnan: En 

kuitenkaan puutu tähän periaatteelliseen puoleen, koska sitä ovat jo muut pohti-

massa. Tiina Onikki-Rantajääskön (2005: 191) tutkimuksesta puolestaan käy ilmi, että 

olla V-mAssA -rakenteen progressiivinen merkitys on vähitellen vahvistunut sellai-

sissa ilmauksissa, joissa rakenteen kantaverbinä on kommunikaatio- tai aistihavainto-

verbi ja jotka siis ilmaisevat sellaista toimintaa, joka ei ole tiettyyn paikkaan sidoksista. 

Paikkaan sidoksisuus on ollut varhaisemmissa rakenteen käyttöyhteyksissä tyypillinen 



   
 

 62 

piirre ja todennäköisesti kytkeytyy agraariyhteiskunnan työtehtäviin, joille on ollut 

tyypillisesti oma suorituspaikkansa niille luontevassa ympäristössä (Onikki-Ranta-

jääskö 2005: 181–184). 

3.1.2 Toiminnassa olon ilmaisu 

Jo 1800-luvun kieliopeissa MA-infinitiivin inessiivin mainitaan esiintyvän ilmaisuissa, 

joissa kuvataan toiminnassa olemista. A.W. Jahnssonin kielioppi (1871: 121) mainitsee 

esimerkkeinä tällaisesta käytöstä (”handling i hvars utförande någon är stadd”) muun 

muassa seuraavat ilmaisut: Herrat ovat kävelemässä, uimassa, metsästämässä; Kä-

vitkö kouluja tarkastamassa. Myös E.N. Setälä (1891: 104) sanoo Suomen lauseopissa 

muodon ilmaisevan ”tekoa, jota toimittamassa joku on, käy”: esim. Kävin poikaa opet-

tamassa; Hän istui kaksi tuntia sinua odottamassa. Molemmissa kielioppiesityksissä 

on kyse nimenomaan infinitiivimuodosta, ja esimerkeissä esiintyy olla-verbin ohella 

myös muita finiittiverbejä. Myös sijamuotojen käsittelyn yhteydessä Setälä (1891: 47) 

mainitsee inessiivin esiintyvän toiminnan ilmaisuissa. Esimerkkeinä on tällöin myös 

erilaisia deverbaalisia muotoja: Hän on työssä, toimessa; Olin marjan poiminnassa; 

Hän on työtä tekemässä; Hän on laulamassa. MA-infinitiivin syntaksiin liittyen 

Jahnsson (1871: 121) huomauttaa, että objekti sijaitsee yleensä ennen infinitiiviä ja on 

partitiivimuotoinen, joskin runoudessa voi esiintyä poikkeuksia: Muistanpa ajan mo-

koman, kun olin merta kyntämässä, kalahauat kaivamassa, syänveet syventä-

mässä. Kalevalasta peräisin olevassa esimerkissä Jahnsson ilmeisesti tarkoittaa poik-

keuksella totaaliobjektia. Myös Setälän esimerkeissä objekti esiintyy ennen infinitiiviä.  

 Jahnsson ja Setälä (ks. myös Kannisto 1902: 225) eivät esityksissään luonnehdi 

MA-infinitiivin inessiivin ilmaiseman toiminnan olevan käynnissä, jatkuvaa tai tapah-

tuvan esimerkiksi parhaillaan tai juuri. Sen sijaan Greta Karste (1932: 28) mainitsee 

olosijojen käyttöä Säkkijärven murteessa koskevassa tutkimuksessaan, että ”Inessiivi 

deverbaalisubstantiivista tai III infinitiivistä olen-verbin kanssa ilmoittaa usein juuri 

tapahtumassa olevaa tekemistä”. Karsten luonnehdinta on jo hyvin samantyyppinen 

kuin myöhemmin progressiivisuudesta käytetyt parafraasit. Karste myös huomauttaa, 

että samasta verbistä muodostettu deverbaalisubstantiivi ja MA-infinitiivi esiintyvät 

mainitussa funktiossa yhtä yleisesti: Onks se Hilkka kyllääl lähössä; Kukas teistä on 

nyt lehmiil lähtemässä? Aarni Penttilä (1963: 384–385) puolestaan esittää Suomen 

kieliopissa, että olla-verbin ja muutamien verbijohdoksien inessiivimuotojen ”sanelii-

tot ovat tiivistymässä ja saamassa omaa merkitysvivahdustaan. Esim. Olemme me-

nossa kouluun ’olemme menemässä, menemme parhaillamme’”. Penttilä jatkaa, että 

”paraikaista jatkumista korostavasti” käytetään yleisesti olla-verbin ja MA-infinitiivin 

inessiivin muodostamaa kokonaisuutta (esim. Salissa ollaan juuri syömässä päiväl-

listä).  

 B. Serebrennikov (1963) tarkastelee itämerensuomen aikamuotojen kontekstissa 

nimenomaan olla-verbin ja MA-infinitiivin inessiivin muodostamaa rakennetta, jota 

hän nimittää emfaattiseksi (ts. emfaattiseksi preesensiksi jne.). Serebrennikovin 
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(1963: 501–511) mukaan olla V-mAssA -rakenteella nimensä mukaisesti painotetaan 

tapahtuman olevan käynnissä tiettynä hetkenä. Emfaattiselle imperfektille Serebren-

nikov nimeää kolme erilaista merkitystehtävää: se voi ensinnäkin ilmaista taustoitta-

vaa tilannetta, jonka kehyksissä toiminta tapahtuu (Kerran oli kaksi miestä Krannin 

metsässä puita hakkaamassa --- Silloin huomasivat miehet erinomaisen kauniin nai-

sen juoksevan metsässä puitten välissä). Toiseksi rakenteella ilmaistaan tiettynä ajan-

hetkenä käynnissä olevaa, mahdollisesti toisen tilanteen kanssa samanaikaista tapah-

tumaa (Nuori emäntä liikkui askareissaan talvisilla pihapoluilla. Joku korpimaan 

äijä oli menossa24 tietä myöten talon ohi). Kolmanneksi Serebrennikov mainitsee käy-

tön, jossa kaksi tilannetta kontrastoidaan keskenään (Joka puolella tien varrella he-

lottivat niittyjen kukat --- vaikka huhtikuu oli vasta alkamassa). Serebrennikov ei esi-

tyksessään analysoi abstrahoimiinsa merkityksiin liittyviä syntaktisia tai semanttisia 

piirteitä. Serebrennikov ei varsinaisesti käytä käsittelyssään termiä progressiivinen, 

mutta hän mainitsee, että suomen olla V-mAssA -rakenteen käyttö muistuttaa englan-

nin (mts. 429, 503) continuos tense -rakennetta eli progressiivirakennetta be V-ing. 

Serebrennikovin havaintoja tukeneekin vertailu englannin kielen progressiiviraken-

teeseen. 

 Olavi Nuutinen (1976: 56–57) rinnastaa deverbaalisubstantiiveille pohjaavan ra-

kennetyypin MA-infinitiiveihin (esim. olla pyykinpesussa; lähteä lomanviettoon; 

tulla tukinuitosta). Nuutisen mukaan rakenteet ovat idiomaattistumassa ja menettä-

mässä produktiivisuuttaan samalla, kun MA-infinitiivi ”on vallannut koko jatkuvan te-

kemisen merkityksessä olevan käytön ja on syrjäyttämässä muut teonnimet”. Nuuti-

nen tarkastelee deverbaalisubstantiivirakenteisiin liittyvää objektikäyttöä ja huomioi 

esimerkiksi, että kyseisenlaisissa rakenteissa tarvitaan luontevuuden vuoksi genetiivi-

sijainen määrite (vrt. edellä, esim. *lähteä viettoon), ellei kyseessä ole intransitiivi-

verbi: Olen juuri lähdössä asemalle; Hän on menossa yliopistolle; Mistä sinä olet tu-

lossa; Lintu lähti lentoon jne. Subjektin semanttinen rooli voikin olla erilainen gene-

tiivisubjektillisessa ja genetiivisubjektittomassa tyypissä. Jos X on pesussa, subjekti on 

passiivinen toiminnan tai tapahtuman läpikävijä (Pyykki on pesussa vrt. ?Äiti on pe-

sussa), mutta jos X on Y:n pesussa, subjekti on agentiivinen toiminnan suorittaja ja Y 

vastaavasti toiminnan kohde (Äiti on pyykin pesussa) (Onikki-Rantajääskö 2001: 60–

61; myös Kangasmaa-Minn 1980: 291; Sulkala 1996: 197). 

 Jo ennen kuin olla V-mAssA- ja olla V-OssA -rakenteita on alettu tarkastella eks-

plisiittisesti progressiivista aspektia ilmaisevana rakenteena, tutkimuksessa on siis 

kiinnitetty huomiota olla-verbin ja MA-infinitiivin inessiivin tai deverbaalimuodon 

esiintymiseen yhdessä sanaliittona tai sanaliittomaisena rakenteena – siis yhteisenä 

kokonaisuutena, joka sellaisenaan kantaa merkitystä. MA-infinitiivin kohdalla analyy-

sin tarkentumisessa on ollut olennaista se, että olla-verbillinen rakenne on selvemmin 

erotettu sellaisista rakenteista, joissa esiintyy jokin muu finiittiverbi, kuten käydä. Se, 

ettei varhaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa puhuta progressiivisuudesta, johtunee 

 
24  Serebrennikov ei tässä huomauta muotorakenteellisesta erosta eli mennä-verbin deverbaalisubstan-

tiivimuodosta. 
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osittain siitä, ettei aspektintutkimus tai aspektitutkimuksen termit vain olleet vielä sa-

malla tavalla yleistyneet kuin myöhemmässä vaiheessa, havaintoni mukaan noin 1970-

luvulta alkaen. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kaikkia olla V-mAssA- ja olla V-

OssA -rakenteellisia ilmauksia ei ehkä aina ole mielekästä pitää tiukasti progressiivisen 

aspektin edustajina. Jos nimittäin progressiivirakenteen ilmaisemaa progressiivi-

suutta tarkastellaan prototyyppisyytenä (ks. luku 2.4.6), ilmaisun elementeistä riip-

puen osa ilmauksista sijoittuu kauemmas progressiivisen merkityskategorian keskuk-

sesta. Tällaisten ilmausten merkitystä voi kuitenkin epäilemättä kuvata toiminnassa 

oloksi.  

3.1.3 Progressiivisuuden ilmaisu 

1970-luvun loppupuolelta alkaen suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa aletaan pu-

hua progressiivisuudesta ja progressiivisesta aspektista olla V-mAssA- ja olla V-

OssA -rakenteiden yhteydessä (kielioppiesityksistä ainakin Siro 1977: 77, 82; Hakuli-

nen & Karlsson 1979: 234, 382). Tutkimuskirjallisuudessa kaikkia olla V-mAssA- ja 

olla V-OssA -rakenteellisia ilmauksia ei kuitenkaan automaattisesti tulkita progressii-

visuuden ilmaisuiksi. Kun 2020-luvulle asti tehtyä olla V-mAssA- ja olla V-OssA -ra-

kenteita koskevaa tutkimusta lähestytään kokonaisuutena, voidaan todeta, että prog-

ressiivisen tulkinnan tai sille jonkin vaihtoehtoisen tai yhtäaikaisesti läsnä olevan tul-

kinnan muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä on löydetty runsaasti. Tällaisia osa-

tekijöitä ovat verbisemantiikka sekä lauseyhteys (subjekti, objekti, adverbiaaliset täy-

dennykset ja määritteet) ja virkeyhteys, joihin molempiin kietoutuvat sekä syntaktiset 

että semanttiset ja pragmaattiset seikat, ja lisäksi konteksti vielä laajemmassa mie-

lessä, kuten puhetilanteena. Progressiivisuuteen kietoutuvia keskeisiä tulkintoja tutki-

muskirjallisuudessa ovat (olla V-mAssA -rakenteen kohdalla) jo edellä esillä ollut lo-

kaation ilmaisu sekä tarkoituksellisuus (luku 3.1.4). 

 Verbisemantiikan tarkastelulla on usein keskeinen rooli progressiivirakenteen tut-

kimuksissa. Esimerkiksi Markkanen (1979) ja Heinämäki (1995) analysoivat olla V-

mAssA -rakenteellisia ilmauksia Vendlerin (1967: 97–121) klassista nelijakoa mukail-

len ja toisaalta peilaten suomenkielisiä ilmauksia englannin kielen progressiiviraken-

teellisten ilmausten tendensseihin ja rajoituksiin. Tarkastelusta käy ilmi, että esimer-

kiksi tilaa ilmaisevat verbit eivät pääasiassa sovi rakenteeseen (Olen pitämässä Itali-

asta),25 kuten eivät englannissakaan (Markkanen 1979: 67; Heinämäki 1995: 144; 

myös Hakulinen & Karlsson 1979: 382), mutta toisaalta on myös verbiryhmiä, jotka 

käyttäytyvät rakenteen suhteen eri tavoin suomessa ja englannissa, kuten sääverbit 

(The sun is shining mutta *Aurinko on paistamassa). Sopiva tulkinta kuitenkin mah-

dollistaa myös rakenteessa epätyypillisten kantaverbien esiintymisen. Heinämäen 

(1995: 145–147) mukaan esimerkiksi Liisa on hymyilemässä muuttuu luontevaksi il-

 
25  Verbien monimerkityksisyyden tähden voisi myös sanoa hieman toisin, että rakenteella ei yleensä 

ilmaista tilaa. 
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maukseksi, jos hymyily tulkitaan kontrolloiduksi suoritukseksi esimerkiksi näytel-

märoolin esittämisen kontekstissa (vrt. tarkoituksellisuus, luku 3.1.4). Sari Maamies 

(1997: 30) taas katsoo, että jos kantaverbinä on suoritusverbi, olla V-mAssA -raken-

teen merkitys ei ole progressiivinen (Leena oli pitämässä puheen Turussa).  

 Rakenteessa esiintyvän kantaverbin lisäksi myös varsinaisen ydinkonstruktion ul-

kopuolisilla elementeillä on nähty olevan vaikutusta progressiivirakenteen merkityk-

seen ja tulkintaan. Kangasmaa-Minn (1978a: 286–288; 1985: 434) katsoo, että olla V-

mAssA voi saada progressiivisen tulkinnan esimerkiksi silloin, kun sen yhteydessä 

esiintyy suuntasijainen adverbiaalinen täydennys tai kontekstista käy ilmi samanaikai-

seen tilanteeseen suhteuttaminen.26 Niinpä Poika oli uimassa on merkitykseltään pi-

kemminkin lokaatiota ilmaiseva, Poika oli uimassa joen poikki voi saada tulkinnan 

myös progressiivisena ja Poika oli uimassa joen poikki, kun vierestä kohosi merihir-

viön pää edustaa jo selvästi progressiivisuutta (Kangasmaa-Minn 1978a: 286–288). 

Transitiiviverbillisestä ilmauksesta Olin ostamassa kalaa Kangasmaa-Minn (1980: 

294–295) toteaa, että ilmaus voidaan hahmottaa syntaktisesti joko ”tavallisen lokatii-

vipredikaation” ilmaisuksi tai ”temporaaliseksi liittokonstruktioksi”. Jälkimmäisessä 

tulkinnassa objekti on kiinteä osa konstruktiota (mts.). Hannu Tommola (2000: 671) 

puolestaan toteaa (itämerensuomen) progressiivirakenteiden ilmaisevan tyypillisesti 

dynaamista tilannetta, joka kehittyy kohti muutosta tai jossa muutos on odotettavissa. 

Jotta olla V-mAssA -rakenteellista ilmausta voitaisiin pitää progressiivisena, lokatii-

vista tulkintaa ei tulisi voida samanaikaisesti tehdä (Tommola 1986: 226, 229; 2000: 

679). 

 Irma Hyvärinen (1982: 83) mainitsee, että lokaation merkitystä kantavasta MA-

infinitiivin inessiivistä huolimatta olla V-mAssA -rakenne saa useimmiten progressii-

visen merkityksen – myös silloin, kun olla-verbi saa MA-infinitiivin inessiivin lisäksi 

nominaalisen täydennyksen (esim. Kalle oli keittiössä valmistamassa aamupalaa). 

Tutkimuskirjallisuudessa lokatiiviadverbiaalin vaikutusta infinitiivin syntaktiseen tul-

kintaan ja ilmaisun progressiiviseen tulkintaan tarkastellaan harvakseltaan, vaikka kä-

sitellyt esimerkit sellaisia sisältäisivätkin (ks. kuitenkin Onikki-Rantajääskö 2005; Ee-

rikäinen 2009). Huumo (1995: 35) esittää, että kun lauseessa on lokaatiota ilmaiseva 

(olosijainen) adverbiaali, MA-infinitiivin inessiivi ei enää toimi lokaation ilmaisun teh-

tävässä. Infinitiivi vapautuu tällöin muihin funktioihin, kuten ilmaisemaan sijainnissa 

olon tarkoitusta (myös Tommola 2000: 682–683). Huumon huomautus ei varsinai-

sesti ota kuitenkaan kantaa progressiiviseen merkitykseen. Edelleen Huumo (1995: 

39–41) esittää, että jos infinitiivi ilmaisee progressiivisuutta, lauseessa oleva lokatii-

viadverbiaali kattaa muun lauseen ilmaiseman predikaation alan eli siis ilmaisee paik-

kaa, jossa tapahtuma on käynnissä: ilmaisuissa Elmeri on tanssimassa Tampereella 

ja Elmeri on Tampereella tanssimassa erilaiset sanajärjestykset aiheuttavat ainoas-

taan adverbiaalien informaatiostatuksen vaihtumisen (ja jälkimmäisessä merkityksen 

sijainnissa olon tarkoituksesta). Tutkimuskirjallisuudessa olla V-mAssA -rakenteen 

 
26  Kangasmaa-Minn (1985: 434) myös huomauttaa, että esimerkiksi lokaatiota ilmaistessaan olla V-

mAssA ilmaisee kuitenkin myös imperfektiivistä aspektia. 
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väliin sijoittuvaa lokatiiviadverbiaalia ei siis välttämättä nähdä esteenä progressiivi-

selle tulkinnalle. Kuitenkin perifrastoituvan ja progressiivistuvan olla V-mAssA -ra-

kenteen kannalta lienee ollut olennaista, että rakenne on alkanut esiintyä ilman lokaa-

liadverbiaalia ja siis ilman infinitiivin ilmaiseman toiminnan sidoksisuutta tiettyyn 

paikkaan (ks. Onikki-Rantajääskö 2005: mm. 191), jolloin käynnissä olon merkitys on 

alkanut muuttua korosteisemmaksi.  

 Mennä-, tulla- ja lähteä-verbien osalta progressiivisuutta tarkastelevassa tutki-

muskirjallisuudessa esiintyy joitakin huomioita siitä, että ne esiintyvät progressiivira-

kenteessa tyypillisesti deverbaalisubstantiivina eivätkä MA-infinitiivinä. Olla me-

nossa-, olla tulossa- ja olla lähdössä -rakenteet mainitaan infinitiivirakenteen kon-

tekstissa usein muotorakenteellisena poikkeuksena (esim. Markkanen 1979: 71), mutta 

huomiota on kiinnitetty myös rakenteen erityispiirteisiin. Onikki-Rantajääskö (2001: 

82–83, 115, 117–118, 254–263) tarkastelee kyseisiä rakenteita paikallissijaisina oloti-

lanilmauksina ja vertaa niitä infinitiivilliseen progressiivirakenteeseen. Deverbaalisen 

olotilarakenteen – johon olla V-OssA siis lukeutuu – Onikki-Rantajääskö (2001: 254–

256) toteaa olevan merkitysrakenteeltaan horjuvampi, eikä se tuo samalla tavalla esiin 

tapahtuman sisäistä näkökulmaa kuin infinitiivillinen olla V-mAssA vaan esittää ta-

pahtuman yhtenä kokonaisuutena. Olla lähdössä -rakennetta sekä Tommola (1986: 

228) että Onikki-Rantajääskö (2001: 118) pitävät merkityspiirteiltään erilaisena kuin 

tulla- tai mennä-verbillisiä rakenteita: se ilmaisee lähtökohtaisemmin lähtemäisillään 

oloa ja lähtövalmiudessa oloa, sillä lähteä on aspektiltaan momentaaninen eikä saa ra-

kenteessa duratiivista tulkintaa.  

3.1.4 Tarkoituksellisuus ja muut oheismerkitykset 

Tarkoituksellisuus kietoutuu olla V-mAssA -rakenteen käyttöön Markkasen (1979) ja 

Heinämäen (1995) analyyseissa. Markkasen (1979: 67) mukaan Kahvi on kiehumassa- 

ja Kynttilät ovat jo palamassa -tyyppisissä ilmaisuissa on kyse siitä, että tilanne ”on 

jo aloitettu”. Tulkinta lienee sama kuin Heinämäen (1995: 147–149), joka puhuu eks-

plisiittisemmin tarkoituksellisuudesta (purposeful): edellä mainitut tapahtumat ovat 

aktiivisen taustavaikuttajan tarkoituksellisesti aikaan saamia. Esimerkiksi Pellolla on 

kasvamassa ruista implikoi, että joku on istuttanut pellolla kasvavan rukiin, ja vastaa-

vasti Pellolla on kasvamassa rikkaruohoja on omituinen siksi, ettei rikkaruohoja 

yleensä kasvateta tarkoituksella.27 Heinämäen mukaan olla V-mAssA esiintyy nimen-

omaan intentionaalisen, agentiivisen toimijan sisältävissä ilmaisuissa. Ann on kävele-

mässä ja Raili on nukkumassa implikoivat molemmat intentionaalista, tarkoituksel-

lista toimintaa (ks. myös Huumo 1995: 38–39; Sulkala 1996: 25; Onikki-Rantajääskö 

2001: 253–254). Epäagentiivinen subjektitarkoite taas selittyy nimenomaan agentiivi-

 
27  Heinämäki (1981: 385–386) myös huomauttaa, etteivät tällaiset ilmaisut välttämättä kuvaa parhail-

laan käynnissä olevaa toimintaa – pellolla voi olla kasvamassa ruista myös siinä tapauksessa, että 
rukiin siemenet on vasta kylvetty. 
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sen taustavaikuttajan avulla. Jos agentiivista taustavaikuttajaa ei kuitenkaan ole, seli-

tyksenä voi olla esimerkiksi määränpään saavuttamisen läheisyyden implikaatio, ku-

ten ilmauksessa Vene on ajelehtimassa rantaan (vrt. edellinen luku 3.1.3 rakenteesta 

suuntasijan yhteydessä). Niin ikään epätarkoituksellisuuden piiriin kuuluu sellaisia il-

maisuja, joissa infinitiivin kantaverbi kuvaa asteittaista prosessia: Ilma oli viilene-

mässä. Toisaalta asteittaista prosessia kuvaavat ilmaisut voivat olla myös tarkoituksel-

lisuuden suhteen monitulkintaisia: Pyykki on kuivumassa voi implikoida tarkoituk-

sellisuutta, jolloin kuivumisen prosessin ei tarvitse olla lainkaan enää käynnissä, tai 

päinvastoin ei-tarkoituksellisuutta ja käynnissä olevaa tapahtumaa tai mahdollisesti 

myös päätepisteen saavuttamista (Heinämäki 1981: 387). 

 Finaalisuus on lähellä tarkoituksellisuuden käsitettä. Hyvärinen (1982: 83) näkee 

olla V-mAssA -rakenteellisissa ilmauksissa usein finaalisuuden implikaation: jotakin 

tehdään tietyn tavoitteen motivoimana (ks. ISK § 1133). Ilmaus Kun Kalle oli keittiössä 

valmistamassa aamupalaa, kolahti postiluukusta eteisen lattialle pikakirje saa prog-

ressiivisen tulkinnan sen pää- ja sivulauseen ilmaisemien tapahtumien samanaikai-

suuden vuoksi, mutta samanaikaisesti subjektitarkoitteen voidaan tulkita olevan tie-

tyssä sijainnissa suorittaakseen infinitiivin ilmaiseman toiminnan. Myös lauseessa 

Pyykki on narulla kuivumassa tapahtuma on käynnissä jonkun tarkoitusperien vuoksi 

(Hyvärinen 1982: 74–75). Sen sijaan ilmaus Tämä ajatus on jäämässä taka-alalle il-

maisee Hyvärisen mukaan puhtaasti aspektuaalisuutta, sillä sen merkityksessä ei ole 

mukana finaalista tulkintaa. (Hyvärinen 1982: 83.) Molemmat liittyvät intentionaali-

suuteen sekä subjektitarkoitteen tai taustavaikuttajan agentiivisuuteen (kuten toimin-

nan kontrolliin).  

 Tommola (2000: 680) katsoo, että olla V-mAssA on paitsi progressiivisuuden, 

myös absentiivisuuden ilmaisukeino (Hän on kerholla pelaamassa korttia) (ks. myös 

Huumo 1995: 35–36). Absentiivirakenteet ovat kieliopillisia keinoja ilmaista väliai-

kaiseksi tiedettyä poissaoloa ja samalla verbin ilmoittamassa toiminnassa olemista (de 

Groot 2000: 695). Kaikissa olla V-mAssA -rakenteellisissa, lokaatiota implikoivissa il-

maisuissa ei Tommolan (2000: 680) mukaan välttämättä kuitenkaan ole kyse poissa-

olosta vaan sijainnissa olon tarkoituksellisuudesta (purposiivisuudesta): jos Vauva on 

nukkumassa, se on laitettu sänkyynsä tai muuhun vastaavan paikkaan nukkumista 

varten, eikä vauva välttämättä vielä nuku (vrt. Vauva nukkuu). 

 Edellä käsitellyt olla V-mAssA- ja olla V-OssA -rakenteille esitetyt oheismerkityk-

set limittyvät progressiiviseen merkitykseen. Tarkoituksellisuudessa ja muissa oheis-

merkityksissä on kyse pragmaattisista implikaatioista. Niiden lisäksi progressiivira-

kenne (tai ainakin olla V-mAssA -rakenne) esiintyy myös käytössä, joka näyttää liitty-

vän puhujan asenteisiin. Tommola (2000: 672–674) esittää, että kielenkäyttäjillä on 

jokin syy valita ilmaisukeinoksi olla V-mAssA -rakenne. Tällaisena syynä Tommola pi-

tää tarvetta ilmaista jotakin emfaattisemmin (vrt. Serebrennikovin 1963 käyttämä ni-

mitys ”emfaattinen preesens”) kuin mihin yksinäisverbin preesens pystyy. Esimerk-

keinä Tommola (Metslangiin 1993 ja edelleen Königiin 1980 viitaten) mainitsee olla 

V-mAssA -rakenteen käytön toiminnan tärkeyttä tai seurauksia ynnä muuta sellaista 



   
 

 68 

painottavassa käytössä (En ole sitä kiistämässä enkä siltä silmiäni sulkemassa) sekä 

merkityssävyltään negatiivisissa konteksteissa, joissa tulkintaa vahvistamassa esiintyy 

usein aina tai taas. Kolmantena pragmaattisena käyttöympäristönä Tommola näkee 

varovaisen mielipiteen ilmaisun (Olen näkemässä, että realistinen ajankohta olisi lo-

kakuussa). Käyttötyypissä Tommola (mts.) näkee yhteyden futuuriseen käyttöön epä-

varmuuden merkityselementin kautta (Tähän ei vielä ole sisältymässä siirtymäajan 

tuki) Myös Serebrennikov (1963: 507) mainitsee, että rakenne esiintyy toisinaan af-

fektin ilmaisuissa, mitä hänen mukaansa havainnollistaa esimerkki Oliko maisteri 

Hagman näkemässä sitä väkivaltaa mitä pietistit tekivät Korpivaarassa?  

 Yksi olla V-mAssA -rakenteen käyttötyyppi on myös mukana olon ilmaisu. Raken-

netta käytetään korostamaan ”subjektin tarkoitteen osallisuutta ja mukana oloa infini-

tiiviverbin kuvaamassa tekemisessä”: Samana vuonna hän oli mukana perustamassa 

Rolling Stoneseja (Eerikäinen 2009: 61–62; myös Onikki-Rantajääskö 2005: 179–

180). Mukana olon merkitys voi syntyä kontekstissa myös ilman mukana-sanaa tai 

muuta merkitykseltään samantyyppistä elementtiä: Jouni Simola on pelaajana ollut 

voittamassa kahta SM-kultaa ja valmentajana hän on ollut saavuttamassa SM-ho-

peaa ja pronssia (ISK § 1519). 

3.1.5 Ennakoinnin ja intention ilmaisu  

Tutkimuskirjallisuudessa, jossa olla V-mAssA -rakenteen saamia merkityksiä tarkas-

tellaan leksikaalisen aspektin ja objektinsijan valossa, todetaan varsinkin totaaliobjek-

tillisen rakenteen voivan ilmaista myös viittaushetkeä myöhäisempää tapahtumista. 

Joissakin esityksissä totaaliobjektia pidetään kuitenkin kieliopillisesti mahdottomana. 

Futuurisen merkityksen analysoidaan syntyvän leksikaalisen aspektin ja myös objek-

tinsijan vaikutuksesta. Myös rakenteen käyttö intentioiden ilmaisuissa nousee esille, 

mutta ilmaisujen aspektipiirteiden ja intention ilmaisun välistä suhdetta ei varsinai-

sesti pohdita, ja ilmiön käsittely jää melko suppeaksi (ks. kuitenkin Maamies 1997 sekä 

Eerikäinen 2009). Esittelen seuraavaksi havaintoja, joita progressiivirakenteen futuu-

risista merkityksistä on tehty. 

 Markkanen (1979: 69–70) toteaa, että jos olla V-mAssA -rakenteessa kantaverbinä 

on saavutusverbi (Lentokone on laskeutumassa; Juna oli saapumassa), rakenteella on 

kaksi tulkintaa: on kyse joko tapahtumasta, joka etenee kohti muutosta, tai vasta ta-

pahtumaisillaan olosta (propinkvatiivisuudesta). Hyvärinen (1982: 83) tekee muutos-

verbillisestä olla V-mAssA -rakenteesta samanlaisen tulkinnan (ks. myös Onikki-Ran-

tajääskö 2001: 252). Sen sijaan momentaanisia kantaverbejä Markkanen (1979: 70) ei 

pidä rakenteessa mahdollisina: *Mies oli hukkumassa; *Bussi on pysähtymässä. Hei-

nämäki (1981: 386; 1995: 149) toteaa samansuuntaisesti saavutusverbillisen olla V-

mAssA -rakenteen ilmaisevan tapahtuman sijoittumista lähitulevaisuuteen (Konsertti 

oli alkamassa; Pommi oli räjähtämässä) (myös Tommola 2000: 657, 670–671). Hei-

nämäki myös toteaa (1995: 149), ettei futuurisuutta implikoiva käyttö rajoitu vain saa-
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vutusverbeihin, mitä esimerkki Kaupunki on rakentamassa lisää päiväkoteja havain-

nollistaa. Maamies (1997: 31) puolestaan huomauttaa, että futuurisessa tulkinnassa ei 

tällöin kuitenkaan ole kyse propinkvatiivisuudesta. Propinkvatiivisessa tulkinnassa on 

Maamiehen (1997: 35–36) mukaan kyse siitä, että verbin kuvaamaa ”kestotonta tilan-

muutoksen hetkeä edeltävä tilanne venytetään statiivisen päällekkäispredikaation 

avulla” eli olla-verbin ja MA-infinitiivin inessiivin avulla. Varsinaista muutoshetkeä 

edeltävä tilanne hahmottuu siis prosessiksi.  

 Myös Tapani Lehtinen (1983: 496) havainnoi olla V-mAssA -rakenteen esiintyvän 

merkitykseltään tulevaan viittaavissa ilmaisuissa, kun kantaverbinä on äkillistä tilan-

muutosta ilmaiseva verbi (HKL on lopettamassa bussilinjat Itä-Helsinkiin; Kissa oli 

putoamassa ikkunasta). Lehtinen tähdentää, että kyse ei ole puhtaasta futuurisuu-

desta, vaan ”suunnitelman, aikomuksen, yrityksen, inkeptuaalisuuden (”vähällä ole-

misen”) jne. futuurisista implikaatioista”.28  

 Markkanen (1979: 70–71, 102–103) tarkastelee myös objektinsijan vaikutusta saa-

vutusverbillisiin olla V-mAssA -rakenteellisiin ilmaisuihin. Hän toteaa partitiiviobjek-

tillisen ilmauksen olevan aspektiltaan imperfektiivinen, jolloin ilmauksen Työterveys-

laitos on aloittamassa laajaa suomalaisten pituuden mittausta voi tulkita niin, että 

aloittaminen on jo käynnissä tai valmisteilla. Totaaliobjektillisena sama ilmaus on 

Markkasen mukaan aspektiltaan perfektiivinen ja tarkoittaa aloittamaisillaan oloa. 

Sen sijaan Lauri Hakulisen ja Fred Karlssonin (1979: 382) mukaan totaaliobjekti ei 

yleensä sovi rakenteen yhteyteen, sillä ”resultatiivisuus on ristiriidassa inessiivin il-

maiseman tekemisen kanssa” (vrt. myös esimerkit Tommola 1986: 232; Sulkala 1996: 

184; Larjavaara 2019: 297–299).  

 Olla menossa-, olla tulossa- ja olla lähdössä -rakenteiden Markkanen (1979: 71–

72) toteaa esiintyvän ilmaisuissa, jotka muistuttavat futuurisia ilmauksia: ne ilmaise-

vat tulevia tapahtumia (Laiva on tulossa satamaan; Laiva on lähdössä satamasta) tai 

intentioita: Oletko sinä tulossa tänä iltana?; Minä olen menossa niihin juhliin lauan-

taina; Vieraat ovat lähdössä. Ilmaisutyypissä tulevaan viittaamisen merkitys ja kohti 

muutosta etenevän tapahtumisen merkitys ovat Markkasen (mts.) mukaan hankalasti 

erotettavissa toisistaan. Myös Metslang (1993: 326–327) pitää olla menossa- ja olla 

lähdössä -rakenteita kaksitulkintaisina. 

 Tommola (2000: esim. 657, 670–671, 669–670) esittää, että suomen progressiivi-

rakenne voi ilmaista paitsi imminentiaalisuutta (propinkvatiivisuutta) myös futuuri-

suutta. Esimerkkeinä ovat olla lähdössä- ja olla menossa -rakenteelliset ilmaisut: 

Anne on lähdössä huomenna; Jussi on menossa naimisiin huomenna. Esimerkkejä 

Tommola pitää intentioperustaisina (myös Tommola 1986: 42). Toisaalta intentio ei 

ole välttämätön piirre futuurisessa merkityksessä, sillä puhuja voi myös havainnoida 

 
28  Lehtisen (1983) mukaan myös ”frekventatiivijohtimet voivat nykysuomessakin käännyttää yhtäkkistä 

tilanmuutosta tarkoittavan kantaverbin merkitsemään vireillä olevaa prosessia. Esim. verbi aloitella 
voi merkitä suunnilleen ’olla aloittamassa, aloittaa vähitellen, valmistautua aloittamaan, aikoa aloit-
taa’ jne.” Sama koskee lopetella-johdosta. Niinpä ”aloittamiseen ja lopettamiseen johtava prosessi 
on siis alkanut, mutta ’varsinaiseen’ aloittamiseen ja lopettamiseen ei ole vielä päädytty” (Lehtinen 
1983: 496). Intention ilmaisua voisikin tarkastella myös semanttisena kategoriana, jonka ilmaisemi-
seen on erilaisia muotokeinoja.  
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tapahtumien kulkua, mitä Tommola (2000: 671–672) nimittää tulkinnalliseksi (in-

terpretational) käytöksi: Hän on myöntämässä syyllisyytensä. Tommola huomaut-

taa, että esimerkki on tulkinnaltaan myös imminentiaalinen ja että kyseiset kaksi mer-

kitystä sulautuvat helposti toisiinsa (myös Tommola 1986: 78–79). Tommola (2000: 

659, 671) myös huomioi progressiivirakenteen esiintyvän tiuhaan futuurisessa merki-

tyksessä sanomalehtiotsikoissa.  

 Johanna Eerikäinen (2009) on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut olla V-

mAssA -rakenteen merkityksiä sanomalehtikorpuksessa ja myös internetin uutisotsi-

koissa. Eerikäinen toteaa, että tutkimusaineistossa tulevan tapahtuman tai toiminnan 

ilmaisu on yksi keskeisimpiä rakenteen merkityksiä. Eerikäinen jaottelee tulevaan viit-

taavat olla V-mAssA -rakenteelliset ilmaukset kolmeen tyyppiin: proksimatiiviseen 

(propinkvatiiviseen), intentionaaliseen futuuriin ja evidentiaaliseen futuuriin. Eviden-

tiaalisuutta olla V-mAssA -rakenteen kohdalla on Eerikäisen mukaan rakenteen impli-

koima toisen käden tietous. Evidentiaalisuuteen kytkeytyy lisäksi episteemisyys: ilmai-

suihin liittyy usein epävarmuuden sävyjä melkein varmasta mahdolliseen, jolloin tul-

kinta syntyy maailmantiedon ja lausekontekstin perusteella. Olla V-mAssA -rakenteen 

episteemisyyden Eerikäinen näkee olevan lähempänä varmuutta kuin epävarmuutta 

(vrt. hieman toisin Tommola 2000: 674). Eerikäinen vertaa rakennetta potentiaaliin 

ja toteaa, että progressiivirakenteen valinta kenties ”heijastelee sitä yleistä kieliopillis-

tumisen ja kielen muutoksen vaikutinta, että uudet rakenteet ovat aina jollain tapaa 

ilmaisuvoimaisempia ja pragmaattisesti rikkaampia kuin vanhat”. Eerikäinen myös 

tuo esille merkitysten limittäisyyden. Esimerkiksi Dolly on eroamassa aviomiehes-

tään Carl Deanista 30 yhteisen vuoden jälkeen voidaan tulkita kuuluvaksi kaikkiin 

kolmeen tyyppiin. (Eerikäinen 2009: 63–73.) 

3.2 Suomen progressiivirakenteen vastineista muissa suomalais-

ugrilaisissa kielissä 

MA-infinitiivin inessiivissä esiintyvä -mA-suffiksi ja O-suffiksi ovat vanhoja suoma-

lais-ugrilaisia aineksia. Verbeihin liittyvä -mA-aines esiintyy laajalti uralilaisissa kie-

lissä erilaisten ei-finiittisten muotojen rakennusaineksena (esim. Collinder 1960; Ha-

kulinen 1978: 198; Bartens 1979, 1999: 149–151, 2000: 235–240; Aikio 2022: 19), ja 

myös O-suffiksi esiintyy deverbaalisubstantiivien muodostimena (Laanest 197529: 139; 

1982: 247–248). MA-infinitiivin inessiivimuoto tavataan kaikissa itämerensuomalai-

sissa kielissä (esim. Laanest 1975). Suomen olla V-mAssA -rakenteella on muotovasti-

neensa itämerensuomalaisissa kielissä, ja olla menossa -rakenteella puolestaan on vas-

tine saamessa. Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti sitä, mitä tutkimuskirjallisuudessa sa-

notaan suomen progressiivirakenteen vastineista ja niiden kantamista merkityksistä.  

 Itämerensuomalaisten kielten progressiivirakenteista on suomen lisäksi kattavim-

min tarkasteltu viron rakennetta olla V-mas. Rakenteiden käytössä on sekä yhtäläi-

syyksiä että eroja. Metslangin (1993, 1995) analyysi osoittaa, että suomen tapaan myös 

 
29  Myös Laanestin (1975: 139) esittämät lähteet. 
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viron olla V-mAs -rakenne saa keskenään hieman erilaisia tulkintoja sen mukaan, mil-

lainen on infinitiivin kantaverbin leksikaalinen aspekti ja millaisia syntaktis-semantti-

sia elementtejä lauseessa tai sitä laajemmassa tekstiyhteydessä on. Rakenne ilmaisee 

ensisijaisesti lokaatiota, mutta sopivien elementtien turvin tulkinta voi olla progressii-

vinen (13): 

 (13) viro 

[– Mida lapsed sel ajal tegid?] 

– Nad ol-i-d kirjandi-t kirjuta-ma-s 

 he olla-PST-3PL kirje-PAR kirjoittaa-INF-INE 

’– Mitä lapset tekivät sillä aikaa? 

– He olivat kirjoittamassa kirjettä.’ 

(Metslang 1995: 180) 

Esimerkissä kysymys muodostaa kontekstin, jossa vastaus saa tulkinnan parhaillaan 

tapahtuvan toiminnan ilmauksena. Metslangin (1995) mukaan olla V-mAs ei kuiten-

kaan yleensä hakeudu dynaamisten, imperfektiivisten tilanteiden ja varsinkaan toi-

minnan kuvaajaksi. Viron rakenne kuvaakin usein taustoittavaa tilannetta. (Mts.) 

 Olla V-mAs -rakenteen käytössä voidaan erottaa suomen tapaan propinkvatiivinen 

tyyppi: jos infinitiivin kantaverbinä on momentaaninen verbi, tulkinta on propinkva-

tiivinen (14). Prosessia ilmaisevien verbien kohdalla (15) tulkinta voi olla kaksiselittei-

nen sikäli, että käynnissä oleva prosessi johtaa lopputulokseen (tulevaisuudenuskon 

kadottamiseen) vasta lähitulevaisuudessa (Metslang 1993). 

 (14) viro 

Vana mees ol-i sure-ma-s, 

vanha mies olla-PST.3SG kuolla-INF-INE 

[kuid lõpuks leiti õige rohi.] 

’Vanha mies oli (jo) kuolemaisillaan, mutta lopulta löydettiin oikea lääke.’ 

(Metslang 1995: 174) 

 

 (15) viro 

Me ole-me tasapisi  oma tulevikuusku kaota-ma-s. 

me olla-1PL vähitellen oma tulevaisuudenusko.PAR kadottaa-INF-INE 

’Olemme vähitellen kadottamassa uskomme tulevaisuuteen.’ 

(Metslang 1993: 413) 

Suomen progressiivirakenteen käyttäytymistä muistuttaa myös olla minemas ’olla me-

nossa’. Rakenne voi siis saada kaksi erilaista tulkintaa: se voi ilmaista sekä parhaillaan 

tapahtuvaa liikettä (16) että propinkvatiivista menemäisillään oloa (17). (mts.) 
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 (16) viro 

Ma ol-i-n koju mine-ma-s,    kui   vihm algas. 

minä olla-PST-1SG kotiin mennä-INF-INE  kun  sade alkoi 

’Olin menossa kotiin, kun sade alkoi.’ 

(Metslang 1993: 326) 

 

 (17) viro 

Ta on välja mine-ma-s. 

hän olla-3SG ulos mennä-INF-INE 

’Hän on (juuri) menossa ulos.’ 

(Metslang 1995: 174) 

Suomen olla V-mAssA -rakenteen tapaan myös viron olla V-mAs -rakenteen kohdalla 

infinitiivin syntaktinen hahmotus vaikuttaa olevan progressiivisen tulkinnan kannalta 

merkittävä. Kun olla V-mAs -rakenne katkeaa niin, että infinitiivi joutuu lauseen lop-

puun remaattiseen asemaan (18a, 19a), lause saa ei-progressiivisen tulkinnan, kun taas 

kokonaisuudessaan ei-remaattisessa asemassa oleva rakenne (18b, 19b)30 on tulkin-

naltaan progressiivisempi (Metslang 1993): 

 (18a) viro 

Paljud poisi-d on praegu põnevusfilme 

paljon-PL poika-PL olla.3SG nyt toimintaelokuva.PL.GEN 

vaata-ma-s. 

katsoa-INF-INE 

’Monet pojat ovat parhaillaan toimintaelokuvia katsomassa.’ 

(Metslang 1993: 412) 

  

 (18b) viro 

Paljud poisid on praegu vaatamas põnevusfilme. 

’Monet pojat ovat parhaillaan katsomassa toimintaelokuvia.’ 

(Metslang 1993: 412) 

 

 (19a) viro 

Seal metsa all on üks võõras mees niitmas. 

Siellä metsä.GEN alla on yksi vieras mies niittää-INF-INE 

‘Siellä metsän vieressä on vieras mies niittämässä.’ 

(Metslang 1993: 472) 

 

 

 

 
30  Vrt. luku 2.4.1 MA-infinitiivin inessiivin syntaktisesta roolista joko osana perifrastista predikaattia tai 

vapaana adverbiaalina. 
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 (19b) viro 

Seal metsa all on niitmas üks võõras mees 

’Siellä metsän vieressä on niittämässä joku vieras mies’ 

(Metslang 1993: 472) 

Vuoden 1993 artikkelissaan Metslang toteaa, että viron olla V-mAs ei ole progressii-

viuuden ilmaisukeinona yhtä pitkälle kieliopillistunut kuin suomen progressiivira-

kenne. Metslang kuitenkin arvioi, että progressiivirakenteen käyttöala on laajene-

massa mediassa. Rakenteen avulla esimerkiksi pyritään antamaan kuulijalle kuva ta-

pahtumasta, jonka keskellä tämä on itsekin (20): 

 (20) viro 

[Tänaseid Moskva lehti lugedes saad selgelt aru,] 

et kongress on tule-ma-s ja poliitiline võitlus käi-b. 

että kongressi olla.3SG tulla-INF-INE ja poliittinen taistelu käy-3SG 

’Tänään Moskovan lehteä lukiessa voit selvästi ymmärtää, että kongressi 

on tulossa ja poliittista taistoa tullaan käymään.’ 

(Metslang 1993: 127) 

Esimerkissä (20) on kiinnostavaa myös se, että se sisältää verbin tulema ’tulla’. Ilmai-

sun tulkinta lienee samaan tapaan osin futuurinen kuin suomessakin: kyse on abstrak-

tista liikkeestä ja tulevasta tapahtumasta. Tommolan (2000: 673) mukaan olla V-mAs 

esiintyy suomen progressiivirakenteen tapaan myös affektiivisissa ilmauksissa, joissa 

on esimerkiksi negatiivinen sävy.31 

 K. Kont (1963: 125–127) tarkastelee itämerensuomen objektinmerkintää käsittele-

vässä teoksessaan lyhyesti myös -mA-aineksisia infinitiivin inessiivimuotoja. Kontin 

mukaan muoto merkitsee itämerensuomessa käynnissä olevaa tekemistä ja esiintyy 

yleensä partitiiviobjektin kanssa, sillä toiminta on aspektiltaan rajaamatonta (kursii-

vista). Kont mainitsee, että finiittiverbi kuvaa usein pysymistä, joskin rakenteessa voi 

esiintyä myös ”frekventatiivista liikkumista” ilmaiseva verbi (kuten käydä). Kont ei 

kuitenkaan nosta esille finiittiverbin vaikutusta tulkintaan, ja esimerkeissä esiintyykin 

useita erilaisia verbejä. Kontin mukaan infinitiivin kanssa esiintyy myös totaaliobjekti, 

joka tuo ilmaukseen ”sekundaarista resultatiivisuutta” (Sitte oamusella kävi Matti he-

vosen ostamassa).32 Kont toteaa, että totaaliobjektin esiintyminen koskee kuitenkin 

lähinnä suomea – harvakseltaan muoto esiintyy myös liivissä ja karjalassa. Kontin lii-

viä ja karjalaa koskevat esimerkit ovat kuitenkin käydä-verbillisiä, minkä yhteyteen 

totaaliobjekti sopineekin luontevammin: käydä-verbin merkitys edestakaista liikettä 

kuvaavissa ilmaisuissa on jo itsessään aspektiltaan rajattu: (karj.) enzimäzeksi pitää 

käyvä talkkunukset jauhomas ’ensimmäiseksi pitää käydä jauhamassa talkkunat’. 

 
31  Tällainen voisi kenties olla Kontin (1963) esittämä esimerkki Jälle on ta siin juttu jahvatamas ja ema 

ärritamas ’Taas on hän siinä juttua jauhamassa ja ärsyttämässä äitiä’. 
32  Kontin esimerkkien alkuperä, ks. Kont (1963).  
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 Serebrennikov (1963) tarkastelee edellä (luku 3.1.2) mainittuja niin sanottuja 

emfaattisia aikamuotoja eli olla V-mAssA -rakenteiden vastineita itämerensuomessa 

yleisesti eikä siis ainoastaan suomen kielessä. Hänen mukaansa rakenne on yleisin 

suomessa, sitten virossa, kun taas selvästi harvinaisemmin se esiintyy muissa itäme-

rensuomalaisissa kielissä. Sekä Kontin (1963) että Serebrennikovin esittämiä esimerk-

kejä voi peilata suomen progressiivirakenteen käyttöön. Esimerkeissä olla V-

mAssA -rakenteen vastineen sisältävä ilmaus kuvaa usein konkreettista toimintaa pai-

kassa, joka on lauseessa eksplikoitu (21–22). Lokaaliadverbiaalia ei välttämättä ole 

mukana,33 mutta toiminta voi silti implikoida sijaintia, kuten kaupassa tai muussa sel-

laisessa paikassa oloa (23–24): 

 (21) liivi 

Pētši um mōlõ sig-ḑi kaitsõ-mõ-s. 

P. olla.3SG maalla sika-PL.PAR kaitsea-INF-INE 

’P. on maalla sikoja paimentamassa.’ 

 (Kont 1963: 125) 

 

 (22) inkeroinen 

Parve-z ol-i-mma meree-l kalla püüdä-mä-z. 

joukko-INE olla-PST-1PL meri-ADE kala.PAR pyytää-INF-INE 

’Olimme porukalla merellä kalaa pyytämässä.’ 

(Kont 1963: 125) 

 

 (23) vatja 

Õl-i-n naglo-i  õssa-ma-za. 

olla-PST-1SG naula-PL.PART ostaa-INF-INE 

’Olin nauloja ostamassa.’ 

(Kont 1963: 125) 

   

 (24) vepsä 

Kodi-d näh-mä-s ol-i-n. 

koti-PAR nähdä-INF-INE olla-PST-1SG 

’Olin katsomassa kotia.’ 

(Kont 1963: 126) 

Esimerkeissä on mukana myös ilmauksia, joissa esiintyy rajattua aspektia ilmaiseva 

verbi ja joissa tulkintana on lähellä toteutumistaan oleva tilanne (25) samaan tapaan 

kuin suomessakin (vrt. vepsän osalta Ylikoski 2005b: xoromad vanhat kaik, lankte-

mas ’Huoneet [ovat] vanhat kaikki, luhistumassa’ sekä Grünthal 2015: 156: päiväine 

om d’o tikahtumas ’Aurinko on jo laskemaisillaan’). Liikeverbit esiintyvät sekä konk-

reettisessa että abstraktissa merkityksessä (26–27):  

 
33  On tosin epävarmaa, onko lause otettu kokonaisuudessaan mukaan esimerkkiin. 
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 (25) karjala 

  No kah ol-lah loppiečo-ma-ssa patrona-t. 

  no kas olla-PASS loppua-INF-INE patruuna-PL 

 ’No jopa ovat patruunat loppumassa.’ 

(Serebrennikov 1963: 503) 

 

 (26) karjala 

[Yksi korabli aeli ymbäri mualmas] 

ja o-l-i kodi-h tule-ma-s. 

ja olla-PST-3SG koti-ILL tulla-INF-INE 

’Eräs laiva ajeli ympäri maailmaa ja oli tulossa kotiin.’ 

(Serebrennikov 1963: 505) 

 

 (27) karjala 

[Kesä loppieči.] 

Män-o-ssa ol-i jalgimäne kezän kuv avgusta. 

mennä-NLZ-INE olla-PST jälkimmäinen kesän kuu elokuu 

’Kesä oli loppumaisillaan. Oli menossa elokuu, kesän viimeinen kuukausi.’ 

(Serebrennikov 1963: 506) 

Huomion kiinnittää myös se, että tulla-verbi on rakenteessa infinitiivillisenä, mutta 

mennä-verbi deverbaalisubstantiivina.34 

 Miina Norvik (2012: 36–37; 2014: 127–128; 2015: 66–68) tarkastelee liivin kielen 

futuurisuuden ilmaisukeinojen käsittelyn yhteydessä myös tulla-verbin m-infinitiivin 

inessiivimuodon tulms ~ tulmis sisältäviä ilmaisuja. Ilmaisutyypissä kopula tavallisesti 

puuttuu (Norvik 2015: 67). Norvik toteaa, että rakenne voi esiintyä merkitykseltään 

futuurissävytteisissä (28–29) ilmaisuissa (Norvik 2015: 66–68):  

 (28) liivi 

Kui täma tul-m-s vani-ma-ks, 

kun hän tulla-INF-INE vanha-CMP-TRSL 

[sis tämmäl ürgub näet buoksterd.] 

’Kun hän tulee vanhemmaksi, kirjeet näytetään hänelle.’ 

(Norvik 2014: 12835) 

 

 

 
34  Olla V-mAssA -rakenteen käsittelyn ohella Serebrennikov (1963) mainitsee lisäksi, että vatjassa ja 

vepsässä esiintyy myös muun kuin inessiivisijan sisältäviä rakenteita, jotka toimivat samaan tapaan 
kuin olla V-mAssA: (vepsä) mä prapadmižel ’olen kuolemaisillani’; (vatja) elin tulemizella teile verazi, 
kui poika tuli läsivässi ’olin tulemaisillani teille vieraaksi, kun poika tuli sairaaksi’ (vrt. olla putoamalla 
-tyyppi, Penttilä 1963: 620). Jälkimmäinen esimerkki on siitä kiinnostava, että se sisältää jälleen tulla-
verbin. Esimerkin ilmauksen voikin tulkita ilmaisevan aietta sikäli, että puhuja todennäköisesti ei ollut 
varsinaisesti juuri saapumaisillaan vieraaksi vaan vasta lähtemäisillään. 

35  Esimerkkien (28) ja (29) alkuperäislähteet, ks. Norvik (2014: 128; 2015: 67). 
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 (29) liivi 

Voi sa ka taggis tul-mi-s? 

Q sinä myös takaisin tulla-INF-INE 

’Oletko tulossa takaisin?’ 

(Norvik 2015: 67) 

Esimerkissä 29 Norvik huomioi merkityksen ilmentävän jatkuvuutta nykyhetken ja tu-

levan hetken välillä ja takaisin tulon oletettavaa tapahtumista lähitulevaisuudessa. 

Norvikin (2012: 36) mukaan ilmaustyyppi ei kuitenkaan sisällä jälkiä intentionaalisuu-

desta, vaikka esimerkissä 29 sellaisenkin tulkinnan voisi nähdäkseni kenties tehdä, mi-

käli tilanteessa on kyse siitä, että puhuja tiedustelee puhuteltavan aikeita. Kiinnostavaa 

myös on, että liivin tulla-verbillinen futuurinen ilmaustyyppi esiintyy, kuten Norvik 

(2014: 127–128) toteaa, suomen tapaan (ks. luku 4.2) jo 1800-luvulla. 

 Juha Kuokkala (2021) on tarkastellut pohjoissaamen perifrastisia rakenteita leat 

jođus ja leat manus ’olla menossa’ (johtit ’kulkea’; mannat ’mennä’) sekä inarinsaamen 

vastaavia leđe joođoost- ja leđe maanoost -rakenteita. Rakenteet koostuvat suomen ta-

paan olla-verbin vastineen sekä menemistä ja tulemista ilmaisevien verbien inessiivi-

sijaisesta deverbaalimuodosta. Kuokkalan mukaan rakenteet itsessään ovat todennä-

köisesti verrattain nuoria ja on mahdollista, että suomen vastaava rakennetyyppi on 

vaikuttanut pohjoissaamen rakenteen syntyyn. Inarinsaamen rakenne ja erityisesti 

leđe maanoost esiintyy huomattavasti harvemmin. Kuokkala arvioi, että pohjoissaa-

men kaksikosta vakiintuneempi rakenne leat jođus on puolestaan tarjonnut mallin leat 

manus -rakenteelle. Toisaalta rakenteet myös edustavat vanhaa nominaalista olotila-

nilmaustyyppiä leat bivddus ’olla pyynnissä’ (ks. myös luku 3.1.2 edellä). Leat jođus 

esiintyy käytössä, jossa se ilmaisee liikkeellä tai käynnissä oloa, ja leat manus voi il-

maista liikkeellä ja menossa oloa, matkalla oloa sekä myös käynnissä oloa. Ilmaukset, 

joissa rakenne esiintyy yhdessä kohdesuuntaisen täydennyksen kanssa, voivat saada 

progressiivisen tulkinnan (30–31): 

 (30) pohjoissaame 

Olmmái gii le-i jođ-u-s sisa, 

mies kuka olla.PST.3G kulkea-NLZ-LOC sisään 

[bisáni-i ja geahče-sti-i bajás.] 

’Mies, joka oli tulossa sisään, pysähtyi ja katsahti ylös.’ 

(Kuokkala 2021: 330) 

 

 (31) pohjoissaame 

Dál son lea man-u-s fas ruovttu guvlui. 

Nyt hän olla.3SG mennä.NLZ-LOC taas koti.GEN suunta-LAT 

’Nyt hän on menossa taas kodin suuntaan [= kotiin päin].’ 

(Kuokkala 2021: 330) 
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Kuokkala (2021) huomioi, että progressiivinen merkitys on kohdesuuntaisissa ilmauk-

sissa vielä selvempi silloin, kun konteksti sulkee pois liikkeellä ja matkustamassa ole-

misen merkityksen. Ylipäätään progressiiviseen tulkintaan vaikuttavat erilaiset il-

mauksessa esiintyvät syntaktis-semanttiset elementit: progressiivista tulkintaa tuke-

vat esimerkiksi samanaikaista tapahtumaa ilmaiseva sivulause ja rakenteen saama in-

finitiivitäydennys. Jälkimmäinen vaikuttaa myös rakenteen hahmottumiseen predi-

kaattisena rakenteena. Vähäisemmässä määrin leat jođus/manus esiintyy lisäksi käy-

tössä, jossa tulkinta voi olla myös futuurinen tai ilmentää aikeita (32):  

 (32)  pohjoissaame 

Son lea bearraš-iin jođ-u-s ávvud-it juovlla-i-d 

hän olla.3SG perhe-COM mennä-NLZ-LOC iloita-INF joulu-PL-GEN 

Chile-s,  

Chile-LOC 

[vuosttas háve máŋgga jahkái.] 

’Hän on perheineen menossa viettämään joulua Chilessä, ensimmäistä 

kertaa moneen vuoteen.’ 

(Kuokkala 2021: 334) 

Tällaisissa tapauksissa ilmaus jää temporaalisesti kaksitulkintaiseksi, jollei konteksti 

anna riittävästi tietoa. (Kuokkala 2021.) 

 Itämerensuomen ja saamen ulkopuolella suomalais-ugrilaisissa kielissä progres-

siivisuutta semanttisena kategoriana voitaneen ilmaista suomen tapaan yksinäisverbin 

preesensmuodolla, kuten kielissä yleensäkin silloin, kun varsinainen progressiivisen 

aspektin merkitsin puuttuu (vrt. esim. venäjän osalta Tommola 1986: esim. 42; 2000: 

655). Toisaalta progressiivisuutta tai sille läheisiä merkityksiä ilmaistaan suomalais-

ugrilaisissa kielissä myös muunkinlaisilla kuin tässä käsitellyillä perifrastisilla raken-

teilla, kuten pohjoissaamessa niin sanotulla aktion essiivillä eli leat V-min -rakenteella 

(esim. Ylikoski 2009: 40–42) ja udmurtissa V-FIN val/vylem -rakenteella (Saraheimo 

2019; ks. myös esim. Serebrennikovin [1963: 75–78, 129–130, 174–175, 229–231] esi-

tys udmurtin, komin, marin ja mordvan progressiivisuuden ilmaisukeinona käytettä-

vistä perifrastisista rakenteista).   
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4 Suomen progressiivirakenteen käyttö intentioiden ja 

ennakoinnin ilmaisuissa 

Esittelen seuraavaksi tutkimukseni keskeiset tulokset. Kerron, millaisia piirteitä suo-

men progressiivirakenteen käyttöön intentioiden, ennakoinnin ja futuurisuuden ilmai-

suissa liittyy ja mikä sitä mahdollisesti motivoi. Olla V-OssA -rakenteen käyttöä käsit-

telen myös nykysuomea edeltävällä ajalla. Tarkastelen progressiivirakenteen ilmaise-

maa polysemiaa konstruktiokieliopin näkökulmasta sekä rakenteeseen kytkeytyvää 

temporaalista ja aspektuaalista muutosta. Esittelemäni tutkimustulokset tulevat esille 

pitkälti kaikissa neljässä tutkimusartikkelissa, mutta joissakin tapauksissa viittaan 

myös yksittäisiin artikkeleihin. 

4.1 Suomen progressiivirakenne intentioiden ja 

ennakoinnin ilmaisukeinona nykysuomessa 

Väitöstutkimukseni keskeisin tavoite on ollut kuvata suomen progressiivirakenteen 

käyttöä intentioiden ja ennakoinnin ilmaisuissa. Päästäkseni tähän tavoitteeseen olen 

osatutkimuksessa I analysoinut progressiivirakenteen ja nimenomaan sen intentio- ja 

ennakointikäyttöä todellisissa kielenkäyttötilanteissa, tarkemmin sanottuna Suomi24-

keskustelupalstalla (A1, A2, A3,). Väitöstutkimuksen perusteella on selvää, että prog-

ressiivirakenne on osa suomen kielen keinovalikoimaa, jolla ilmaistaan tulevaa aikaa. 

Tulos on odotuksenmukainen, sillä progressiivirakenteen käyttö tulevan ajan ilmai-

suissa on huomioitu jo aiemmissa tutkimuksissa. Tutkimusaineiston analyysi tarken-

taa kuvaa progressiivirakenteen käytöstä tulevan ajan ilmaisuissa.  

 Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen eli konstruktiokieliopin valossa olen tar-

kastellut progressiivirakennetta muodon, merkityksen ja käytön näkökulmasta. Nämä 

kolme eri tasoa limittyvät kiinteästi toisiinsa. Tutkimuksen tulos tukee aiemmin esi-

tettyä havaintoa morfosyntaktisten piirteiden vaikutuksesta rakenteen temporaa-

liseen tulkintaan. Näihin piirteisiin voidaan keskeisesti lukea rakenteen aspektipiir-

teet, jotka toisaalta kuuluvat myös rakenteen semanttisiin piirteisiin. Aspektipiirteissä 

on kyse sekä infinitiivin kantaverbin leksikaalisesta aspektista että rakenteen saamista 

täydennyksistä, joita ovat erilaiset adverbiaaliset täydennykset sekä keskeisesti objek-

tin sija. Rajattuutta osoittavat aspektipiirteet muokkaavat rakenteen temporaalista tul-

kintaa: rakenteen ilmaisema tapahtuminen viittaa puhehetkeä myöhempään aikaan. 

Erityisen kiinnostavana voi pitää tutkimuksessa esille tullutta partitiiviobjektin käyt-

töä (A2 ja A3). Vaikka partitiiviobjekti tyypillisesti esiintyy ilmaisuissa, joissa tapahtu-

minen kuvataan parhaillaan käynnissä olevaksi, tulevaan aikaan viittaava progressii-

virakenne voi esiintyä myös partitiiviobjektillisena sellaisessa yhteydessä, jossa totaa-

liobjekti olisi odotuksenmukainen. 

 Partitiiviobjekti esiintyy erityisesti sellaisen kantaverbin yhteydessä, jonka kuvaa-

maa tilannetta voidaan pitää niin sanotusti monisisältöisenä ja monivaiheisena (A2). 
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Esimerkiksi ostaminen voi olla tällainen tilanne. Partitiiviobjektin käyttö tällaisessa 

yhteydessä heijastelee laajempaa ilmiötä: sekä transitiivisen että intransitiivisen kan-

taverbin sisältävällä progressiivirakenteella voidaan ilmaista sellaista tulevaa tapahtu-

mista, joka voidaan käsittää jo jollain tasolla alkaneeksi ja jonka voi luonnehtia olevan 

sisällöllis-temporaalisilta rajoiltaan sumeaa. Tällainen tilanne on esimerkiksi muutta-

minen. 

 Progressiivirakenteen syntaktisiin piirteisiin liittyen tutkimuksesta käy myös ilmi, 

että rakenteen hahmottuminen perifrastisena predikaattina on edellytys sille, että ra-

kenteen voi tulkita viittaavan tulevaan aikaan (A2). Tämä tarkoittaa sitä, että kun ra-

kenteen katkaisee esimerkiksi lokaaliadverbiaali, ilmaus saa futuurisen merkitystul-

kinnan sijaan muita tulkintoja. Predikaatin ominaisuudessaan olla V-OssA pitkälti rin-

nastuu infinitiivilliseen olla V-mAssA -rakenteeseen, eikä sen infiniittisen osan yhtey-

dessä esiinny nykysuomen aineistossa määriteadjektiivia (A1). Tämä viittaa siihen, että 

rakenteessa O-johdoksinen teonnimi on menettänyt nominin ominaisuutensa ja infi-

nitiivistynyt. Nykysuomessa olla-verbin ja MA-infinitiivin inessiivimuodon sisältä-

vissä ilmaisuissa on edelleen runsaasti syntaktista variaatiota: infinitiivi esiintyy paitsi 

osana predikaattia myös vapaana adverbiaalina varsinkin lokaalisen täydennyksen jäl-

keen (A2). Syntaktinen monikäyttöisyys on MA-infinitiivin inessiivin leimallinen omi-

naisuus ja mutkistaa olla-verbin ja MA-infinitiivin inessiivimuodon sisältävien ilmaus-

ten merkitysten analyysia. 

 Progressiivirakenteen morfosyntaktiset piirteet kietoutuvat myös semanttisiin 

piirteisiin. Esimerkiksi aspektissa ja verbisemantiikassa on kyse asiantilojen esittä-

misestä tietynlaisena, ja käsitys asiantiloista vaikuttaa siihen, millaisia merkityksiä eri-

laiset rakenteessa tai sen yhteydessä esiintyvät elementit tuottavat. Myös progressiivi-

rakenteen saamien subjektitäydennysten semantiikka on keskeisesti ilmausten tempo-

raaliseen tulkintaan vaikuttava tekijä. Subjektitarkoitteen elottomuus liittyy esimer-

kiksi luonnontapahtumien ja kalenterivuoteen liittyvien tapahtumien ennakointiin, 

mikä on tärkeä olla tulossa -rakenteen käyttötyyppi (A1, A4). Ennakointia ovatkin esi-

merkiksi erilaiset kokemuksen tai tapahtumaketjun perusteella tehdyt päätelmät. Elol-

liset subjektitarkoitteet puolestaan voivat olla agentiivisia tai ei-agentiivisia. Agentiivi-

suus kietoutuu intention ja ennakoinnin käsitteisiin ensimmäisen persoonan yhtey-

dessä siten, että jos kyse on puhujan omasta toiminnasta, jonka hän pyrkii itse toteut-

tamaan, kyse on intentioista eli aikeesta. Ennakointia sen sijaan ovat sellaiset ilmaisut, 

joissa tapahtumat ovat puhujan kontrollin ulkopuolella. Muiden persoonien yhtey-

dessä rakenne ilmaisee joko intentioita tai ennakointia. Ero intention ja ennakoinnin 

ilmaisun välillä ei ole kuitenkaan selvä: esimerkiksi kontekstista voi saada vaikutelman 

intentioiden esittämisestä, vaikka puhujalla ei todellisuudessa ole pääsyä subjektitar-

koitteen intentioihin, ja elotontarkoitteisen subjektin sisältävä ilmaus ei välttämättä 

sulje pois agentiivista taustavaikuttajaa. 

 Tulevaa aikaa ilmaisevan progressiivirakenteen käyttöön liittyvien piirteiden 

osalta tutkimus osoittaa, että progressiivirakenne on dynaaminen intentioiden ja en-

nakoinnin ilmaisun keino. Rakenteen ilmaisema futuurisuus ei toisin sanoen johdu 
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vain aspektipiirteiden mahdollistamasta tulkinnasta, vaan kyse on kokonaisen kon-

struktion funktiosta ja siitä, että kielenkäyttäjä syystä tai toisesta valitsee progressiivi-

rakenteen intentioiden tai ennakoinnin ilmaisukeinoksi. Yksittäisenä kiinnostavana 

kielenkäyttötilanteena tutkimuksessa on noussut esille esimerkiksi konteksti, jossa ra-

kenne esiintyy negaatiomuotoisena (A2). Intentioiden tai tulevien tapahtumien kieltä-

miseen tai intentioihin olla tekemättä jotain liittyy usein ilmaisun tulkinta tekstiyh-

teydessään emfaattisena. Koska nykysuomen osalta aineistona toimivat internetkes-

kustelupalstan keskustelukatkelmat, voidaan todeta, että intentioita ja ennakointia il-

maiseva progressiivirakenne esiintyy ainakin vapaamuotoisissa kielenkäyttötilan-

teissa, joissa ei välttämättä pyritä noudattamaan standardikielelle tyypillisempiä piir-

teitä. Huomattava kuitenkin on, että nykysuomen aineisto edustaa kuitenkin vain yhtä 

tekstilajia. Tutkimuksen perusteella ei voi vetää johtopäätöstä siitä, missä määrin in-

tentioita ja ennakointia ilmaisevan progressiivirakenteen käyttö mahdollisesti esiintyy 

muunlaisissa tekstilajeissa ja kielenkäyttötilanteissa tai minkälaiset piirteet siinä sil-

loin edustuvat. Rakenteen käytön leviämistä olisikin tarkasteltava laajemman aineis-

ton avulla. Jos esimerkiksi rakenteen yleiskielistymistä tai konventionaalistumista ha-

luttaisiin tarkemmin selvittää, tarvittaisiin aineisto, jossa kielenkäyttöä selkeämmin 

ohjaavat standardikielen normit. Myöskään rakenteen käyttöön liittyviä sosiolingvis-

tisiä piirteitä, kuten kielenkäyttäjien ikää, asuinpaikkaa tai murretaustaa tutkimuk-

sessa ei ole voitu tarkastella. On mahdollista ainoastaan arvella, että myös puhujan 

taustalla on vaikutusta progressiivirakenteen käyttöön intentioiden ja ennakoinnin il-

maisuissa. 

 Keskeisenä lähtökohtana tutkimuksessani on ollut eronteko kahteen eri prog-

ressiivirakenteen alatyyppiin, olla V-mAssA -rakenteeseen ja olla V-OssA -raken-

teeseen. Aineistossa olla V-OssA erottuu määrällisesti intentioiden ja ennakoinnin 

funktion yleisyyden vuoksi. Tulos on odotuksenmukainen, sillä rakenteen on myös 

aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa todettu toimivan kyseisessä ilmaisufunktiossa. 

Olla V-OssA -rakenteessa liikesemantiikalla ja määränpäätä ilmaisevilla tulosijaisilla 

elementeillä on keskeinen rooli merkityksen muodostumisessa (A1 ja A4). Tutkimuk-

seni myös osoittaa, että progressiivirakenteen molempia variantteja on mielekästä tar-

kastella useampina alakonstruktiotyyppeinä ja edelleen haarovina mikrokon-

struktioina, joilla on keskenään yhteisten piirteiden lisäksi myös erilaisia piirteitä (A1, 

A2, A4). Intention ja ennakoinnin merkitykset, kuten myös muut progressiiviraken-

teen kantamat merkitykset ja merkityssävyt, voidaan pitkälti paikallistaa erilaisiin ala-

konstruktioihin, vaikka (ala)konstruktioiden väliset rajat ovatkin usein häilyviä.  

 Progressiivirakenteen käyttöön futuurisuuden ilmaisimena liittyy myös kysymys 

siitä, millaista futuurisuutta rakenteella ilmaistaan ja miksi. Progressiivira-

kenteen käytössä voidaan erottaa intention ja ennakoinnin ilmaisu sekä niin sanotun 

puhtaan temporaalisuuden, tarkemmin futuurisuuden, ilmaisu (A1, A3 ja A4). Ra-

kenne ei useinkaan ilmaise pelkkää ajallista sijaintia, vaan sen käyttöön kytkeytyy 

eräänlainen puhujan oma asennoituminen: aikeen tai episteemisen varmuuden ele-

mentti. Aineiston analyysin perusteella voi sanoa, että varmuuden elementti kytkeytyy 
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progressiivisuuteen: jo jollain tasolla alkaneeksi miellettyjen tapahtumien voi arvioida 

toteutuvan lopulta kokonaisuudessaan. Hieman toisesta näkökulmasta voi sanoa, että 

progressiivisuuden ilmaisuun tarkoitettu muoto voi samasta syystä myös toimia tule-

vasta tapahtumasta vakuuttamisen keinona. Koska rakenne ilmaisee näennäistä käyn-

nissä oloa, kutsun rakenteen ilmaisemaa merkitystä myös kvasiprogressiivisuudeksi. 

Toisaalta rakenteen tulkinta intention ilmaisuksi voi myös ristiriitaisesti alleviivata 

sitä, että tuleva tapahtuma ei ole varma, sillä kyse on vasta aikeesta.  

 Huomattava myös on, että vaikka osittain alkamisen elementti voikin olla läsnä 

intentio- tai ennakointitulkinnan saavissa progressiivirakenteellisissa ilmaisuissa, 

kyse ei ole kuitenkaan progressiivisen aspektin ilmaisusta tulevassa ajassa. Progressii-

virakenteen perifrastinen rakennepiirre eli tarkemmin olla-verbin taipuminen eri ai-

kamuodoissa puolestaan mahdollistaa sen, että progressiivirakenne kykenee ilmaise-

maan absoluuttisen futuurisuuden lisäksi myös relatiivista futuurisuutta eli esimer-

kiksi tulevaa menneessä. Aineiston analyysin perusteella voi todeta, että progressiivi-

rakenne esiintyy usein tulevan ajan ilmaisuissa, joissa tuleva tapahtuma on verraten 

lähellä puhehetkeä. Tämä on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon, että rakenteella il-

maistaan usein tapahtumista, jonka voi mieltää jo osittain alkaneeksi. Toisaalta lähi-

tulevaisuuden piirre on pikemminkin kontekstin kuin itse konstruktion: progressiivi-

rakenteella voidaan ilmaista myös geneeristä tulevaisuutta. Futuuritempuksen edus-

tajaksi progressiivirakenne ei ole optimaalinen sen polysemian eli sekä progressiivi-

suuden että intentioiden ja ennakoinnin ilmaisimena toimimisen vuoksi, vaikka kon-

teksti usein ohjaakin oikeaan tulkintaan (A1 ja A3). Tutkimuksen perusteella voi tiivis-

täen todeta, että progressiivirakenne on yksi vaihtoehtoinen rakenne ilmaista futuuri-

suutta suomen kielessä. Progressiivirakenne sille ominaisine merkityspiirteineen täy-

dentää futuurisuuden ilmaisukeinojen valikoimaa, josta kielenkäyttäjä valitsee kulloi-

seenkin puhetilanteeseen sopivan vaihtoehdon (A3). 

4.2 Liikeverbillinen progressiivirakenne intentioiden ja ennakoin-

nin ilmaisuissa vanhassa kirjasuomessa ja varhaisnyky-

suomessa 

Mennä-, tulla- ja lähteä-verbin sisältävän progressiivirakenteen osalta olen tarkastel-

lut rakenteen esiintymistä paitsi nykysuomessa myös vanhassa kirjasuomessa ja var-

haisnykysuomessa (A4). Osatutkimus II osoittaa, että liikeverbillinen progressiivira-

kenne on esiintynyt jo ennen nykysuomea käytössä, jossa se eriasteisesti saa intention 

ja ennakoinnin piirteitä. Olennaisia elementtejä futuurisen implikaation syntymisessä 

ovat liikesemantiikka sekä tulosijaiset elementit, jotka ilmaisevat liikkeen määrän-

päätä. Kiinnostava tulos myös on, että nykysuomea edeltävässä käytössä mennä, tulla 

ja lähteä esiintyvät progressiivirakenteessa myös MA-infinitiivimuotoisina. Toisaalta 

tulla on varhaisimmista esiintymistään alkaen selvästi yleisempi olla V-OssA -raken-

teessa. 



   
 

 82 

 Analyysi osoittaa, että kullakin olla V-OssA -rakenteen alakonstruktiolla on kui-

tenkin myös sille ominaisia piirteitä, joilla on edelleen erilaisia spesifisempiä ala-

konstruktioita. Esimerkiksi lähteä-verbillinen progressiivirakenne voi ilmaista pitkit-

tynyttä lähtemisen tilaa, aiottua ja ennakoitua lähtemistä, kun taas olla tulossa ilmai-

see erilaisia ennakoituja luonnontapahtumia ja kalenterivuoden tapahtumia. Kon-

struktiokieliopin esittämä näkemys konstruktioverkostosta tarjoaa näkökulman, josta 

alakonstruktioiden merkityspiirteet näyttäytyvät toinen toisiinsa vaikuttavina. Tulla-

verbillisen progressiivirakenteen yhteydessä kiinnostava tulos myös on, että futuuri-

sen merkityksen syntymiseen on todennäköisesti vaikuttanut konteksti, jossa puhu-

jalla on tieto mutta ei havaintoa parhaillaan kohti saapuvasta liikkeestä. Määränpää-

hän saapuminen on ollut määränpäässä jo olevan kannalta tärkeää, jolloin liikkeen 

parhaillaan tapahtuminen on ollut toisarvoista suhteessa myöhempään tapahtumaan 

eli saapumiseen.  

 Yleisemmin progressiivirakenteen käytössä (eli ei ainoastaan futuurisen implikaa-

tion sisältävissä ilmaisuissa) on otettava huomioon myös mahdollinen käännösvaiku-

tus esimerkiksi ruotsin kielestä. Näin on varsinkin aineiston vanhimmassa kielimate-

riaalissa. Toisaalta progressiivirakenteen käyttö on myös voinut kummuta suomen kie-

len ja tekstikontekstin omista lähtökohdista käsin: esimerkiksi yksinäisverbin käyttö 

voi aiheuttaa tapahtumien kronologisen tulkinnan epäselvyyttä, joka voidaan välttää 

progressiivirakenteen käytöllä. Mainitut käyttökontekstit ovat voineet olla merkityk-

sellisiä tekijöitä liikeverbillisen progressiivirakenteen yleistymisen ja futuurisen mer-

kityksen kehityksessä. Aineiston sanakirjaosuuden analyysi puolestaan tuo esille, että 

liikeverbillisen progressiivirakenteen futuuriset piirteet on huomioitu jo 1800-luvulla. 

Toisaalta rakenne on voinut vahvistua intentioiden ja ennakoiden merkityskäytössä 

nimenomaan tekstilajin ohjaavuuden vuoksi. Huomioida kuitenkin myös voi, että osa-

tutkimuksen II aineisto sisältää ainoastaan kirjoitettua kieltä ja lähinnä sellaisia teks-

tilajeja, joita ei voine samalla tavalla pitää kielenkäyttötilanteeltaan vapaamuotoisina 

kuin mitä nykysuomen internetaineiston tapauksessa voi tehdä. Sitä, miten tutkimuk-

sen kohteena oleva ilmiö esiintyy nykysuomea edeltävällä ajalla esimerkiksi eri mur-

teissa tai eri kansanosien keskuudessa arkipäiväisessä keskustelussa, ei voi aineiston 

perusteella selvittää.  

4.3 Progressiivirakenteen polysemia konstruktionäkökulmasta 

Yksinkertaistaen voi sanoa, että progressiivirakenne on polyseeminen, sillä se ilmaisee 

sekä progressiivisuutta että intentioita ja ennakointia. Tutkimuksessani nimitän olla-

verbin ja inessiivisijaisen MA-infinitiivin tai teonnimen muodostamaa kokonaisuutta 

myös ydinkonstruktioksi, sillä progressiivirakenne muodostaa myös itseään laajempia 

konstruktioita, joihin kuuluu ydinkonstruktion lisäksi esimerkiksi partitiiviobjekti tai 

genetiiviobjekti. 

 Ydinkonstruktio. Aineistossa progressiivirakenne esiintyy lähes poikkeuksetta 

osana suurempaa lausekokonaisuutta (kuten objektin kanssa) ja aina osana itseään 
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suurempaa tekstikokonaisuutta, jolloin erilaisten merkitystulkintojen mahdollisuudet 

pienenevät. Lause tai sitä suurempi tekstiyhteys sekä kielenkäyttötilanne muodostavat 

kontekstin, jossa rakennetta tulkitaan. Toisaalta progressiivirakenteellinen ilmaus voi 

myös jäädä monitulkintaiseksi sitä ympäröivästä kontekstista huolimatta. Sikäli prog-

ressiivirakenne onkin sellaisenaan polyseeminen: sekä progressiivisuuden että inten-

tioiden ja ennakoinnin tulkinta on mahdollinen, jos lausekonteksti tai muu konteksti 

ei selkeästi ohjaa tulkintaa. Tutkimus ei voi vastata siihen, hahmottuuko jompikumpi 

merkitys progressiivirakenteen tulkinnassa ensisijaisemmaksi, jos tarkastelussa on ai-

noastaan progressiivirakenne ilman kontekstin (tekstiyhteyden tai kielenkäyttötilan-

teen) antamaa tukea, sillä tutkimuksen aineisto ei tällaista kysymyksenasettelua mah-

dollista. Progressiivirakenteen kahdesta variantista olla V-OssA -rakenne lienee se, 

jonka kielenkäyttäjät (esimerkiksi testitilanteessa) todennäköisemmin tunnistaisivat 

myös intentioiden ja ennakoinnin ilmaisukeinoksi, sillä aineiston ja tutkimuskirjalli-

suuden perusteella rakenne on funktiossa yleinen (A1).  

 Ydinkonstruktiota laajempi konstruktio. Progressiivirakenne esiintyy sys-

temaattisesti monenlaisten elementtien kanssa, kuten partitiiviobjektin, genetiiviob-

jektin, tulosijaisten adverbiaalitäydennysten kanssa ja tietynlaisten subjektien kanssa. 

Kun progressiivirakenne esiintyy tällaisessa itseään laajemmassa konstruktiossa, laa-

jempi konstruktio voi olla polyseeminen samalla tavalla kuin vain ydinkonstruktiokin 

voi olla polyseeminen. Kontekstielementit kuitenkin yleensä ohjaavat konstruktion 

tulkintaa tässäkin tapauksessa joko progressiivisuuden tai intention ja ennakoinnin il-

maisuna. Aineiston perusteella voi todeta, että esimerkiksi progressiivirakenteen ja 

partitiiviobjektin muodostama konstruktio voi ilmaista sekä progressiivisuutta että in-

tentioita ja ennakointia. Myös genetiiviobjektillinen progressiivirakenne on polysee-

minen, sillä se voi ilmaista sekä parhaillaan tapahtumista, jonka päätepiste on tulevai-

suudessa, että tapahtumista, joka sijoittuu kokonaan tulevaisuuteen (A2). Tällainen 

merkitysero on jo varsin hienojakoinen, mikä kuvastaakin progressiivirakenteen sisäl-

tämää merkitysrepertoaaria varsin hyvin.  

 Progressiivirakenteen polysemian tarkastelussa on siis erotettava toi-

sistaan ydinkonstruktion esiintymien ja sitä laajemman konstruktion 

esiintymien polysemia. Tämän lisäksi abstrahoidun konstruktion polyse-

mia ja sen todellisten toteutumien, konstruktien, polysemia on pidettävä 

erillään. Konstruktiokieliopissa nimitys konstruktio tarkoittaa oikeastaan eräänlaista 

abstraktiota: se on mallikehikko, johon kielenaines sovitetaan. Todellisessa kielenkäy-

tössä konstruktiot toteutuvat konstrukteina. Olla V-mAssA on siis merkintätapa ver-

raten skemaattiselle konstruktiolle, jossa ei-finiittisen osan kantaverbiä eikä finiitti-

verbin tempusta, modusta tai persoonaa ei ole spesifioitu. Olla V-mAssA on hyvin po-

lyseeminen konstruktio ennen kaikkea siksi, että sen infiniittisen osan kantaverbiksi 

soveltuu käytännössä mikä tahansa verbi, ja verbin aspektipiirteet ja muu semantiikka 

puolestaan kasvattavat konstruktion merkitysmahdollisuuksia (A2). Vastaavalla ta-

valla myös olla V-OssA -konstruktion polysemiaan vaikuttaa se, onko ei-finiittisenä 

osana mennä, tulla vai lähteä (A1). Skemaattisessa konstruktiossa piilee valtava määrä 
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mahdollisia piirteitä, jolloin siinä on polysemian potentiaalia paljon enemmän kuin 

sitä edustavissa konstrukteissa. Niinpä esimerkiksi aspektiltaan momentaanisen kan-

taverbin sisältävä olla V-mAssA saa huomattavasti rajatumman määrän tulkintavaih-

toehtoja kuin jos kantaverbinä olisi duratiivinen verbi. Tutkimuksessa olenkin hahmo-

tellut progressiivirakenteen alakonstruktioita toisaalta sijoittamalla ydinkonstruktion 

osaksi laajempaa konstruktiota, toisaalta rajaamalla kantaverbien joukkoa. Abstra-

hoidun, ainekseltaan täsmentymättömän ja kontekstittoman konstruktion voi asettaa 

skaalan ääripäähän, jonka toisessa ääripäässä ovat todelliset kielenkäytön ilmaisut, 

joissa progressiivirakenne esiintyy kontekstissa ja aineksiltaan spesifioituina kon-

strukteina. Konstruktit ovat huomattavasti vähemmän polyseemisia. Tulkinta voi so-

pivien kontekstipiirteiden myötä olla myös täysin yksiselitteinen. 

 Tutkimuksessani merkityksiä erottava vedenjakaja on ollut nimenomaan progres-

siivisuuden sekä intentioiden ja ennakoinnin merkitysten välillä. Progressiivirakenne 

tai sen sisältävä laajempi konstruktio voi kuitenkin kantaa myös muita merkityksiä ja 

merkityssävyjä, kuten lokaation ilmaisun merkityksen tai emfaattisuuden ilmaisun 

merkityksen. Eri merkitykset voivat olla yhtäaikaisia ja limittyä toisiinsa. Lokaation 

ilmaisun mahdollisuutta kannattelee ennen kaikkea nominaalimuodoille mahdollinen 

inessiivisija. Spatiaalisten suhteiden ilmaisun kautta syntynyt progressiivisuus puoles-

taan toimii lähtöalustana intentioiden ja ennakoinnin ilmaisulle. Sijainnin ilmaisun 

merkitys näkyy edelleen rakenteiden kantamassa polysemiassa ja, mikäli näin halu-

taan tulkita, myös intention ja ennakoinnin olotilassa olemisen merkityksessä.  

 Tutkimuksen perusteella voidaankin puhua myös progressiivirakenteen ambiva-

lenssista: konstruktion eri merkitykset ovat usein pikemminkin yhtä aikaa läsnä olevia 

kuin vaihtoehtoisia keskenään. Kokonaisuudessaan progressiivirakenteen polysemia 

(ja ambivalenssi) on runsasta, ja merkitysten keskinäinen eroteltavuus vaihtelee. Tut-

kimuksessa hyödynnetty konstruktioverkoston käsite (A3 ja A4) liittyy niin ikään po-

lysemiaan: on mahdollista, että yhteisiä piirteitä sisältävät konstruktiot (tai ala-

konstruktiot) voivat vaikuttaa toistensa merkitykseen. Kuviolla 5 havainnollistan prog-

ressiivirakenteen skemaattisuuteen suhteutuvaa polysemiaa.  

 Kuviossa nuoli edustaa skalaarista skemaattisuutta niin, että nuolen tyviosassa 

skemaattisuus on matalaa ja kärkiosassa korkeaa. Kun skemaattisuus on matalaa, 

myös polysemian potentiaali on vähäistä. Esimerkiksi tutkimusaineistossa esiintyneet 

ilmaisut (A) ovat maksimaalisesti spesifioituja konstrukteja, todellisia kielenkäytön il-

mauksia kontekstipiirteineen, jolloin niiden monitulkintaisuus on lähtökohtaisesti 

paljon vähäisempää suhteessa abstrahoituun, skemaattiseen ydinkonstruktioon (B), 

joka ei siis sellaisenaan esiinny todellisessa kielenkäytössä. Ydinkonstruktio puoles-

taan on vielä hieman skemaattisempi kuin sitä laajempi, esimerkiksi totaaliobjektilli-

nen konstruktio (C), sillä merkitystä rakentavien elementtien joukko on jo spesifisempi 

(C-kohdassa X edustaa ydinkonstruktion ulkopuolista ainesta, kuten esimerkiksi ob-

jektia). 
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Kuvio 5. Progressiivirakenteen polysemia suhteessa skemaattisuuteen 

 Korkea skemaattisuus mahdollistaa monenlaisia potentiaalisia merkitystulkintoja. 

Voi siis yksinkertaistaen sanoa, että progressiivirakenne on hyvin polyseeminen, 

mutta toisaalta sen esiintymät todellisessa kielenkäytössä ovat huomattavasti vähem-

män polyseemisia.  

4.4 Progressiivirakenteen temporaalinen ja 

aspektuaalinen muutos 

Tutkimus osoittaa, että progressiivirakenteen käyttö dynaamisena intentioiden ja en-

nakoinnin ilmaisukeinona on nykykielen innovaatio. Kuten osatutkimuksesta II käy 

ilmi, liikeverbillinen progressiivirakenne on esiintynyt futuurisia implikaatioita sisäl-

tävissä ilmaisuissa jo aiemminkin (A4), mutta rakennetta on vasta nykysuomessa 

alettu käyttää sellaisissa kielenkäyttötilanteissa, joissa puhuja haluaa painottaa nimen-

omaan intention elementtiä tai ilmaista tulevaan aikaan sijoittuvaa tapahtumista yk-

sinäisverbistä poikkeavalla keinolla (A1, A2). Olla V-OssA -rakenteen osalta tutkimus 

voikin siis osoittaa, että rakenteen merkityskäytössä on tapahtunut muutos. Muutos 

tarkoittaa progressiivirakenteen kohdalla mahdollisuutta uudentyyppisen funktion il-

maisuun samalla, kun myös aiempi funktio on edelleen käyttökelpoinen. Olla V-

mAssA -rakenteen osalta olen tutkinut vain nykysuomea, ja sen tapauksessa käsityk-

seni nykysuomen innovaatiosta perustuu siihen, että aiempi tutkimus ei kuvaamaani 

käyttöä tunnista. 

 Olla V-mAssA- ja olla V-OssA -rakenteiden käyttöön sisältyvä muutos progressii-

visuuden ilmaisusta intention ja ennakoinnin ilmaisuksi kytkeytyy sekä temporaali-

suuteen että aspektiin (A1, A3 ja A4). Temporaalisessa muutoksessa on viittaushetken 

korkea skemaattisuus, 
polysemian potentiaali korkea 

matala skemaattisuus, 
polysemian potentiaali matala 

B olla V-mAssA 
olla V-OssA 
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S

 

A Olen ehkä ostamassa 80-luvun rivaria 
Eli oon menossa elokuussa Powerparkkiin 

C olla V-mAssA + X 
 olla V-OssA + X 
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ja tapahtumishetken kannalta kyse siitä, että toisin kuin progressiivisuuden ilmai-

sussa, jossa viittaushetki ja tapahtumishetki leikkaavat, intentioiden ja ennakoinnin 

ilmaisussa tapahtumishetki on viittaushetkeä myöhempi. Ajallisten suhteiden kan-

nalta kyse on siis relatiivisen futuurisuuden ilmaisusta. Progressiivirakenteen sisäl-

tämä olla-verbi voi taipua kaikissa aikamuodoissa ja toimia lisäksi tulevaan aikaan viit-

taavana, joten rakenne voi ilmaista tulevaa menneessä, tulevaa nykyhetken kannalta 

sekä tulevaa tulevassa. Temporaalisessa muutoksessa voi erottaa omaksi tyypikseen 

myös absoluuttisen futuurin ilmaisun eli nykyhetken kannalta tulevan ilmaisun. Kun 

nykyhetken aikaista tapahtumista ilmaiseva rakenne alkaa ilmaista tulevaan aikaan si-

joittuvaa tapahtumista, siirrytään tempuskategorioissa preesensin ilmaisusta futuuri-

suuden ilmaisuun. Tutkimuksessa progressiivirakenteen temporaalisen muutoksen 

tarkastelussa yhtenä keskeisenä näkökulmana onkin futuuritempuksen ilmaisukei-

non, futuurikonstruktion, muodostumisen ja piirteiden tarkastelu (A1, A3 ja A4), kuten 

edellä on tullut esille. 

 Progressiivirakenteen aspektimuutos kytkeytyy temporaaliseen muutokseen. 

Vaikka progressiivirakenne ilmaiseekin myös tapahtumista, joka on ajallis-sisällölli-

siltä rajoiltaan sumeaa tai joissa tapahtumisen voi mieltää esimerkiksi jo suunnittelun 

tasolla käynnissä olevaksi, intentioita ja ennakointia ilmaiseva rakenne ei silti lähtö-

kohtaisesti ilmaise progressiivista aspektia. Tutkimusaineistossa progressiivisuuden 

merkityspiirteen häviäminen intention ja ennakoinnin ilmauksista näkyy samanaikai-

suuden intensiteetin väljentymisenä. Progressiivisuuden merkitys syntyy tyypillisesti 

ilmaisuissa, joissa progressiivirakenne kuvaa tapahtumista, joka on samanaikainen 

jonkin toisen, ajallisesti lyhyemmän tapahtuman kanssa. Progressiivisissa ilmauksissa 

on myös usein ilmaistuna ajanhetki, joka on progressiivirakenteen ilmaiseman tapah-

tuman keston kanssa yhteismitallinen tai sitä pienempi. Toisin sanoen kun (ajan ad-

verbiaalilla tai muilla keinoin ilmaistu) viittaushetki on tarpeeksi lyhyt suhteessa ra-

kenteen ilmaiseman tapahtuman kestoon, syntyy intensiteetti, jossa toiminta tai ta-

pahtuma on käynnissä ainakin tietyn tarkastellun aikavälin. Intention tai ennakoinnin 

ilmaisuissa eksplisiittinen samanaikaisuuden elementti puuttuu tai ilmaistu ajankohta 

on ajallisesti niin laaja, että progressiivirakenteella ilmaistu tapahtuma kattaa siitä 

vain murto-osan (artikkelit A1 ja A2). Progressiivista tulkintaa ei tällöin synny.  

 Futuurikonstruktion kehittymisen kannalta progressiivisen aspektin katoaminen 

on sikäli odotuksenmukainen piirre, että tiettyä spesifistä aspektimerkitystä ilmaiseva 

futuurikonstruktio olisi tilanteiden ilmaisukyvyltään ja siis käyttömahdollisuuksiltaan 

kapea. Toisaalta progressiivirakenteella voi myös halutessaan ilmaista progressiivi-

suutta tulevassa: tällöin tapahtuma peilautuu verraten lyhyeen ajanhetkeen ja syntyy 

tulevan tapahtuman käynnissä olon fokusoimisesta. Aineistossa tulevaan aikaan sijoit-

tuvia progressiivisia ilmaisuja ei kuitenkaan ole. Voikin ajatella, että futuurinen prog-

ressiivisuus on semanttisena kategoriana verraten vähän tarvittu suhteessa ei-progres-

siiviseen futuurisuuteen. Havaintoni tapahtuman keston ja viittaushetken laajuuden 

välisestä suhteesta mahdollistaakin todennäköisesti juuri se, että kielenkäyttäjät sijoit-



   
 

 87 

tavat aikomansa toiminnan ja tulevat tapahtumat väljälle ajanjaksolle tai epämääräi-

seen tulevaisuuteen. Toisaalta on varmasti mahdollista, että kielenkäyttäjä ilmaisee 

progressiivirakenteen avulla myös lyhyisiin ajanhetkiin sijoittuvia aikeita ja tapahtu-

mia ilman, että tulkinta on progressiivinen. Tulkinta futuurisen progressiivisuuden ja 

ei-progressiivisen futuurisuuden välillä rakentuu tällöin(kin) myös muiden syntaktis-

semanttisten elementtien perusteella.  

 Tutkimuksessa olen analysoinut, mikä progressiivirakenteen temporaalista ja as-

pektuaalista muutosta motivoi. Koska progressiivirakenne on polyseeminen ja sen 

käyttöön liittyy myös muotopiirteiden variaatiota, muutosta voi tarkastella sekä synk-

roniselta kannalta parhaillaan käynnissä olevana (osatutkimus I) että diakroniselta 

kannalta eli rakenteen historiallisen kehityksen näkökulmasta (osatutkimus II).  

 Edellä olen esittänyt, että progressiivirakenteen intentio- ja ennakointikäyttöä se-

littää osin nimenomaan progressiivisuuden merkityspiirre. Selittävä tekijä niin ikään 

on progressiivirakenteen jakautuminen olla V-mAssA -rakenteeksi ja olla V-OssA -ra-

kenteeksi ja edelleen useammaksi alakonstruktioksi, joilla on omia merkityspiirteitään 

ja jotka motivoivat toinen toistensa merkitystä. Progressiivirakenteen futuuristumis-

kehityksen osalta tutkimus osoittaa, ettei intention elementin ole välttämättä tarvinnut 

edeltää ennakointivaihetta. Tämä näyttää johtuvan keskeisesti kahdesta seikasta. En-

sinnäkin olla V-OssA -rakenteen kohdalla futuurinen käyttö liittyy ajan käsitteistämi-

seen spatiaalisuuden ja liikkeen avulla: esimerkiksi luonnonilmiöiden syklisyyteen liit-

tyvät tapahtumat kielennetään saapuviksi edestä eli tulevaisuudesta päin kohti havain-

noijaa (A4). Toiseksi progressiivirakenteen futuurinen käyttö kytkeytyy rajattuutta il-

maiseviin aspektipiirteisiin: pohjimmiltaan rajaamattomuutta ilmaisevassa raken-

teessa kantaverbin rajattu aspekti ja totaaliobjekti käynnistävät mekanismin, jossa 

temporaalinen tulkinta joutuu siirtymään ajassa eteenpäin (A3). Ennakoinnin ilmai-

sun piirteen voi siis luonnehtia tietyin ehdoin olleen progressiivirakenteessa jo ennen 

kuin se on alkanut toimia dynaamisena intention ilmaisun keinona. Progressiiviraken-

teen motivaatiota intentioiden ja ennakoinnin ilmaisussa voi kutsua monilähtöiseksi.  

 Progressiivirakenteen kehityksen varhaisemmassa vaiheessa, jossa inessiivisijai-

nen MA-infinitiivi sekä inessiivisijainen O-johdoksinen deverbaalimuoto ovat alkaneet 

esiintyä yhdessä olla-verbin kanssa perifrastisena predikaattina progressiivisen aspek-

tin ilmaisussa, on konstruktiokieliopin termein kyse konstruktioitumisesta eli uuden 

konstruktion synnystä. Intentioita ja ennakointia ilmaisevan progressiivirakenteen 

kohdalla kyse on kuitenkin konstruktiomuutoksista. Merkityspiirteiden osalta kon-

struktiomuutos koskee ennen kaikkea temporaalisten ja aspektuaalisten piirteiden 

muutosta. Partitiiviobjektin esiintyminen ilmaisuissa, joissa totaaliobjekti on odotuk-

senmukaisempi, on yksittäinen huomattava syntaktis-semanttinen muutos (A2 ja A3). 

Progressiivirakenteen käyttöpiirteissä puolestaan on tapahtunut se niin ikään aiem-

min mainittu muutos, että aiemmin rakenne on pikemminkin sopivien elementtien 

myötävaikutuksella implikoinut futuurisuutta (A1, myös A3), mutta nykyään rakenne 

on yksi dynaaminen keino ilmaista intentioita, ennakointia tai niin sanottua puhdasta 
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futuurisuutta. Olla V-mAssA -rakenteen futuuristumiskehityksen jatkon kannalta eri-

tyisesti rakenteen verbisemanttiset tendenssit ja objektinsijan valintamahdollisuus 

ovat kiinnostavia tarkastelunkohteita, sillä rajattuutta ilmaisevat aspektipiirteet ovat 

rakenteessa edelleen tyypillisempiä. Olla V-OssA -rakenteen osalta tärkeä konstruk-

tiomuutos olisi liikkeen merkityksen häviäminen. Tutkimusaineistossa liikkeen mer-

kitys taka-alaistuu ilmauksissa, joissa rakenne saa infinitiivitäydennyksen.  

 Lopuksi voidaan todeta, että progressiivirakenteen oletettavasti enenevä käyttö in-

tention ja ennakoinnin ilmaisuissa heijastaa ilmiötä, jossa verbin infiniittisille muo-

doille perustuvat kielen rakenteet toimivat täydentävinä elementteinä finiittisten ver-

binmuotojen muodostamassa tempusjärjestelmässä. Suomen kielessä tällaisia raken-

teita on ennestään jo useita, ja sinänsä apuverbin ja ei-finiittisen verbinmuodon muo-

dostamat (aspektia ja) tempusta ilmaisevat rakenteet eivät ole kielissä yleisesti ottaen 

mitenkään epätavallisia. Intentioita ja ennakointia ilmaisevaa progressiivirakennetta 

kohdanneet ilmiöt, kehityskulku ja siihen vaikuttaneet tekijät eivät nähdäkseni ole eri-

tyisen epätavallisia. Koska hyvin samankaltaisia ja saman tyyppisille aineksille pohjau-

tuvia rakenteita esiintyy myös suomen sukukielissä, on odotuksenmukaista, että niistä 

on löydetty ja voidaan löytää (vrt. luku 3.2) samankaltaisia merkityksiä, merkityksien 

ituja ja kehityskulkuja.  
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Glosseissa käytetyt lyhenteet 

1  1. persoona 

2  2. persoona                                                                 

3  3. persoona                                                               

ADE  adessiivi                                               

ACC  akkusatiivi                                            

ACT  aktiivi                                               

ART  artikkeli                                           

CMP  komparatiivi                  

COM komitatiivi                                                                                                                                              

FIN   finiittimuoto                                                                       

FUT  futuuri                                    

GEN  genetiivi                                           

GER  gerundi                                             

ILL  illatiivi                                             

INC  inkoatiivi                                           

INE  inessiivi                                      

INF   infinitiivi                                    

LAT  latiivi                                           

LOC  lokatiivi                                            

NLZ  nominalisoija                                                                          

PAR  partikkeli                                                                                                                                                 

PASS passiivi                                                                

PL                 monikko                                         

PREP prepositio                                    

PRS  preesens                                           

PST  mennyt aika                                                 

PTCP partisiippi                                          

SG  yksikkö                                                        

Q  interrogatiivi                                                                                                                                             

TRSL translatiivi                                                                                                                                             
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