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Lisää passiiveista, impersonaaleista ja yksipersoonaisuudesta 
ISK § 1313—1346 (passiivit), 1347—1365 (nollapersoona) 
 

Yksi- ja monipersoonainen passiivi, nollapersoona, nesessiivirakenne, tuli tehtyä- eli  
retrospektiivirakenne, tilalause. 

 

1. Suomessa saa olla yksin: seurasta saa vetäytyä, saunassa ja taksissa ei tarvitse 
puhua. 

2. Kolme vuotta kuolleena ollut vainaja löytyi asunnostaan Helsingin Punavuoressa. 

3. Eläkkeellä ollut viisikymppinen mies löydettiin 18. tammikuuta. 

4. Miehen kuolema paljastui vasta kun hänen tililtään loppuivat rahat ja automaattisesti 
perityt yhtiövastikkeet jäivät maksamatta. 

5. [Ehkä hän ei halunnut tulla löydetyksi.] 

 

Monipersoonainen passiivi 
 Jos tulet valituksi, milloin voit aloittaa? PERIFRASTINEN PASSIIVI (VERBILIITTO) 

 Hän joutui raitiovaunun yliajamaksi. PERIFRASTINEN PASSIIVI 

 Rotu on pitkälle jalostettu. 

 Näin vatsalihakset treenautuvat.  JOHDOSPASSIIVI 

Näiden kaikkien käyttö on huomattavasti rajoittuneempaa kuin yksipersoonaisen passiivin. 
Esim. jäädä maksamatta on monipersoonaisen passiivin tapainen rakenne, jolla kuitenkin on 
erityistehtävä. 

 

Nollapersoona 
 

    NOLLAPERSOONA  vs.  YKSIPERSOONAINEN PASSIIVI 

”Geneerisyys” aina   ei välttämättä  

Totaalibojekti n-pääte yksikössä  nominatiivi 

Luku    yksilö   joukkotulkinta tavallinen 

Sidonta   kyllä:    hankala 

    Täällä ei kuule omaa ääntään. 

 

Nollapersoonan rajaaminen: 

1. Koira huomasi, ettei pääse ovesta  ~ ovesta pääse. 

2. Täällä haisee ~ nukahtaa. 
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Yksi- ja impersonaalisuus 

Suomen perinteessä on yleensä puhuttu yksi- ja monipersoonaisuudesta. Tarkentaen: 

o leksikaalinen yksipersoonaisuus, esim. täytyä, tuulla 

o yksipersoonainen passiivi: yksipersoonaistaa verbin 

Yleisemmin impersonaalisuudella voidaan tarkoittaa ainakin 

1. kieliopillisen persoonaopposition puutetta sinänsä, 

2. nollapaikkaisuutta, agentin tms. ykkösargumentin puuttumista argumenttirakenteesta, 

3. ykkösargumentin epäsubjektimaista merkintää (obliikvisubjektit), tai 

4. ykkösargumentin tarkoitteen identiteetin auki jättämistä (arbitraarinen tulkinta). 

Impersonaalisuuden ydintapaus on ehkä sääverbi + tilalause (Täällä tuulee), mutta muuten 
ilmaustyypit koskevat hyvinkin olennaisesti puhetilanteen osallistujia:   

  

 Paikka irtosi.  Täytyy soittaa hammaslääkärille. 

    Tuli haukattua kovaa leipää. 

 

Paino oli noussut 490g/viikko. No, vielä tässä mahdutaan normaalipainoisten 
joukkoon, ainakin hetki. | Mahani kasvaa! Olo on valtava! Ja tästä vain suurennutaan! 
[esimerkkejä keskustelupalstoilta] 

 

 

Sivuomautus: pieni yhteenveto persoonapronomineista: 

o Objektina merkitään johdonmukaisimmin. 

o Nesessiivirakenteessa johdonmukaisimmin genetiivissä. 

o Omistuslauseissa ja joskus eksistentiaalilauseissakin t-akkusatiivissa. 

o Ensimmäisen ja toisen persoonan kongruenssi johdinmukaisinta. 

o Morfosyntaktiset ominaisuudet: vain edussanana, possessiivisuffiksi. Se/ne-
pronomini kuuluu persoonan ilmaisemiseen mutta ei ole morfosyntaktinen 
persoonapronomini.  
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