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Pikakatsaus infiniittisiin rakenteisiin 
ISK § 490—550 
       
INFINITIIVIT A- sanoa   (A-infinitiivin perusmuoto)
    sanoakseen   

   MA- sanomassa, sanomasta, sanomaan 

    sanomalla , sanomatta 

   E- sanoen 

    sanoessa     
     

PARTISIIPIT VA- akt sanova    

    pass sanottava 

   NUT- akt sanonut 

   TU- pass sanottu 

   MA*  (jonkun) sanoma  *Agenttipartisiippi 

 

 

Lisäksi REFERATIIVIMUOTO: Luulin hänen tulevan; He näyttävät tulleen. 

  TUA-MUOTO: Lähdin ohjelman loputtua; Mitä tuli tehtyä? 

  ja muitakin ”nippuinfiniittejä” 

   

1. Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi eräisiin valtuutussäännöksiin lähinnä 
lakiteknisiä muutoksia. 

2. Estä muita tekemästä muutoksia omiin TeXturi-dokumentteihisi. 

3. Etätyötä tekevällä on samat oikeudet (mm. työterveyshuolto ) ja velvollisuudet kuin 
työnantajan tiloissa vastaavassa asemassa työtä tekevillä työtovereilla. 

4. Hallitus vastasi valtuuston kevätkokouksessa tehtyihin aloitteisiin. 

5. Jatka lomaasi saaristossa tekemällä etätyötä! 

6. Karamelleja tehdessä tarvitaan usein sulatettua suklaata. 

7. Miten saat kaiken tekemättä mitään? 

8. Mitä tarvitsen tehdäkseni osaketoimeksiannon? 

9. Mukana elokuvia tekemässä oli 50 oppilasta. 

10. Onpa kaunis päivä ulkona! Taidanpa viettää sen neljän seinän sisällä TEHDEN 
GRADUA! 

11. Sairaanhoitajat ryhtyvät tekemään lääkärien töitä 

12. Torniossa tehtiin laaja tutkimus nuorten kokemasta ja tekemästä väkivallasta 2006   

13. Vankila uhkaa aviorikoksen tehnyttä brittimiestä. 

14. Harvoinpa kuulee jonkun puhuvan halveksuvasti vaikka hindulaisuudesta, mut 
kristinuskon kritisoiminen näyttää tekevän ihmisen valtaisan yhteiskuntatietoiseksi ja 
viksuksi  
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Infiniittinen rakenne (infinitiivi- tai partisiippilauseke): infiniittinen verbi täydennyksineen ja 
määritteineen, esim. ajankohdan, tavan tai tarkoituksen adverbiaalina, substantiivin 
määritteenä jne. Tällaisista rakenteista kannattaa erottaa infiniittimuotoja sisältävät 
moniverbiset predikaatit: 

o Liittomuodot (ISK § 450): sanon, olin sanonut, en ollut sanonut, … 

o Verbiliitot (ISK § 451—452): olisi tehtävä, on tehtävissä, on tekemättä, tuli tehtyä…  

o Verbiketjut 

 

Adverbiaalimääritteenä toimivat ja substantiivia määrittävät infiniittiset lausekkeet pysyvät 
tavallisesti ”koossa”, mutta täydennyksenä toimivien infiniittisten verbien omat täydennykset 
ja määritteet voivat esiintyä niistä erillään: 

1. Lähdin tapaamatta isoäitiä. ~ *Isoäitiä lähdin tapaamatta. 

2. Lähdin tapaamaan isoäitiä. ~ Isoäitiä lähdin tapaamaan. 

3. Ihminen, jota lähdin tapaamaan. *Ihminen, jota lähdin ajatellen. 

4. Mitä hänen voi meille enää tämän jälkeen kuvitella antavan? 

5. Lasta on saatettu palkata hoitamaan aivan vääränlainen henkilö. 

 

Verbiketjuiksi on sanottu (a) pääverbin ja infiniittimuotojen muodostamia rakenteita, joissa 
tällainen hajoaminen on mahdollista, tai tiukemmin (b) pelkästään ”nostotulkintaisia” 
infiniittirakenteita. 

o ”Kontrollirakenteet”: infinitiivin subjekti samastuu pääverbin (temaattiseen) subjektiin 
tai objektiin, esim. Haluaisin opettaa sinut laulamaan.  

o ”Nostorakenteet”: infiniittimuodon subjekti toimii pääverbin kieliopillisena (mutta ei 
temaattisena) subjektina; erikoislausetyypit käyvät päinsä, esim. Päätös uhkaa 
vesittyä, Siellä saattaa olla kylmä, Meistä tuntuu tulevan kuuluisia. Myös 
nesessiivirakenne kuuluu näihin ainakin siinä mielessä että sallii erikoislausetyypit. 

 

Infinitiivi subjektin roolissa, nesessiivirakenteessa – ja siltä väliltä? 

Hyvä ruoka on minulle yksi elämän keskeisiä nautintoja, ja minua harmittaisi joutua 

luopumaan monista ruokalajeista, joita on vaikea tai mahdoton laittaa lihattomasti. 

Joutuisin laajentamaan ja syventämään ruuanlaittotaitojani tosi paljon, jos jättäisin lihan 

pois, ja vaikka se periaatteessa olisi varmaan hyvä juttu, tuntuu ettei milloinkaan ole 

juuri oikea hetki aloittaa. Miestäni voisi olla vaikeahko suostutella kasvissyöjäksi, hän ei 

pistä kovasti painoa niille seikoille, jotka minusta sitä puoltavat, joten yhteisruokailusta 

tulisi haastavaa. (http://fi.risingshadow.net/) 

 

 

 

 


