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Sanajärjestyksestä 
ISK § 1366—1404 
 

Lähtökohtia: Puhutaan lausekkeiden järjestyksestä lauseessa  ja verbien (yksi verbi, 
liittomuoto, verbiliitto, verbiketju)  järjestyksestä. 

o Verbi, joka määrää toisen verbin muodon, edeltää tätä. Verbien välissä voi olla muita 
jäseniä: 

o Perusjärjestyksen viimeinen verbi voi kuitenkin tunnusmerkkisesti edeltää tavallista 
paikkaansa.  

 

 x en x puhunut x     

 x on x tullut x puhuttua x   

 x saattaa x joutua x puhumaan x   

 x ei x ole x voinut x puhua x

puhua x ei x ole x voinut x   

 x on x puhua x voinut    
 

 

Kenttäkuvaus 
 ESIKENTTÄ TEEMAPAIKKA LOPPUKENTTÄ 
  Suomessa  saa olla yksin:  

  seurasta saa vetäytyä, 

  saunassa ja 
taksissa 

ei tarvitse puhua.  

 Silti kaupunkilaisia järkyttää ,  

kun   naapuri makaa kotonaan kolme vuotta kuolleena. 

  Kolme vuotta 
kuolleena ollut 
vainaja 

löytyi asunnostaan Helsingin Punavuoressa. 

  Eläkkeellä ollut 
viisikymppinen mies 

löydettiin 18. tammikuuta.  

 Poliisin mukaan hän  oli kuollut vuoden 2005 toukokuussa.  

  Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti verkkosivuillaan. 

  Miehen kuolema  paljastui vasta  

kun   hänen tililtään  loppuivat rahat  

ja  automaattisesti 
perityt 
yhtiövastikkeet  

jäivät maksamatta. 

 Iltalehden mukaan  isännöitsijä  yritti useita kertoja tavoittaa asunnon omistajaa  

ja   pyysi lopulta huoltopäällikköä tarkistamaan 
tilanteen.  

  Vainaja löytyi kylpyhuoneesta 

  Kuolemaan ei poliisin mukaan liity rikosta. 

  Pitkäksi aikaa 
unohtuneita vainajia 

on viime vuosina löytynyt yksi tai kaksi 
vuodessa, useimmiten Helsingissä.  



Suomen syntaksia ei-fennisteille. Maria Vilkuna, yleisen kielitieteen laitos kl 2008   Moniste 8 

 

Diskurssikonfigurationaalisuus 
”In Finnish, and, as far as we know, in other free word order languages, the members of a set of 
permutations are rarely if ever equivalent in all respects. In particular, there are important functional 
properties relating to topic, contrast, and the distinction between given and new which distinguish 
them. In that respect, Finnish is a configurational language.” (Karttunen & Kay 1985: 289) 

 

Unkari (esim. É. Kiss)  XP*  [XP  V]  XP* 

    Topiikki  Fokus  V  Loput 

 

Katalaani (Vallduví)  XP* [V XP] XP* 

 

 

Järjestys OV, mutta erilainen tehtävä, esim. Sinua tarvitaan. | Kyllä täällä sinua tarvitaan. 

SVX, SXV, XSV… ? Erilaiset lauseenjäsenet, samanlainen tehtävä: 

 
Iltalehti kertoi asiasta.  Meistä tulee kuuluisia.  Täällä joutuu saunaan.  

Iltalehti asiasta kertoi.  Meistä kuuluisia tulee.  Täällä saunaan joutuu. 

Asiasta iltalehti kertoi.  Kuuluisia meistä tulee.  Saunaan täällä joutuu. 

Asiasta kertoi Iltalehti.  Kuuluisia tulee meistä.  Saunaan joutuu täällä. 

Kertoi Iltalehti asiasta.  Tulee meistä kuuluisia.  Joutuu täällä saunaan. 

!Kertoivat siitä muutkin. ?Tulee kuuluisia meistäkin. Joutuu saunaan täällä. 

 

Eri permutaatioiden luonnollisuuteen liittyy myös prosodia, lauseenjäsenten diskurssistatus 
ja pituus (”syntaktinen paino”), joskus myös sijainti yhdyslauseessa. 

Sanajärjestyksen neutraalius ja tunnusmerkkisyys (esimerkkejä tulossa): 

o TEEMAPAIKKA (”T”): yksi lauseke. Eri lausetyypeillä on oletusarvoiset teemansa; jos 
teemapaikkaan tulee jokin muu jäsen, järjestys on tunnusmerkkinen. 

o LOPPUKENTTÄ (”verbikenttä”): neutraalisti (finiitti)verbialkuinen, tunnusmerkkisissä 
järjestyksissä voi olla osittain tai täysin verbiloppuinen. 

o ESIKENTTÄ (”K”): yksi lauseke tai verbi; adverbiaaleja tai partikkeleita voi olla 
useampiakin. Lause voi olla eri tavoin kontrastiivinen tai reaktiivinen, mutta esikenttä 
on kysymyssanan ja relatiivipronominin neutraali paikka. 
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