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

Kysymyksiä tenttiin 
Jokin osajoukko seuraavista kysymyksistä tai kysymystyypeistä tulee vastattavaksi tentissä 
25.4.08.  

 

2 opintopisteen suoritusta varten: 
 

1. Poimi [tentissä esitettävästä] katkelmasta sijamuodon X esiintymät ja kuvaa, missä 
tehtävässä kyseinen ilmaus kulloinkin on ja millä perusteella.  

2. Kuvaa suomen kielen subjektia [tentissä esitettävän] katkelman pohjalta esim. 
ulkomaalaiselle lingvistille. Käytä siis katkelman esimerkkejä hyväksi kuvauksessasi, 
mutta voit keksiä myös muita tueksi. 

3. Eräs lingvisti sanoo artikkelissaan seuraavasti [pikakäännös MV]. Onko hän 
oikeassa, väärässä vai hiukan molempia? Kirjoita hänelle mahdollisimman tarkka ja 
eksplisiittinen vastaus. 

Tämä oletus [että pitkälle yksilöidyt objektit ovat tunnusmerkkisiä] juontaa 
juurensa sellaisesta sijanmerkinnän yleisteoriasta, joka olettaa ydinargumenttien 
sijanmerkinnän tehtävänä olevan erottaa subjekti objektista: jotta kielenkäyttäjä 
pystyisi tunnistamaan kaksipaikkaisen lauseen kahden argumentin funktiot, 
toinen niistä saa sijan merkikseen. Tämän analyysin puolesta on kohtalaisesti 
todisteita; esimerkiksi suomi, joka on akkusatiivikieli, käyttää akkusatiivisijaa 
objektissa ainoastaan jos lause sisältää myös subjekti-NP:n, muuten, esimerkiksi 
imperatiivissa, objekti on merkitsemätön (Comrie, 1975); papualaiskieli 
waskiassa on agentin/subjektin merkitsin ke, jota käytetään ainoastaan kun 
muuten syntuisi epäilystä siitä, kumpi argumentti on subjekti, - - 

4. Onko suomessa passiivia? 

5. Mitä ovat syntaktiset erikoislausetyypit ja mihin niitä tarvitaan? Käsittele asiaa myös 
sanajärjestyksen kannalta. 

 

3 opintopisteen suoritusta varten edellisten lisäksi: 
1. Subjektittomuus suomen kielessä. Kirjoita aiheesta ulkomaalaiselle lingvistille. 

Käsittele aihetta mieluusti vähän problematisoiden: ei ehkä ole ihan itsestään selvää, 
millä tasolla subjektista puhutaan. 

2. Mistä on kysymys seuraavassa ilmiössä: He rakensivat sillan. He rakensivat siltaa  
vuoden. Siltaa rakennettiin vuosi. *He rakensivat sillan vuoden. Miten Kiparsky kuvaa 
tämän ilmiön. 

3. Kieliopillinen sija, semanttinen sija, adverbiaali, subjekti, objekti, predikatiivi -- miten  
nämä käsitteet liittyvät toisiinsa? Miten suoraviivainen sijan ja lauseenjäsentehtävän 
suhde on? 

4. Nesessiivirakenne ja referatiivirakenne: eroja ja yhtäläisyyksiä. Käsittele myös 
Kiparskyn tulkintaa näistä asioista (Kiparsky ei käytä nimitystä referatiivirakenne). 

5. Oma kysymys Kiparskyn käyttämästä kuvauskeinosta ja siitä, miten se toimii. Ellet 
keksi, mieti vaikkapa esimerkkejä Ammun karhun, Ammun karhun kuoliaaksi ja 
*Ammun karhua kuoliaaksi. Miten tähän liittyisi tapaus Yritin epätoivoisesti ampua 
karhua kuoliaaksi? 

6. Vertaa ISK:n ja Kiparskyn käsitystä suomen subjekteista. 

 

 


