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SUOMI TOISENA KIELENÄ – kirjoitelmien korjausohjeet 
 
AIKA = tarkoittaa väärää aikamuotoa + prees. / imp. / perf. / pluskvam. 
 
Tämä asia ei ole helppo.  = preesens – tarkoittaa ’yleensä’, ’yleinen fakta’ 
 
Minä asun Suomessa.  = preesens  - tarkoittaa ’nyt’ 
 
Minä asuin Venetsiassa.  = imperfekti – tarkoittaa mennyttä aikaa, tekeminen  
   on loppu ja konteksti kertoo tapahtuma-ajan 
 
Minä olen asunut Roomassa. = perfekti – tarkoittaa ’ yleinen fakta menneessä  
   ajassa’ , tapahtuma-aika ei ole tärkeä 
 
Ennen kuin muutin tänne, olin käynyt täällä pari kertaa. 

= pluskvamperfekti – tarkoittaa mennyttä aikaa (usein imperfekti) 
aikaisempaa hetkeä. On tärkeää, että kontekstista selviävät aikasuhteet 
eli mikä asia tapahtui ennen ja mikä sitä ennen.  
Älä käytä pluskvamperfektiä liikaa – usein imperfekti on hyvä! 

 
rel.pron. = relatiivipronominivirhe 
 
JOKA-pronomini tarkoittaa yhtä asiaa. Asia voi olla asia, tavara, ihminen, paikka… 
 

Tuolla on tyttö, joka asuu naapurissani. 
 
Joka maassa, jossa olen asunut, on ollut oma kieli. 

 
MIKÄ-pronomini tarkoittaa koko edellistä lausetta: 
 

Koira on sairas, mikä surettaa tyttöä. 
 
OBJ. = objektivirhe 
 
neg. = negatiivinen lause, objekti on partitiivi 
 
pros.  = prosessiobjekti eli partitiivi 
 
part. = partitiivi  

* aine = yksikössä partitiivi tulee usein, kun kyseessä on aina tai abstrakti sana 
Ostin tankin täyteen polttoainetta ja lähdin ajamaan, koska halusin päästä pois 
kaupungista kokemaan rauhaa keskelle metsää. 
* monikossa tulee partitiiviobjekti myös silloin, kun merkitys on ’paljon’, ’ ei kaikki’ 

 Tämä firma rakentaa moderneja taloja Hirssaareen. 
Makeisia syödään juhlassa, ei arkena. 

  
tulos  = tulosobjekti eli yksikössä genetiivi ja monikossa perusmuoto ja imperatiivi- ja 

pakko-lauseessa, passiivilauseessa tai on hyvä –lauseessa perusmuoto,  
MYÖS YKSIKÖSSÄ 
 
Haen kirjan. ~ Haen kirjat.  ~ Hae kirja ! ~ Täytyy hakea kirja. ~ Huomenna haetaan 
kirja. ~ On hyvä hakea kirja jo tänään. 
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REKTIO = tarkista, minkä muodon verbi tai substantiivi ”haluaa” 
 
Esim: 
tulla, mennä, saapua + mihin tai mistä? 
tykätä = pitää + mistä? 
 
 
SV = sananvalinta  
 
Sanan merkitys voi olla väärä. esim. ruoan valmistelu, kun tarkoittaa valmistus 
 
Sana voi olla puhekieltä, eli se ei sovi kirjoitettuun tekstiin. 
   esim. Siellä oli hyvä fiilis à tunnelma 
 
PAKKO / pakkol. = tarkoittaa pakko-lausetta,  

 
rakenne on  GEN. + ”pakko”-verbi + 2. verbin perusmuoto 

 
Minun täytyy lähteä. Tyttöjen täytyy lähteä.       ß HUOMAA: verbi on yksikkö 
Minun on pakko lähteä. Tyttöjen on pakko lähteä. ß vaikka tytöt on monikko 
Minun pitää lähteä. 
 
Minun ei tarvitse lähteä. 

 
Samanlainen rakenne = on hyvä -lause 
 
 Minun on hyvä lähteä. 
 Minun kannattaa lähteä. 
 
 
KONG. = kongruenssi 
 
Kun subjekti eli tekijä on yksikkö, verbi on yksikkö 
 
 Nainen laulaa. 
 
Kun subjekti on monikko, verbi on monikko. 
 
 Naiset laulavat. 
 
Jos subjekti on numero, tavallisesti verbi on yksikkö. 
 
 Kolme naista laulaa.  = ei ehkä kaikki naiset 
 
 Kolme naista laulavat = kaikki kolme  à Kaikki kolme naista laulavat. 
         à Naapurin kolme naista laulavat. 
 
ys = yhdyssana à kirjoita kaksi sanaa yhteen TAI kirjoita kaksi sanaa erikseen  
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predvi / predvil. = predikatiivilause 
 
Kun predikatiivi on adjektiivi tai joskus substantiivi… 
 
subjekti on yks. konkreettinen à predikatiivi on perusmuoto, yksikkö 
 

Tyttö on kaunis. 
 
subjekti on ainesana tai abstraktisana à predikatiivi on partitiivi, yksikkö 
 

Ruoka on hyvää. 
 
subjekti on monikko à predikatiivi on partitiivi, monikko 
 

Tytöt ovat kauniita. 
 
subjekti on monikkosana tai parisana tai tarkka kokonaisuus  

à predikatiivi on perusmuoto, monikko 
 

Minun silmälasit olivat kalliit. 
 
Meidän naapurit ovat kaupungin ainoat pianonsoitonopettajat. 

 
 
kuka? / pers.muoto = väärä persoonamuoto à tarkista 
 
  
VKV? = vieraan kielen vaikutusta / epäsuomalainen tapa sanoa jokin asia 
 
 
 
om. liite = omistusliite puuttuu 
 
minun autoni  meidän automme 
sinun autosi  teidän autonne 
hänen autonsa heidän autonsa 
 
hänen autoaan heidän autossaan 
 
 
ak = alkukirjain väärin 
 
vanha i / uusi i = vanha tai uusi i-sana, jonka taivutuksessa on virhe 
 
LR = lauserakenne vaatii korjausta: voi olla liian pitkä tai monipolvinen 
 
viittaus? = mitä sanaa pronomini tarkoittaa?  
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S = S-linjan muoto 
 
L = L-linjan muoto 
 
 mihin?  missä?  mistä? 
 
S-linja -an, än, on, ön, -ssa, ssä  -sta, stä 
 -un, yn, en, in, 
 - han, hän … 
 - seen 
 
L-linja -lle  -lla, llä  -lta, ltä 
 
 
Sanan alleviivaus tekstissä voi tarkoittaa montaa asiaa: 
 
sanan muoto on väärin  
 
Oikea sana, mutta väärä muoto. 
 

Samana aikana minä olin työssä erilaisissa firmoissa. à samaan aikaan 
 
gen. = väärä sanamuoto à kirjoita sana genetiiviin. Syynä voi olla esim. post- tai prepositio tai 
aika. 

Asuin siellä vuoden. 
 
pm. = väärä sanamuoto à kirjoita sana perusmuotoon. Syynä voi olla, että sana on subjekti, joskus 
myös objekti. 
 
part. = väärä sanamuoto à kirjoita sana partitiiviin. Syynä voi olla prepositio tai objekti. 
 
sanan taivutus on väärin 
 
Oikea merkitys, oikea muoto, mutta sanan vartalossa on virhe. 
 

Minä osaan kirjoittaa lyhyn tekstin. à lyhyen  
 
 
astevaihteluvirhe 
 
 
oikeinkirjoitusvirhe 
 
 


