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PARTISIIPPIRAKENTEET JA LAUSEENVASTIKKEET
PIKAKATSAUS (KORVAAVAT AINA SIVULAUSEEN)

JOKA
akt. 1.
Tehtäviä tekevä nainen istuu tietokoneella.
akt. 2.
Tehtävät tehneellä naisella on iloinen mieli.
pass.1.
Lainasin kirjastosta useita luettavia kirjoja.
pass.2.
Palautin luetut kirjat kirjastoon.
agentti
Kaada vähän mummon tekemää mehua minullekin!

PARTISIIPPIRAKENTEET JA LAUSEENVASTIKKEET
PIKAKATSAUS (KORVAAVAT AINA SIVULAUSEEN)
ETTÄ
kertova 1
Näin mieheni ostavan kuohuviiniä.
kertova 2
Huomasin hänen jo juoneen kaikki ilman minua.

KUN
temp.1.
Katselin lintuja ystäväni poltellessa tupakkaa.
temp.2.
Tultuani kaupasta purin kauppakassit jääkaappiin.

PARTISIIPPIRAKENTEET JA LAUSEENVASTIKKEET
PIKAKATSAUS (KORVAAVAT AINA SIVULAUSEEN)

JOTTA
finaalinen
Ostan paljon hedelmiä laihtuakseni
vähän.
MILLÄ TAVALLA?
modaalinen
Kävelin kotiin hitaasti laahustaen.

PARTISIIPPIRAKENTEET JA LAUSEENVASTIKKEET
PIKAKATSAUS (KORVAAVAT AINA SIVULAUSEEN)

-MATON / -MÄTÖN
adjektiivi
Minulla ei ole koskaan tekemättömiä töitä…
ANTAA / SALLIA…
kenen + sanakirjamuoto
Annan hänen kertoa asiansa loppuun.
FRAASIT ”SITEN, ETTÄ ON..”
Me kuuntelimme häntä suu auki.

PARTISIIPIT

AGENTTIPARTISIIPPI (MA-RAKENNE)
-MA/MÄ –PARTISIIPPI
MITEN SE TEHDÄÄN?
OMMELLA  he OMPELEvat 
OMPELE + MA
MITEN SE TAIVUTETAAN?
OMPELEMA
OMPELEMAT
OMPELEMAA
OMPELEMIA
OMPELEMAN
OMPELEMIEN
OMPELEMASSA
OMPELEMISSA
OMPELEMASTA
OMPELEMISTA
OMPELEMAAN
OMPELEMIIN
OMPELEMALLA
OMPELEMILLA
OMPELEMALTA
OMPELEMILTA
OMPELEMALLE
OMPELEMILLE
jne.

MISSÄ SITÄ KÄYTETÄÄN?
RAKENTEISSA, JOISSA KERROTAAN, KUKA
ON JONKIN ASIAN TEKIJÄ
TEKIJÄ ON AINA GENETIIVIMUODOSSA
Talo, jonka Pekka on rakentanut, sijaitsee
meidän lähellä.  Pekan rakentama talo
sijaitsee meidän lähellä.
Oletko nähnyt elokuvan, jonka Spielberg on
ohjannut?  Oletko nähnyt Spielbergin
ohjaaman elokuvan?
Tuo pusero, jonka sinä olet ommellut, sopii
sinulle todella hyvin.  Tuo sinun
ompelemasi pusero sopii sinulle todella
hyvin.
Tämä ruoka, jonka sinä olet tehnyt, on tosi
hyvää.  Tämä sinun tekemäsi ruoka on
tosi hyvää.

-MATON –PARTISIIPPI (VERBI  ADJEKTIIVI)
MITEN SE TEHDÄÄN ?

MERKITYS ON AINA KIELTEINEN ELI NEGATIIVINEN
Esim. PALAMATON MATERIAALI = MATERIAALI, JOKA EI
PALA

AJATELLA  he AJATTELEvat  AJATTELE + MATON

Huom!
VAATIMATON  VAATIA Hän on hyvin vaatimaton
ihminen.
OLEMATON  OLLA
Lapsi keksii olemattomia sanoja. Mustikkasato oli melko
olematon.
Hän kuvittelee olemattomia. Liisa oli laihtunut ihan
olemattomaksi.

MITEN SE TAIVUTETAAN?
AJATTELEMATON
AJATTELEMATONTA
AJATTELEMATTOMAN
AJATTELEMATTOMASSA
AJATTELEMATTOMASTA
AJATTELEMATTOMAAN
AJATTELEMATTOMALLA
AJATTELEMATTOMALTA
AJATTELEMATTOMALLE
Jne.

AJATTELEMATTOMAT
AJATTELEMATTOMIA
AJATTELEMATTOMIEN
AJATTELEMATTOMISSA
AJATTELEMATTOMISTA
AJATTELEMATTOMIIN
AJATTELEMATTOMILLA
AJATTELEMATTOMILTA
AJATTELEMATTOMILLE

LUKEMATON  LUKEA (laskea) Taivaalla on
lukemattomia tähtiä.
Lukemattomia kirjoja. Hänellä on lukemattomia ystäviä.
Olen käynyt Lontoossa lukemattomia kertoja.
SAAMATON  SAADA Hän on todella saamaton tyyppi.
Perjantai-iltaisin minulla on usein aika saamaton olo.
SAADA AIKAAN JOTAKIN
Minun piti tehdä viikonloppuna kaikenlaista, mutta en
saanut aikaan yhtään mitään.

KERTOVA LAUSEENVASTIKE 1 (ETTÄ –LAUSEENVASTIKE)
Päälauseessa on
sanoa, tietää, kertoa, väittää, ymmärtää, kuulla, nähdä, huomata, luulla, uskoa, muistaa,
unohtaa TAI muu sanomista, ajattelemista tai huomaamista tarkoittava verbi
MUOTO:
että -lauseen tekijä on genetiivissä ( esim. hänen)
verbi on 1.partisiipin genetiivissä ( esim. muuttavan)
1. että –lauseen tekeminen tapahtuu tulevaisuudessa
Minä luulen hänen menevän ensi kuussa.
Minä luulen, että hän menee ensi kuussa.
2. että –lauseen tekeminen tapahtuu yleensä
Liisa tietää kaipaavansa Teppoa.
Liisa tietää, että hän (=Liisa) kaipaa Timoa.
3. että –lauseen tekeminen tapahtuu samaan aikaan kuin päälauseen tekeminen
Me uskoimme osaavamme tämän asian hyvin.
Me uskoimme, että (me) osasimme tämän asian hyvin.

MUISTA! EI VOI TEHDÄ NEGATIIVISISTA ETTÄ-LAUSEISTA

KERTOVA LAUSEENVASTIKE 1 (ETTÄ-LAUSEENVASTIKE)
MUODOSTUS
matkustavan-rakenne
Päälauseessa ja sivulauseessa eri tekijä ->
Lauseenvastikkeen tekijä genetiivissä
En tiennyt Hannan matkustavan Pariisiin.
En tiennyt, että Hanna matkustaa Pariisiin.
Uskoimme vaimon tietävän asian.
Uskoimme, että vaimo tietää asian.
Kuulin sinun opiskelevan italiaa.
Kuulin, että sinä opiskelet italiaa.
Squashin kerrotaan olevan hauskaa.
Kerrotaan, että squash on hauskaa.

(aktiivin 1. partisiippi genetiivissä)
korvaa aina että -lauseen

Verbityyppi 1
matkustaa - matkustava - matkustavan
Verbityyppi 2
syödä - syövä - syövän
Verbityyppi 3
ajatella – ajatteleva - ajattelevan
Verbityyppi 4
Päälauseessa ja sivulauseessa sama tekijä pelata – pelaava - pelaavan
-> Lauseenvastikkeen tekijä + poss.suff.
Verbityyppi 5
Uskoin osaavani.
lukita – lukitseva - lukitsevan
Uskoin, että osaan.
Verbityyppi 6
Anna kertoi asuvansa Lahdessa.
kylmetä - kylmenevä - kylmenevän
Aki kertoi, että hän asuu Lahdessa.
Me väitimme muistavamme lukita oven.
Me väitimme, että muistamme lukita oven.

KERTOVA LAUSEENVASTIKE 2 (ETTÄ –LAUSEENVASTIKE)
Päälauseessa on
sanoa, tietää, kertoa, väittää, ymmärtää, kuulla, nähdä, huomata, luulla, uskoa,
muistaa, unohtaa TAI muu sanomista, ajattelemista tai huomaamista tarkoittava
verbi
MUOTO:
että -lauseen tekijä on genetiivissä (esim. hänen)
verbi on 2.partisiipin genetiivissä (esim. olleen)
1. että -lauseen tekeminen on tapahtunut aikaisemmin kuin päälauseen tekeminen
Sinä tiedät hänen olleen poissa.
Sinä tiedät, että hän oli poissa.

2. että -lauseen tekeminen on jatkunut puhehetkeen asti
Minä tiedän osanneeni laittaa ruokaa hyvin aina.
Minä tiedän, että olen aina osannut laittaa ruokaa hyvin.
(=Osasin ja luulen, että osaan vieläkin)
MUISTA! EI VOI TEHDÄ NEGATIIVISISTA ETTÄ-LAUSEISTA

KERTOVA LAUSEENVASTIKE 2 (ETTÄ-LAUSEENVASTIKE)
MUODOSTUS
matkustaneen-rakenne
Päälauseessa ja sivulauseessa eri tekijä ->
Lauseenvastikkeen tekijä genetiivissä
En tiennyt Jannen matkustaneen Pariisiin.
En tiennyt, että Janne on matkustanut Pariisiin.
Uskoimme vaimon tietäneen asian.
Uskoimme, että vaimo oli tiennyt asian.
Näitkö hänen palanneen töihin?
Näitkö, että hän oli palannut töihin?
Päälauseessa ja sivulauseessa sama tekijä
-> Lauseenvastikkeen tekijä + poss.suff.
Luulitko ymmärtäneesi?
Luulitko, että ymmärsit?
Sami uskoi selvinneensä urakasta.
Sami uskoi, että hän oli selvinnyt urakasta.
Ymmärrättekö tehneenne mahtavan työn?
Ymmärrättekö, että te olette tehneet mahtavan
työn?

(aktiivin 2. partisiippi genetiivissä)
korvaa aina että -lauseen
Verbityyppi 1
matkustaa - matkustanut - matkustaneen
Verbityyppi 2
syödä - syönyt - syöneen
Verbityyppi 3
ajatella – ajatellut - ajatelleen
Verbityyppi 4
pelata – pelannut - pelanneen
Verbityyppi 5
lukita – lukinnut - lukinneen
Verbityyppi 6
kylmetä - kylmennyt - kylmenneen

AIKAA ILMAISEVA LAUSEENVASTIKE 1 (KUN –LAUSEENVASTIKE)
(SAMAAN AIKAAN, SAMALLA KUN)
MUOTO:
kun -lauseen tekijä on genetiivissä (esim. minun)
kun -lauseen verbi on 2. infinitiivin inessiivissä + possessiivisuffiksi (esim. syödessäni )
jos infinitiivin lopussa on a, ä  e + ssa/ssä (ostaessa)
jos infinitiivin lopussa on e  i + ssa/ssä (lukiessa)
1. ja 2.persoona: voit jättää genetiivisubjektin pois
3.persoona: genetiivisubjekti on pakollinen
(Minun) syödessäni alkoi sataa vettä. = Kun minä söin, alkoi sataa vettä.
Sulje ovi lähtiessäsi! = Sulje ovi, kun sinä lähdet!
(Meidän) muuttaessamme maalle oli jo täysi kesä. = Kun me muutimme maalle, oli jo täysi kesä.
Hänen syödessään alkoi sataa lunta. = Kun hän söi, alkoi sataa lunta.
Isä oli hämmästynyt saadessaan kalan. = Isä oli hämmästynyt, kun hän (=isä) sai kalan.
Mikko tiskaa syödessään. = Mikko tiskaa, kun hän syö. (= Mikko tiskaa ja syö samaan aikaan.)

Isä oli hämmästynyt Mikon saadessa kalan. (Päälauseessa ja kun -lauseessa eri tekijä!) = Isä oli hämmästynyt, kun
Mikko sai kalan.
Mikko tiskaa hänen syödessään (Liisa syö). = Mikko tiskaa Liisan syödessä. = Mikko tiskaa, kun Liisa syö.

AIKAA ILMAISEVA LAUSEENVASTIKE 1 (KUN –LAUSEENVASTIKE)
MUODOSTUS (SAMAAN AIKAAN, SAMALLA, KUN)
Eri tekijä: Lauseenvastikkeen tekijä
ilmaistaan genetiivillä
Katselin televisiota Liisan laittaessa ruokaa.
Katselin televisiota, kun Liisa laittoi ruokaa.
Isän onkiessa Pekka seisoi vieressä.
Kun isä onki, Pekka seisoi vieressä.
Sama tekijä: Lauseenvastikkeen tekijä
ilmaistaan possessiivisuffiksilla.
Suuttuessaan hän näkee punaista.
Kun hän suuttuu, hän näkee punaista.

Ollessaan Pariisissa Leena oli hyvin onnellinen.
Kun Leena oli Pariisissa, hän oli hyvin onnellinen.
Avatessasi oven puhuin puhelimessa.
Kun avasit oven, puhuin puhelimessa.

Verbityyppi 1
matkustaa - matkustaessa
Verbityyppi 2
syödä - syödessä
Verbityyppi 3
ajatella – ajatellessa
Verbityyppi 4
pelata – pelatessa
Verbityyppi 5
lukita – lukitessa
Verbityyppi 6
kylmetä - kylmetessä

AIKAA ILMAISEVA LAUSEENVASTIKE 2 (KUN –LAUSEENVASTIKE)
(SEN JÄLKEEN KUN)
MUOTO:
Kun-lauseen subjekti genetiivissä
kun-lauseen verbi passiivin 1.partisiipin partitiivissa +
possessiivisuffiksi (syödä  syöty + ä + si)
1. ja 2.persoona: voit jättää genetiivisubjektin pois
3.persoona: genetiivisubjekti on pakollinen
Mene postiin lähdettyäsi kurssilta. = Mene postiin, kun olet lähtenyt kurssilta.
(= ensin sinä lähdet, sitten menet postiin)
Hän vei astiat keittiöön syötyään. = Hän vei astiat keittiöön, kun hän oli syönyt.
(= ensin hän syö, sitten hän vie astiat keittiöön)
Myytyään talon mies muutti kaupunkiin. = Kun hän (=mies) oli myynyt talon, mies muutti kaupunkiin.
(= ensin hän myi, sitten hän muutti)
Isän myytyä talon Kalle-setä muutti maalle. (Päälauseessa ja kun -lauseessa eri tekijä!) =
Kun isä oli myynyt talon, Kalle-setä muutti maalle.
(Minun) syötyäni Mikko vie astiat keittiöön. = Kun minä olen syönyt, Mikko vie astiat keittiöön.

AIKAA ILMAISEVA LAUSEENVASTIKE 2 (KUN –LAUSEENVASTIKE)
MUODOSTUS (SEN JÄLKEEN KUN)
Eri tekijä: Lauseenvastikkeen tekijä on
genetiivissä.
Karin aukaistua oven menimme sisään.
Kun Kari aukaisi oven, menimme
sisään.
Poliisin vangittua miehen hänet vietiin
poliisiasemalle.
Kun poliisi oli vanginnut miehen, hänet
vietiin poliisiasemalle.
Sama tekijä: Lauseenvastikkeen
tekijässä on possessiivisuffiksi.
Siivottuani huoneeni olin tyytyväinen.
Kun olin siivonnut huoneeni, olin
tyytyväinen.

Verbityyppi 1
matkustaa - matkustettua
Verbityyppi 2
syödä - syötyä
Verbityyppi 3
ajatella – ajateltua
Verbityyppi 4
pelata – pelattua
Verbityyppi 5
lukita – lukittua
Verbityyppi 6
kylmetä - kylmettyä

TARKOITUSTA ILMAISEVA LAUSEENVASTIKE (JOTTA
-LAUSEENVASTIKE, JOSKUS MYÖS ETTÄ)
MIKSI? MITÄ VARTEN?
Verbityyppi 1
MUOTO:
jotta-lauseen verbistä tulee 1.infinitiivin translatiivi + possessiivisuffiksi
(verbin infinitiivi + kse + possessiivisuffiksi  syödä + kse + ni )
genetiivisubjekti jää pois kaikissa persoonissa
Minä teen heti kotitehtävät voidakseni illalla katsella rauhassa elokuvia.
Minä teen heti kotitehtävät, jotta voin illalla katsella rauhassa elokuvia.

Hän matkustelee ympäri maailmaa nähdäkseen erilaisia kulttuureja.
Hän matkustelee ympäri maailmaa, jotta hän (voisi nähdä / näkisi /tulee
näkemään) näkee erilaisia kulttuureja.
Me emme elä syödäksemme vaan syömme elääksemme.
Me emme elä siksi, että syömme, vaan syömme siksi, että elämme.

Tämä on liian hyvää ollakseen totta.
Tämä on liian hyvää, jotta se voisi olla totta.
HUOM!
Muistaakseni
Käsittääkseni
Tietääkseni
Luullakseni
Ymmärtääkseni
HUOM!
EI VOI TEHDÄ PASSIIVILAUSEISTA EIKÄ NEGATIIVISISTA LAUSEISTA!
EI, JOS PÄÄLAUSEESSA JA SIVULAUSEEESSA ON 2 ERI SUBJEKTIA!

matkustaa - matkustaakseni
Verbityyppi 2
syödä - syödäkseni
Verbityyppi 3
ajatella – ajatellakseni
Verbityyppi 4
pelata – pelatakseni
Verbityyppi 5
lukita – lukitakseni
Verbityyppi 6
kylmetä - kylmetäkseni

TAPAA ILMAISEVA LAUSEENVASTIKE
MILLÄ TAVALLA? MITEN?
MUOTO:
sivulauseen verbin infinitiivi + a, ä  e + -n
(odottaen, juoden, kävellen)
verbin infinitiivi + e  i + -n (lukien, itkien)
HUOM! Molempien verbien tekijä on sama persoona
ja toiminta tapahtuu samaan aikaan
1. ilmaisee, mitä joku tekee samaan aikaan
Pekka istuu sohvalla juoden olutta. (istuu ja juo)
Tulin tänne kävellen. (tulin ja kävelin)
Tyttö katselee hymyillen televisiota. (katselee ja
hymyilee)
2. ilmaisee, millä tavalla tekeminen tapahtuu
Minä tulen kävellen sinun luo. (en tule bussilla)
Hän menee lentäen Ouluun. (ei mene junalla)

Verbityyppi 1
matkustaa - matkustaen
Verbityyppi 2
syödä - syöden
Verbityyppi 3
ajatella – ajatellen
Verbityyppi 4
pelata – pelaten
Verbityyppi 5
lukita – lukiten
Verbityyppi 6
kylmetä - kylmeten

PAKKOA ILMAISEVA LAUSEENVASTIKE (KORVAA TÄYTYY, PITÄÄ, ON
PAKKO – LAUSEEN)
MUOTO:
lauseenvastikkeessa on olla-verbi +
toinen verbi passiivin 1.partisiipissa.
Pojan on luettava kirja.
Pojan täytyy lukea kirja.
Meidän oli kirjoitettava viisi referaattia.
Meidän oli pakko kirjoittaa viisi
referaattia.
Teidän oli syötävä kattilallinen
makaronia.
Teidän piti syödä kattilallinen
makaronia.

Verbityyppi 1
matkustaa - matkustettava
Verbityyppi 2
syödä - syötävä
Verbityyppi 3
ajatella – ajateltava
Verbityyppi 4
pelata – pelattava
Verbityyppi 5
lukita – lukittava
Verbityyppi 6
paeta - paettava

SALLIMISTA ILMAISEVA LAUSEENVASTIKE (LIITTYY ANTAA, SALLIA TAI
KÄSKEÄ VERBIIN + 1.INF.)
HUOMAA: objekti on genetiivissä
Me olemme antaneet veden valua viisi minuuttia, mutta se ei ole vieläkään kylmää.
Minä käsken sinun mennä.
Pomo käski meidän tehdä työt valmiiksi ennen kotiin lähtöä.
Minä sallin (annan) hänen lähteä, vaikka kurssia oli vielä kaksi tuntia jäljellä.
Hän oli käskenyt lasten olla hiljaa.

FRAASIT (TAVALLISESTI PARTITIIVI TAI NOMINATIIVI + ”SITEN ETTÄ
ON”)
Tyttö katseli kuvaa pää kallellaan.
Tyttö katseli kuvaa sellaisessa asennossa, että hänen pää oli kallellaan.
Lissu soitti minulle mieli mustana.
Lissu soitti minulle sellaisessa mielentilassa, että hän oli todella surullinen.
Me kuuntelimme oppilasta suu auki.
Me olimme niin hämmästyneitä, että kuuntelimme oppilasta sillä tavalla, että meillä
oli suu auki.
Juan palasi Espanjasta tuliaisia mukanaan.
Juan palasi Espanjasta sillä tavalla että hänellä oli tuliaisia mukanaan.
Kirsti lenkkeili tukka tuulessa hulmuten.
Kirsti lenkkeili sillä tavalla, että hänen tukkansa hulmusi tuulessa.

