Verbien rektioita

Kielioppi 2

Haluaisin mennä nukkumaan
Verbi + verbi + verbi

Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat?
-Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti, mutta
seuraavien verbien muoto määräytyy edellisen verbin mukaan.
Esimerkkejä suomen kielestä:
Haluan lähteä kotiin.
Aion oppia puhumaan suomea sujuvasti.
-Mikä muoto tulee verbin jälkeen?

-Se täytyy opetella©.

Verbejä, joiden jälkeen tulee perusmuoto.
HALUTA
AIKOA
JAKSAA

Hän halusi matkustaa Helsinkiin.
Minä aion valmistua ensi vuonna.
En jaksa lähteä mihinkään.

Verbejä, joiden jälkeen tulee “-MAAN-muoto” (3.infinitiivi)
MENNÄ
TOTTUA
OPPIA

Mene nukkumaan!
Olen tottunut pitämään suuni kiinni kokouksissa.
Sinähän olet oppinut puhumaan suomea.

Verbejä, joiden jälkeen ei voi tulla verbiä, vaan “MINEN-muoto”ØO
PITÄÄ
HARRASTAA

Minä pidän hiihtämisestä.
Kaikki ystäväni harrastavat lukemista.

Verbejä, joiden jälkeen tulee että-lause
EHDOTTAA

TIETÄÄ

Hän ehdotti, että menisimme naimisiin ensi kesänä.
Tiesitkö sinä, että huomenna kaupat ovat kiinni.

Seuraavilla sivuilla on enemmän esimerkkeja
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Verbien rektioita

Kielioppi 2

Esimerkkejä suomen kielen verbi + verbi -rakenteista
(=verbien rektioita)
Verbejä, joiden jälkeen tulee perusmuoto
AIKOA
AJATELLA
ALKAA
HALUTA
JAKSAA
JOUTUA
KANNATTAA
LUVATA
MUISTAA
OSATA
PITÄÄ
PELOTTAA

PÄÄTTÄÄ
SAATTAA
TAHTOA
TAITAA

TYKÄTÄ
TÄYTYÄ
UNOHTAA
USKALTAA
VIITSIÄ
VOIDA
YRITTÄÄ

Minä aion valmistua ensi vuonna.
Me ajattelimme lähteä matkalle.
Hän alkaa opiskella kiinaa.
Hän halusi matkustaa Helsinkiin.
En jaksa lähteä mihinkään.
Joudun tekemään tentin uudestaan.
Sinun kannattaisi opiskella ahkerammin.
Lupaatko rakastaa minua ikuisesti?
Muista käydä kaupassa!
Osaatko soittaa kitaraa?
Teidän pitäisi tehdä enemmän töitä.
Minua pelottaa nukkua pimeässä.
Päätin aloittaa uuden elämän.
Tuo mies saattaa olla Suomen seuraava presidentti.
Minä tahtoisin auttaa ihmisiä.
Pekka taitaa olla rakastunut.
Hän tykkää laittaa ruokaa.
Minun täytyy mennä kotiin.
Älä unohda käydä kaupassa!
Uskallatko ottaa hämähäkin käteen?
Viitsisitkö auttaa minua vähän?
Voisitko olla hiljaa?
Minä yritän lähettää tämän kirjeen tänään.

Verbejä, joiden jälkeen tulee “-MAAN-muoto” (3. infinitiivi)
AUTTAA
HOUKUTELLA
INNOSTUA
JÄÄDÄ

JÄTTÄÄ
KESKITTYÄ
KUTSUA

KYETÄ
LÄHTEÄ
MENNÄ
NEUVOA
ONNISTUA
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Hän auttoi minua leipomaan karjalanpiirakoita.
He houkuttelivat meidät lähtemään viikonlopuksi risteilylle.
Nuoret innostuivat tanssimaan koko yön yökerhossa.
Voidaanko jäädä istumaan tänne hetkeksi?
Hän jätti minut itkemään yksin ja lähti baariin.
Keskityimme tekemään susheja.
Kutsuin kaverit meille syömään.
En kyennyt nousemaan aamulla sängystä, koska olin väsynyt.
Lähdetkö juhlimaan?
Mene nukkumaan!
Hän neuvoi minua olemaan ahkera.
Onnistuin saamaan vitosen tentistä.

Verhien rektioita
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OPETELLA
OPPIA
PAKOTTAA
PYRKIÄ
PYSTYÄ
PYSÄHTYÄ
PYYTÄÄ
PÄÄSTÄ
RUVETA
RYHTYÄ
SAAPUA
SATTUA
SUOSTUA
TOTTUA
VALMISTAUTUA
VÄSYÄ

Lapset opettelivat ajamaan pyörällä.
Sinähän olet oppinut puhumaan suomea.
Äiti pakotti minut opiskelemaan ranskaa.
Me pyrimme Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan.
Pystymmekö joustamaan?
Välillä on hyvä pysähtyä miettimään.
Me pyysimme häntä laulamaan juhlissa.
Pääsin opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon.
Hän rupeaa opiskelemaan kiinaa.
Nyt ryhdytään tekemään töitä!
Tunnettu professori saapui Jyväskylään pitämään luentoa.
Hän sattuu olemaan hyvä ystäväni.
Hän suostui lähtemään meidän kanssa saunaan.
Olen tottunut pitämään suuni kiinni kokouksissa.
Me valmistaudumme juoksemaan maratonin.
Minä väsyin olemaan aina oikeassa.

Verbejä, joiden jälkeen tulee “-MASTA-muoto” (3. infinitiivi)

ESTÄÄ
KIELTÄÄ
LAKATA
LUOPUA
VAROA
VAROITTAA
VÄLTTÄÄ

Poliisi esti rattijuoppoa ajamasta autoa.
Opettaja kielsi opiskelijoita lunttaamasta.
Lakkaa häiritsemästä minua!
Minä luovuin yrittämästä.
Varokaa ylittämästä katua päin punaista.
Poliisi varoitti meitä ylittämästä katua päin punaista.
Hän yrittää välttää osallistumasta kokoukseen.

Verbejä, joiden jälkeen ei voi tulla verbiä, vaan “MINEN-muoto”
partitiivissa.
ALOITTAA
HARRASTAA
INHOTA
JATKAA
LOPETTAA
NAUTTIA
PITÄÄ
RAKASTAA
VIHATA
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Hän aloitti pianon soittamisen 35-vuotiaana.
Kaikki ystäväni harrastavat lukemista.
Inhoan valehtelemista.
Hän jatkoi suomen kielen opiskelemista.
Hän lopetti pianon soittamisen 36-vuotiaana.
Nautin uimisesta kesällä.
Minä pidän hiihtämisestä.
Minä rakastan luistelemista.
Vihaan siivoamista!
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Verbien rektioita

Verbejä, joiden jälkeen tulee että-lause
EHDOTTAA
LUULLA
MYÖNTÄÄ
TIETÄÄ
TOIVOA
USKOA

Hän ehdotti, että menisimme naimisiin ensi kesänä.
Minä luulin, että tänään on keskiviikko, mutta onkin torstai.
Myönnän, että olin väärässä.
Tiesitkö sinä, että huomenna kaupat ovat kiinni.
Toivon, että ystäväni tulisivat Jyväskylään vierailulle.
Uskotko, että toiveeni toteutuu?

Kun opit uuden verbin, opettele myös,
miten verbi käyttäytyy (= verbin rektio).
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Mistä voit tietää, mikä muoto tulee verbin tai adjektiivin tai postposition kanssa?
-

-

-

-

ehkä tiedät vastauksen
tai ehkä kuulet oikean vastauksen
voit myös kysyä suomalaiselta kaverilta
voit myös opetella rektioita tai tarkistaa asian esim. kirjasta
Jönsson-Korhola ja White :Tarkista tästä suomen sanojen rektioita
-

Tehtävä 1:
Mikä muoto näiden verbien ja adjektiivien jälkeen?
perusmuoto (opiskella) vai 3. infinitiivi (opiskelemaan, opiskelemasta)

1. En koskaan muista

maitoa.

2. Olen huono

asioita.
kahvia?

3. Lähdetäänkö

kielioppia.

4. En jaksa enää
5. Lakkaa

tänä talvena.

6. Minä opin
7. Minä osaan

(uida),

8. mutta en osaa
(uida).

9. Minä haluaisin mennä

viime kesänä.

10. Poikani oppi
11.Voitko
12.Pystytkö

(auttaa)?
minua vähän?

13. Milloin lakkaa
14. Olen melko hyvä
15. Haluaisin

uusia asioita.
Lappiin.

16. Haluaisin opetella
17. Olen kyllästynyt

muita ihmisiä.

18. Haluaisin välttyä
kanssa.

(joutua) riitoihin naapureiden

19.Voitko lähteä mun kanssa
20. Nyt on aika

Tehtävä 2.
Mikä sijamuoto näiden verbien ja adjektiivien jälkeen?
1. Mä tykkään
2. Mä olen kiinnostunut
3. Mä olen kyllästynyt
4. Haluaisin tutustua
5. Minä epäilen

mies)

(rikos).

6. Etsin
7. Olen ihastunut baarin

baarimikko)!

8. Minä jään loppuelämäkseni

9. Tämä elokuva on kielletty alle
10.En halua luopua
11. Olen pettynyt
12.

(huono arvosana).
ärsyttää.

13. Oletko tottunut Jyväskylän
14.Unelmoin
15. Oletko tyytyväinen

Kanarian saarille.
kurssi)?

16.

väsyttää talvella.

17. Olen ylpeä

(uusi auto).

