
Turku Dependency Treebank -järjestelmällä (TDT) annotoitujen korpusten morfosyntaktisen analyysin (msd) 
koodit selitettyinä. Vertailukohtana Lauseopin Arkiston (LA) murrekorpuksessa käytetty kieliopillinen annotaatio. Pohjana lista 

https://www.kielipankki.fi/tuki/korp-tdt/ (nähty viimeksi 10.4.2020). 
Morfologisessa analyysissa eri piirteet on erotettu pystyviivoilla. Yksittäiset piirteet ovat muotoa PIIRRE_Arvo.  

Koodi Merkitys (Korpin valikoissa 
näkyvä nimitys) 

Esimerkkejä  Vastineet LA-murrekorpuksessa ja tarpeen 
mukaan muita huomautuksia. Huomaa, että TDT 
käyttää isoja alkukirjaimia, LA ei.  

Sijamuodot 

CASE_Abe abessiivi virheittä, keskeytyksittä, 
hoitamatta 

LA: abe 

CASE_Abl ablatiivi jokaiselta, paalupaikalta LA: abl 

CASE_Acc akkusatiivi minut, sinut, hänet, meidät, 
teidät; heidät, kenet 

LA: acc; lisäksi objektina toimiva genetiivi ((ostin) 
hevosen) on genacc 

CASE_Ade adessiivi tällä, erätulilla LA: ade 

CASE_All allatiivi asutusalueille, itselleen LA: all 

CASE_Com komitatiivi perheineen, kaikkineen LA: com 

CASE_Dis distributiivi italialaisittain, toimialoittain LA: ei vastinetta. Muotoa pidetään yleensä 
johdoksena. 

CASE_Ela elatiivi kasveista, runsaasta LA: ela 

CASE_Ess essiivi kansanedustajana, edellisenä LA: ess 

CASE_Gen genetiivi maaliskuun; yhden, 
loppusilauksen 

LA: gen 

CASE_Ill illatiivi Pietariin, kokemaan LA: ill 

CASE_Ine inessiivi tomaattikastikkeessa, jossa LA: ine 

CASE_Ins instruktiivi poiketen, luottavaisin mielin LA: ins 

CASE_Nom nominatiivi radio, hahmottaminen, 
Nopola 

LA: ins 

https://www.kielipankki.fi/tuki/korp-tdt/


CASE_Par partitiivi nakkimakkaroita, 
tunnetuimpia 

LA: par 

CASE_Prl prolatiivi hengitysteitse, sähköpostitse LA: pro. Muotoa pidetään yleensä johdoksena. 

CASE_Tra translatiivi tarpeelliseksi, muniakseen LA: tra 

Liitepartikkelit. Liitepartikkeleita yhdistää piirre ”CLIT_”, jota seuraa joko ”Qst” (kysymyspartikkeli) tai ”Foc_” (muut liitepartikkelit). 

Liiteyhdistelmiä on merkitty eri korpuksissa hieman vaihdellen: osassa koodeja yhdistää merkki +, osassa piirteet ovat erikseen eikä 
koodijärjestys välttämättä vastaa liitteiden järjestystä. Alla ensin yksinkertaiset tapaukset, sitten muutama esimerkki yhdistelmistä.  
LA-annotaatio on TDT-järjestelmään verrattuna hyvin karkea ja ilmaisee kaikki liitepartikkeliyhdistelmät piirteellä "jono".  

CLIT_Foc_han -hAn olihan, kysymyshän LA:-han_pa_s 

CLIT_Foc_ka -kä eikä, ettekä LA: -kä 

CLIT_Foc_kaan -kAAn myöskään, oikeuskanslerikaan LA: -kin_kaan 

CLIT_Foc_kin -kin minäkin, ensinnäkin, 
voitaisiinkin 

LA: -kin_kaan 

CLIT_Foc_pa -pA miksipä, eipä, ajateltakoonpa 
 

CLiT_Foc_s -s mitäs, kuules LA:-han_pa_s 

CLIT_Qst -kO täytyykö, tutkijoistako LA: -ko 

CLIT_Foc_ka+Foc_han  -kä+hän eikähän LA: jono 

CLIT_Foc_ka|CLIT_Foc_han -kä+hän eikähän LA: jono 

CLIT_Foc_kin+Qst -kin+kO (esim. KLK Suomi) itsekinkö LA: jono 

CLIT_Foc_kin|CLIT_Qst -kO+kin (esim. Suomi24) itsekinkö LA: jono 

CLIT_Qst|CLIT_foc_kin -kin+kO (esim. Suomi24) minäkinkö LA: jono 

CLIT_Foc_pa+Foc_han -pA+hAn (esim. KLK Suomi) kysynpähän LA: jono 

CLIT_Qst+Foc_s -kO+s (esim. KLK Suomi) onkos, Juhanikos; onks LA: jono 

CLIT_Qst|CLIT_Foc_s -kO+s (esim Suomi24) onkos; onks LA: jono 



…    

Vertailuasteet. Koskee adjektiiveja, usein adverbeja, verbeistä partisiippeja.  

CMP_Comp komparatiivi hienompi, useammin LA: cmp 

CMP_Pos  positiivi hieno LA: ei merkitty 

CMP_Superl  superlatiivi hienoin LA: sup 

Johtimia. Johdinkoodit eivät osoita kaikkia kyseisen johtimen sisältäviä sanoja vaan sitä, että sanan analyysi on tuotettu johtamalla se 

toisesta. Tämä toinen sana on myös tyypillisesti perusmuotona. Johdetuksi merkityt sanat ovat siis sellaisia, joita ei todennäköisesti ole 
sanakirjassa, kun taas ilman johdinkoodia oleva sana on tyypillisesti vakiintunut johdos. 

DRV_Der_inen  -inen välisellä, hyväpuustoisella, 
Joroisten 

LA: ei vastinetta  

DRV_Der_ja  -jA Nobelkirjailija, levyttäjä LA: ei vastinetta  

DRV_Der_lainen  -lAinen turkulainen, 
tanssikoululaisten, 1970-
lukulainen 

LA: ei vastinetta 

DRV_Der_llinen  -llinen oleellinen, 
ohjausvaikutuksellinen, 
lapiollisen 

LA: ei vastinetta 

DRV_Der_minen  -minen ilmoittautuminen, 
hotelliyöpymiset 

LA: ei vastinetta 

DRV_Der_sti  -sti hikisesti, tehokkaammin, 
reiluimmin 

LA: lähivastine sti 

DRV_Der_tar  -tAr alppihiihtäjätär, Kanteletarta LA: ei vastinetta 

DRV_Der_tattaa  -tAttAA juotatti, soitattamalla LA: ei vastinetta 

DRV_Der_tatuttaa  -tAtUttAA käytätyttää, teetätyttämään LA: ei vastinetta 

DRV_Der_ton  -tOn aivoton , uskonnottomien LA: ei vastinetta 

DRV_Der_tse  -tse sähköpostitse, käymisteitse Sama kuin CASE_Prl. LA: pro  

DRV_Der_ttaa  -ttA- purettavia, siirryttäessä, 
ryhdyttäneen 

LA: ei vastinetta 



DRV_Der_ttain  -ttAin maakunnittain, 
bussilasteittain 

Sama kuin CASE_Dis; LA: ei vastinetta 

DRV_Der_u  -lU hermoilu, Amerikka-ottelussa, 
100-vuotisnäyttely 

LA: ei vastinetta 

DRV_Der_vs  -UUs  raamatullisuus, näyttävyyttä  LA: ei vastinetta 

Infinitiivit  

INF_Inf1  A-infinitiivi (1. infinitiivi) tehdä, inistä, saadakseen LA: inf1 

INF_Inf2  E-infinitiivi (2. infinitiivi) ollen, hyökätessä, pyrkiessään LA: inf2 

INF_Inf3  MA-infinitiivi (3. infinitiivi) löytämään, kiinnittämättä, 
tuomalla 

LA: inf3 

Modukset (tapaluokat) 

MOOD_Cond  konditionaali tietäisi, tiedettäisiin LA: cond 

MOOD_Eve  eventiivi tietäneisi Harvinainen; LA: ei vastinetta. 

MOOD_Imprt  imperatiivi tiedä, tietäkööt LA:impv 

MOOD_Ind  indikatiivi tietää, tiedetään LA: ind 

MOOD_Opt  optatiivi tietäös Harvinainen; LA: ei vastinetta 

MOOD_Pot  potentiaali tiennee, tiedettäneen LA: pot 

Kieltomuoto  

NEG_ConNeg  kielteisen liittomuodon 
pääverbi 

(emme) ole, (ei) voitane, (ei) 
korotettaisi 

LA: conneg 

Luku  

NUM_Pl  monikko (nominien ja verbin 
partisiippien) 

me, pietarsaarelaisia, 
odotettavissa 

LA: pl 

NUM_Sg  yksikkö (nominien ja verbin 
partisiippien) 

Vesa, kulttuuritorstain, 
myönnettävä 

LA: sg 

Partisiipit  



PCP_AgPcp  MA-partisiippi 
(agenttipartisiippi) 

rakentama LA: pcpag 

PCP_Pcp  Kieltopartisiippi rakentamaton LA: pcpneg 

PCP_PrfPrc  NUT- ja TU-partisiippi 
(perfektin partisiippi) 

rakentanut, rakennettu LA: pcp2 

PCP_PrsPrc  VA-partisiippi (preesensin 
partisiippi) 

rakentava, rakennettava LA: pcp1 

Possessiivisuffiksit (omistusliitteet)  

POSS_Px3  yksikön ja monikon 3. 
persoonan omistusliite 

koiransa, tehtyään LA: px3 

POSS_PxPl1  monikon 1. persoonan 
omistusliite 

koiriamme, tekevämme LA: px1pl 

POSS_PxPl2  monikon 2. persoonan 
omistusliite 

koirallenne, tehdessänne LA: px2pl 

POSS_PxSg1  yksikön 1. persoonan 
omistusliite 

koirastani, tekemilleni LA: px1sg 

POSS_PxSg2  yksikön 2. persoonan 
omistusliite 

koirasi, tekemääsi LA: px2sg 

Persoona. Piirre PRS on itsessään hyödyllinen, koska se erottaa finiittiverbit ei-finiittisistä. LA:ssa sama ominaisuus on 

lauseenjäsentehtävällä predikaatti (pred).  

PRS_Pe4  passiivin finiittimuodot ollaan, edistettäköön, 
uhrattiinkin 

LA: pass 

PRS_Pl1  monikon 1. persoona olemme, emme, katsokaamme LA: pl1 

PRS_Pl2  monikon 2. persoona  syötte, ilmoittakaa, ettekö LA: pl2 

PRS_Pl3  monikon 3. persoona  juoksevat, osallistuivat, eivät LA: pl3 

PRS_Sg1  yksikön 1. persoona sanon, saanen, saisinpa LA: sg1 

PRS_Sg2  yksikön 2. persoona kerrot, sammuit, postita LA: sg2 

PRS_Sg3  yksikön 3. persoona haluaa, maistuisi, lienee LA: sg3 



Sanaluokkien alakategoriat. LA:ssa sama informaatio välittyy useimmissa tapauksissa tarkemmasta sanaluokkajaosta.  

SUBCAT_Abbr  lyhenne esim., klo LA: ei vastinetta 

SUBCAT_Acro  akronyymi USA, SAK LA: ei vastinetta 

SUBCAT_CC  rinnastuskonjunktio ja, mutta, sekä Vastaa LA:n sanaluokkaa konjunktio:rinnastus- eli 
cnj:coord.  

SUBCAT_CS  alistuskonjunktio jos, että, ennenkuin Vastaa LA:n sanaluokkaa cnj:sub eli konjunktio: 
alistus- 

SUBCAT_Card  kardinaaliluku (perusluku) yksi, satoja, 
kolmisenkymmentä 

Vastaa LA:n sanaluokkaa numeraali: perusluku 

SUBCAT_Dem  demonstratiivipronomini se, nämä, noi Vastaa LA:n sanaluokkaa pronomini: 
demonstratiivi- 

SUBCAT_Indef  kvanttoripronomini eli 
indefiniittipronomi 

kaikki, kumpikin, molemmat Vastaa osittain LA:n sanaluokkaa pronomini: 
kvanttori- eli q. Nimityksistä: VISK § 740 .  

SUBCAT_Interr  interrogatiivipronomini kuka, missä, millaisiin Vastaa LA:n sanaluokkaa pronomini: 
interrogatiivi- eli pron:int 

SUBCAT_Neg  kieltosana ei, emme, ettei Vastaa LA:n sanaluokkaa kieltosana eli neg 

SUBCAT_Ord  järjestysluku kahdeksas, IV, 12:nnelta Vastaa LA:n sanaluokkaa numeraali: järjestysluku 
eli num:ord 

SUBCAT_Pers  persoonapronomini sinut, meille, he Vastaa useaa LA:n pronominiluokkaa 

SUBCAT_Pfx  prefiksi (etuliite) Suur-, Keski-, ei- LA: ei vastinetta 

SUBCAT_Po  postpositio alle, mukaan, kanssa Vastaa LA:n sanaluokkaa postpositio eli p:post 

SUBCAT_Pr  prepositio ennen, ilman, vaille Vastaa LA:n sanaluokkaa prepositio eli p:pre 

SUBCAT_Prop  erisnimi  Erkki, Brysseliin, Kesko Vastaa LA:n sanaluokkaa 
substantiivi:erisnimi(:henkilönnimi) eli n:prop, 
n:prop:pname 

SUBCAT_Qnt  kvanttoripronomini, 
kieltohakuinen 

kukaan, mitään, kenellekään Vastaa osittain LA:n sanaluokkaa pronomini: 
kvanttori- eli q 

SUBCAT_Real  Esiintyy desimaaleja 
sisältävissä numeraaleissa 

1,55 Ei käytössä kaikissa aineistoissa. LA: ei vastinetta 
(vrt. sanaluokka murtoluku). 

http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=740


 SUBCAT_Recipr  resiprookkipronomini toinen Vastaa LA:n sanaluokkaa 
pronomini/numeraali:"toinen" eli num:ord_pron. 
Myöskään TDT:n annotaatio ei erota varsinaisia 
resiprookkipronomineja.  

SUBCAT_Refl  refleksiivipronomini itse Vastaa LA:n sanaluokkaa pronomini: refleksiivi- 
eli pron:ref 

SUBCAT_Rel  relatiivipronomini joka, mikä Vastaa LA:n sanaluokkaa pronomini: relatiivi- eli 
pron:rel 

Tempukset (aikamuodot). Vain yksinkertaiset; liittotempukset koostuvat preesens- tai preteritimuotoisesta olla-verbistä 

(dependenssisude Aux) ja partisiippimuotoisesta verbistä, LA:ssa funktioiden pred1, pred2 ja pred3 yhdistelmistä.  

TENSE_Prs  preesens menen, muistuttaa, 
selvitetään 

LA: pres. 

TENSE_Prt  preteriti eli imperfekti maalasin, murehti, avattiin LA: pret 

Passiivi (verbin pääluokka) 

VOICE_Act  aktiivi laulan, lauloimme, laulamalla LA: Aktiivia ei ole merkitty 

VOICE_Pass  passiivi, sekä finiittinen että ei-
finiittinen 

lauletaan, laulettavaksi, 
käytetty 

LA: pass. Kumpikaan järjestelmä ei pyri 
erottamaan monikon 1. persoonan tehtävässä 
olevaa finiittistä passiivimuotoa. 

Muut koodit  

OTHER_UNK  tuntematon piirre --  Analysaattori ei tunnista piirrettä. Tapahtuu 
etenkin lyhenteiden ja kirjoitusvirheitä sisältävien 
sanojen kohdalla. LA: ei vastinetta 

Punct  välimerkki "," "." "?" jne. LA: samoin. Tavallisin Punct on tauon merkki ”/”. 
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