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Koodi Merkitys (Korpin valikoissa 
näkyvä nimitys) 

Selitys ja esimerkit  

-- muu Nähtävästi: ei pystytty tunnistamaan. 

acomp adjektiivikomplementti Adjektiivi predikatiiviadverbiaalina, kuten Tämä pitää saada jokavuotiseksi; usein myös tyyppi 
Ottelusta tulee rankka. Sen sijaan substantiivin muodostama predikatiiviadverbiaali, kuten 
Tämä on nähty joustotekijänä, on nommod. Predikatiiville taas ei ole dependenssisuhdetta, 
koska se on tässä mallissa lauseen pää (ROOT). 

adpos adpositio Adposition tyypillinen lauseenjäsentehtävä, esim. poliisin mukaan. Tässä mallissa adpositio on 
substantiivin dependentti, toisin kuin LA:ssa ja ISK:ssa, ja substantiivi (edellä poliisin) taas 
toisen sanan, yleensä verbin määrite, nommod. 

advcl adverbiaalinen lausemääre Adverbiaalilauseen eli adverbiaalina toimivan alisteisen lauseen pää (ROOT), siis yleensä 
finiittiverbi. 

advmod adverbimääre Adverbin muodostama adverbiaali. ISKin mukaisia adverbiaaleja (täydennyksiä ja määritteitä) 
on myös mm. nommod- ja amod-tyypeissä. 

appos appositio Appositio, esim. professori, Matti Tamminen, luennoi tänään; Romaanissa Putkinotko on 
mielenkiintoinen juoni. Sovellus epäselvä, sukunimet näyttävät olevan usein näitä. 

arg argumentti Ei käytössä.  

aux apuverbi Apuverbejä ovat täytyä, pitää, tarvita, joutua, voida, saattaa, taitaa, mahtaa, olla, aikoa. Olla 
on apuverbi liittomuodoissa, useimmat muut ovat modaalisia tai evidentiaalisia. Sen sijaan 
esim. kannattaa (tehdä jotain) ei ole aux, vaikka täytyä ja pitää ovat. Käytännössä apuverbiksi 
on analysoitu muitakin verbejä. 

auxpass passiivin apuverbi Verbi olla passiivin liittomuodoissa. Erotettu vastaavasta aktiivin liittomuotojen apuverbistä 
teknisistä, malliin liittyvistä syistä. 

cc rinnastuskonjunktio Ja, mutta, tai, vai, eli, mutta jne. 

https://www.kielipankki.fi/tuki/korp-tdt/
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http://scripta.kotus.fi/visk/


ccomp lausekomplementti Komplementtilause tai lausetäydennys (tarkemmin: tällaisen lauseen pää). Tyyppitapaus luulla- 
ja epäillä-verbeihin liittyvä että-lause tai alisteinen kysymyslause, myös referatiivirakenne: 
Luulisi että hän tulee, Luulisi hänen tulevan. 

comp komplementti Ei käytössä. 

compar  komparatiivi Vertailurakenteen standardi, siis kuin-sanan seuralainen tai esim. komparatiivimuotoisen sanan 
yhteydessä oleva partitiivilauseke: isompi kuin muut lapset, muita isompi. 

comparator vertailukonjunktio Pääasiassa kuin tai kuten kaikissa yhteyksissään. 

complm komplementoija Komplementtilauseen eli lausetäydennyksen konjunktio, siis tavallisesti että. 

conj  rinnastus Kahdesta tai useammasta rinnastetusta jäsenestä muut paitsi ensimmäinen, esim. Näin Mikon, 
Maijan ja Villen. Ensimmäisellä sanalla (Mikon) on dependenssisuhde johonkin lauseen 
muuhun sanaan, jälkimmäisillä tähän ensimmäiseen. 

cop kopula Verbi olla predikatiivilauseessa, kuten Tämä on kivaa, Se oli erehdys (joissa predikatiivi on 
lauseen pää). Predikatiivi on nominatiivissa, partitiivissa tai genetiivissä. 

csubj lausesubjekti Lausesubjekti, ts. subjektiksi katsottavan lauseen tai infiniittisen lausekkeen pää, esim. Hänen 
aikomuksenaan oli lähteä. 

csubj-cop kopulan lausesubjekti Lausesubjekti, mutta predikatiivilauseen, esim. olisi kiva lähteä, On hyvä, että uutta tekniikkaa 
sovelletaan vanhustenhuoltoonkin. Erotetaan muista lausesubjekteista mallin sisäisistä syistä. 

dep dependentti Yleisluonteinen dependentti, joka ei sovi muihin spesifimpiin dependenttityyppeihin. Haverinen 
(2012) luettelee joukon idiomaattisia rakenteita, joissa tämä on ratkaisu, esim. aika lailla, itse 
asiassa, alun perin, missä sattuu, niin ikään, niin kuin, lukuun ottamatta, itse kukin, joka ainoa, 
hitto vie. Suomi24-aineistossa tavallisimmat tapaukset ovat sen/jonkin verran, niin kuin, mitä 
tahansa, silloin tällöin. Dependentti on siis yhtymän määritemäisempi osa.  

det determineri Tarkenne, ts. substantiivin etumääritteenä toimiva pronomini: tämä sivu, niillä sivuilla 

dobj suora objekti Objekti, ts. verbin nominatiivissa, partitiivissa, akkusatiivissa tai genetiivissä oleva täydennys: 
Näin muut ~ ihmisiä ~ Maijan ~ sinut. 

ellipsis pääsanan ellipsi Ei käytössä (annotaatiossa ei käytetä tyhjiä elementtejä).  

gobj genetiiviobjekti (substantiivin) Lähinnä verbistä johdetun substantiivin objektitulkintainen genetiivimäärite, esim. omenien 
syöminen. 



gsubj genetiivisubjekti (substantiivin) Lähinnä verbistä johdetun substantiivin subjektitulkintainen genetiivimäärite, esim. omenien 
putoaminen puusta. Sen sijaan nesessiivirakenteen ja infiniittisten rakenteiden 
genetiivisubjektit ovat nominaalisubjekteja (nsubj), morfologiassa CASE_Gen. 

iccomp infiniittinen lausekomplementti  Infiniittinen täydennys, jonka subjekti ei samastu hallitsevaan verbiin. Sovellusala epäselvä, 
mutta tavallinen todettu esimerkki on tyyppiä Nyt kannattaa lähteä. Vrt. xcomp. 

infmod infiniittinen lausemääre Substantiivia määrittävä infinitiivi (infinitiivirakenteen pää), esim. lupa mennä kotiin. 

intj interjektio Sekä sanaluokka että dependenssisuhde. Interjektiot (tässä tarkoitetaan myös sellaisia 
partikkeleita kuin no ja joo) liittyvät lauseeseen löyhästi. 

mark merkitsin Lähinnä adverbiaalikonjunktiot. Haverisen lista: että (yleensä kuitenkin cmplm), jotta, koska, 
kun, kunnes, jos, vaikka, kuin (yleensä kuitenkin comparator); ennenkuin, jahka, mikäli, ym. 

mod määre Ei käytössä. 

name monisanainen nimi Sovellusala epäselvä, mutta Haverisen mukaan ainakin tavallisen henkilön- tai paikannimen 
(Katri Haverinen, New York) ensimmäinen jäsen on name ja toinen rakenteen edussana (ts. saa 
subjektin, objektin jne. roolin). Nimien tulkinta aineistoissa on oma asiansa. 

neg kieltosana Ei ja älä kaikkine muotoineen. Sen sijaan ettei-tyyppiset sulaumat tulkitaan konjunktioiksi, ei 
kieltosanoiksi; niiden lemma on tyyppiä "ettäei", sanaluokka kuitenkin verbi. 

nn yhdyssubstantiivimääre Erikseen kirjoitettu yhdyssanan alkuosa tai nimikemäärite, esim. professori Matti Tamminen, 
mansikka jogurttia. 

nommod nominaalimääre Verbiä tai nominia määrittävä substantiivi (-lausekkeen edussana) joka ei ole objekti. Usein 
adverbiaalitäydennys, esim. pääsee kurssille. Sijataivutteinen substantiivi tai adposition 
täydennys. Näillä on paljon käyttöä; kuitenkin erikseen nommod-own. 

nommod-own nominaalimääre: omistaja Omistuslauseen adessiivimuotoinen omistajajäsen: Minulla on kissa. 

nsubj nominaalisubjekti Muun kuin kopulan NP-subjekti, myös e-subjekti ja nesessiivirakenteen ja eräiden 
infiniittirakenteiden genetiivisubjekti. Voi siis olla nominatiivissa, partitiivissa, genetiivissä ja 
akkusatiivissakin (omistuslauseessa, sekä toisin kuin ISKissä myös ilmaustyypissä pakotti minut 
lukemaan). 

nsubj-cop kopulan nominaalisubjekti Erotetaan nsubj:sta mallin sisäisistä syistä. 

num numeraalimääre Numeraali on ilmeisesti aina substantiivilausekkeessa substantiivin numeraalimäärite, myös 
ilmaustyypissä vuonna 2017. 

number numeroilmaus Moniosaisen numeroilmauksen (esim. 2–5) muut kuin viimeinen osa. 



 parataxis parataksi Ilman rinnastuskonjunktiota (esim. kaksoispisteellä) tehdyn rinnastuksen jälkimmäinen jäsen, 
parenteettinen ilmaus tai suora esitys kuten Lakimies: ei ekstrahyvitystä. Käytännössä 
monenlaisia tapauksia. 

partmod partisiippimääre Partisiippi määritteenä. Ilmeisin tapaus substantiivin määrite: ehdotetut toimenpiteet. 

poss genetiivimääre Substantiivin genetiivimuotoinen etumäärite (joka ei ole gsubj tai gobj): onnettomuuden syy. 

preconj prekonjunktio Ensimmäinen osa parikonjunktiossa, esim. sekä – että, joko – tai; Haverinen listaa myös mm. 
seuraavat: milloin – milloin, mitä – sitä, niin – kuin, paitsi – myös. 

prt fraasipartikkeli Verbiin idiomaattisessa merkityksessä liittyvä partikkeli, esim. ottaa kiinni, käydä ilmi, mennä 
läpi. Haverisen dokumentissa on näitä 2 sivun lista. 

punct välimerkki Välimerkki. 

quantmod kvanttorimääre Tarkoittaa lähinnä kvanttorin määritteitä: adverbeja jotka ilmaisevat esim. likimäärää 
numeraalin yhteydessä: ainakin, vähintään, lähes, noin, runsaat, yli jne. 

rcmod relatiivilausemääre Relatiivilause(en pää): ne, joilla oli varaa.  

rel relatiivisana Relatiivilausetta aloittavan lausekkeen pää, esim. ne joilla oli varaa. Tavallisesti 
relatiivipronomini, mutta koska relatiivipronomini voi olla määritekin, relatiivisanaksi tulee 
esim. tapauksessa jonka auto hajosi substantiivi auto. TDT ei siis ilmaise relatiivipronominin 
omaa lauseenjäsentehtävää. 

ROOT pää Sana joka edustaa koko lausetta tai lauseen veroista ilmausta, ts. sen pää eli edussana. 
Virkkeen pää on yleensä verbi (finiittiverbi tai apuverbillisissä tapauksissa pääverbi: Minä sain 
koiran, olen saanut koiran, voisin saada koiran), mutta predikatiivilauseissa nomini (Minä olen 
niin iloinen). Verbittömissä ilmauksissa kuten usein otsikoissa riippuu tapauksesta. 

subj subjekti Ei käytössä. 

voc vokatiivi Puhutteluilmaus, siis usein nimi: Pekka, tule tänne. 

xcomp avoin lausekomplementti Infiniittinen täydennys, jonka subjekti samastuu hallitsevaan verbiin, esim. Minä haluaisin 
lähteä. Ei kuitenkaan apuverbin kanssa oleva infinitiivi. 

xsubj ulkoinen subjekti Ei käytössä.  

xsubj-cop kopulan ulkoinen subjekti Ei käytössä.  


