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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustat ja tavoitteet

Tutkimusaihe kimposi saksan menneen aikamuodon epäselvyydestä. Saksassa jonkin-

laisena nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että imperfekti on kirjallisen kielen menneen ajan 

tempus, ja perfekti puhekielen menneen ajan tempus. Jako on kuitenkin kaikkea muuta 

kuin yksioikoinen. Perfekti on vallannut alaa niin, että usein se on lähes ainoa menneen 

ajan käytetty aikamuoto, ja se on myös kirjallisuudessa yleistynyt huomattavasti imper-

fektiin nähden.

Saksaa opiskeltaessa perfekti opetetaan ennen imperfektiä, ja imperfekti jää

usein maininnanomaiseksi ”varatempukseksi”, joka on ”kuitenkin hyvä tietää, vaikkei sitä

juuri käytetä”. Näin on saksan kielen opetuksessa Suomen kouluissa ja lukioissa. Muistan

yllättyneeni opiskellessani saksaa koulussa, kun pitkällisen perfektin harjoittelun jälkeen 

imperfekti vielä ”yllättäen ilmaantui jostain”. Imperfektin ja perfektin määrittely on 

löyhää, ja usein kiinni kieliopin kirjoittajasta tai kielitieteilijästä itsestään. Joskus saksaa 

ensikielenään puhuvilla imperfektin osaaminen on vain passiivista osaamista, ennem-

minkin imperfektin ”tunnistamista”. Imperfektiä käytetään puheessa tai vapaassa kirjoi-

tetussa kielessä lähinnä apuverbien ja joidenkin erityisen frekventtien verbien osalta.

     Tutkin kandidaatintutkielmassani niin ikään saksalaisen yliopiston suomen 

kielen opiskelijoiden tuotosta käännöksissä ja myös vapaassa tekstituotoksessa syntak-

tisesti nicht-negaation fokuksen ja inversiosanajärjestyksen suhteen. Myös kandidaatin-

tutkielmassani oli transferenssin näkökulma. Gradututkimuksessa varsinaisia oikeita tai 

vääriä vastauksia, tarkemmin sanottuna aikamuotovalintoja perfektin ja imperfektin 

välillä, ei juuri ole. Työskennellessäni kandidaatintutkielmani parissa huomasin joissain 

käännöslauseissa, että suomeen käännettäessä menneen aikamuodon valinta sai joskus 

aikaan toiminnan tai tapahtuman tahattoman katkeamisen tai tahattoman jatkumisen. 

Tämä aspektuaalisuus jää graduni käännöstehtävässä kääntäjän itsensä tulkittavaksi ja 

valittavaksi, koska käännettävänä oli ”paljaita” päälauseita ilman kontekstia. Pysyykö siis
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saksan imperfekti imperfektinä ja perfekti perfektinä? Kun aikamuoto vaihtuu, vaihtuuko 

se erityisesti jossain tunnistettavassa kohdassa tai esimerkiksi sellaisten verbien osalla, 

jotka ovat luonteeltaan samankaltaisia? Miten muu kieliaines, esimerkiksi adverbiaalit, 

ohjaavat tempusmuutosta?

     Tässä tutkimuksessa oletuksenani on, että saksan kirjalliselle kerronnalle 

tyypillinen morfologinen imperfekti pysyy imperfektinä, mutta perfektin muutos suomen 

imperfektiksi on mahdollinen, ja ehkä odotuksenmukainenkin, koska suomen kielen 

opetuksessa painotetaan, että saksan perfektin vastine suomessa on ”usein” imperfekti. 

Lauseet on jaettu neljään kategoriaan, jotka ovat käännöslausetehtävässä satunnaisessa 

järjestyksessä. Nämä neljä lähtökohtaista kategoriaa ovat lähdekielen transitiiviset imper-

fektiiviset verbit, transitiiviset perfektiiviset verbit, intransitiiviset imperfektiiviset verbit 

ja intransitiiviset perfektiiviset verbit. Olen valinnut tämän verbikeskeisen lähestymistavan

ja jaon (transitiivinen/intransitiivinen ja imperfektiivinen/perfektiivinen) siitä syystä, että 

se kuvaa mielestäni hyvin lauseissa realisoituvaa tapahtumaa tai toimintaa eri näkö-

kulmista. Saksan kieliopissa Aktionsart jaetaan tyypillisesti ensiksi imperfektiiviseen ja 

perfektiiviseen tyyppiin, ja vasta tämän jaon jälkeen aletaan käsitellä muita Aktionsartin ja

aspektin piirteitä.

     Tutkimuksessa kiinnitän huomiota myös siihen, miten eri ikäiset ja eri suku-

puoliset käyttävät menneitä tempuksia. Regionaalisena erona saksan kielessä nähdään, 

että mitä etelämmäs kielialueella mennään (ylisaksan murrealue), sitä vähemmän imper-

fektiä esiintyy ja käytetään perfektin ollessa (lähes) ainoa käytetty menneen ajan muoto. 

Toisaalta mitä pohjoisemmas mennään (keski- ja alasaksan -murrealueet)1, sitä enemmän 

imperfektiä voi esiintyä. Pohdin tutkimuksessani myös tätä murrepiirrettä, sen näkyvyyttä

tai näkymättömyyttä.

     Tutkimuksessa etenen kontrastiivisen perinteen mukaisesti esittämällä ensin

suomen ja saksan kielten tempusten sekä Aktionsartin ja aspektin ilmaisemisen keinoja ja 

niiden taustoja. Analyysissa tarkastelen näiden systeemien yhtäläisyyksiä ja eroja avara-

1

Saksan kielen murrealueiden suomenkielisissä nimityksissä on jonkin verran hajontaa. Käytän 
termejä alasaksa (Niederdeutsch), keskisaksa (Mitteldeutsch) ja ylisaksa (Oberdeutsch) kuten 
Hakkarainen, Kohvakka, Kärnä, Päivänsalo (1994: 63-69). 
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katseisesti verbin ja transferenssin näkökulmista.

     Saksan kieliopin perinteessä imperfektiivisyyttä kutsutaan usein dura-

tiivisuudeksi ja imperfektiä preteritiksi (Helbig & Buscha 2001: 26, 62-67). Tässä tutki-

muksessa käytän suoraviivaisesti termejä imperfektiivinen ja imperfekti. Laskemissani 

prosenttiarvoissa olen käyttänyt pyöristystä seuraavaan täyteen prosenttilukuun (1%). 

Viittaan Isoon suomen kielioppiin ISK § ja Duden Grammatikiin DUDEN §. 

     Merkitsen ne teoriakappaleiden kohdat, joissa olen itse suomentanut 

saksan- tai muunkielistä kieliainesta (suom.) eli suomennettuna. Jos en mainitse tätä 

lyhennettä, suomenkielinen vastine on aineistosta itsestään sellaisenaan lainattua eli myös 

suomenkielinen variantti on lainatussa kieliaineksessa. Yksittäisten sanojen ja tai sana-

liittojen kohdalla en mainitse asiaa.  

1.2 Aiempi tutkimus

                                                                                                                                       

Käsittelen tämän luvun aluksi lyhyesti (määritelmänomaisesti), termejä tempus, 

Aktionsart ja aspekti siitä syystä, että tutkielman etenemistä olisi helpompi seurata. 

Termejä määriteltyäni käsittelen kolmea pro gradu -tutkimusta.

Iso suomen kielioppi määrittelee tempukset deiktisiksi kategorioiksi, jotka 

osoittavat, missä suhteessa puheena olevan tilanteen ajankohta on puhetilanteen ajan-

kohtaan (ISK § 111). Aspekti puolestaan on laajasisältöinen ja moniselitteinen käsite, 

jossa lauseen rakenteen eri tasoilla ilmenevät tilanteet ilmaisevat tilanteiden kestoa (ISK 

§ 1498). Aktionsartilla eli teonlaadulla tarkoitetaan verbilekseemien aspektiominaisuuksia

(ISK § 1500) – suurimmassa määrin jakoa verbilekseemin imperfektiivisyyteen ja perfek-

tiivisyyteen. Käsitteitä aspekti ja Aktionsart ei ole aina helppo erottaa toisistaan; tämä 

asia tulee ilmi tutkielmani edetessä varsinkin luvuissa 3.7 ja 4.6.

Saksankielisestä kirjallisuudesta ammentaen: Tempus merkitään finiitti-

verbiin, jolloin verbi tuo ilmi lauseen ajallisen suhteen toimintaan nähden. Muut leksi-

kaaliset elementit määrittelevät merkityn finiittiverbin lisäksi ajallisia suhteita. Duden 

Grammatikissa (2005) kerrotaan, että teoksessa vältetään tietoisesti käyttämästä termiä 

aspekti, vaikka imperfektiivisestä ja perfektiivisestä aspektista kielitieteessä usein puhu-
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taankin. Duden pitää Aktionsartia yleiskäsitteenä, jonka alle se niputtaa pääjaon, imper-

fektiivisyyden ja perfektiivisyyden, lisäksi teelisyyden ja perspektiivisyyden. (DUDEN § 

1832 - § 1833.) 

Perspektiivisyydellä tarkoitetaan sellaista suhtautumista kyseessä olevaan 

tilanteeseen, jossa lausuman kokija ilmaisee, mistä näkökulmasta hän tilaa, tapahtumaa 

tai toimintaa kokee2 (DUDEN § 569). Aktionsart siis suhteuttaa verbin ilmaiseman 

sisällön ajankuluun, ja se vaikuttaa saksan kieliopissa perfektin apuverbin valintaan.3 

Liikeverbit saavat yleensä imperfektiivisissä lauseissa apuverbin haben (habeo) ja perfek-

tiiviset apuverbin sein (olla). (Helbig & Buscha 2001: 65.)

Näitä peruskäsitteitä alustavasti selvitettyäni alan nyt esitellä erityisesti 

kolmea pro gradu -tutkielmaa, joihin olen perehtynyt omaa tutkimustani varten. Tutki-

mukset ovat keskenään jokseenkin erilaisia, mutta ne ovat kaikki olleet oman työni 

kannalta antoisia.

     Elisa Nykänen (2016) tutki suomen kielen imperfektin ja perfektin valintaa 

kyselylomakkeella suomi vieraana kielenä -opiskelijoiden keskuudessa. Nykäsen tutki-

muksessa suomi vieraana kielenä -informantteja oli 50 ja verrokkiryhmässä, joka koostui 

natiiveista suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoista, 25. Nykäsen tutkimuksessa 

vastaajat myös perustelivat aikamuotovalintaansa, jota omassa tutkimuksessani en pyydä,

varsinkaan siitä syystä, että vaikka tutkimukseni fokus voikin olla informanteille läpi-

näkyvä (pelkkiä imperfekti- ja perfektilauseita), en ole eksplisiittisesti halunnut panna 

esille tutkimuskysymystä, vaan mieluummin antanut vastaajan kääntää lauseet jäämättä 

miettimään sitä, mitä tehtävässä tutkitaan. Nykäsen pro gradu -tutkimuksen aikamuodon 

selittäminen on sinänsä hedelmällistä, ja se on auttanut aineistoni analysoimisessa 

suuresti.

2 Esim. – Als Friederike nach Hause kam, stand Hans auf. 
– (suom.) Kun Friederike tuli kotiin, Hans nousi vuoteesta. 

 – Als Friederike nach Hause kam, war Hans am Aufstehen. 
– (suom.) Kun Friederike tuli kotiin, Hans oli nousemassa vuoteesta. 

3 Esim. – Sie hat früher sehr viel getantzt. 
– (suom.) Hän on tanssinut (tanssi) ennen hyvin paljon. 
– Sie ist durch den Saal getanzt.   
– (suom.) Hän on tanssinut (tanssi) salin läpi. 
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     Nykäsen tutkimuksessa informanteilla ei ollut yhtenäistä ensikieltä. Jenni 

Valmu (2007) puolestaan tutki menneen ajan tempuksen semantiikkaa unkarinkielisillä 

informanteilla. Myös Valmu toteutti tutkimuksen kyselylomakkeella, jossa vastaajista 25 

oli ensimmäisen vuosikurssin ja 17 neljännen vuosikurssin opiskelijaa. Verrokkiryhmänä 

Valmulla oli 25 ensikielistä yliopisto-opiskelijaa. Valmun opiskelijainformantit olivat 

samalla tavoin homogeeninen ryhmä kuin tutkimani saksalaiset yliopisto-opiskelijat – 

heidän osaamis- ja koulutustaustansa olivat aika lailla samat. Valmu ulotti tutkimukseensa

koko menneen ajan tempussysteemin, kun omassa tutkimuksessani fokus on imper-

fektissä ja perfektissä. Valmun tutkimuksessa kiehtovaa on myös se, kuinka hän kont-

rastoi sukukielten systeemejä, varsinkin kun unkarissa mennyt aikamuoto on hyvin eri-

lainen kuin suomessa.   

     Ciro Imperato (2002) tutki menneen ajan tempuksen kääntämistä italiasta 

suomeen aspektin vaikeuden näkökulmasta. Hänen aineistonsa poikkeaa omastani 

huomattavasti – hän tutki kirjallisuuden kääntämistä. Aineiston erilaisuudesta huolimatta 

juuri Imperaton tutkimus antoi monella tapaa eniten perspektiiviä omaan tutkimukseeni.

     Imperaton tutkimuksen fokuksessa olivat kaikki italian menneet aika-

muodot: imperfetto (imperfekti), perfetto composto (yhdistetty perfekti) sekä kirjal-

lisuudelle tyypillinen perfetto semplice (yksinkertainen perfekti), jota puhutussa kielessä 

ei tunnusmerkittömästi käytetä. Vaikka italia onkin romaaninen kieli, vertailu germaa-

niseen kieleen on hedelmällistä joidenkin samankaltaisuuksien ja joidenkin erojen sekä 

universaalien menneen ajan tempusten nykytendenssien suhteen. (Tendensseistä 

enemmän luvussa 4.7.) Saksassa kerronnalle tyypillinen aikamuoto on imperfekti, joka 

puheelle on harvinainen; saksasta yksinkertainen perfekti puuttuu. Italian perfetto 

composto on verrattavissa ranskan passé composéhen ja perfetto semplice passé 

simpleen, jolla on ranskassa sama kirjakielen menneen ajan tempuksen funktio. 

     Imperato problematisoi tutkimukseni kannalta erityisen hedelmällisesti 

aspektia ja Aktionsartia, näiden epäselvää eroa. Imperaton teorian lähdemateriaali on 

antanut runsain mitoin oman tutkimukseni teoriaan. 
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1.3 Tutkimuksen toteutus, aineisto ja informantit

                                                                                                                                  

Tässä luvussa pyrin ensiksi antamaan kuvan suomen kielen opetuksesta Saksan yliopis-

toissa. Kerron sitten aineistostani, ja informanteistani – informanteista etenkin lyhyiden 

taulukoiden muodossa kattavan yleiskuvan luomiseksi. 

Suomen kieltä voi opiskella yli kahdeksassakymmenessä yliopistossa miltei 

kolmessakymmenessä maassa Suomen ulkopuolella. Opetushallituksen listauksen 

mukaan Saksassa suomea voi opiskella viidessätoista yliopistossa eri laajuuksissa. 

Suomen opetuksella on Saksassa ja saksankielisessä Euroopassa pitkät perinteet, ja 

Saksassa on kaksi suomen kielen professuuria, Kölnissä ja Greifswaldissa. Greifswaldissa

ja Kölnissä opiskeltava oppiaine on fennistiikka, fennougristiikkaa opiskellaan Göttin-

genissä, Hampurissa ja Münchenissä – fennougristiikkaa opetetaan niin ikään Itävallassa, 

Wienissä. Suomen kielen oppiainetta tarjoavat myös Berliinin Humboldt-yliopiston 

Nordeuropa-Institut sekä Mainzin yliopisto. Yliopistojen kielikeskuksissa suomea 

tarjotaan kursseina muun muassa Bielefeldissä, Dresdenissä, Düsseldorfissa, Erlang-

enissa, Frankfurt an der Oderissa, Münsterissä, Nürnbergissä ja Paderbornissa. Lisäksi 

suomen kielen kurssiopetusta järjestetään lukuisissa työväen- ja kansanopistoissa ympäri 

saksankielistä Eurooppaa. (Lähde: Opetushallitus; Suomen suurlähetystö Berliinissä.)

     Tutkimus on toteutettu 2020 kesälukukauden aikana Berliinin, Hampurin, 

Kölnin ja Münchenin suomen kielen neloskurssin opiskelijoilla. Pyysin opiskelijoita 

tekemään käännöslausetehtävän, jossa oli yhteensä kuusitoista prototyyppistä pää-

lausetta. Lauseet käännettiin saksasta suomeen. Alunalkaen tarkoituksenani oli tutkia 

yksinomaan Berliinin Humboldt-yliopiston suomen kielen opiskelijoiden käännöksiä, 

mutta täydensin niukaksi jäänyttä aineistoa kolmesta muusta yliopistosta. Teetin kyselyn 

Berliinin Humboldt-yliopiston Nordeuropa-Institutissa doc-tiedostona, muissa yli-

opistoissa Google Sheets -tehtävälinkin avulla. Suomen kielen lehtorit kussakin yli-

opistossa avustivat tehtävän jakamisessa opiskelijoille.   

Käännöstehtävässä esiintyi jonkin verran tyhjää, joka on vapaalle kysely-

lomakkeelle tyypillistä. Karsin tyhjäksi jääneet kohdat pois siten, että jokainen käännetty 
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lause oli analyysissa mukana. Tyhjäksi jätetyt kohdat eivät olleet tietyissä kohdissa tai 

muutoin siten, että niistä voisi tehdä johtopäätöksiä aineiston tulkinnassa.

     Tutkimuksen toisen ryhmän informantit, Suomessa asuvat saksaa ensi-

kielenään puhuvat, tavoitin Facebook-ryhmästä Saksalaiset suomessa/Deutsche in 

Finnland. Tämän ryhmän informantit tekivät saman käännöslausetehtävän kuin yliopisto-

opiskelijat niin ikään Google Sheets -tehtävälinkin kautta. Tämä ryhmä vastasi lisäksi 

kolmeen kysymykseen, joihin yliopisto-opiskelijoiden ryhmä ei vastannut: Kuinka kauan 

informantti on asunut Suomessa, kuinka hän on oppinut tai opiskellut suomea, ja millä 

alueella saksankielistä Eurooppaa hän on varttunut. Jälkimmäisen kysymyksen tarkoitus 

on havainnoida, voiko ylisaksan murrealueen (etelä) imperfektikato vaikuttaa käännös-

lauseisiin transferenssin suhteen verrattuna ala- ja keskisaksan alueilla (pohjoinen) 

varttuneisiin.                                                                                                                    

Tutkimuksen informantit koostuvat kahdesta ryhmästä. Ensinnä saksaa 

äidinkielenään puhuvista suomen kielen yliopisto-opiskelijoista Berliinistä, Hampurista, 

Kölnistä ja Münchenistä – toisekseen Suomessa asuvista saksaa ensikielenään puhuvista 

informanteista. Yliopisto-opiskelijoiden ryhmä on homogeeninen: kaikki informantit ovat

suomen neloskurssin opiskelijoita. Menneitä aikamuotoja opiskellaan suomen kakkos-

kurssilla, joten koko tempussysteemi on neloskurssille tultaessa käynyt tutuksi.

     Toinen informanttiryhmä, Suomessa asuvat saksaa ensikielenään puhuvat, 

on heterogeeninen. Informantit ovat taustaltaan hyvin eri ikäisiä, he ovat opiskelleet tai 

oppineet suomen kieltä hyvin eri tavoilla, heidän kielitaitonsa on keskenään verrattuna 

eritasoista, ja he ovat oppineet tai opiskelleet suomea hyvin erilaisista syistä. He ovat  

myös asuneet Suomessa eripituisia aikoja. Yliopisto-opiskelijainformantteja on 17, 

Suomessa asuvia saksaa ensikielenään puhuvia 46.

     Tutkimuksen informanttien vertailukelpoisuusvaatimuksena oli saksa ensi-

kielenä. Tutkimuksessa informanteiksi hyväksyin myös sellaiset kaksikieliseksi itsensä 

määrittelevät informantit, joiden toinen ensikieli ei ollut suomi. Tässä oletuksena on se, 

että kaksikielinen informantti kääntäisi saksankielisen lauseen lähtökohtana saksa eikä 

toinen ilmoittamansa ensikieli. Yliopisto-opiskelijoiden joukossa muunensikielisiä oli 

kolme, Suomessa asuvien saksalaisten joukossa oli kuusi kaksikielistä, jotka ilmoittivat 

7



suomen toiseksi ensikielekseen. Olen sulkenut nämä yhdeksän informanttia ulos tutki-

muksesta. Muina ensikielinä yksi yliopisto-opiskelija ilmoitti ensikielekseen englannin, 

kaksi ranskan. Hyväksytyt kaksikieliset ilmoittivat ensikielikseen saksan rinnalla kroaatin,

venäjän, unkarin, bulgarian ja vietnamin.

Esitän alla informantit numeroiden valossa:

Taulukko 1. Yliopisto-opiskelijat.

Yliopisto Lukumäärä Prosentti
Berliini 6 35%
Hampuri 2 12%
Köln 4 24%
München 5 30%
Yhteensä 17 100%

Taulukko 2. Yliopisto-opiskelijat, sukupuoli.

Yliopisto
Sukupuoli (lkm) Prosentti
mies nainen muu mies nainen muu

Berliini 1 5 0 17% 83% 0% 
Hampuri 1 1 0 50% 50% 0%
Köln 1 3 0 25% 75% 0%
München 1 4 0 20% 80% 0%
Yhteensä 4 13 0 24% 76% 0%

Taulukko 3. Yliopisto-opiskelijat, ikä.

Yliopisto Ikä (lkm) Keskiarvoikä

17-20 21-25 26-30 30-35 36-40 41-45 46- 
Berliini 1         1        1        1        1 1 33,5
Hampuri 1         1 21
Köln 2         2 19,75
München            5 23,6
Yhteensä 4         9        1        1        1 1 24,45
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Taulukko 4. Saksaa ensikielenään puhuvat Suomessa asuvat, ikä.

17-20 21-25 26-30 30-35 36-40 41-45 46- Yhteensä
Lukumäärä 1        2        6        14       7        7        9 46
Prosentti 2%    4%     13%    30%   15%   15%   20% 100%
Kekiarvoikä: 38,39

Taulukko 5. Saksaa ensikielenään puhuvat Suomessa asuvat, sukupuoli.

mies nainen muu Yhteensä
Lukumäärä 7 39 0 46
Prosentti 15% 85% 0% 100%

Taulukko 6. Ylisaksan ja keski- ja alasaksan alueilla varttuneet.

Ylisaksan alueella varttuneita Keski-ja alasaksan alueilla 
varttuneita

Lukumäärä 12 34
Prosentti 26% 74%

Kaikista informanteista yliopisto-opiskelijoiden osuus on 27%, Suomessa asuvia saksaa 

ensikielenään puhuvia informantteja on 73%. Kaikkien informanttien keski-ikä on 31,67 

vuotta. Sukupuolijakauma kaikkien vastanneiden kesken on 17% miehiä ja 83% naisia.

2 TEOREETTISET JA METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT

                                                                                              

2.1 Kontrastiivinen analyysi ja kontrastiivinen metodi

                                                                                                                    

Kontrastiivisella kielentutkimuksella tarkoitetaan kielten vastakohtia ja erilaisuuksia 

hahmottavaa tutkimusta. Kontrastiivinen kielioppi on siis osa laajempaa kontrastiivista 

kielentutkimusta vertailevaa analyysia: kahden kielen grammaattisia struktuureja vertai-

levaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on paljastaa niiden erot (ahtaampi tulkinta) tai 

yhtäläisyydet ja erot (laajempi tulkinta konfrontatiivikielioppi). (Chesterman 1998: 1; 

Tarvainen 1985: 11.)

     Chesterman (1998: 1,6) tiivistää kontrastiivista analyysia (contrastive 

funtional analysis) samankaltaisuuden, vastineiden, transfrenssin (tai interferenssin) 
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”peruspilareihin” ja empiirisesti tutkittavissa oleviin tutkimuskohteisiin seuraavasti: Mitkä

vastineet vastaavat toisiaan siirryttäessä kielestä toiseen? Mitkä eivät? Miten niitä 

voidaan tutkia?  Transferenssin käsite kontrastiivisessa tutkimuksessa on erityisesti 

tyypillinen kieltenopettamisen helpottamiseen tähtäävässä tutkimuksessa. (Chesterman 

1998: 42; Häkkinen 1987: 10-11.)

     Kontrastiivista tutkimusta pidettiin pitkään vain langue-tason ilmionä; 

myöhemmin tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että tutkimus käsittää sekä languen että 

parolen. Langueen keskittynyt tutkimus on systemaattista, projektiivista tutkimusta, 

paroleen keskittynyt taas on sidottu teksteihin. (Krzeszowski 1990: 25.) Tämän tutki-

elman metodi edustaa juuri parolen eri- ja samankaltaisuuksien transferenssiin liittyvää 

vertailua. Parolella tässä tilanteessa tarkoitan aineiston käännöslauseita.

     Ensimmäisenä systemaattisesti kontrastiivista kielentutkimusta harjoit-

taneena (nimenomaan vertailevaa kieliopintutkimusta harjoittaneena kielitieteilijänä) 

pidetään Baudoin de Cortenauta, joka vertaili slaavilaisten kielten kielioppeja 1800-1900 

-lukujen taitteessa. Sittemmin Prahan koulukunta jatkoi tätä perinnettä 1920-1930 

-luvuilla. Varsinaiseksi kontrastiivisen lingvistiikan syntyhetkeksi katsotaan kuitenkin 

1950-luvun alku, jolloin Yhdysvalloissa syntyi kielenopetuksen sivutuotteena peda-

gogisesti suuntautunut perinteinen kontrastiivinen analyysi. (Häkkinen 1987: 10-13.)

     Kontrastiivinen analyysi tarkoittaa siis kahden tai useamman kielen saman-

laisuuksien ja erilaisuuksien kuvaamista yleisesti sekä vieraan kielen oppimisen yhtey-

dessä. Riippuu tehtävän luonteesta, mitä kontrastiivinen analyysi haluaa selvittää: Se voi 

selvittää yksinkertaisesti kielten eroja, samankaltaisuuksia ja erityispiirteitä, kuten jo 

mainittu – tutkimuksessani kontrastiivinen analyysini lähestyy teoriaa suomi vieraana 

kielenä -näkökulmasta. Kontrastiivinen analyysi pyrkii ennustamaan ja selvittämään 

vieraan kielen oppimisen vaikeuksia, suurilta osin siis ensikielen siirtovaikutusta. 

Kontrastiivinen tutkimus ei kuitenkaan muodosta tarkkaa yhtenäistä teoriaa tai koulu-

kuntaa, vaan ennemmin tutkimusnäkökulman, joka on käytettävissä useiden eri teori-

oiden piirissä. (Mts. 13-15, 21.) Siirtovaikutuksesta enemmän seuraavassa alaluvussa.

     CFA-metodin (Contrastive Functional Analysis Methodology) eli kontras-

tiivisen metodin perinteinen eteneminen tutkimuksessa on Chestermanin (1998: 52) 
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mukaan seuraava:

(1) 1. Aineiston keruu 
2. Vertailtavien kielten ja aineiston kuvaus 
3. Aineiston mahdolliset täydennykset 
4. Eriäväisyyksien ja yhtäläisyyksien erittely.

Krzeszowski (1990: 35) esittää CFA-metodin kolmiportaisena:

(2) 1. Kuvaus 
2. Vastakkainasettelu 
3. Vertailu.  

     Tutkimukseni eteneminen noudattaa tätä perinteistä metodia. Aineiston 

täydennyksenä tutkimuksessani oli informanttien hankkiminen useammasta kuin yhdestä 

yliopistosta.

2.2 Transferenssi

                                                                                                                          

Transferenssi tai interferenssi ovat hyvin keskeisiä käsitteitä niin kielen oppimisessa kuin 

kontrastiivisessa lingvistiikassakin. Transferenssi käsitteenä syntyi kielenoppimiseen, kun 

pohdittiin ensikielen ja toisen kielen välistä suhdetta. Transferenssi eli siirtovaikutus 

edusti 1900-luvun puolivälissä behavioristista ajattelutapaa, jolla pyrittiin selittämään 

kielenoppimista. Pääoletus oli, että ensikielen käytön yhteydessä kielenoppijaan vakiin-

tuneet reaktiot tulisivat esiin myös toista kieltä käytettäessä, jos ärsykkeet ovat samat. 

Tämä ajattelutapa kumottiin 1960-luvulla keskeisen oppimisteorian paikalta: ajatus käyt-

täytymisen muotojen siirrettävyydestä kielestä toiseen todettiin vääräksi. Tapa, jolla 

transferenssia käsiteltiin oli behaviorismin aikaan pinnallinen, ja monet kielen syvätason 

ilmiöt (esimerkiksi prosessointi) jäivät huomiotta. (Sajavaara 1999: 80.)

     1980- ja 1990 -luvuilla käsitettä transferenssi alettiin käyttää melko yleisesti

kuvaamaan erilaisia kielten vaikutuksia toisiinsa nähden. Enää ei kysytty, onko transfe-

renssia vai ei. Alettiin tarkastella sitä, millaisissa oloissa ja miten sitä esiintyy, ja millaisista
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ilmiöistä siinä on kysymys. Siirtovaikutusta tutkittaessa kontrastiivisesta näkökulmasta 

on hyvä pitää mielessä, millaisia ilmiöitä ylipäänsä on mielekästä asettaa rinnakkain. 

(mp.)

     Lienee mahdotonta väistää tilanteita, joissa vierasta kieltä käytettäessä 

puhujan oma ensikieli ei tulisi ilmi esimerkiksi jossain sanastollisessa tai kielioppi-

rakennetta koskevassa valinnassa. Käsitteellä intereferenssi tarkoitetaan nimenomaan 

kielteistä siirtovaikutusta. Siitä onko tarpeen nähdä siirtovaikutus kielteisenä asiana, voi 

olla montaa mieltä. Onhan tietysti tilanteita, joissa vieraan kielen lausuman prosessointi 

oman ensikielen pohjalta tuottaa oikeanlaisen lausuman juuri transferenssin takia. 

Käsitteellä interferenssi on kielteinen kaiku, joka juontaa tutkimusalan 

historiasta. Tutkimuksessani haluan välttää interferenssi-termin sellaisia merkityksiä 

kuten ”yhteentörmäys”, ”häiriö” tai ”haitta”. Haluan ennemmin ajatella kuten Paulasto, 

Kolehmainen, Kumpulainen, Meriläinen, Riionheimo (2014: 411-421) esittävät, että 

puhujan ensikieli ja puhujan muut hallitsemat kielet luovat yhteisen resurssijoukon, jota 

puhuja kommunikoidessaan luovasti käyttää hyväkseen. Interferenssi suomenkielisenä 

terminä on lyhennetty muoto englannin negative transfer -käsitteestä, jonka vastakohta 

on positive transfer eli tilanne, jossa siirtovaikutus näkyy myönteisenä, kun ensikielen ja 

kohdekielen systeemit ovat samat. Tällainen behavioristinen ajattelutapa johtaisi kärjis-

tettynä siihen, että lopulta vain ensikielestä sukukieleen (tai muuhun samansysteemiseen 

kieleen) siirtyvä tuotos voisi olla transferiltaan myönteistä, kaiken muun ollessa ensi-

kielestä johtuvaa kielteistä transferenssia eli interferenssiä. Jos siis ensikielen ja vieraan 

kielen systeemit poikkeavat toisistaan, ensikieli vaikeuttaisi tämän vieraan kielen oppi-

mista. Nykyään kieltenvälinen vaikutus nähdään yleensä myönteisenä ja oppimisessa 

edesauttavana asiana, jota käsite interferenssi ei järin hyvin kuvaa. 

Paulasto ym. (2014: 422-425) esittävät lisäksi, että painopiste näyttää 

siirtyneen virheiden etsimisestä sellaisiin piirteisiin kuten sujuvuus, ja virheet katsotaan 

ennemmin kuin ensikielen interferenssiksi, positiviisiksi merkeiksi hypoteesien testaa-

misesta. Käännöstieteessä puhutaan negatiivissävytteistä interferenssi-termiä mieluummin

(lähdekielen) läpinäkymisestä, siitä että lähdetekstin vaikutuksesta kohdetekstiin jää 

jälkiä, jotka eivät kohdekielen konventioihin kuulu. 
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     Tässä tutkimuksessa, jossa päämääräni ei ole kartoittaa virheitä, transfe-

renssin käsite nousee haasteelliseksi. Prototyyppisia lauseita käännettäessä ilman 

kontekstia transferenssiksi voi tulkita sen, että aikamuoto ei vaihdu lähde- ja kohdekielen

välillä. Tämä tuottaa yhtälailla ”oikean” käännöksen kuin muuttunut aikamuoto, jossa 

aikamuodon muuttaminen tuottaa lauseeseen kääntäjän tulkitseman ajallisen aspektin 

tekemättä käännöksestä yhtään sen ”väärempää”. 

     Transferenssin käsite on vaikea määritellä siksi, että sitä voi nähdä sielläkin,

missä sitä ei välttämättä ole, vaan se nimenomaan pitää tulkita transferenssiksi. Esimerkki

tällaisesta tulkinnasta on Pastuhhovan (2005: 10-11) tutkimus venäjänkielisten 

ylioppilaiden interferenssistä virossa:

(3) 6 . По дороге в университет я наш ла толсты й кош елёк.
(suom.) Mennessäni yliopistolle löysin paksun lompakon.) 
А: Ülikooli minnes, ma leidsin paksu rahakoti. 
B: Ülikooli minnes, leidsin ma paksu rahakotti. 
C: Ülikooli minnes, mina leidsin paksu rahakotti. 
D: Teel ülikooli ma leidsin paksu rahakoti. 
E: Teel ülikooli ma leidsin paks rahakott. 

Pastuhhova katsoo siis interferenssisiksi (ja käyttää nimenomaan tätä nimitystä transfe-

renssin asemesta) tulokielessä kaikki variantit, jotka on tehty venäjänkielisen sana-

järjestyksen mukaan, vaikka viron järjestys on aika lailla vapaa. 

3 SUOMEN KIELEN MENNEEN TEMPUKSET
JA AKTIONSART                                                                                                         

3.1 Suomen kielen tempukset ja Aktionsart yleisesti

Aloitan tällä luvulla tempuksen ja Aktionsartin käsittelyn. Näkökulmani on tässä pää-

luvussa suomen kieli, ja muutan näkökulman saksan kieleen tämän pääluvun jälkeen. 

Vaikka kuvaankin näiden kahden kielen systeemejä omina kokonaisuuksinaan, vertailen 

kieliä ja kielentutkimusta tulevissa teoriakappaleissa (ja kautta koko tutkielman) limittäin.

Käsittelen tässä kappaleessa myös preesensin ja pluskvamperfektin funktioita siitä syystä,
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että suomennostehtävän tuotoksissa näitä kahta tempusta esiintyy odotuksenvastaisesti. 

Suomen imperfektiä, perfektiä ja Aktionsartia käsittelen tarkemmin tämän pääluvun ala-

luvuissa.                                                                                                                           

Suomessa on neljä tempusta: kaksi yksinkertaista tempusta, preesens ja 

imperfekti sekä liittomuotoiset perfekti ja pluskvamperfekti (Hakulinen & Karlsson 1979:

246). Saksassa samoin ainoat ”puhtaat” tai ”yksinkertaiset” tempukset ovat preesens ja 

imperfekti (DUDEN § 596).

P = Puhehetki
P T = Tapahtumahetki

 V V = Viittaushetki
T

----------------------------------------> PREESENS

   V P
   T
----------------------------------------> IMPERFEKTI

P
   T V
----------------------------------------> PERFEKTI

               P
V

   T
----------------------------------------> PLUSKVAMPERFEKTI 

(Kuvio 1. Suomen aikamuodot. Hakulinen & Karlsson 1979: 246.)

Esittelen seuraavassa tutkimukseni aineistossa odotuksenvastaisesti esiin-

tyvien tempusten, preesensin ja pluskvamperfektin, funktioita. Suomen morfologisesti 

tunnukseton preesens ilmaisee ilman muuta kontekstia menemätöntä aikaa. Perus-

merkityksessään preesensissä puhehetki, viittaushetki ja tapahtuma-aika ovat siis saman-

aikaiset. Preesensin ilmaiseman tapahtuman voi linkittää esimerkiksi adverbiaalein juuri 

puhehetken aikaiseksi (Arto juoksee juuri toiseen puhelimeen), tulevaksi (Tulen pian) tai

menneeksi (Nuori mies törmää vastaantulevaan autoon. Kolme kuoli.) Preesensillä 

voidaan ilmaista myös geneerisiä ja habituaalisia (yleispäteviä) merkityksiä (Kaksi plus 
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kaksi on neljä.) (ISK § 1527.)  Preesensillä ilmaistaan referoinnissa pysyvää tilaa ja 

yleispätevää totuutta (Isä sanoi, että jos maailmassa aina nöyristelee, niin jokainen 

luulee kynnysmatoksi ja pyyhkii jalkansa), ja sitä käytetään myös suorassa esityksessä 

(ISK § 1472).

Suomen pluskvamperfektin ilmaisema tilanne puolestaan on puhehetkeen 

nähden mennyt, ja tilannetta tarkastellaan puhehetkeä aiemmasta, mutta tapahtuma-ajan 

jälkeisestä viittaushetkestä käsin (Ystäväni lähti kun oli pakannut) (ISK § 1540). 

Keskeistä on, että pluskvamperfektillä voi esittää menneiden tilanteiden järjestystä ajal-

lisesti: yllä esimerkissä ystävän lähteminen tapahtui menneessä sen jälkeen, kun ystävä oli

pakannut (menneessä). Sen lisäksi, että pluskvamperfektillä voidaan siis ilmaista merki-

tyksiä, jotka sijoittuvat ennen sitä, mikä ilmaistaan imperfektillä, sillä voidaan ilmaista 

myös jälkivaikutusta (Luistelu oli Lauran mielestä tasan ainoa todella naisellinen 

urheilulaji (– –) hänen sisällään oli itse asiassa aina asunut henkäyksen kevyt jää-

prinsessa.) Pluskvamperfekti on imperfektin temporaalinen pari, kun ilmaistaan 

”menneen mennyttä”. Lauseissa Äiti lähti kun puhelu tuli ja Äiti lähti kun puhelu oli 

tullut ajallisena erona on, että imperfektilauseessa äiti voi lähteä puhelun tullessa tai sen 

jälkeen, mutta jäljemmässä lauseessa, jossa on ensin imperfekti ja sitten pluskvam-

perfekti, äiti lähtee vasta puhelun tultua. (ISK § 1541.) Suomen imperfekti ja pluskvam-

perfekti siis esiintyvät usein yhdessä erilaisina yhdistelminä. Pluskvamperfektillä, kuten 

preesensilläkin, on myös muita funktioita esimerkiksi referoinnissa. Nämä muut funktiot 

eivät liity tutkimukseeni, jossa aineistoni perustuu prototyyppisiin lauseisiin.

Käsittelen Aktionsartia sekä suomen että saksan näkökulmista tarkemmin 

omissa alaluvuissaan. Tutkielmani vaivattoman seuraamisen takia lyhyt johdanto tähän 

aihepiiriin on kuitenkin tarpeen sekä tässä luvussa että saksan kielen osalta luvussa 4.1.

Aktionsart-käsitettä käytetään suomalaisessa kielentutkimuksessa verrattain

vähän. Useammin esiintyvät käsitteet aspekti, aspektuaalisuus tai aspektuaaliset ilmiöt. 

Aspektuaalisuus on hyvin laaja käsite. Lauseen aspekti, joka on tutkimukseni ydintä, on 

näkökulma lauseen rajattuuteteen (imperfektiivinen aspekti) ja rajaamattomuuteen 

(perfektiivinen aspekti). (ISK § 1498.)
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(4) Rakastan lastani.
Kirjoitimme yhteisartikkelin.

Imperfektiivisessä lauseessa Rakastan lastani ei ilmaista teelisyyttä (pääte-

pisteellisyyttä), resultatiivisuutta tai punktuaalisuutta. Rakastaminen on lauseessa 

jatkuvaa, rajaamatonta toimintaa, jonka yhteydessä jotain muuta voi tapahtua. Jäljempi 

lause on perfektiivinen. Yhteisartikkelin kirjoittaminen on alkanut ja päättynyt. Toiminta 

on teelistä ja resultatiivista. Toiminta ei enää jatku. (mp.)

Suomen aspekti on kieliopillistunutta siinä mielessä, että imperfektiivisyyttä

ja perfektiivisyyttä ilmaistaan objektisijassa. Muutoin muu kieliaines, adverbiaalit ja 

konteksti, määrittelevät lauseen aspektuaalisuutta. Saksassa objektisijalla4 ei ilmaista 

rajattuutta, vaan lähtökohtana on verbille määritelty lähtökohtainen Aktionsart, jota 

määrittävät lauseessa kontekstuaaliset kieliainekset ja esimerkiksi artikkelit (Helbig & 

Buscha 2001: 62-65).

(5) Matti tuntee asian.
Matti tuntee asiaa.

Ylemmässä lauseessa objektin akkusatiivimuotoisuus osoittaa, että lauseessa ilmaistaan 

objektin koko tarkoite. Alemmassa lauseessa partitiiviobjekti ulottuu vain osaan objektin 

tarkoitetta. Lauseessa Matti tuntee asian on siis perfektiivinen aspekti, lauseessa Matti 

tuntee asiaa aspekti on imperfektiivinen. (Leino 1991: 173.) 

Aspektiterminologian suhteen on syytä korostaa, että kielten aspekti-

systeemit eroavat toisistaan, ja eri kielten tutkimuksissa ja kieliopeissa tätä terminologiaa 

käytetään epäyhtenäisesti. Lisäksi aspektuaalisuuteen liittyvillä termeillä voi olla eri 

kielten tutkimuksissa eri merkityksiä. Aktionsartilla viitataan (lähinnä) verbilekseemien 

aspektuaalisiin ominaisuuksiin. (ISK § 1500.)

4 Saksassa on suoran akkusatiiviobjektin lisäksi datiivi-, genetiivi ja prepositio-objekti.
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3.2 Imperfekti

Imperfekti on toinen suomen yksinkertaisista aikamuodoista, ja se muodostetaan i- tai si-

tunnuksella (Nuutinen 1992: 118). Imperfekti kertoo tietystä ajankohdasta, joka sijoittuu 

menneisyyteen, ja se on näin ollen definiittinen: toiminta on päättynyt ennen puhehetkeä 

(ISK § 1530). 

     Imperfektin käytön fokus on kertomisessa ja raportoinnissa (Hakulinen 

& Karlsson 1979: 249). Imperfektiä käytetään narratiivisissa tekstilajeissa ja kun 

kuvataan toiminta- tai tapahtumasarjaa, jolle on tyypillistä ajallinen peräkkäisyys ja 

päättyminen puhehetkeä ennen (ISK § 1531). Imperfekti kuljettaa tarinan juonta, mutta 

se ei ole yksinomaan tekstille tyypillinen menneen ajan tempus, vaan sillä on yhtä lailla 

suuri funktio myös päivittäisessä puhekielessä mennyttä aikaa referoitaessa (Alho & 

Kauppinen 2008: 96).

     Prototyyppisessä imperfektin käytössä tekeminen on puhujan kannalta 

menneen hetken tai ajankohdan aikainen:

(6) Pari viikkoa sitten kävin lääkärissä. 
(Penttilä 1963: 474.)

(7) Kati vilkaisi minua ja levitin käsiäni. – –   
Vaimo tarttui vieruskaveriaan tukasta repien tätä ulos baarituolilta – – .
(ISK § 1531).

     Imperfektissä olevassa kerronnassa kielenkäyttäjä asettuu menneen 

tilanteen silminnäkijäksi, johonkin spesifiin menneeseen hetkeen. Tietynaikaisuutta 

ilmaistaan temporaaliadverbiaalein, esimerkiksi eilen, silloin, vuonna 1809. Leksikaalis-

deiktiset täydennykset ovat yleisiä spesifin ajanjakson tai ajankohdan ilmaisemiseksi. 

(ISK § 1538.) Sellaisissa lauseissa, joista temporaaliadverbiaali puuttuu, mutta joissa on 

imperfektimuotoinen verbi, ajallisuuden tulkintaan vaikuttaa muu tekstikonteksti 

(Hakulinen & Karlsson 1979: 249).

     Prototyyppisellä imperfektillä voidaan ilmaista puhehetken kannalta 
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menneiden tilanteiden lisäksi sellaista toimintaa, joka on alkanut aiemmin, mutta joka 

puhehetken kannalta vielä jatkuu. Tunnusmerkkistä tällaisille lauseille on esimerkiksi 

partikkeli jo:

(8) – – hänen ihonsa oli jo nuorena ryppyinen ja täynnä rokonarpia – –.         
(ISK § 1531.)

3.3 Perfekti

                                                                                                                   

Perfekti on liittomuotoinen (ei yksinkertainen) tempus, joka muodostetaan olla-

apuverbin preesensistä ja partisiipin perfektistä (Nuutinen 1992: 131). Perfektillä on 

kolme funktiota: Se kuvaa toimintaa, joka on 

(9) 1. nykyhetkeä tai toistaiseksi menemätöntä hetkeä ennen 
Näytelmän on ohjannut – – Elmo Nüganen.                                                
                                                                                                                   
2. yleispätevää (geneeristä), ja joka sijoittuu mitä tahansa hetkeä ennen, ja 
joka voi ilmaista jatkuvuutta
Tanttinen on aina herättänyt ympärillään kohinaa.

3. tulevaisuudessa
Kun olen syönyt, teen läksyt. (Penttilä 1963: 474, 615; ISK § 1534 - 
§ 1537; Nykänen 2016: 17-18.)

     Perfekti ei viittaa deiktisesti tarkkaan määräajankohtaan kuten imperfekti, 

vaan ilmaisee yleensä puhehetken kannalta aikaisempaa tekemistä, joka on nykyhetken 

kannalta tavalla tai toisella relevantti (Hakulinen & Karlsson 1969: 248). Perfekti on siis 

osittain menneen, osittain menemättömän ajan tempus (ISK § 1534).

3.4 Imperfektin ja perfektin valinta

Imperfekti ilmaisee menneen hetken aikaista ja perfekti nykyhetkeä varhaisempaa tapah-

tumaa (Itkonen 1997: 81). Imperfektin ja perfektin valinta ei kuitenkaan ole yksi-

selitteinen, vaan ei-ensikielisen voi usein olla hankalaa erottaa imperfektin ja perfektin 
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funktioita (Valmu 2007: 21).

     Imperfektin viittaaminen spesifiin ajankohtaan edellyttää, että toiminta 

on subjektiivisesti tuttu tai tietty, ja temporaalisen kehyksen luo spesifi ajankohta 

itsessään (Larjavaara 1990: 213; Valmu 2007: 22). Perfektillä temporaalista kehystä ei 

ole, tai kehys on avonainen tai määrittelemätön, ja toiminta voi edelleen jatkua. Imper-

fekti olisi siis dynaamisen (t. punktuaalisen) toiminnan tempus, perfekti staattisen 

(Lauranto 2007).

     Eroa voi hahmottaa temporaaliadverbiaalien kautta. Imperfektin adver-

biaalit ovat pääsääntöisesti johonkin ajankohtaan tai ajanjaksoon liittyviä ”tarkkoja” 

määreitä, esimerkiksi eilen, viime vuonna, viikko sitten, kello 6. Perfektin adverbiaalit 

ovat epämääräisempiä, ”vähemmän tarkkoja”, esimerkiksi tähän asti, sitten tiistain, 

toistaiseksi, jo, tähän mennessä, joskus, ei koskaan. Perfektin adverbiaalit kytkevät 

toiminnan kestämään pääasiassa puhehetkeen asti tai sen yli tai ilmaisevat sen muutoin 

olevan relevantti puhehetkessä. (ISK § 1538 - § 1539.)

     Perfektiä voidaan käyttää kuitenkin sellaisten adverbiaalien kanssa, jotka 

kiinnittyvät tiettyyn ajankohtaan silloin, kun toiminta on äskettäistä, kyse on päätelmästä 

tai perustelusta, tai jos kuvauksen näkökulma on entiteettinen:

(10) – – ekonomi NN on kuollut viime kesänä. (äskettäisyys)
Surma on tapahtunut n. kello 11.30. (päätelmä)
Pyhän Mikaelin kirkko on rakennettu vuonna 1468. – – (entiteettisyys) 
(mp.)

Viimeisen esimerkin kohdalla entiteettisyydellä tarkoitetaan sellaista kirkon olemassa-

oloon liittyvää asiaintilaa, jossa vuonna 1468 määrittää ajankohdan näkökulman.

     Imperfektin suhteen sentyyppinen adverbiaali kuin toistaiseksi on 

poikkeava, sillä se voi tulla kyseeseen, vaikka pääsääntöisesti sellaiset adverbiaalit, jotka 

ilmaisevat toiminnan jatkumista vähintään puhehetkeen asti, tarttuisivat perfektiin:

                                                                                                                                        

(11) Lontoon Heathrow'n ja Gatwickin lentokentät Englannissa suljettiin 
myöhään sunnuntai-iltana pommiuhkauksen vuoksi ja kaikki lennot 
Lontoon pääkentille keskeytettiin toistaiseksi. (mp.)
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3.5 Saksankieliset suomen kieliopit

Nyt esittelen tärkeimpiä saksankielisiä suomen kielioppeja imperfektin ja perfektin näkö-

kulmista näyttääkseni millaisen kuvan saksankielinen suomen kielen yliopisto-opiskelija 

tai yksityishenkilö saa suomen menneistä aikamuodoista oman ensikielensä näkökulmasta

käsin. Kielioppien käsittelyjärjestys on Buchholz (2004), Karlsson (1984), Fromm (1982)

ja Putz (2002). (Näiden kielioppien lisäksi ks. myös vanhemmat saksankieliset suomen 

kieliopit Jensen 1934: Finnische Grammatik ja Julius 1949: Die finnische Grammatik von 

Henricus Crugerus.)                                                                                               

Saksankielisen Euroopan suomen kielen yliopisto-opetuksessa yleisesti 

käytetty suomen kielioppi on Buchholzin (2004) Grammatik der finnischen Sprache, sitä 

ennen käytettiin yleisimmin Fred Karlssonin (1984) Finnische Grammatik -kielioppia. 

Buchholz (2004: 92-93) toteaa, ettei suomen imperfektin ja perfektin ero ole aina 

helppo, koska saksan kieliopissa näiden aikamuotojen ero on niin häilyvä. Seuraavat 

Buchholzin esimerkit ovat yllä mainitsemani kieliopin mainituilta sivuilta. 

Buchholz erottaa suomessa kaksi nyrkkisääntöä: Kun lauseessa on selkeä 

menneen ajan määre, valitaan pääsääntöisesti imperfekti, ja kun lauseella on merkitys bis 

jetzt (tähän saakka), valitaan perfekti.

(12) Oletko ollut usein Suomessa?
Warst du oft in Finnland? 

Buchholzin saksankielisessä versiossa on imperfekti, mutta perfektin käytöllekään ei ole 

estettä. Tarkoitan esteellä sitä, että merkitys saksankielisessä lauseessa muuttuisi. 

 

(13) Kävitkö koskaan DDR:ssä? 
Hast du je die DDR besucht? 

Päinvastoin kuin edellisessä esimerkissä, saksankielisen version perfektin voisi korvata 

imperfektillä merkityksen muuttumatta.
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(14) En ole käynyt koskaan Suomessa. 
Ich war (bis jetzt) noch nie in Finnland (werde es aber vielleicht mal tun). 

Tarkemmin viimeisimmän esimerkin saksankielisestä versiosta: lauseen ((suom.) En ole 

(tähän mennessä) käynyt koskaan Suomessa (mutta ehkä käyn siellä tulevaisuudessa)) 

imperfektin voisi jälleen korvata perfektillä. 

Näiden prototyyppien lisäksi Buchholz korostaa kontekstia:

(15) Äiti on aina sanonut, että vitamiinit ovat tärkeitä.
Äiti sanoi aina, että vitamiinit ovat tärkeitä. 

Buchholz painottaa myös omaa tulkintaa siitä, onko toiminnalla vaikutusta nykyhetekeen

– tulkinnan mukaan aikamuodon voi valita yksilöllisesti:

(16) Lopetin tupakoimisen kauan sitten.
Olen lopettanut tupakoimisen kauan sitten. 

Kantavana ohjeena Buchholz toteaa, että valintatilanteessa tendenssinä on kääntyä 

ennemmin perfektiin kuin imperfektiin. 

Karlssonin (1984: 165-168) Finnische Grammatikia mukaillen imperfekti 

ilmaisee menneen ajan toimintaa, joka on tapahtunut ennen puhehetkeä. Se on ”menneen 

hetken toimintaa”. Perfektiä käytetään, kun meenneessä tapahtunut toiminta ”tavalla tai 

toisella” ulottuu puhehetkeen. Perfekti painottaa nykyhetken relevanttiutta. Karlsson ei 

määrittele aikamuotojen käyttöä tarkemmin kuin edellä kerrottu, vaan keskittyy ennem-

minkin morfologiseen kuvaukseen. Karlssonin morfologinen kuvaus on perusteellinen 

astevaihteluineen ja verbityyppeineen, mutta aikamuodon valintaan kieliopissa ei keski-

tytä. Kielioppi käännettiin suomenkielisestä 1982 julkaistusta laitoksesta saksaksi 1984. 

Alkuperäislaitoksen kieli oli ruotsi.                                                                                   

Samoihin aikoihin kun Karlssonin kielioppi käännettiin saksaksi, Frommin 

kielioppi oli jo ilmestynyt. Frommin (1982: 273-274) Finnische Grammatikin mukaan 

imperfekti kuvaa mennyttä toimintaa, joka on aspektuaalisesti määrättyä. Imperfekti ei 
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siis ole tempus imperfectum vaan kertovan menneen ajan aikamuoto. Viittaan seuraavissa

kappaleissa jälleen kyseessä olevan kieliopin mainittuihin sivuihin.

(17) Kone putosi maahan, ja kaksi henkilöä loukkaantui.
Die Maschine stürtzte ab, und zwei Personen wurden verletzt.

     Perfekti puolestaan kuvaa toimintaa ennen puhehetkeä – menneeseen 

aikaan sijoittuvaa tapahtumaa, jolla on yhtymäkohta nykyhetkeen. Fromm määrittää 

perfektille kaksi päätehtävää. Ensiksi suomen perfektillä on modaalinen funktio – yhteys 

nykyhetkeen määrittyy menneessä alkaneen toiminnan jatkumisena tai siten, että se on 

puhujan kannalta edelleen merkityksellinen.

(18) Pääministeri on äskettäin nuhdellut ministereitä.

Toiseksi suomen perfekti korvaa saksan imperfektin ja perfektin imper-

fektiivisiä verbejä, joiden toiminta on alkanut menneessä, ja joka jatkuu puhehetkeen asti,

edellyttäen että aika on määritelty.

(19) Olen ollut kolme vuotta Suomessa. 

Tämän esimerkin kohdalla on syytä korostaa, että saksankielinen variantti olisi Ich bin 

seit drei Jahren in Finnland. Saksan aikamuoto olisi siis preesens prepositiorektion 

takia. Prepositio seit (jostakin alkaen/lähtien) vaatii aina preesensiä.          

Toisin kuin Karlsson, Fromm ei käsittele aikamuotojen morfologiaa. 

Fromm vertaa myös ajoittain muihin suomalais-ugrilaisiin kieliin, murteisiin, sanontoihin 

ja joskus myös puhekieleen.

Samoin kuin Fromm, myöskään Putz (2002) ei problematisoi menneiden 

tempusten valintaa kummassakaan kielessä, vaan antaa Finnische Grammatikissaan 

melko yksiselitteiset ohjeet prototyyppiselle käytölle taivutuksellisen morfologisen 

kuvauksen lisäksi. Putz (2002: 135-137) toteaa, että perfekti ilmaisee puhujalle nyky-

hetkessä relevantin asian tai edelleen jatkuvan asiaintilan ja varoittaa, ettei saksan kielen 
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eteläalueen variantin, ylisaksan, perfektiä vastaa suomessa perfekti. Putz korostaa, että 

suomen perfektissä on oltava aito linkki nykyhetkeen:

(20) Miksi olet jo kotona? –Olen vasta saapunut.

Tästä kieliopista saa kuvan, että asia on yksiselitteinen: jos varsinainen linkki nyky-

hetkeen on – perfekti, muissa tapauksissa imperfekti. Putz ei määritä ”aitoa yhteyttä 

nykyhetkeen” muutoin kuin edeltävän esimerkin avulla.

3.6 Oppikirjat

                                                                                                                                 

Esittelen tässä luvussa Saksan yliopistoissa käytetyimpiä oppikirjoja siitä näkökulmasta, 

miten suomen imperfektiä ja perfektiä niiden mukaan käytetään. Yleisimmin Saksan yli-

opistoissa käytetään kolmea oppikirjaa, Silfverberg & Lepäsmaan (1998) Suomen kielen 

alkeisoppikirjaa, Nuutisen Suomea suomeksi (1992) ja Gehring & Heinzmannin Suomen 

mestaria (2012). Etenen käsittelyssä tässä järjestyksessä. Näitä teoksia käytetään myös 

saksankielisen Euroopan ulkopuolella suomen kielen lehtoraattien yliopisto-opetuksessa. 

On muistettava, etteivät yksittäiset oppikirjat luonnollisesti muodosta koko opetus-

materiaalia, vaan oppimateriaali muokkautuu jokaisen lehtorin omien valintojen mukaan. 

Tutkimissani yliopistoissa käytetään pääasiallisesti näitä kolmea oppikirjaa.

     Silfverberg & Lepäsmaan (1998: 140-141) mukaan imperfektiä käytetään, 

kun toiminta on alkanut ja päättynyt menneisyydessä. Yleensä sen ilmaiseman toiminnan 

katsotaan liittyvän johonkin tiettyyn ajankohtaan. Viittaan Silfverberg & Lepäsmaan 

oppikirjan mainittuihin sivuihin ennen Nuutisen kieliopin lyhyttä käsittelyä.

(21) Kirjoitin aamulla kirjeen. (En kirjoita enää.) 

Tämän lauseen voisi ilmaista saksassa joko imperfektissä Ich schrieb am morgen einen 

Brief tai perfektissä Ich habe am morgen einen Brief geschrieben. Tempuksen valinta ei 

luo lauseeseen semanttista eroa, vaan ”en kirjoita enää” -aspekti säilyy. 
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(22) Hän asui Lappeenrannassa kaksi vuotta. (Hän ei asu enää siellä.) 

Myöskään tässä aikamuodonvalinta imperfektin ja perfektin välillä ei muuttaisi merkitystä

saksassa, vaan ”hän ei asu siellä enää” -merkitys säilyy.

     Olen nyt siis todennut, että näissä prototyyppiesimerkeissä saksassa sekä 

imperfekti että perfekti tulevat kyseeseen merkityksen muuttumatta. Se, että esimerkki-

lauseessa on täsmentävä temporaaliadverbiaali, imperfektin käyttö ei ole ”sen oikeampi” 

vaihtoehto kuin perfektikään – merkitys pysyy samana riippumatta siitä kumman aika-

muodon valitsee. Perfekti on saksassa huomattavasti frekventimpi, imperfekti voidaan 

tulkita kirjakieliseksi.

     Perfekti kuvataan Silfverberg & Lepäsmaan oppikirjassa toiminnaksi, joka 

on alkanut menneisyydessä ja jatkuu nyt. Toiminta voi olla päättynyt, mutta sen tulos on 

jotenkin esillä puhehetkellä. Silfverberg & Lepäsmaan teoksessa käytetään termiä koke-

musperfekti: toiminnan tulos voi esimerkiksi haista, tuoksua tai tuntua puhehetkellä.

(23) Olen kirjoittanut kirjeen. (Korostan lopputulosta.)

Hän on asunut Lappeenrannassa kaksi vuotta. 
(Hän asuu vieläkin Lappeenrannassa.)

Oletko avannut ikkunan? 
(Esimerkki kokemusperfektistä: Huoneessa tuntuu vetoa.) 

     Lause Hän on asunut Lappeenrannassa kaksi vuotta ei ole saksaksi 

vertailukelpoinen aikamuodon suhteen (Sie wohnt in Lappeenranta seit zwei Jahren), 

koska saksassa seit-prepositiolauseen predikaatti on, kuten aiemmin mainittu, 

preesensissä. Jos tarkennusta kaksi vuotta ei olisi lauseessa, edelleen saksassa olisi 

vapaasti valittavissa imperfekti tai perfekti. Jälkimmäisessä kokemusperfektilauseessa 

valinta imperfektin ja perfektin välillä olisi yhtälailla vapaa. 

     Pelkkä aikamuoto ei tyhjentävästi määrittele lauseen toimintaa tai tapah-

tumaa, vaan yleisimmin temporaaliadverbiaaleilla täsmennetään kertoman suhdetta 
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aikaan: 

                                                                                                                                        

(24) Preesens: Kaisa asuu Lappeenrannassa (nyt) / kesällä. (yleensä, milloin) / 

kuukauden (futuuri)

Perfekti: Kaisa on asunut Lappeenrannassa kuukauden. (Asuu edelleen.)

Imperfekti: Kaisa asui Lappeenrannassa kuukauden. (Ei asu enää.)

Jälkimmäisiä perfekti- ja imperfektilauseita tarkasteltaessa merkitys siitä, asuuko Kaisa 

edelleen Lappeenrannassa vai eikö asu enää, ei muutu, jos lause olisi saksaksi. On selvää 

sekä imperfektissä että perfektissä, että Kaisa ei enää asu Lappeenrannassa. Ainoastaan 

seit-lauseella voidaan ilmaista se, että toiminta jatkuu. 

Nuutisen oppikirja on Silfverberg & Lepäsmaan teokseen verrattuna hyvin 

lakoninen. Se ei itsessän selvennä imperfektin ja perfektin käyttötilanteita lainkaan. Se 

esittää yksinomaan imperfektin ja perfektin paradigmat ja morfologiset seikat. Nuutisen 

lukuteksteissä imperfekti ja perfekti eivät esiinny keskenään – kappaleissa, joissa 

tutustutaan menneisiin aikamuotoihin, esiintyy kerrallaan vain yksi aikamuoto, samoin 

tehtävät on rakennettu siten, että aikamuotoa harjoitellaan jokaista erikseen eikä 

kombinaatioina. (Nuutinen 1992: 118-135.)

Gehring & Heinzmannin (2012) Suomen mestari 2:ssa imperfektin käyttö 

tiivistetään seuraavasti:

Menneisyys Nyt
----------↓----------------------------------------------------------------->
----------↓-----------------------------↓--------------------------->
Imperfekti Perfekti

Kävin Pariisissa Olen käynyt Pariisissa. 
viime vuonna.

(Kuviossa ylempi aikaa kuvaava viiva kuvaa mennyttä, alempi nykyisyyttä.)

(Kuvio 2. Imperfektin käyttö Gehring & Heinzmannin mukaan.) 
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Imperfekti valitaan kun tapahtuma on ohi, loppu tai valmis. Samoin imperfekti valitaan, 

kun lauseessa vastataan kysymykseen milloin. Perfektiä käytetään, kun tapahtuma jatkuu,

ja kun ei vastata kysymykseen milloin. Samoin valitaan perfekti, kun asia voi tapahtua 

vielä myöhemmin, kun tapahtuman jälki tai tulos voidaan nähdä, tai kun tapahtuma on 

kokemus. (Gehring & Heinzmann 2012:155.)

     Saksassa, kuten edellä Silfverberg & Lepäsmaan esimerkeissä, myös 

Suomen mestari 2:n esimerkit voisivat saksaksi olla kummassakin muodossa, 

imperfektissä tai perfektissä.

(25) Liisa osti auton eilen.
Olen käynyt Eiffel-tornissa5.

 
Nämä kolme oppikirjaa kuvaavat imperfektiä ja perfektiä ja niiden valintaa 

pintatasoisemmin ja päätyyppisemmin kuin esimerkiksi Iso suomen kielioppi (tai yli-

päänsä kielitieteelliset perusteokset). Oppikirjoille on tarkoituksenmukaista antaa käsi-

teltävästä asiasta sellainen prototyyppinen kuva, että opiskelijan on helppo tarttua 

kerrottuun ohjenuoranomaisesti.

3.7 Aktionsart suomen näkökulmasta

                                                                                                                   

Kuten mainitsin tämän pääluvun alussa, vaikka esitänkin kahden kielen systeemejä lähtö-

kohtaisesti erillään toisistaan omissa luvuissaan, kielten systeemien kuvaus ja referoitu 

kielitieteellinen aines esiintyvät tutkielmassa limittäin. Muun muassa luvussa 4.6 

(Aktionsart saksan näkökulmasta) viittaan myös suomenkieliseen kirjallisuuteen.

Suomessa on kuusi peruslausetyyppiä. Tutkimuksen prototyyppiset pää-

lauseet ovat intransitiivi- ja transitiivilauseita. Näiden lausetyyppien erona on se, että 

intransitiivilause on yksiaktanttinen (subjekti) (NP + V (+ X)),  ja transitiivilause on 

5 Siis: 
Liisa kaufte ein neues Auto gestern. (impf.) Liisa hat ein neues Auto gekauft gestern. (perf.)   
Ich besuchte den Eiffelturm. (impf.) Ich habe den Eiffelturm besucht. (perf.)

Lyhenteet: impf. – imperfekti, perf. – perfekti
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kaksiaktanttinen (subjekti ja objekti) (NP + V + NP (+ NP)). Lisäksi on yksi e-lause 

(muodoltaan NP + Kop + NP + NP). (Hakulinen & Karlsson 1979: 93-94.)

     Hakulinen & Karlsson kuvaavat verbilauseen aspektia niin, että tempuksen 

avulla verbin (tai VP:n) ilmaiseman tekemisen ajankohta suhteutetaan puhehetkeen sekä 

muihin ajallisiin kiinnekohtiin. Tempusjärjestelmä on siis sinällään deiktinen, ja ajalli-

suuden tulkintaa voidaan täsmentää määreillä. (Mts. 183.)

     Aspekti ei juuri ilmaise aikaa, tekemisen kestoa tai resultatiivisuutta. 

Aspektilla on läheinen yhteys Aktionsartiin, joka on leksikaalinen ilmiö, aspekti taas 

syntaktis-semanttinen. Aspektiopposition resultatiivinen vs. irresultatiivinen tulkinta 

näkyy suomessa varsinkin objektinsijavalinnassa. (mp.) Saksassa se ei näy objektisijassa, 

vaan lähinnä määräisen tai epämääräisen artikkelin tai nolla-artikkelin valinnassa 

(DUDEN § 383 - § 386).

(26) Söin puuroa. (irres.)  
Söin puuron. (res.)6 
(Hakulinen & Karlsson 1979: 183.)

     Saksassa edeltävien esimerkkien tempusvalinta imperfektin ja perfektin 

välillä on semanttisesti vapaassa vaihtelussa: Ich aß Brei (impf.), Ich habe Brei gegessen 

(perf.). Irresultatiivisuus tai resultatiivisuus pitää ilmaista esimerkiksi artikkelisanalla 

(Brei (0), einen Brei (epäm.), den Brei (määr.)7) tai adverbiaaleilla (esim. den ganzen 

Brei (koko puuron), etwas Brei (jonkin verran puuroa), viel Brei (paljon puuroa)). 

Tyypillistä on kuitenkin, ettei saksassa ainesanoissa kovinkaan usein käytetä artikkelia. 

Puuron/puuroa-tyyppinen objektinsijavaihtelu totaali- ja partitiiviobjektin välillä 

hahmottaa verbin Aktionsartin realisoitumista suomenkielisessä lauseessa. Kun käännös-

prosessi on tullut päätökseen ja yksittäinen lause käännetyksi, on nähtävissä millaiseksi 

kääntäjä on tulkinnut saksankielisen verbin Aktionsartin. Tämä tulee korosteisemmin 

esiin suomessa kuin saksassa, jossa aspektuaalisuutta ei merkitä sijamuodossa.

     Aikadimensioita ja kieliopillisten tempusten suhteita tarkastellaan suhteessa

puhehetkeen. Tempus on deiktinen kategoria, joka on lauseessa pakollinen; morfo-

6 Lyhenteet: irres. – irresultatiivinen, res. – resultaviitivinen
7 Lyhenteet: epäm. – epämääräinen, määr. – määräinen
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logisesti se liittyy finiittiverbiin. Tempus jaetaan pääasiassa menemättömään ja 

menneeseen aikaan tai menneeseen, nykyiseen ja tulevaan. Tempusvalintaan vaikuttavat 

eritoten tapahtumahetki ja viittaushetki. Tempusta on vaikea käsitellä itsellisenä yksik-

könä, koska sen tulkintaan liittyy monia tekijöitä, esimerkiksi modus, aspekti, Aktionsart 

sekä temporaaliadverbiaalit. (Hakulinen & Karlsson 1979: 246.)

     Vaikka aspektin ja Aktionsartin ero on usein epäselvä ja termejä käytetään 

ristikkäin, lauseiden ilmipanemat tilanteet voidaan luokitella Aktionsartin käsitteen 

kautta. Tällaisessa luokittelussa Vendlerin (1967: 50) mukaan on neljä tyyppiä. Näiden 

tyyppien esimerkit on tässä lainattu Karlssonilta (1994: 210), kuten Imperato (2002) 

esittää pro gradu -tutkielmassaan. Ensimmäinen tyyppi on toiminta: Möttönen opiskelee 

vankilassa (intr./trans., imperf.), toinen tyyppi on teko: Mörttinen tyrmäsi Lötjösen   

(trans., perfekt.). Kolmantena luokkana on tapahtuma: Omena tipahti, Mirtti heräsi

(intr., perfekt.), neljäs luokka kuvaa tilaa: On syksy, Mirtti nukkuu (intr., imperf.)8.

Leino (1991: 150-152) esittää, että kielitieteessä tilanteita, joihin puhujat 

lausumillaan viittaavat, voidaan ryhmitellä monin erilaisin kriteerein. Tällaisina kriteereinä

voidaan pitää esimerkiksi tilan muuttumattomuutta ja muuttuvaisuutta, hetkellisyyttä ja 

pitkäaikaisuutta, alku- ja päätepisteellisyyttä. Keskeisimpänä yhdistävänä tekijänä näissä 

monissa luokitteluissa on jako staattiseen ja dynaamiseen tilaan, toimintaan tai tapah-

tumaan.

Toiminnan päätepisteisyys määrittää teonlaadun perfektiivisyyttä tai imper-

fektiivisyyttä. Adverbiaalien perfektiivisyys tai imperfektiivisyys implikoi pääte-

pisteisyyttä. Tekotilanteet voivat saada imperfektiivisen adverbiaalin, mutta 

toimintatilanne ei:

(27) Valeria kirjoitti kirjeen kahdessa tunnissa.
*Sari opiskelee kahdessa tunnissa. (Imperato 2002: 9.)

8 Lyhenteet: trans. – transitiivinen, intr. – intransitiivinen, perfekt. – perfektiivinen, 
imperf. – imperfektiivinen
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4 SAKSAN KIELEN MENNEEN TEMPUKSET JA AKTIONSART                        

4.1 Saksan kielen tempukset ja Aktionsart yleisesti

Vaihdan nyt näkökulmaa tempuksiin ja Aktionsartiin saksan kielen suhteen. Tarkastelu 

jatkuu kontrastiivisena, ja viittaan myös suomenkieliseen kirjallisuuteen. Kuten aiemmin 

suomen kielen osalta, käsittelen tässä luvussa myös lyhyesti odotuksenvastaisesti 

tutkimukseni käännöstuotoksissa esiintyviä tempuksia, preesensiä ja pluskvamperfektiä, 

saksan näkökulmasta.

Prototyyppisessä skeemassa saksassa nähdään olevan kuusi aikamuotoa, 

joista kaksi ovat puhtaita (t. yksinkertaisia) aikamuotoja, preeseens ja imperfekti. 

Tempukset ovat imperfektiiviset preesens, imperfekti ja futuuri I ja näiden perfektiiviset 

tempusmuodot perfekti (päättynyt nykyisyys), pluskvamperfekti (päättynyt mennyt) ja 

futuuri II (päättynyt tuleva). (Welke 2005: 8.) 

Oheisessa taulukossa on taivutettuna verbi schreiben (kirjoittaa):

MENNYT NYT PIAN

---------------------------------------------------------------------------------->
Pl.perf. Impf. Perf. Prees. Fut. I Fut. II

hatte schrieb hat schreibt wird            wird
geschrieben geschrieben schreiben   geschrieben

                   haben

Päättynyt Yksinkertainen Päättynyt Nykyhetki Tuleva         Päättynyt
mennyt mennyt mennyt                     tuleva

Toiminta Toiminta on Toiminta Toiminta Suunniteltu  Toiminta
on tapahtunut jonkin verran on päättynyt sijoittuu toiminta       päättyy
kauan sitten menneessä hiljattain käsillä olevaan                     tulevai-

hetkeen tai                            suudessa
Kirjallinen Suullinen se on
kerronta kerronta luonteeltaan

toistuvaa

(Kuvio 3. Saksan aikamuodot. (DUDEN § 596, § 598, § 720.))
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Tempuksen ja aspektin suhteen voi määritellä tiivistettynä Kleinin (2000: 

365) mukaan siten, että tempus on ajallisessa suhteessa puhehetken ja tapahtumahetken 

välissä. Aspekti taas on ajallisessa suhteessa viittaushetken ja tapahtumahetken välissä.

Saksan preesensin perusfunktiot ovat samat kuin suomessa. Sillä ilmaistaan

pääasiassa nykyhetkeen liittyviä merkityksiä, joilla kuten suomessa, voi olla geneerinen 

tai habituaalinen merkitys: (suom.) Es regnet (Sataa (vettä)), Ich bin noch krank (Olen 

vielä/ edelleen sairas.) (DUDEN § 721 - § 722.) Toiminnan tämänhetkisyyttä voidaan 

korostaa muulla kieliaineksella, esimerkiksi adverbiaalein: (suom) Ich schreibe gerade 

einen Brief (Kirjoitan parhaillaan kirjettä.) Preesensillä voidaan saksassakin viitata 

tulevaan, ja sillä voidaan usein korvata myös kieliopillinen futuuri: (suom.) Die Regie-

rung erhöht die Steuern (Hallitus korottaa veroja.) Samoin voidaan viitata menneeseen 

(historiallinen preesens): (suom.) Da liege ich doch gestern auf der Couch – – 

(”Makaan siinä eilen sohvalla  – –”). (DUDEN § 723 - § 724.)

Pluskvamperfektillä ilmaistaan ajallisessa järjestyksessä merkityksiä, jotka 

asettuvat deiktisesti ennen jotain muuta merkitystä. Sillä voidaan ilmaista menneen tapah-

tuman aikaista tilaa. Tapahtuma ilmaistaan kirjallisessa (formaalissa) kielessä imper-

fektillä, ja taustatieto pluskvamperfektillä:

(28) In diesen aufgeregten Tagen (1961) bat mich Willy Brandt ins 
Schöneberger Rathaus, um mit mir – – zu besprechen. Er hatte sich 
kritische Anmerkungen dazu gemacht.

(suom.) Niinä jännittävinä päivinä (1961) Willy Brandt pyysi minut 
Schönebergin raatihuoneelle keskustelemaan – –. Hän oli tehnyt asiasta 
kriittisiä huomioita. 

Preteritaalisen taustatiedon ilmaisemisen lisäksi saksan pluskvamperfektille on hyvin 

tyypillistä esiintyä perfektin kanssa, suomessa huomattavasti tyypillisempi on imperfekti:

(29) – – ist am Freitag ein 18-jähriger Automobilist aus Courgenay ums Leben
gekommen. Er war zu schnell gefahren – –
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(suom.) – – perjantaina 18-vuotias autoilija Courgenaysta on menettänyt 
(menetti) henkensä. Hän oli ajanut liian lujaa – –. 
(DUDEN § 740 - § 741.)

Käsittelen saksan Aktionsartia tarkemmin omassa alaluvussaan tässä pää-

luvussa. Lyhyt määrittely on kuitenkin jo nyt tarpeen. Se tulkitaanko lauseen ilmaisema 

toiminta esimerkiksi punktuaaliseksi vai duratiiviseksi, riippuu verbin Aktionsartista. 

Saksassa verbin sisäisessä semantiikassa sillä on ”pääluonne” eli se on lähtökohtaisesti 

imperfektiivinen tai perfektiivinen. Imperfektiivinen ja perfektiivinen tarkoittavat rajaa-

matonta ja rajattua aspektuaalisuutta. Imperfektiiviset merkitykset voivat olla irresul-

tatiivisia, ateelisia ja duratiivisia, perfektiiviset merkitykset ovat resultatiivisia, teelisiä ja 

usein punktuaalisia. (DUDEN § 564, § 1835.) Tämän tutkimuksen keskiössä on saksan-

kielinen verbi, ja sen realisoituminen ensin saksankielisen lauseen muussa kieliympä-

ristössä, ja sitten suomeksi käännetyssä lauseessa. 

Havainnollistan imperfektiivistä ja perfektiivistä Aktionsartia seuraavassa:

(30) Es hörte auf zu regnen. (suom.) Sade loppui.
Er arbeitet weiter. (suom.) Hän työskentelee edelleen. 
(Helbig & Buscha 2001: 62.)

Ylemmässä lauseessa ilmaistaan perfektiivistä Aktionsartia. Sade alkoi, sitten satoi, sitten

sade päättyi. Lauseen ilmaisema asia on tullut päätepisteeseen. Alemmassa lauseessa 

ilmaistaan imperfektiivistä Aktionsartia. Työ on alkanut joskus, ja se jatkuu yhä. Myös 

ilman työskentelyn jatkumista korostavaa temporaaliadverbiaalia verbi arbeiten itsessään 

ilmaisee työn voivan jatkua. Toiminta ei ole päätepisteellistä tai resultatiivista. Toiminnan 

jatkuminen on määrittelemätöntä.

4.2 Imperfekti

                                                                                                                  

Imperfekti on kerronnan spesifi tempus, jolla ei ole yhteyttä nykyaikaan, ja se on toinen 

saksan puhdas aikamuoto (preesensin lisäksi). Se muodostetaan heikoilla verbeillä 

tunnuksella te ja vahvoilla verbeillä epäsäännöllisesti. Lisäksi käytetään persoonpäätettä. 
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(DUDEN § 738.) Saksan perfektillä on usein yhteys nykyhetkeen (tätä kutsutaan 

perfektiefektiksi), kun imperfektillä yhteyttä voi olla vähemmän (imperfektiefekti: 

yhteyttä nykyhetkeen ei ole). Tarvaisen (1985: 56-57) mukaan germanistiikassa on 

tutkijoita (esim. Glinz ja Engel), joiden mukaan tällaista eroa suhteessa aikaan ei ole enää

lainkaan. Helbig & Buscha (2001: 132-134) määrittelee imperfektin yksiselitteisesti:

(31) Tapahtumahetki = viittaushetki. Viittaus- ja tapahtumahetki ovat ennen 
puhehetkeä9

Imperfektillä ei ilmaista sellaista modaalisuutta, jossa lauseen ilmaisema tieto olisi 

hataraa, vaan ilmaistava asia esitetään faktana. Lisäksi Helbig & Buscha (2001) toteaa 

imperfektistä, että se on sekä arki- että kirjakielen tempus ja että sitä voi täsmentää 

adverbiaali:

(32) Er gab mir neulich die Bücher zurück. 
(suom.) Hän antoi minulle äskettäin kirjat takaisin.

Imperfekti ilmaisee siis samaa aikasuhteessa suomessa ja saksassa:

Er kam vor drei Wochen aus dem Ausland. (A = tapahtumahetki)

Hän tuli kolme viikkoa sitten ulkomailta.    (B = viittaushetki)

--------------------------------------------------  (S = puhehetki)

          *A,B                  *S   

(Kuvio 4. Imperfektin aikasuhde kontrastiivisesti. (Tarvainen 1985: 57.)

     Saksan perfektiä ei voi kääntää suomessa perfektillä monessakaan 

tapauksessa, vaan suomessa imperfekti on luontevampi:

9 ”Aktz = Betrz, Betrz und Aktz vor Sprz, – Mod, +/– Colloqu, +/– Adv” 
– Lyhenteet: Aktz – Aktzeit l. tapahtumahetki, Betrz – Betrachtzeit l. viittaushetki, Sprz – Sprechzeit
l. puhehetki, Mod – Modalfaktor l. modaalifaktori, Adv – Adverbial l. adverbiaali

– Modalfaktor l. modaalifaktorilla tarkoitetaan tässä kieliainesta, joka ilmaisee oletusta.
– Colloqu l. kollokviaalisella tarkoitetaan tässä esiintymisen mahdollisuutta (myös) arkikielessä.
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(33) Gestern bin ich hier angekommen. Danach habe ich einen alten Freund 
angetroffen. Wir sind zusammen in eine Bierstube gegangen... (mp.)
(suom.) ?Eilen olen tullut tänne. Sen jälkeen olen tavannut vanhan 
ystävän. Olemme menneet yhdessä baariin...

Kun kyseessä on kertalaatuinen menneisyyden toiminta, saksassa käytetään imperfektiä 

tai perfektiä, mutta suomenkielinen vastine on yleensä imperfekti.

(34) Er arbeitete gestern den ganzen Tag.
Er hat gestern den ganzen Tag gearbeitet.
Hän työskenteli eilen koko päivän. (Mts. 58.)

     Vakiintunutta on että apuverbeihin sein ja haben tarttuu herkemmin 

imperfekti. Kun toiminta on menneessä toistuvaa tai yleisesti voimassaolevaa, 

kummassakin kielessä käytetään etupäässä imperfektiä:

(35) Die deutschen Kaiser wurden in Frankfurt gekrönt.
Saksan keisarit kruunattiin Frankfurtissa. (Mts. 59.)

Imperfektin ilmaisemaa toimintaa tai tapahtumaa ilmaistaan siis erossa nykyisyydestä 

(Piitulainen, Lehmus, Sarkola 1997: 61). Imperfekti on luettelevan kerronnan muoto:

(36) 1990 studierte er in Bonn, 1991 arbeitete er in Düsseldorf und 1992 lebte 
er in München als freier Journalist. (Rekiaro 1997: 147.)
(suom.) 1990 hän opiskeli Bonnissa, 1991 hän työskenteli Düsseldorfissa 
ja 1992 hän eli vapaana journalistina Münchenissä.

4.3 Perfekti

                                                                                                                   

Perfekti muodostetaan apuverbillä haben tai sein ja partisiipin perfektillä; apuverbi taipuu

persoonissa (DUDEN § 710). Helbig & Buschan (2001: 135-136) mukaan perfektillä on 

kolme merkitysvarianttia:
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(37) 1. Menneeseen aikaan sijoittuvan toiminnan kuvaus: 
Tapahtumahetki = viittaushetki, tapahtuma- ja viittaushetki ovat ennen 
puhehetkeä10

Tässä käyttötarkoituksessa perfektin ilmaisema asia on modaalisesti faktaa, kuten edellä 

imperfektin suhteen, mutta perfektin ilmaistessa samaa merkitystä kuin imperfekti, 

kollokviaalisuuden suhteen tämä variantti katsotaan arkikieliseksi, ja jälleen adverbiaali 

voi liittyä:

(38) Seine Tochter hat (in den vergangenen Jahren) in Dresden gewohnt.
(suom.) Hänen tyttärensä on asunut (viime vuosina) Dresdenissä. 

(39) 2. Menneeseen aikaan sijoittuvan resultatiivisen toiminnan kuvaus:
Viittaushetki = puhehetki, tapahtumahetki on ennen viittaushetkeä ja 
puhehetkeä11

Modaalisuuden, kollokviaalisuuden ja adverbiaalin liittymisen suhteen tämä tyyppi on 

samanlainen kuin perfektin ensimmäinen variantti:

(40) Der Reisende hat sich (in der vergangenen Woche)                             
einen neuen Koffer gekauft.
(– Der Reisende hat jetzt einen neuen Koffer.)
(suom.) Matkailija on ostanut itselleen (viime viikolla) 
uuden matkalaukun.                                                                        
(– Matkailijalla on nyt uusi matkalaukku.)

(41) 3. Tulevaan aikaan sijoittuvan toiminnan kuvaus:
Tapahtumahetki on ennen viittaushetkeä, viittaushetki on puhehetken 
jälkeen, ja tapahtumahetki on puhehetken jälkeen12

Modaalisuudeltaan ja kollokviaalisuudeltaan tämä tyyppi noudattaa kahta ensimmäistä 

perfektityyppiä, mutta adverbiaali on pakollinen:

10 ”Aktz = Betrz, Betrz und Aktz vor Sprz, – Mod, + Colloqu, +/– Adv” 
11 ”Betrz = Sprz, Aktz vor Betrz und Sprz, – Mod, + Colloqu, +/– Adv”  
12 ”Aktz vor Betrz, Betrz nach Sprz, Aktz nach Sprz, – Mod, + Colloqu, + Adv” 
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(42) Bis zum näschten Jahr hat er seine Dissertation abgeschlossen.
(suom.) Ensi vuoteen mennessä hän on saanut väitöstutkimuksensa 
valmiiksi.

Tutkimukseni keskittyy prototyyppisen imperfektin ja perfektin käyttöön, eikä tulevaan 

viittaava perfektin merkitysvariantti näin ollen kuulu siihen.

Ehrich (1992: 96) määrittelee perfektin kolmijakoisesti Aktionsartin avulla:

(43) 1. Resultatiiviset verbit ([+/–DUR13, +RES]) muodostavat puhtaan 
resultatiivisen perfektin (l. perfektin perusmerkityksessään):

Hans hat geheiratet. (suom.) Hans on mennyt naimisiin.

2. Ei-resultatiiviset duratiiviset verbit ([+DUR, –RES]) muodostavat 
epämääräisen menneen:

Hans hat (um 5 Uhr) Klavier geübt. 
(suom.) Hans on harjoitellut (kello 5) pianonsoittoa.14 

3. Semelfaktiiviset verbit ([–DUR, –RES]) eivät ilmaise tulosta eivätkä 
kestoa, vaan välitöntä mennyttä:

Hans hat gehustet. (suom.) Hans on aivastanut (aivasti).

Tarvaista (1985: 59-61) mukaillen saksan ja suomen perfektit vastaavat 

usein toisiaan, silloin kun on kyse ”varsinaisesta” perfektistä (yllä Helbig & Buschan 

variantti 1):

Ich habe mein Studium beendet. 
Olen päättänyt opintoni.
----------------------------------------------   

         *A                     *S, B 

(Kuvio 5. Saksan varsinainen perfekti.)

Niin saksassa kuin suomessakin perfekti on menneen kerronnan normaali tempus, kun 

13 Lyhenne: dur – duratiivinen (l. imperfektiivinen)
14 Tässä on huomioitava, että jos suomenkielisessä lauseessa on temporaaliadverbiaali, perfekti ei 

tunnusmerkittömästi käy.
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menneessä päättyneellä tapahtumalla on vaikutus nykyhetkeen:

(44) Das Kind ist eingeschlafen. (= Es schläft jetzt.)
Lapsi on nukahtanut. (= Hän nukkuu nyt.)

Tarvaisen esimerkki selvennyksineen ei kuitenkaan ole täydellinen. Aivan 

yhtä kieliopillinen ja semanttisesti sama olisi saksassa imperfektilause. Tällöin vain tyylil-

lisesti voitaisiin tulkita imperfektilauseen olevan jokseenkin kirjakielinen. Imperfekti 

kävisi kummassakin kielessä, silloin kun lausetta ei tulkita siinä merkityksessä, että sillä 

olisi vaikutus nykyhetkeen. Nukahtaminen voi olla ilman muuta kontekstia nykyhetkessä 

epärelevanttia. Prototyyppisessä perfektissä siis saksassa ja suomessa yhtälailla on linkki 

käsilläolevaan hetkeen.

Suomessa imperfekti on huomattavasti yleisempi saksan perfektin 

käännösvastine:

(45) Wir haben soeben ein Telegramm bekommen.
Saimme juuri sähkeen.

Menneisyydessä päättyneestä toiminnasta käytetään saksassa dialogissa perfektiä imper-

fektin sijaan, ja saksan perfekti käännetään yleensä samanmuotoisena suomeen, vaikka 

imperfektikin voi tulla kyseeseen.

(46) Hast du ihn gesehen? –Ja, ich habe ihn gesehen.
Oletko nähnyt häntä? –Kyllä, olen nähnyt hänet. (Tarvainen 1985: 61.)

Tarvainen toteaa lisäksi, että etenkin kirjallisessa kerronnassa, jolle lähtö-

kohtaisesti sekä saksassa että suomessa imperfekti on tyypillisin menneen ajan aika-

muoto, stilistisistä syistä saksassa käytetään tautologisuuden välttämiseksi ja eläväi-

syyden ylläpitämiseksi perfektiä ja historiallista preesensiä (mts. 62). Esimerkiksi kauno-

kirjallisuuden menneen narraation tempus jakaa saksassa mielipiteitä stilistiikan osalta –  

puristisesti perfektin yleistymistä voidaan pitää degeneraationa, liberaalimmin perfektin 

voi ”jo” katsoa kuuluvan myös kirjallisiin kertomuksiin erottamattomana osana. Keskus-
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telu tästä aihepiiristä perustuu usein subjektiivisiin näkemyksiin, kuten edellä Tarvainen 

(1985) ja tuonnempana muun muassa Fabricius-Hansen (1986) ja Bäuerle (1979). 

Thieroff (1992: 182) esittää huomion perfektin luonteen ja merkityksen 

muutoksesta adverbiaalien ja objektillisuuden tai objektittomuuden valossa:

(47) a. Goethe ist gestorben. (suom.) Goethe on kuollut (kuoli).
b. Goethe ist 1832 gestorben. (suom.) Goethe on kuollut (kuoli) 1832.
c. Goethe ist endlich gestorben. (suom.) Goethe on vihdoin kuollut    
(kuoli vihdoin).

                                                                                                                          

Adverbiaalittomassa lauseessa a on kyse perfektin perusmerkityksestä, jossa yhteys nyky-

aikaan on: Goethe on kuollut, mutta hänen elämänsä koskettaa edelleen. Lauseessa b on 

temporaaliadverbiaali, ja asian voisi ilmaista myös imperfektissä, eikä varsinaista yhteyttä

käsilläolevaan hetkeen ole. Myös lauseessa c, jossa on modaaliadverbiaali, imperfekti 

kävisi saksassa, mutta perfekti korostaa puhujan asenteellisuutta, joka linkittyy puhe-

hetkeen. Jälleen saksan perfektin tulkitseminen puhekieliseksi on täysin mahdollista – 

myös lause a voisi olla imperfektissä, jos Goethen kuolema ei enää nykyhetkessä ole 

tarvittavaa tietoa. Lauseissa a ja c suomenkielisessä variantissa imperfektin ja perfektin 

valinta on tulkinnallista. Lauseessa b vain imperfekti käy. 

(48) a. Goethe hat geheiratet. (”hot news”) 
(suom.) Goethe on mennyt/meni naimisiin.
b. Goethe hat Christiane Vulpius geheiratet. 
(suom.) Goethe on mennyt/meni naimisiin Christiane Vulpiusin kanssa.

Edes kaunokirjallisuudessa objektiton lause a ei ole saksassa luonteva imperfektissä, 

lause b puolestaan olisi. Suomessa imperfekti ja perfekti ovat tulkittavissa. Jos lauseessa 

a ei painotettaisi ”hot news” -merkitystä, suomessa imperfekti olisi luonteva. Silloin se 

olisi neutraalia kerrontaa, jossa asian sisällölliseen kiinnostavuuteen ei otettaisi kantaa – 

silloin ei myöskään korostettaisi nykyisyysyhteyttä tai sitä, että tieto on saatu ”kuulo-

puheena”.

Fabricius-Hansen (1986: 100) sanoo, että perfekti on äärimmäisen hankala 

kokonaisuus, jonka päävaikeuden tuottaa perfektin käyttö imperfektin sijaan menneen 
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yleistempuksena. Toisten verbien kohdalla tempuksen vaihdos tuottaa selkeän semant-

tisen eron, kun toisten verbien kohdalla ero on vähäinen, sitä ei ole ollenkaan, tai 

kyseessä on vain tyylillinen sävyero.

Bäuerle (1979) ehdottaa, että imperfektillä on kaksi morfologista reali-

soitumismuota, synteettinen (imperfekti) ja analyyttinen (perfekti). Toisaalta voidaan 

nähdä, että verbillä on tempuksen suhteen aina kaksi osaa, perfektiivinen ja preteri-

taalinen (eli imperfektiivinen) (Wunderlich 1970: 141).

Prät (schlafen) → (ich) schlief (nukkua – nukuin)

↘
Präs (Perf(schlafen))15 → (ich) habe geschlafen

(nukkua – olen nukkunut)

(Kuvio 6. Saksan perfektin kaksi osaa. (Bäuerle 1979:77.))

Perfektin hallitsevaa käyttöä imperfektin asemesta perustellaan sillä, että se 

on omiaan pitkissä lauseissa ja sivulauseissa analyyttisen luonteensa vuoksi (Welke 2005:

291). Toisaalta perusteluna esitetään, että se edesauttaa saksalle tyypillistä kehysraken-

netta, jossa verbit sijoittuvat sivulauseissa viimeiseen tai lähes viimeiseen positioon 

(Eroms 2000: 323). Tätä tukee myös Tarvaisen (1985: 58) huomio, että perfekti näyttää 

tarttuvan eritoten sivulauseisiin, ja suomenkielinen vastine on imperfekti: 

(49) Während er schrieb, habe ich Zeitung gelesen.
(suom.) Sillä aikaa kun hän kirjoitti, minä luin sanomalehteä. 

Tässä siis saksankielinen päälause on imperfektissä ja sivulause perfektissä, suomeksi 

sekä pää- että sivulause ovat imperfektissä.

15 Lyhenteet: Prät – Präteritum (l. preteriti, imperfekti), Präs Perf – Präsensperfekt (l. preesensperfekti, 
perfekti)
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4.4 Imperfektin ja perfektin valinta

                                                                                                                

Näennäisesti selkeä saksan imperfektin ja perfektin jako kirjakieliseen imperfektiin ja 

arkisempaan perfektiin on lähemmin tarkasteltuna kaukana yksinkertaisesta. Piitulainen 

ym. (1997: 63-64) selventävät, että saksan imperfektiä käytetään erityisesti yhtenäisessä 

kerronnassa. Kun kerronta on imperfektissä, tapahtumaa tarkastellaan erossa nykyi-

syydestä, kun taas perfektille on tyypillistä näkökulma nykyisyyteen. Tässä perus-

merkityksessään saksan ja suomen imperfekti ja perfekti siis vastaavat toisiaan.

(50) Die Römer eroberten weite Gebiete Germaniens.
Roomalaiset valloittivat laajoja alueita germaaneilta.

Kolumbus hat Amerika entdeckt. 
Kolumbus löysi Amerikan.  

Imperfektin ja perfektin välinen työnjako ei ole kuitenkaan läheskään yhtä 

selvä kuin suomessa, vaan perfekti on etenkin puhekielessä tullut imperfektiä yleisem-

mäksi. Imperfekti tarttuu kaikesta huolimatta herkästi apuverbeihin sein ja haben sekä 

modaaliverbeihin. Saksan perfektiä vastaa siis suomessa usein imperfekti. 

(51) Max fuhr den Wagen in die Garage. 
Max hat den Wagen in die Garage gefahren. 
Max ajoi auton talliin. (mp.) 

     Imperfektin ja perfektin työnjakoa voi hahmottaa myös siten, että imper-

fektillä ilmaistaan objektiivista toimintaa, perfektillä subjektiivista (Rekiaro 1997: 147). 

Perfektiä käytetään, kun subjektiivisen toiminnan vaikutus jatkuu menneisyydestä nyky-

aikaan. Tässä tilanteessa suomen aikamuotovariantti voi olla imperfekti tai perfekti 

tulkinnasta riippuen.

(52) Ist dir etwas passiert?
Tapahtuiko sinulle jotain? (Rekiaro 1997: 139, 147-148.)
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Suomeksi perfekti Onko sinulle tapahtunut jotain? olisi siis myös mahdollinen. Silloin 

tapahtumisen tulkinta kalskahtaa luonteeltaan epävarmemmalta kuin toteavassa imper-

fektissä. Jos jotain on tapahtunut, sillä olisi myös yhteys nykyisyyteen. Suomessa 

valinnan tässä tapauksessa voi tehdä tulkinnan perusteella, saksassa imperfektilause olisi 

tunnusmerkkinen ja harvinainen myös silloin, jos yhteyttä nykyisyyteen ei olisi, koska 

verbi on semanttisesti hyvin dynaaminen. 

Rekiaron (1997) mukaan perfektillä on saksassa myös merkitystehtävä 

tulevaisuudessa päättyvässä tekemisessä, jota imperfektillä ei ole.

(53) Sie kommt nach Hause, wenn sie die Arbeit erledigt hat.
Hän tulee kotiin, kun on tehnyt työn. (mp.)

Tämä tehtävä on yksiselitteinen sekä saksassa että suomessa. Sivulauseen ilmaisema 

toiminta imperfektissä ei olisi mahdollinen – päälauseen ilmaisema toiminta sijoittuu sen 

ajan jälkeen, mitä sivulause ilmaisee. Perfekti vaikeasti määriteltävänä kategoriana on 

tässä funktiossa selkeä. (Larjavaara 1990: 211, Helbig & Buscha 2001: 133).

Perfektin korvaaminen imperfektillä on mahdotonta lisäksi, kun lauseen 

ilmaisema toiminta sijoittuu määrätysti ennen puhehetkeä tai kun toiminnan konteksti tai 

seuraus on puhehetkellä relevantti.

(54) Ich habe gesündigt. (suom.) Olen tehnyt syntiä.                                         

Sikäli kun esimerkin synnin tekemisellä on aito yhteys nykyhetkeen, imperfektiä ei voisi 

siis käyttää saksassa. Imperfekti voisi tulla kyseeseen, jos lause ankkuroitaisiin 

menneeseen esimerkiksi adverbiaalilla gestern (eilen). Samalla tavalla seuraus on ilmaistu

seuraavassa (vrt. suomen kokemusperfekti):

(55) Wer hat das Fenster geöffnet? Es ist kalt. 
(suom.) Kuka on avannut ikkunan? (Täällä) on kylmä.

 
*Wer öffnete das Fenster? Es ist kalt. 
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(suom.) (?)* Kuka avasi ikkunan? (Täällä) on kylmä. 
(DUDEN § 743.)

Imperfektin käytölle ei olisi kummassakaan kielessä estettä, jos seurausta ei ilmaistaisi.

Perfektin ensimmäinen merkitysvariantti on (pitkälti) vaihdannollinen 

imperfektin kanssa, ja ne ovat semanttisesti (lähes) identtisiä, kuten Helbig & Buscha 

(2001: 133, 135) esittää:

(56) Er arbeitete gestern den ganzen Tag. 
(suom.) Hän työskenteli eilen koko päivän.

Er hat gestern den ganzen Tag gearbeitet.  
(suom.) Hän on työskennellyt eilen koko päivän.

     Semantiikan takia perfektiä käytetään imperfektiä mieluummin silloin, kun 

lauseessa on temporaaliadverbiaali esimerkiksi schon (jo), schon oft ((jo) useasti), schon 

immer (aina (tähän mennessä)), noch nie (ei (vielä) koskaan).

(57) Er hat das Buch schon gelesen. 16(suom.) Hän on jo lukenut kirjan.

Vaihdettavuus imperfektin ja perfektin välillä on pitkälti mahdollinen kuulijan tai lukijan 

huomaamatta juurikaan informaatioeroa silloin, kun lauseessa on ajanmääre tai ylipäänsä 

kontekstuaalista ainesta joka viittaa menneeseen.

(58) Wir blieben im Sommer hier. Wir sind im Sommer hier geblieben.
(suom.) Olimme kesällä täällä. Olemme olleet kesällä täällä.

Kolumbus hat Amerika entdeckt. Kolumbus entdeckte Amerika.
(suom.) Kolumbus on löytänyt Amerikan. Kolmubus löysi Amerikan. 
(Duden § 742.)

Sosiolingvistisestä näkokulmasta katsottuna perfekti on arkikielessä tai 

vapaassa kerronnassa yleisempi analyyttisen luonteensa vuoksi. Lisäksi, jos imperfekti on

foneettisesti tai morfologisesti vaikea muodostaa (niin epäfrekventti, että se ”on unoh-

16 Eikä: Er las das Buch schon. (Hän luki kirjan jo.)
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tunut”), käytetään mieluummin perfektiä. (Helbig & Buscha 2001: 135.) 

Imperfektillä korvaaminen katsotaan mahdottomaksi sellaisissa 

perfektilauseissa, joissa on epävarmuutta tai olettamista ilmaiseva modaalifaktori:

(59) Die Gäste haben vermutlich die Stadt besichtigt.
(suom.) Vieraat ovat oletettavasti tutustuneet kaupunkiin.

Saksankielinen lause imperfektissä *Die Gäste besichtigten vermutlich die Stadt on epä-

kieliopillinen (tai ainakin epäidiomaattinen). Koska modaalifaktori vermutlich (oletet-

tavasti) ilmaisee lauseen asian epävarmuutta, imperfektillä ilmaistava modaalisesti fakta-

tyyppinen asia ei välity. Suomeksi imperfekti puolestaan olisi mahdollinen: Vieraat 

tutustuivat oletettavasti kaupunkiin.

Myöskään Duden ei anna tarkkoja vastauksia siihen, miten imperfekti ja 

perfekti voivat olla vaihdettavassa asemassa toisiinsa nähden. Muissa kieliopeissa mainit-

tujen seikkojen lisäksi Duden toteaa, että perfekti on yhtälailla kirjallisen kielen muoto 

varsinkin silloin, kun kirjoitettu teksti muistuttaa puhuttua. (DUDEN § 513 - § 519.) 

(Kuva, saksan kielen murrealueet. Lähde: Common voice.)
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Maantieteellisesti perfektin frekventtiys on levinnyt ja leviää saksankielisen 

kielialueen eteläosasta kohti pohjoista. Etelän kielimuodossa, ylisaksassa, perfektiä 

käytetään myös yhtenäisen kerronnan aikamuotona eli semanttisen eron imperfektin ja 

perfektin välillä voi sanoa kadonneen tyystin. (Markus 1977: 78-81; DUDEN § 744.)

     Richter-Vapaatalo (2019: 68-69) sanoo viime vuonna ilmestyneessä 

kontrastiivisessa tehtäväkirjassaan suoraan: ”Saksan kielessä menneisyyteen viittavien 

aikamuotojen käyttöä sotkee se, ettei suullisesti käytetä paljon muuta kuin perfektiä…” 

Hän tiivistää, että imperfekti ja perfekti ovat nykykielessä melko vapaassa vaihtelussa, 

mutta valinnassa on hyvä ajatella seuraavia tekijöitä: 

(60) –Alueellisuus (pohjoinen-etelä)
–Puhe- tai tekstilaji: suullinen, virallinen kirjallinen, epävirallinen kirjallinen
–Puhe- tai kirjoitushetken konteksti ja tilanne
–Mahdollisesti puhujien tai kirjoittajien sukupolviero (esim. nuorisokieli) 

Vaikka Richter-Vapaatalon (2019) kirja on kirjoitettu suomenkielisille saksan kielen 

opiskelijoille, se kuvaa myös tutkimukseni kannalta saksan imperfektiä ja perfektiä 

huomattavan ymmärrettävästi ja suoraviivaisesti. Tutkimuskirjallisuudessa saksan imper-

fektiä ja perfektiä määritellään muutoin usein melko leväperäisesti.

4.5 Imperfektin ja perfektin vaikeus

                                                                                                                             

Esitän tässä luvussa erilaisia saksan imperfektiin ja perfektiin liittyviä ”tapauksia”. Näin 

pyrin edelleen syventämään aihetta, joka ajoittain tuntuu olevan veteen piirretty viiva.

Imperfekti näyttää erillään tutkittavana ongelmattomalta. Sen vaihdet-

tavuus tai vaihtamattomuus perfektin kanssa ja sen metaforinen käyttö tekee siitä 

haastavan. (Markus 1977: 48-49.) Perfektin käyttö imperfektin rinnalla voidaan jakaa 

kahteen tyyppiin, valittavaan (fakultativer Gebrauch) ja pakolliseen käyttöön (obliga-

torischer Gebrauch). Saksan verrattain vapaa sanajärjestyksessä vaihdettavissa oleva 

adverbiaalien paikka sopii hyvin siihen, että imperfektin voi korvata perfektillä fakul-

tatiivisesti. Markus (1977) vertaa saksan ja englannin imperfektiä ja perfektiä kieli-
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opillisuuden näkökulmasta:

(61) I saw your brother at the station the day before yesterday.
*I have seen your brother at the station the day before yesterday.
Ich habe vorgestern am Bahnhof deinen Bruder gesehen.
Ich sah vorgestern am Bahnhof deinen Bruder. (Mts. 60-61.)

Saksankielisissä varianteissa kumpikin tempus tulee kyseeseen toisin kuin sukukielessä 

englannissa. Englanninkielisen perfektilauseen tekee epäkieliopilliseksi se, että sana-

järjestys määreiden suhteen sotkeutuu, kun pääverbi tulee heti taipuneen apuverbin 

jälkeen. (mp.) Samoin englannissa pakolliseksi imperfektiksi katsotaan: He said (that) he

was ill, kun saksassa perfekti olisi mahdollinen  Er sagte, er ist krank (gewesen) / daß er 

krank (gewesen) ist (mts. 73).

   Markusin (1977) mukaan on monia tilanteita, jossa imperfekti on erittäin 

suositeltava, mutta tiivistäen imperfektin käyttö on hänen mukaansa todella pakollista 

vain silloin, kun sen ainoa mahdollinen tehtävä lauseessa on kontekstireferenssi eli silloin 

kun sivulauseen pragmaatiikan takia viittaus menneeseen olisi deiktisesti aiheeton. Tällai-

sissa tapauksissa on pääsääntöisesti kysymys yleensä preesensissä ilmaistavista 

ajattomista asiaintiloista. 

(62) Ich wußte nicht (habe/hatte nicht gewußt), daß Züpfner                              
mit Vornamen Heribert heißt. 
(suom.) En tiennyt (En ole/ollut tiennyt), että Züpfnerin 
etunimi on Heribert. (Mts. 73-74.)

Preesensmuotoisen sivulauseen verbin voisi korvata imperfektillä, mutta ei perfektillä 

verbin deiktisen ja semanttisen luonteen takia. Ei siis sanottaisi: – – että Züpfnerin 

etunimi on ollut Heribert. Nimen kantaminen on esimerkissä luonteeltaan pysyvää, 

perfekti voisi tulla kyseeseen siinä tapauksessa, että nimi olisi joskus vaihdettu, eikä 

Züpfnerin etunimi enää olisi Heribert.

Sitä vastoin pakolliseksi perfektin käytön tilanteeksi Markus (1977: 75) 

katsoo vain sen, jos puhuja haluaa merkitä tapahtumahetken menneeksi ajallisen 

kontekstin vastaisesti:
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(63) Als der Arzt gegangen ist, lehnt sie sich aufatmend zurück
(suom.) Lääkärin mentyä hän nojautuu taaksepäin ulos hengähtäen.

Suomenkielisessä käännöksessä tulee kyseeseen lauseenvastike. Imperfektilause olisi 

saksaksi epäkieliopillinen: *Als der Arzt ging – –  Ei siis ilmaista suomeksikaan, että     

?Kun lääkäri meni, hän nojautuu – –  vaan Kun lääkäri on mennyt (tai: lähtenyt), hän 

nojautuu – – 

Jokainen lause on kuitenkin ajallisesti määritelty kontekstissaan syntak-

tisesti implisiittisesti tai eksplisiittisesti. Informaatiotäydennystä tuovat temporaali-

adverbiaalit, jotka vastaavat kysymykseen milloin. (Fabricius-Hansen 1986: 33.) Adver-

biaaleja, jotka identifioivat toiminnan tai tapahtuman tarkasteluhekteä nimitetään 

viittausadverbiaaleiksi, ja ratkaisu tempusvalinnassa tehtäisiin muun muassa tällaisten 

kontekstuaalisten leksikaaliainesten perusteella yksilöllisesti. Tällaisia ovat:

(64) 1. Päiväykset tai sen kaltaiset adverbiaalit:
1982, im Juni 1982, am 1. Juni 1982
(1982, kesäkuussa 1982, 1. kesäkuuta 1982)

2. Puhehetkeen liittyvät adverbiaalit, joiden aikasuhde käy ilmi puhehetken 
kontekstista:
heute, morgen, vor einer Woche
(tänään, huomenna, viikko sitten)

3. Adverbiaalit, joiden aikareferenssi kontekstissaan evaluoidaan toisesta 
aikapisteestä:
eine Woche zuvor, am folgenden Tag
(viikkoa ennen sitä, seuraavana päivänä) (Mts. 33-34.)

Fabricius-Hansen (1986) problematisoi tilannetta, jossa ajanmääreen 

tulkinta ehkä muuttaa tai ehkä ei muuta Aktionsartia imperfektiivisen ja perfektiivisen 

välillä. Esimerkeissä määre on menneen ja menemättömän ajanjakson välissä:

(65) Diesen Monat war ich zweimal im Kino.
Diesen Monat bin ich zweimal im Kino gewesen.
(suom.) Tässä kuussa olin/olen ollut kaksi kertaa elokuvissa.

45



Dieses Jahr erhöhte sich die Arbeitslosenzahl um fünf Prozent.
Dieses Jahr hat sich die Arbeitslosenzahl um fünf Prozent erhöht.
(suom.) Tänä vuonna työttömyysluvut nousivat/ovat nousseet viidellä 
prosentilla. (Mts. 69.)

    Saksalaisessa kielentutkimuksessa imperfektiä on pidetty virallisena 

kerronnan meneen ajan tempuksena, eikä se ilmaise aikasuhteita suoraan. Tämä funktio 

sopii hyvin kerronnalliseen tekstiin, mutta Fabricius-Hansen (1986) ei näe mielekkääksi 

sitä, miksi tätä funktiota pitäisi edelleen soveltaa myös kaikkiin muihin tekstilajeihin, eikä

esimerkiksi kaunokirjallisuus ole hänen mielestään yksinomaan imperfektin etuoikeus. On

olemassa vain yksi ”mennyt”, joka täsmentyy yksilöllisesti kunkin puhujan mukaan 

kronologian ja propositioiden kautta. (Mts. 72.)

  Jotakuinkin samoilla linjoilla Fabricius-Hansenin kanssa on Welke (2005: 

173), joka jakaa perfektin kahteen osaan, ja nimittää näitä perfektiiviseksi ja preteri-

taaliseksi (eli imperfektiiviseksi) perfektiksi. Kun imperfektikato on tullut päätökseen 

ainakin tietyillä alueilla puhutussa kielessä jo täysin niin, ettei perfektillä enää ole sellaista

”perfektiefektiä”, joka sen merkityksessä joskus on ollut, Welke pitää arveluttavana sitä, 

että imperfektiä pitäisi roikottaa perfektin rinnalla. Näin ollen Welke (2005) ehdottaa, 

että hyväksyttäisiin jo imperfektin hallinta osittain vain passiivisesti kirjakielen piirteenä, 

kun median ja triviakirjallisuudenkin pääsääntöinen tempus alkaa olla perfekti. (Mts. 315-

322.)

4.6 Aktionsart saksan näkökulmasta

Erittelen nyt Aktionsartia lähtökohtana saksan kieli. Selvennän tässä luvussa myös 

deiksistä, johon olen paikoin käsitteenä viitannut edeltävissä luvuissa, ja lisäksi esitän 

tarkemmin terminologista eroa ja epäselvyyttä Aktionsartin ja aspektin välillä.

Imperfektiiviset verbit ilmaisevat toimintaa, jonka (alku ja) loppuminen 

ovat avoimia. Asiaintilat ovat staattisia (intransformatiivisia), tai on kysymys dynaa-

misista ilmiöistä, tai prosesseista ja aktioista, joissa pääte- tai kulminoitumispistettä ei 
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tunnistettavasti ole. (DUDEN: § 566; Helbig & Buscha: 2001, 62.)  Tällaisia verbejä 

ovat esimerkiksi arbeiten (työskennellä), blühen (kukkia), essen (syödä), laufen (juosta),

schlafen (nukkua). Imperfektiivisiin verbeihin luetaan myös:

     

(66) - iteratiiviset l. frekventatiiviset verbit, jotka ilmaisevat toiminnan toistuvaa 
luonnetta, esim. flattern (lepattaa), gackern (käkättää), plätschern 
(liplattaa), streicheln (silittää t. silitellä).
- intensiiviset verbit, jotka ilmaisevat toiminnan voimallisuutta, esim. 
brüllen (karjua), saufen (ryypätä), sausen (kiitää)
- diminutiiviset verbit, jotka ilmaisevat toiminnan laadun haurautta hüsteln 
(yskiä t. yskähdellä), lächeln (hymyillä), tänzeln (tanssahdella)
(Helbig & Buscha 2001: 62-63.)

Perfektiiviset verbit puolestaan kuvaavat toimintaa tai tapahtumaa, jossa 

aktio on ajallisesti rajattua, tai jossa aktio muuttuu (transformaatio) yhdestä toiseksi tai 

päättyy. Tässä jaottelussa on neljä ryhmää:

(67) - ingressiiviset t. inkoatiiviset verbit, joissa ilmaistaan selkeästi aktion 
alkaminen, esim. aufblühen (puhjeta kukkaan), einschlafen (nukahtaa), 
entflammen (syttyä tuleen), erblicken (nähdä vilaukselta), loslaufen 
(aloittaa kävely/juoksu)
- egressiiviset verbit, jotka korostavat toiminnan loppuvaihetta ja 
päättymistä, esim. erjagen (metsästää), platzen (räjähtää), verblühen 
(lakaistua t. tulla kukinnon päätökseen), verklingen (häivyttää), 
zerschneiden (leikata)
- mutatiiviset verbit, jotka ilmaisevat olomuodon muutosta yhdestä toiseen,
esim. reifen (puhjeta), rosten (ruostua), sich erkälten (vilustua)
- kausatiiviset l. faktitiiviset verbit, jotka kuvaavat uuteen olomuotoon 
johtavaa toimintaa, esim. beugen (taivuttaa), öffnen (avata), senken 
(upota) (Mts. 62-65.)

Verbi itsessään on joko imperfektiivinen tai perfektiivinen tai vaihtelee 

näiden välillä muun kielellisen ympäristön mukaan. Verbi muuttaa muotoaan esimerkiksi 

kun siitä johdetaan prefiksein ja suffiksein:

(68) blühen (imperf.) (kukkia) – erblühen (perfekt., ingress./inkoat.) (puhjeta 
kukkaan) – aufblühen (perfekt., ingress./inkoat.) (lakaistua t. tulla 
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kukinnon päätökseen)17 (mp.)

Verbin Aktionsart muuttuu myös, jos vaihdetaan kantavokaali ja lisätään 

diminutiivinen tunnus. Diminutiivisella tunnuksella tarkoitetaan tässä lähinnä sellaista l-

tunnusta (kuten alla), joka muuttaa kantaverbin merkitystä pienentäväksi, ja usein verbin 

merkitys saa frekventatiivista sävyä:

(69)  lachen (imperf.) (nauraa) → lächeln (perfekt., diminut.) (hymyillä)18 (mp.)

Yleisesti semanttisen muutoksen verbin laatuun nähden aiheuttaa ”muu leksikaalinen 

aines” useimmiten temporaaliadverbi.

(70) Er arbeitet. (imperf.) (suom).  Hän tekee töitä. 
Er arbeitet immer. (imperf.) Hän tekee töitä aina.
Er arbeitet bis um 16 Uhr. (perfekt.) Hän tekee töitä klo 16 asti. (mp.)

    Imperfektiivisyys tai perfektiivisyys voidaan ilmaista myös syntaksin 

keinoin, etupäässä apuverbikonstruktioilla tai funktioverbeillä (eli verbiliitoilla, jotka 

muodostuvat semanttisesti tyhjästä verbistä ja nominaalitäydennyksestä):

(71) Das Mädchen wird rot. (perfekt., mutat.)19 (suom.)Tyttö tulee punaiseksi.
   (siis: punastuu).20 (mp.)

(72) Imperf.: fahren (ajaa), begleiten (saattaa), folgen (seurata)

Perfekt.: das Auto in die Garage fahren (ajaa auto autotalliin)
jmdn. nach Hause begleiten (saattaa joku kotiinsa) 
jmdm. ins Ausland folgen (seurata jotakuta ulkomaille)

(DUDEN § 567, § 1835.)

17 Lyhenteet: ingress. – ingressiivinen, inkoat. – inkoatiivinen
18 Tässä kielen sisäinen semantiikka tulee esiin: saksassa nauraminen voi olla kestoltaan määräämä-
töntä, mutta hymyily on yleisesti punktuaalista. 

– Lyhenne: diminut. – diminutiivinen 
19 Lyhenne: mutat. – mutatiivinen
20 Eikä: Das Mädchen ist rot. (imperf.) ((suom. Tyttö on punainen.)
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     Usein lauseen määrittäminen näiden kahden kategorian välillä on tulkinnan-

varaista. On nähtävissä kuitenkin yksi selkeä tapaus, prepositioilmaus seit (jostakin 

lähtien + preesens), joka tarttuu vain imperfektiivisiin verbeihin:

(73) Das Institut besteht seit 20 Jahren. (imperf.) 
(suom.) ”Instituutti on olemassa lähtien 20 vuotta.” 

*Das Institut wird seit 20 Jahren gegründet. (perfekt.)
(suom.) ”Instituutti perustetaan lähtien kaksikymmentä vuotta.” 
(Helbig & Buscha 2001: 62-65.)

Luontevasti ylempi lause ilmaistaisiin suomeksi: Instituutti on ollut olemassa – –  ja 

alempi: Instituutti perustettiin – –. 

    Tempus riippuu aina loogisesta suhteesta aikaan, menneeseen, tulevaan ja 

nykyhetkeen. Jollain tavalla tempuksen valinta liittyy aina siihen, mitä on ”tässä ja nyt” 

yksittäisen puhujan näkökulmasta. Deiktisyyttä kutsutaan saksan kielentutkimuksen 

perinteessä joskus nimitetään ”hier-jetzt-ich -systeemiksi” ((suom.) ”tässä-nyt-minä”). 

(Breuer & Dorow 1996: 6.) Kielen temporaalinen deiktisyys, esimerkiksi leksikaaliset 

keinot (temporaaliadverbiaalit) ja tempus kieliopillisena keinona ilmaisevat suhdetta 

nyky- tai puhehetkeen (Rauh 1988: 27).

Larjavaara (1990: 1) määrittelee deiksistä seuraavasti: ”Kaikki tapah-

tuminen ja olemassaolo on ajallista: mistä tahana voidaan sanoa, että sitä on tai ei ole 

jonain hetkenä.” Temporaalisuus näkyy usein kielen rakenteessa siten, että lause ilmaisee,

onko tapahtuma tai toiminta päättynyt ennen puhehetkeä vai ei. Tempusdeiksiksessä on 

siis kysymys siitä, miten lauseen ilmaisema asia suhteutetaan puhehetkeen nähden. Iso 

suomen kielioppi määrittelee deiktisiksi aineksiksi sellaiset kieliopilliset ja leksikaaliset 

elementit, jotka liittävät ilmauksen kontekstiinsa ja aikapaikkaiseen kehykseensä. (ISK § 

1405.) Verbin deiktisiä keinoja ovat persoonapäätteet ja tempus. Tempuksella puhehetki 

suhteutetaan kerrottavana olevaan tapahtuma-aikaan (ISK § 1423).

Larjavaaraa (1990: 209-215) mukaillen kolmijakoinen aikapistemalli kehi-

tettiin kuvaamaan kieltä semantiikan näkökulmasta 1940-luvulla. Jako puhehetkeen, 
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tapahtumahetkeen ja viittaushetkeen on myös tämän tutkimuksen yksi lähtökohta: Kun 

lähde- ja kohdekielen deiktiset pisteet ovat kieliopillisesti erilaiset, siis kun saksan 

perfekti on monitulkintainen ja imperfekti (ehkä) kirjakielinen, jää jäljelle kysymys, miten 

kääntäjä kokee omasta näkökulmasta ajan (deiktisyyden). Imperfekti on suomessa määri-

teltävissä siten, että siinä menneen hetken aikainen tapahtuminen viittaa spesifiseen koko-

naisuuteen menneessä. Perfektiä voidaan luonnehtia kolmipistemallissa vain sen siinä 

merkityksessä, missä se viittaa menneeseen (eli preesensperfektissä). Tutkimuksessani 

pidän prototyyppisenä perfektinä nimenomaan preesensperfektiä, joka liittyy deiktisesti 

menneeseen samoin kuin imperfektikin – olen siis irrottanut futuuriperfektin tätä 

tempusta koskevasta analyysista.  

Toisaalta kolmipistemalli ei erityisen hyvin kuvaa preesensperfektiä. Olisi 

ristiriidassa semanttisen intuition kanssa, että preesensperfekti ilmaisisi vain puhehetkeä 

aiempaa tapahtumista. Perfekti siis ilmaisee sekä mennyttä että spesifiseen ajankohtaan 

sijoittuvaa tapahtumaa tai toimintaa. (Mts. 215.)

     Tempus, Aktionsart ja aspekti kulkevat siis käsi kädessä. Eisenberg (1986: 

122) sanoo, että tempus signaloi aina sekä ajallista että aspektuaalista suhdetta. Helbig &

Buscha (2001: 122) puolestaan katsoo, että tempus on itsessään puhtaasti deiktis-

ajallisesti määrittyvä. Tempuksen ja aspektin määritteleminen tuntuu olevan sotkuista. 

Asiaa hankaloittaa se, että käsitteitä aspekti ja Aktionsart käytetään lähes vaihdettavina, 

tai vähintään epäselvästi. 

Muun muassa Comrien (1976: 24-26) teoksen valossa englanninkielisessä 

tutkimuksessa termiä Aktionsart ei aina käytetä lainkaan, vaan imperfektiivisyys ja 

perfektiivisyys Aktionsartin peruskategorioina nähdään osana aspektia. Comrie (1976) 

kuvaa otsikolla ”aspektuaaliset merkitykset” oppositioiden pääjaon ensin perfektiivisiin ja

imperfektiivisiin. Perfektiivisten merkitysten luodessa oman kategoriansa ilman alakate-

gorioita, imperfektiiviset merkitykset jaetaan edelleen habituaalisiin ja kontinuatiivisiin 

merkityksiin. Kontinuatiiviset merkitykset jaetaan vielä progressiivisiin ja ei-progres-

siivisiin, kun habituaaliset merkitykset muodostavat oman kategoriansa ilman alaluokkia. 

Seuraavalla toivon tiivistäväni sen, miten tutkimuksessani koen aspektin ja 

Aktionsartin: Aspektilla tarkoitetaan sitä, millainen yksittäinen merkitys on kaikkine 
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luonteenpiirteineen, ”näkymää” (”view”), ja Aktionsartilla ”aktion luonnetta”. Näin ollen 

eron voi määritellä siten, että aspektissa aktio nähdään erilaisina realisoitumina ja 

Aktionsartissa aktiot ilmenevät lähtökohtaisesti kahdella eri tavalla – siis imperfek-

tiivisinä tai perfektiivisinä. Aktionsart on yksi kokonaisuus laajan ilmiön, nimeltä aspekti, 

sisällä. Halutessaan (varsinkin jos nojaa englanninkieliseen perinteeseen) voi myös 

käyttää termejä imperfektiivinen ja perfektiivinen aspekti. 

Kielitieteen historian näkökulmasta kumpikaan termi, aspekti tai 

Aktionsart, ei kumpua germaanistisen tutkimuksen perinteestä, vaan varsinkin aspektia 

käytettiin alunalkaen (ja edelleen) slaavilaisten kielten kuvaamisessa, termiä Aktionsart 

puolestaan erityisesti klassillisten kielten tutkimuksessa. Nykyään voi tiivistää, että anglo-

amerikkalaisessa kielitieteessä on vakiintuneet termit tense ja aspect ja germanistisessa 

tutkimuksessa tense ja Aktionsart. Termiä aspekti käytettiin ensimmäistä kertaa 1830-

luvulla C.P Reiffin englannista ranskaan kääntämässä venäjän kieliopissa, jossa se ilmaisi 

tilan imperfektiivisyyden ja/tai perfektiivisyyden lisäksi, sen alkua, kestoa ja loppua verbi-

morfologiasta käsin. Aktionsart ilmaantui ensimmäistä kertaa 1885 Karl Brugmannin 

indoeurooppalaisia kieliä vertailevassa kieliopissa terminä, jolla Brugmann erotti imper-

fektiivisyyden ja perfektiivisen merkityksen toisistaan. (Kortmann 1991: 9-27.)

Olisiko tämä sotku ja terminologian pulma vältetty, jos germanistisen 

perinteen hengessä Aktionsart-käsitettä ei olisi lanseerattu kielitieteeseen hieman aspektin

jälkeen? Siitä, mitä Kortmann (1991) edellä esittää, voi tulkita, että jos syyllinen vält-

tämättä on löydettävä, germanistista perinnettä voi kyllä syyttää, ja jotkut (esim. 

Zandvoort 1962) ovat syyttäneetkin.

Breuer & Dorowin (1996: 13-14) mukaan aspektin (Helbig & Buscha 

(2001) käyttää tästä termiä Aktionsart) ensisijainen jako kielitieteessä on jakaminen 

perfektiiviseen ja imperfektiiviseen, ja tässä olennaista on puhujan perspektiivi ilmaistuun 

toimintaan tai tapahtumaan. Venäjässä ja muissa slaavilaisissa kielissä aspektin merkintä 

on pakollinen osa verbiä, toisin kuin saksassa, jossa aspektia toki on, mutta sen 

systemaattinen merkitseminen puuttuu. 

   Verbin Aktionsart on yhtä sidonnainen lauseen verbiin kuin aspektikin. 

Aktionsartjako (imperfektiiviseen ja perfektiiviseen) on vaikkakin ”ajalliset ainekset ovat 
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ratkaisevassa osassa vähemmän kieliopillis-ajallisia kuin leksikaalis-semanttisia”, 

verbilähtökohtainen. (Vater 1991: 65.) Aspektin ja Aktionsartin ero ei ole selvä 

myöskään siitä syystä, että aspekti kategoriana kehityshistorian suhteen nähtynä on niin 

lähellä Aktionsartia. Aspekti ja Aktionsart eivät siis ole sama asia, mutta ne tuovat 

samankaltaista sisältöä lauseiden merkityksiin. Aspekti muodostaa semanttisen luoki-

tuksen verbimuodosta, Aktionsart taas muodostaa semanttisen luokituksen verbi-

paradigmasta. Näin ollen aikamuodon merkityksen suhteen ei pääse pitkälle, ellei erota 

näitä kahta toisistaan. (Eisenberg 1986: 122.)

Vaikka verbin aktionsartominaisuus voi muuttua kielellisten ainesten ja 

kontekstin mukaan, verbissä itsessään on ominaisuutena (tunnusmerkitön) 

”perusaktionsart”:

(74) schlafen [–res], [+dur] (nukkua)
finden [+res], [–dur]21 (löytää).  (Breuer & Dorow 1996: 17-18.)

   Kun lähtökohtana on se, että lauseen keskiössä on aspektuaalisuuden ja/tai 

aktionsartiivisuuden määrittäjänä joko perfektiivinen verbi, joka implikoi jälkitilaa tai 

jälkivaihetta tai näitä implikoimaton imperfektiivinen verbi, verbin luonnetta lause-

kontekstissa voidaan selvittää testein. Siis: Ilmaiseeko verbi tapahtumaa tai toimintaa 

edeltävää vaihetta vai ei, ja onko se tällä perusteella imperfektiivinen vai perfektiivinen? 

(Welke 2005: 116.) 

(75) Wenn man etwas zusammennäht, dann hat man es noch nicht 
zusammengenäht.
(suom.) Jos ompelee jotain kiinni johonkin toiseen, ei ole vielä ommellut 
jotain kiinni johonkin toiseen.
– Verbi on perfektiivinen.

Wenn jemand schläft, dann hat er schon geschlafen.
(suom.) Jos joku nukkuu, hän on jo nukkunut.
– Verbi on imperfektiivinen. (Mts. 116-117.)

21 +dur tarkoittaa tässä imperfektiivistä, –dur perfektiivistä. Resultatiivisuus on sinänsä enemmän 
aspektin piirre, mutta sen ilmenemisestä etenkin suomen objektisijassa voi tehdä päätelmiä verbin 
Aktionsartista.
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Perf.: John is making a chair. *John has made a chair.
Imperf.: John is singing. John has sung. (Mts. 125.)

    Sen vastaisesti, että verbillä olisi aina lähtökohtainen sisäinen merkitys-

rakenne (”perusaspekti” tai ”perusaktionsart”) Thieroff (1992: 27-28) esittää, että 1) 

verbi itsessään ei ole aspektuaalisesti merkitty, vaan sen aspektuaalinen luonne 

muotoutuu vasta kontekstista ja 2) verbit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: perfektiivisiin,

imperfektiivisiin ja aspektineutraaleihin. 

4.7 Imperfektin katoaminen

                                                                                                                   

Ennen analyysilukuihin siirtymistä, haluan vielä eritellä sitä, miten ja miksi imperfekti 

katosi saksasta ja luoda katsauksen siihen, millaisena universaalina tendenssinä imper-

fektin katoamista on Euroopan kielissä havaittavissa. Suomessa ei ole näyttöä siitä, että 

imperfekti olisi jäämässä taka-alalle. Esimerkiksi saksassa imperfektin voidaan nähdä 

jäävän varjoon, vaikkei se kokonaan olekaan hävinnyt.

Etenkin Keski-Euroopassa puhutuissa kielissä liittomuotoinen perfekti on 

yleistynyt ja yleistyy sen syntaktisesta analyyttiseen siirtyvän lauserakenteen takia typo-

logisena tendenssinä. Oberdeutscher Präteritumschwund eli saksan eteläisen kieli-

variantin, ylisaksan, imperfektikato ei ole siis pelkästään ainutlaatuinen yksin saksan 

kielen ilmiö. (DUDEN § 744.) Imperfektin katoaminen alkoi etelästä, ja se on levinnyt 

koko kielialueeseen osittain. Tämän osittaisuuden määritteleminen on tulkinnallista.

    Katsotaan että suunnilleen 1400-1600 -luvuilla imperfekti katosi ylisaksasta

ja osasta frankkilaismurteita. Nykyään imperfektin käyttö näillä kielialueilla nähdään 

pikemminkin korkeakoulutettujen tempuksena. Varsinkin eteläalueen murteissa (mutta 

nykyään myös laajasti muutoinkin) dominoivassa perfektin käytössä deiksiksen ja 

kontekstireferenssin oppositio on erilainen standardikielen tempussysteemiin nähden, ja 

perfekti on yleinen myös kerronnallisissa teksteissä. (Markus 1977: 78-79, 81). 

     Lindgren (1957: 104-105) näkee, että alasaksassa (eli pohjoisimmassa 

murrevariantissa) on voimassa ”normaali tempussysteemi kirjakielessä”. Ylisaksassa 
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imperfekti ja pluskvamperfekti puuttuvat, vain satunnainen war (oli) ilmenee joskus. 

Ylisaksassa mennyttä aikaa kuvaa siis vain perfekti, jonka rinnalla tavanomaisesti nyky-

hetkeä kuvaava preesens toimii ”yleistempuksena” siten, että kun menneeseen sijoittuva 

kerronta on ankkuroitu perfektillä, silloin kun olisi odotuksenmukaista käyttää 

imperfektiä, käytetään preesensiä.  

     Preesensin käyttö imperfektin asemesta alkoi vakiintua ylisaksaan samoihin

aikoihin kuin historiallinen preesens yleistyi. Näiden preesenslaatujen yhteyden kuitenkin 

kiistää sekä Kaiblinger (1929/30: 273) että Herchenbach (1911: 113-151) täysin. Ylevä 

latinan perinteestä omaksuttu kerronnan historiallinen preesens oli kaukana kansan-

kielisestä yleispreesensistä, jota saatettiin käyttää imperfektin sijaan.  

     Noin 1300-luvulle tultaessa saksan tempusjärjestelmä oli vakiintunut. 

Tällöin kerronnassa vain suunnilleen 2% oli perfektissä. Perfekti ei ollut kerronnan 

tempus. 1450-luvulla oli nähtävissä ensimmäiset hatarat merkit muutoksesta, mutta 

silloinkin kerronnassa perfektin osuus oli alle 10%, ja imperfekti oli edelleen varsinainen 

kerronnan tempus. 1530-luvun jälkeen tilanne muuttui suuresti, kun perfektin osuus 

kerronnassa oli vähintään 50%. Lindgren katsoo, että tästä lähtien perfektiä saattoi 

käyttää vapaasti myös kerronnassa, jonne se ei hänen mukaansa lainkaan kuulu, imper-

fektin asemesta. Ylisaksassa imperfekti jäi tämän jälkeen koulun tempukseksi, jonka 

käyttö virallisessa kielessä alkoi tuottaa vaikeutta, eikä varsinkaan perhe- tai ystävä-

piirissä imperfektiä käytetty enää lainkaan. Standardisaksan kirjakielen tempussysteemi ei

ole muuttunut 1300-luvun jälkeen. (Lindgren 1957: 106-107.)

    Tarkkaa syytä imperfektikadolle ei tiedetä. Lähtökohtaisesti on toden-

näköistä, että muutos on saanut alkunsa puhekielestä, jossa suora kerronta on kielen-

käytön perusta. Päivittäisen kielimuodon fokuksella on pääsääntöisesti minä- ja nyky-

hetkiyhteys, ja tällainen kerronta mahdollistaa oivasti perfektin käytön. Imperfekti eli 

1530-luvulta lähtien varjossa, sitä saattoi joskus vielä ilmetä kirjallisessa kerronnassa, 

kun preesens ja perfekti eivät (vielä) riittäneet tempuksiksi. (Mts. 106-108, 118-119.)

     Lindgren pitää todennäköisenä, mutta ei todistettavana, että imperfektikato

olisi alkanut e-apokoopista: Koska e:n foneettinen kato aiheutti preesensin ja imperfektin

yhteenlankeamisen ja homonyymisyyden, imperfekti olisi alettu korvata perfektillä 
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selkeyden vuoksi.

(76) Er sagt. → Er sagt'. (Er sagte.) → Er hat gesagt.  
((hän) sanoo – sanoi – on sanonut) 

E:n kato koskee yhteenlankeamista preesensissä ja imperfektissä vain heikoilla verbeillä. 

Lindgrenin tutkimuksissa perfektöitymistä tapahtui kuitenkin yhtä frekventisti vahvoilla 

verbeillä, joiden yhteydessä ei ilmene homonyymisyyttä. (Mts. 120.)

    Abraham & Conradie (2001: 55-64) katsovat ylisaksan suhteen nyky-

tutkimuksen valossa, ettei sosiolingvistiikassa ole näyttöä siitä, että myös vahvat imper-

fektimuodot olisivat kadonneet. Vaikka niitä ei juuri käytetäkään, niiden ei ole nähty 

tuottavan oppimisongelmia koulussa; toki näiden muotojen tunteminen jää tunnistamisen 

tasolle. Lindgreniin viitataan lähes aina, myös tuoreemmissa tutkimuksissa, ja tätä tutki-

musta pidetään tämän kielen ilmiön lähtökohtateoksena. Nykytutkimuksessa vahvistetaan

se, että perfektöityminen on saanut alkunsa puhekielestä. Apokooppia pidetään ”osa-

syyllisenä”, mutta se ei selitä ilmiötä kokonaisuudessaan. Usealle länsigermaaniselle 

kielelle tyypilliseksi todistettu imperfektikato katsotaan yhä enemmän psykologisesta 

syystä johtuvaksi, ja ennemmin kuin mainitaan ”vain yksi tai yksittäisiä syitä”, suositaan 

ilmausta ”syyt ovat polykausaalisia”.  

   Analyyttista kieliaineksen informaation jäsentämisprosessia (eli parsingia) 

edesauttaa lineaarinen järjestys, toisin sanoen miten ja missä järjestyksessä yksittäiset 

sanat ja niiden morfosyntaksinen sisältö saavuttavat ihmisen korvat tai silmät. Saksassa 

jännitelauserakenne kielen sisäisenä konstruktiona edesauttaa analyyttisyyttä perfektin 

hyväksi. Kielellistä ainesta tulee runsaasti ennen viimeisissä positioissa tulevaa verbiä. 

Aivojen katsotaan käsittelevän muuta kielellistä ainesta enemmän, kun verbi pannaan ilmi

vasta lauseen loppuvaiheessa. Kun verbi tulee (lähes) subjektin jälkeen, lauseen myöhem-

piin positioihin jäävä kieliaines voi jäädä (osittain) jäsentämättä. (mp.)

    Kun imperfektikatoa tarkastellaan universaalisti Euroopan kielissä, 

Abraham & Conradie (mts. 1-5) näkevät tähän johtaaneen seuraavien syiden: kielen 

sisäisesti kielen ekonomia, selkeys ja riittämättömyys; ulkoisesti poliittiset, sosiaaliset, 

kulttuuriset ja ekonomiset muutokset sekä vieraskieliset vaikutteet. Universaaleissa 
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nähdään imperfektikadon olevan tyypillinen kreoloituville ja kreoloituneille kielille tai kun

muun kielen vaikutus on erityisen voimakas. Saksan sukukielissä afrikaansissa, pensyl-

vaniansaksassa ja jiddishissä imperfektikato on tapahtunut eritasoisissa vaiheissa. Toisin 

on hollannissa, jota pidetään afrikaansin äitikielenä; hollannissa imperfekti on siis edelleen

frekventti ja se kattaa synteettisen imperfektin semanttisen kentän kokonaan siitä huoli-

matta, että siitä kehittynyt kieli on kokenut imperfektikadon.

    Thieroff (2000: 282-285) erittelee imperfektikatoa Euroopan kielissä neljän

vaiheen perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa imperfekti vähenee kielen kategorioista 

niin, että perfekti leviää menneen tempuksen kentässä siihen pisteeseen, että se tulee 

vapaasti valittavaksi muiden menneen ajan tempusten rinnalle. Näin on standardisaksassa,

standardi-italiassa, yläsorbissa ja koillisessa gheg-albaanissa.

    Toisessa vaiheessa imperfektistä on tullut niin marginaalinen, että sitä 

käytetään vain tietyssä rekisterissä tai koodissa, esimerkiksi kirjallisuudessa tai formaa-

lissa puheessa. Esimerkkeinä voi pitää romaniaa, serbokroaattia ja jossain määrin 

ranskaa, jossa liittomuotoinen passé composé on yleistynyt niin, että synteettinen passé 

simple on enenevässä määrin kirjakielen tempus.

    Kolmas vaihe käsittää enää vain perfektin, eikä imperfektiä enää näy. 

Perfekti kattaa koko semanttisen menneen tempuskentän, sekä imperfektiivisen että 

perfektiivisen ja puhehetkeen liittyvän ja liittymättömän. Näin on eteläsaksassa (yli-

saksassa), jiddishissä, unkarissa ja pohjoisitaliassa. Neljännessä vaiheessa, imperfektin 

hävittyä kielestä kokonaan jo vaiheessa kolme, perfekti alkaa ottaa muiden menneen 

tempusten tehtäviä ja ominaisuuksia siten, että muuta tempuksen kautta realisoituvaa 

mennyttä ei enää ole. Neljännessä vaiheessa ovat pohjoisslaavilaiset kielet ja sloveeni. 

(mp.)

    Sveitsinsaksassa verbifleksio on yksinkertaistunut, imperfekti on kadonnut 

kokonaan, ja se korvataan (lähes) aina perfektillä. Myös futuuri on yksinkertaistunut, se 

korvataan preesensillä ja adverbiaalitäydennyksillä. (Baur 1983: 31; Lötscher 1983: 96-

97.) Koska sveitsinsaksassa standardisaksan imperfekti ja perfekti ovat langenneet yhteen

perfektiksi, standardisaksan imperfektin ja perfektin ero voi tuottaa sveitsiläisille 

vaikeuksia.
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5 KÄÄNTÄMINEN SAKSASTA SUOMEEN

5.1 Yleisesti

Siirryn nyt käsittelemään tutkimani aineistoa. Ensin käsittelen suomennoksia saksan-

kielinen verbi lähtökohtanani. Luvuissa 5.2.1 ja 5.2.2 olen jakanut kaikki teettämieni 

käännöslauseiden suomennokset ensin kahtia Aktionsartin perusteella: rajaamaton aspekti

ja rajattu aspekti. Edelleen jaan nämä kaksi pääryhmää lauseisiin, joissa on transitiivinen 

tai intransitiivinen verbi. Luvuissa, jotka koskevat imperfektin ja perfektin suomennoksia 

etenen siten, että määrittelen jokaisen lauseen ensin sen saksankielisen verbin kautta: 

esittelen kyseessäolevat lauseet ja määrittelen ne verbistä käsin: imperfekti/perfekti, 

transitiivinen/intransitiivinen ja imperfektiivinen/perfektiivinen.  Tämän tehtyäni esitän 

käännöksistä tekemiäni huomioita. Esitän johdonmukaisesti ensin lauseet, joissa saksassa 

on imperfektimuotoinen verbi, sen jälkeen esitän vastaavasti saksan perfektilauseet.

Valitsemallani käsittelytavalla analysoin verbin sisäisen rakenteen ja seman-

tiikan ilmenemistä kontekstissaan lauseessa ensin saksassa, ja sitten sitä, miten kulloi-

senkin lauseen kohdalla informantit ovat siirtäneet lauseen temporaalisena kokonai-

suutena suomeen. Riippuu pitkälti kääntäjän tulkinnasta, millaisena menneen aktiona hän 

kunkin lauseen on hahmottanut, saksan imperfekti ja perfekti kun ovat merkityksiltään 

toisiinsa nähden niin häilyviä. Transitiivisuus ja intransitiivisuus kytkeytyvät myös aspek-

tuaaliseen tulkintaan. Saksassa transitiiviverbi ei esiinny tunnusmerkittömästi lauseessa 

ilman suoraa akkusatiiviobjektia (DUDEN § 525 - § 526). Vaikkapa Lause Ich lese ein 

Buch (Luen kirjan/kirjaa) ei olisi kieliopillinen (tai ainakaan idiomaattinen) siten, että 

siinä ei olisi objektia tai muuta täydennystä. Muu täydennys voi olla esimerkiksi Ich lese 

gerne (Luen mielelläni). Suomessa puolestaan lause Minä luen olisi kieliopillinen, ja 

Aktionsartiltaan se olisi imperfektiivinen. Pelkästään siis verbin transitiivisuus ja intran-

sitiivisuus voivat vaikuttaa eri kielissä aspektuaalisuuden tulkintaan eri tavoin, näin myös 

saksassa ja suomessa. Valitsin juuri tämän käsittelytavan siis siksi, että saksan ja suomen 

rakenteet eroavat toisistaan niin huomattavasti nimenomaan aspektuaalisen merkit-
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semisen ja menneiden aikamuotojen käytön suhteen.

Tämän kielen piirteisiin nojaavan tulokulman jälkeen keskityn sosio-

lingvistisiin tekijöihin: alan tarkastella erityisesti iän, sukupuolen ja saksan murrealueiden 

vaikutuksen näkymistä tai näkymättömyyttä aineistossa. Murrealueina on omana katego-

rianaan ylisaksa, toisen kategorian muodostavat keski- ja alasaksa yhdessä.

Kaikkiaan analysoitavia lauseita on 971. Käännöslausetehtävän lähde-

kielessä, saksassa, puolet lauseista ovat imperfektissä, puolet perfektissä. 

Käännöslausetehtävässä pyysin saksalaisten yliopistojen suomen kielen opiskelijoita ja 

Suomessa asuvia saksankielisiä kääntämään 16 lausetta saksasta suomeen. Tehtävässä 

lauseet ovat sekalaisessa järjestyksessä. Käännöslauseet on suunniteltu transitiivisuuden, 

intransitiivisuuden, imperfektiivisyyden ja perfektiivisyyden näkökulmista. Kaikkineen 

käännöstempus on kohdekielessä:

Taulukko 7. Käännöstempus suomessa.

Imperfekti 72%
Perfekti 13%
Preesens 12%
Pluskvamperfekti 1%
Verbitön 2%22

5.2 Lähtökohtana saksankielisen lauseen verbi

5.2.1 Aspektuaalisesti rajaamattomat verbit

5.2.1.1 Transitiiviset verbit                                                                                            

Ensimmäiseksi käsittelemäni verbit ovat lähtökohtaisesti aspektiltaan rajattuja eli imper-

fektiivisiä. Verbit ovat saksassa transitiivisia, ja ne saavat suoran akkusatiiviobjektin. 

Käsittelen ensin lauseita, joissa on kuvailemani kaltainen verbi saksan imperfektissä. 

Kyseiset lauseet ovat:

22 Tähän ryhmään olen laskenut myös sellaiset käännöstuotokset, joita en onnistunut tulkitsemaan.
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a. Ich sah ihn gestern. ('Näin hänet/häntä eilen.')
b. Ich fühlte mich so glücklich. ('Tunsin itseni hyvin onnelliseksi.')

   Lauseen Ich sah ihn gestern aspekti on tulkinnallinen. Saksassa transi-

tiivinen verbi saa suoran akkusatiiviobjektin, mutta ihn-pronominista (eli maskuliinisen 

hän-pronominin akkusatiivimuodosta) ei voi päätellä objektin totaalisuutta tai 

partitiivisuutta kuten suomen objektin morfologiasta voi. Kääntäjän pitää siis itse päättää,

pitääkö hän näkemistä perfektiivisenä, jolloin toiminta olisi päätepisteellistä vai imper-

fektiivisenä, jolloin toiminnan luonne jäisi päätepisteettä ja ajallinen skeema auki. 

Aspektin ilmiönä pidetyllä suomen objektisijavaihtelulla on yhteys verbiparadigmassa 

realisoituvaan Aktionsartiin kontekstuaalisena merkityksenä.

    Verbin perfektiivistä ja imperfektistä tulkintaa katsottaessa käännös-

vastineen totaali- ja partitiiviobjektin valinnan perusteella, perfektiivinen tulkinta on 

suurempi: opiskelijoista yli 62% valitsee totaaliobjektin, Suomessa asuvista saksan-

kielisistä näin tekee 86%. Tämä suurempi ryhmä tulkitsee lauseen toiminnan saavut-

taneen päätepisteen. Partitiiviobjektin valitsee opiskelijoista noin 40%, mutta muista 

saksankielisistä harvempi, vain reilu 20%. Tämä pienempi ryhmä tulkitsee lauseen 

toiminnan imperfektiiviseksi eli toiminta ei ole saavuttanut päätepistettä tai se on muuten 

luonteeltaan ei-punktuaalista:

(77) – – Partitiiviobjekti – – Totaaliobjekti
Näin häntä eilen. Näin hänet eilen.
Minä näin häntä eilen. Minä näin hänet eilen.
Näkin häntä eilen. Näin hänen eilen.
Nähdin häntä eilen. Eilen tavasin hänen.
– – Mä näki sen eilen.

Näin sen eilen. 
– –

    Saksan imperfektin käänsi suomeen opiskelijoista jokainen imperfektinä, 

Suomessa asuvista saksankielisistä imperfektin sijaan perfektin ja toiminnan imperfek-

tiivisyyttä ilmaisevan partitiivin yhdistelmän valitsi vain yksi informantti, samoin tästä 

vastaajaryhmästä preesensin valitsi yksi:
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(78) Näen hänet eilen.
Olen nähnyt häntä eilen.

Lähes jokainen informantti siis tulkitsee toiminnan päättyneen siten, ettei yhteyttä käsillä 

olevaan hetkeen enää ole. Temporaaliadverbiaali gestern (eilen) jo itsessään ankkuroi 

toimintaa menneeseen ja antaa olettaa sen päättymistä ennen tämänhetkistä ajanjaksoa. 

Perfekti on suomessa odotuksenvastainen, mutta mahdollinen.

     Saksankielinen lause olisi ehdottomasti frekventimpi (arkikielessä) liitto-

muotoisessa perfektissä, jolloin se olisi muodossa Ich habe ihn gestern gesehen. Semant-

tisesti tämä variantti ei eroa imperfektilauseesta saksassa, kuten se suomessa eroaisi. 

Käännöksissä kerran esiintyvä tavata-verbi on rakenteeltaan samanlainen kuin nähdä, 

näin se on myös saksassa, jossa verbiä vastaa etupäässä treffen (myös treffen saa suoran 

akkusatiiviobjektin, ja se on siis näin ollen transitiivinen).

     Lauseen Ich fühlte mich so glücklich tempus on niin ikään imperfekti. Se 

on transitiivilause, ja sen ilmaisema tila on imperfektiivinen. Hajontaa ei käännöksissä 

imperfektin ja perfektin välillä ole lainkaan, vaan menneistä aikamuodoista kaikki ovat 

valinneet suomessa imperfektin vastaamaan saksan imperfektiä. Lause kuvaa proto-

tyyppisesti imperfektiivisyyttä, tunnetilaa joka kestää määrittelemättömän ajan:

(79) – – Imperfekti
Olin niin onnellinen.
Minä olin niin onnellinen.
Tunsin itseni niin onnelliseksi.
Tunsin niin onnelinen.
Minä tuntuin niin iloinen.
– –

  Vaikka tunnetila on tulkittavissa myös punktuaaliseksi, perfektiivisyyttä ei 

ole näkyvissä yhdessäkään käännösvastineessa. Partitiivimuotoja kuten (tunsin) minua on

vain yksi kappale siitäkin huolimatta, että informantit olisivat voineet ajatella tässä tunne-

kausatiiviverbin partitiivin olevan suomessa johdonmukainen valinta. Pronominin on 

jättänyt suomenkielisestä lauseesta pois huomattavan moni, ja kääntänyt idiomaatti-
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sempaan muotoon kuten Olin hyvin onnellinen. Verbi sich/fühlen on saksassa reflek-

siivinen. Suomenkielisissä lauseissa itseni-pronominia käytetään ”sen oikein valitussa”  

ei-partitiivisessa muodossa. Tässä siis ehkä odotouksenmukaista transferenssia ei ole. 

   Huomionarvoista on, että preesensin valitsi yliopisto-opiskelijoista kaksi ja 

verrokkiryhmästä jopa 63%. Sich/fühlen – fühlte/sich (impf.) on heikko verbi, jossa 

imperfektin ja preesensin erottaa vain ennen persoonapäätettä tuleva tunnus t.  Odotuk-

senvastainen preesens voi siis johtua siitä, että t on jäänyt huomaamatta tai toisaalta siitä,

että tunne- ja aistihavaintoverbejä käytetään usein konkreettisessa tilanteessa preesen-

sissä kuvaamaan aktuaalista affektia. Saksankielisessä lauseessa ei ole myöskään sellaista 

elementtiä, joka imperfektitempuksen lisäksi ankkuroisi sen menneeseen. Jos lauseessa 

olisi temporaaliadverbiaali, esimerkiksi gestern (eilen), mahdollisesti huomiotta jäänyt t 

olisi voinut ilmentyä implisiittisemmin mennyttä aikaa kuvaavan lauseen tunnukseksi:

(80) – – Preesens
Olen niin onnellinen.
Tunnen itseni niin onnelliseksi.
Minä tunnen niin onnellinen.
Tunnen juuri tosi onnellinen.
Minä tunnen itseni tosi iloista.
Tunnen olevani niin onnellinen.
Mä oon niin onnellinen.
Olen niin iloinen.
Tunnun onnelinen.
Tunnen onnekas.
– –

     Suomen perfektiä ei valinnut yksikään, lauseessa ei ole ”tähän mennessä” 

-faktoria, joka linkittäisi tunnetilan nykyhetkeen. Saksassa perfektin tai imperfektin 

valinta ei muuta lauseen semantiikkaa; verbi sich/fühlen, kuten useat muutkin tunne- ja 

aistihavaintoverbit, ovat niin frekventtejä, että niistä käytetään synteettistä aikamuotoa 

useammin kuin muista verbeistä (DUDEN § 577). Lauseessa ei ole myöskään määrettä, 

joka täsmentäisi tunnetilan kokemisen ajan rajattuutta tai rajaamattomuutta, esimerkiksi 

für ein Weilchen (hetken), für eine längere Zeit (pidemmän ajan), im Sommer (kesällä). 

Suomessa perfekti ei ole kovin odotuksenmukainen. Saksankielinen lause puolestaan 
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voisi olla perfektimuotoinen, kun aspektuaalisesti ei ole määritelty muusta kieli-

ympäristöstä sitä, minkäkestoinen tunnetilan kokeminen on. Tässä lauseessa vastaaja-

ryhmien välillä on se suuri ero, että yliopisto-opiskelijoista preesensin valitsi vain vajaa 

12% (vrt. verrokkiryhmä 63%).

Ryhdyn nyt käsittelemään saman verbiryhmän lauseita, joissa saksassa on 

perfektimuotoinen verbi. Verbi on edelleen transitiivinen ja Aktionsartiltaan imperfek-

tiivinen. Kyseiset lauseet ovat seuraavat:

c. Wir haben so viel gegessen. ('Olemme syöneet hyvin paljon.') 
d. Du hast es gut gemacht. ('Olet tehnyt sen/sitä hyvin.')

Oletuksenmukaisesti hajontaa tempusvalinnassa on enemmän kuin 

lauseissa, joissa saksassa on imperfekti. Lauseen Wir haben so viel gegessen käänsi 

yliopisto-opiskelijoista 10 imperfektiin, 6 perfektiin. Myös verrokkiryhmässä imperfekti 

on yleisin, 27 vastaajaa käytti imperfektiä, perfektiä 12. 

(81) – – Imperfekti – – Perfekti
Söimme niin paljon. Olemme syöneet niin paljon.
Me söimme niin paljon. Me olemme syöneet niin paljon.
Syötiin niin paljon. Olemme syöneet tosi paljon.
Söimme noin paljon. Me olemme syönyt niin paljon.
Söimme niin runsaasti. – –
Meillä syöimme niin paljon.
Söimme paljon.
Söimme liikaa.
Söimme kylääkseen.
– –

    Näiden lisäksi preesensin valitsi kolme ja pluskvamperfektin kolme. 

Vastaajaryhmien välillä hajonta imperfektin ja perfektin välillä on melko tasainen: sekä 

yliopisto-opiskelijat että Suomessa asuvat saksankieliset valitsivat suomessa noin 60% 

imperfektiä. Preesensin valintaa voi tässä selittää suomessa mahdollisesti hankalasti 

muodostettavalla verbillä – syödä-verbin taivuttaminen morfologiseen imperfektiin on 
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voinut tuottaa vaikeutta, ja verbi on siksi jätetty preesensiin. 

    Lauseen suomennoksessa perfekti ja imperfekti ovat yhtä odotuksen-

mukaisia. Varsinaista ”tähän mennessä” -faktoria eli ”bis jetzt”-elementtiä, jota Buchholz 

(2004) korostaa imperfektin ja perfektin valinnassa, ei ole. Lauseessa ei siis ole linkkiä 

käsillä olevaan aikaan. Toisaalta myöskään muita määreitä ei ole, vaan syömiseen liittyvä 

aspektuaalisuus jää kääntäjän itsensä tulkittavaksi. Preesensin valinnalle ei ole yksi-

selitteistä syytä, liittomuotoisesta saksan perfektistä tulee selkeästi ilmi, että toiminta on 

menneessä. Opiskelijaryhmässä preesensiä ei valittu. 

    Pluskvamperfektiä sen enempää kuin preesensiäkään on vaikea tulkita 

kieliopillisesti. Kummankaan edellisen valinnalle ei ole deiktisiä perusteita. Pluskvam-

perfektiä kuitenkin esiintyy tässä käännöslausetehtävässä siellä täällä, ja se ilmaantuu 

myös joskus muussa tutkimuksessa, jossa vertaillaan imperfektiä ja perfektiä. Pluskvam-

perfektin prosessointi yhdistetään usein siihen, että kääntäjä pähkäilee imperfektin ja 

perfektin välillä, ja tulee pluskvaperfektiin valinnan vaikeuden edessä. Odotuksen-

vastaisen tempuksen valitsi kuitenkin vain jokunen, vajaa 7% Suomessa asuvista saksan-

kielisistä. (Pluskvamperfektistä enemmän luvussa 5.3.)

    Toiminnan tulkitsi tempusvalinnallaan liittyvän nykyhetkeen siis noin 40% 

(perfekti), ja toiminnan näkee päättyneen kokonaisuudessaan menneessä noin 60% 

(imperfekti) kummassakin vastaajaryhmässä. Osman sija pysyy suomessa suoraviivaisesti 

akkusatiivissa. Jos lauseessa olisi esimerkiksi gestern (eilen), voitaisiin edelleen pohtia, 

pysyisikö käännöstempus samana. Siis: Söimme eilen hyvin paljon vai Olemme syöneet 

eilen hyvin paljon.

     Lauseen syömistä määrittää kuitenkin so viel (niin paljon, hyvin paljon), 

joka on monitulkintainen. Lauseen ilmaisemaa toimintaa voi tulkita perfektiiviseksi tai 

imperfektiiviseksi. Perfektiivinen paljon syöminen olisi tullut päätökseen, kun imperfek-

tiivinen paljon syöminen olisi voinut olla jatkuvaa ja tapahtua esimerkiksi pitkin päivää, 

tai se voisi vielä jatkua. Perfektin valintaa suomessa voisi perustella myös sillä, että 

paljon syöminen tuntuu edelleen puhehetkellä olotilassa. 

     Toinen lause, joka on verbiltään perfektimuotoinen imperfektiivinen 

transitiivi, on Du hast es gut gemacht. Kuten mainittu, tehtävänannosta ei suoranaisesti 
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käy ilmi se, että tarkoituksena on nähdä imperfektin ja perfektin käännösvastineita, ja 

tässä lauseessa tämä tulee ilmi hedelmällisesti. Suomessa asuvista saksankielisistä kuusi ja

yliopisto-opiskelijoista yksi on kääntänyt lauseen idiomaattisesta lähtökohdasta ellip-

tiseen muotoon Hyvin tehty! Tämä sanonnanomainen toteamus tai huudahdus on 

saksassa aivan yhtä tyypillinen kuin esimerkiksi englannin Well done, ja se on myös 

saksassa usein elliptinen, Gut gemacht. Jokainen tämän variantin valinnut informantti on 

myös lisännyt huutomerkin lauseen perään, vaikka sitä ei saksankielisessä lauseessa ole. 

    Joukossa on myös pari sen tyyppistä idiomaattisia käännöstä kuin Olet 

tehnyt loistavan työn, sekä yksi objektiton variantti Suoriuiduit hyvin. Objektittomia 

käännöksiä, joita ei voi katsoa läpinäkyvästi idiomaattisiksi, on yhteensä seitsemän, ja 

niitä on kummassakin ryhmässä aika lailla saman verran. Nämä lauseet ovat muodossa 

Teit hyvin tai Olet tehnyt hyvin. Suomen objektittomuutta voi selittää sillä, että vaikka 

saksan machen-verbi on transitiivinen, ja se saa siis suoran akkusatiiviobjektin, es 

voidaan katsoa myös saksan muodolliseksi objektiksi, jolle suomessa ei ole vastinetta.

     Imperfektin valitsi yliopisto-opiskelijoista 7, perfektin 8. Opiskelijoista 

imperfektin valitsi yli 43%, Suomessa asuvien ryhmässä imperfekti oli huomattavasti 

valitumpi, 72%. Machen-verbin (tehdä) Aktionsart ei ole yksiselitteisesti imperfek-

tiivinen, vaikka se usein kuvaakin imperfektiivistä toimintaa. Objektina oleva es (sen/sitä)

ilman muuta kielellistä ainesta, on tulkittavissa joko päätepisteen saavuttaneeksi tai 

saavuttamattomaksi tekemiseksi. 

     Valitusta suomen objektisijasta voi nähdä, millä tavalla kääntäjä on 

hahmottanut lauseen luonnetta Aktionsartin kautta. Opiskelijoista imperfektin ja totaali-

objektin yhdistelmän valitsi lähes 63%, Suomessa asuvista tämän valitsi noin 80%. 

Heidän tulkintansa on siis, että lauseen ilmaisema toiminta on tullut päätökseen eikä 

yhteyttä nykyhetkeen ole:

(82) – – Imperfekti, totaaliobjekti Imperfekti, partitiiviobjekti
Teit sen hyvin. Teit sitä hyvin.
Sinä teit sen hyvin. Sinä teit sitä hyvin.
Teit sen hienosti.
Teit hyvin.
– –
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     Imperfektin ja partitiiviobjektin yhdistelmän valitsi opiskelijoista yksi, 

Suomessa asuvista kaksi. Tämä toiminta olisi ollut siis päätepisteetöntä, imperfektiivistä, 

niin ikään ilman yhteyttä nykyhetkeen. Käännösvarianteissa ei kummassakaan ryhmässä 

ole yhtään vastausta muodossa perfekti ja partitiiviobjekti. Totaaliobjektillisen perfektin 

valitsi Suomessa asuvista viisi, opiskelijoista samoin viisi. 

(83) – – Perfekti, totaaliobjekti
Olet tehnyt sen hyvin.
Sinä olet tehnyt sen hyvin.
Olet tehnyt hyvin.
– –

Perfektin valitsi opiskelijoista siis useampi, noin 30% ja Suomessa asuvista 11%. Toisin 

sanoen opiskelijoista useampi käänsi siis saksan perfektin Suomessa asuvien ryhmään 

nähden perfektiin suomessa. 

5.2.1.2 Intransitiiviset verbit

Nyt alan eritellä lauseita, joissa on saksassa intransitiivinen verbi eli verbi joka ei saa 

objektia. Näiden lauseiden Aktionsart on edelleen rajaamaton eli imperfektiivinen. Etenen

jälleen käsitellen ensin lauseita, joissa saksassa on imperfekti; saman lauseryhmän 

perfektilauseita tutkin imperfektin jälkeen. Imperfektilauseet ovat:

e. Wir arbeiteten hart. ('Teimme töitä kovasti.')
f. Sie liefen dorthin. ('He menivät/kävelivät/juoksivat sinne.')

Lauseessa Wir arbeiteten hart perfektiä ei valinnut yksikään vastaaja, 

yhden opiskelijaryhmän kääntäjän lause oli verbitön Työmme vaikeat. Verbi arbeiten –  

arbeiteten (impf.) on heikko verbi, jonka erottaa monikon ensimmäisen preesensistä 

tunnus te. Tämän lauseen käännöksissä esiintyy preesens kuten aiemmin lauseessa       

Ich fühlte mich so glücklich. Myös tämän nyt käsittelemäni lauseen predikaatti on heikko
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verbi, ja se on tulkittavissa ehkä ”hankalasti huomattavaksi imperfektiksi”. Preesensin 

valitsi opiskelijoista 24% ja verrakkaisryhmästä jopa 62%:

(84) – – Imperfekti – – Preesens
Työskentelimme ahkerasti. Me työskentelemme kovasti.
Työskentelimme kovasti. Työskentelemme ahkerasti.
Teimme töitä ahkerasti. Me teemme kovasti töitä.
Me työskentelimme kovasti. Työskennellään ahkerasti.
Tehtiin kovasti töitä. Me aherramme.
Olimme töissä kovasti. – –
– – 

    Perfektiä ei valinnut yksikään informantti, siitä huolimatta että semanttisesti

perfektilause olisi saksassa vapaasti valittavissa (kenties) kirjakielisen imperfektin sijaan. 

Saksan imperfektin suomensi imperfektiksi huomattavasti useampi opiskelija (71%) kuin 

Suomessa asuva saksankielinen (38%).

    Preesensin frekventtiys tulokielessä on kaikkien informanttien kesken jopa 

yllättävä. Preesensiin tarttui yli puolet, 52% vastanneista. Preesensin käytölle ei ole 

semanttista perustetta, eikä muuta ymmärrettävää selitystä kuin sen pinnallinen yhden-

näköisyys imperfektin kanssa saksassa. 

     Työskentelemisen luonne on imperfektiivistä, sitä luonnehtii adverbiaali 

kovasti. Suomennettavassa lauseessa ei ole kieliainesta, joka implikoisi työn tulleen 

päätökseen. Imperfektin valinnassa suomessa toiminnalla ei ole yhteyttä nykyhetkeen, 

mutta preesensin suhteen tulkinta deiksiksestä jää avoimeksi. Yksikään tehdä työtä/töitä 

-verbin valinneista ei anna epäkieliopillista varianttia *Olemme tehneet työn kovasti. 

Työskennellä-verbiä käytetään suomenkielisissä lauseissa huomattavasti useammin, mutta

tehdä työtä -tyypissä on valinnut jokainen tätä verbiä käyttänyt partitiivimuotoisen 

objektin. Epäidiomaattisen totaaliobjektin valinnalla voisi selittää lauseen tulleen 

tulkituksi perfektiiviseksi; kuitenkaan tässä valossa ei näy, että työ olisi perfektiivistä, ja 

että se olisi tullut päätökseen ennen nykyhetkeä, johon viittaavia perfektilauseita ei 

esiinny.  

     Toisessa tämän tyypin lauseessa Sie liefen dorthin saksan verbi on vahva 

(epäsäännöllinen) laufen – liefen (impf.). Synteettisen imperfektin tunnistaminen imper-
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fektiksi tai sen sekoittaminen preesensiin tulee näkyviin siten, että preesensiä valitaan 

tässä suomennoksessa vähemmän. Tähän mennessä imperfektimuotoisissa lähdekielen 

lauseissa preesensiä on ilmennyt heikkojen (säännöllisten) verbien osalta. Preesensin 

valitsi opiskelijoista vain yksi, Suomessa asuvista 16%, siis huomattavasti pienempi osa 

kuin edellä lauseessa Wir arbeiteten hart. Saksassa preesensverbi olisi tässä tilanteessa 

laufen ja imperfekti siis liefen. Silmämääräinen ero näyttää tempusvalinnan valossa siltä, 

että tämä vahva verbi on ollut helpompi nähdä imperfektiksi. 

(85) – – Imperfekti – – Preesens
He kävelivät sinne. He menevät sinne.
He juoksivat sinne. He juoksevat sinne.
He menivät sinne. He toimittavat sinne.
He juoksivat tuonne. – –
He juoksivat sinnepäin.
He juoksivat tuohon.
He juoksivat tuolla.
He kävelivät tuonne.
– –

    Perfektiä ei myöskään tässä lauseessa odotuksenmukaisesti valinnut 

kukaan. Imperfektin valitsi Suomessa asuvista 84% ja opiskelijoista kaikki yhtä 

preesensin valinnutta lukuunottamatta. Kaikista vastaajista 13% valitsi preesensin muiden

valitessa myös suomessa imperfektin.

     Intransitiivinen laufen-verbi on saksassa monimerkityksinen. Sillä kuvataan 

yhtälailla kävelemistä kuin juoksemista tai muuta määrittelemätöntä menemistä, joka 

kuitenkin tapahtuu jalan. Adverbiaalina dorthin (sinne) implikoi, että juokseminen tulee 

päätökseen, ja määränpää tulee saavutetuksi. Lähtökohtaiselta Aktionsartiltaan imperfek-

tiivinen laufen (juosta) (ehkä tullen tai ehkä tulematta määränpäähän) tarkentuu siis 

päätepisteelliseksi, ja kontekstissaan lause on perfektiivinen. 

     Suomenkielisissä lauseissa ei pääsääntöisesti ole ainesta, josta voisi nähdä 

vastaajan tulkinneen lauseen toiminnan olevan yhteydessä nykyhetkeen, tai että toiminta 

jäisi imperfektiiviseksi. Tällainen aines on ainoastaan parissa marginaalisessa lauseessa, 

jossa on valittu sinnepäin tai tuolla. Näissä lauseissa luonteeltaan imperfektiivinen 
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toiminta olisi siis mahdollista, mutta todennäköisimmin kyseessä on virhe morfologisen 

muodon valinnassa; saksassa tuolla olisi da tai dort (ei dorthin) ja siihen suuntaan 

-ilmausta vastaisi esimerkiksi in die Richtung.

Seuraavassa käsittelen tämän verbiryhmän perfektilauseita. Aktionsart on 

edelleen imperfektiivinen ja verbi intransitiivinen. Lauseen verbi on rajaamaton. Objektia 

ei ole. Tällaiset lauseet ovat:

g. Ihr habt lange geschlafen. ('Te nukuitte pitkään.')
h. Wir sind schon öfters da gewesen. ('Olemme olleet siellä jo useasti.')

     Lauseen Ihr habt lange geschlafen käänsi sekä opiskelijoista että 

verrakkaisryhmästä suurin osa imperfektiin. Opiskelijoista 35% ja Suomessa asuvista 

saksankielisistä 22% käänsivät perfektin perfektinä lähes kaikkien muiden käännösten 

ollessa imperfektissä:

(86) – – Imperfekti – – Perfekti
Te nukuitte pitkään. Olette nukkuneet pitkään.
Nukuitte pitkään. Te olette nukkunut pitkään.
Nukuitte pitkää aikaa. Te olette nukkunut kauan.
Nukuitte kauan. – –
– –

     Suomessa asuvista 9% käytti vaikeasti selitettävästi preesensiä. Samoin 

edellä jokunen valitsi preesensin perfektimuotoisessa imperfektiivisessä transitiivi-

lauseessa Wir haben so viel gegessen. Kuten ei aiemmassa perfektiryhmässäkään, opis-

kelijoista yksikään ei päätynyt preesensiin tämänkään lauseen kohdalla. Opiskelijoista 

kuitenkin yksi valitsi odotustenvastaisesti pluskvamperfektin, mikä liittynee käännös-

tempuksen prosessointiin. Opiskelijat valitsivat perfektiä siis Suomessa asuvia useammin,

ja olivat saksankielisen lauseen tempukselle näin ollen uskollisempia. Tällainen ”uskol-

lisuus” on hyvä esimerkki siitä, miten käännösprosessia voi halutessaan tulkita. Tässä on 

täysin mahdollista katsoa, että opiskelijaryhmä antaa ensikielensä vaikutuksen näkyä 

toista ryhmää enemmän suomennoksiensa tempusvalinnassa – näin ollen yliopisto-
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opiskelijoiden tämän lauseen suomennoksissa olisi siis enemmän transferenssia kuin 

Suomessa asuvien ryhmässä. Voi olla montaa mieltä siitä, onko tällainen ajattelu 

mielekästä. 

     Se, että imperfekti oli kummallakin ryhmällä suositumpi kuin perfekti, 

kertoo siitä, että lause on tulkittu siten, ettei varsinaista yhteyttä nykyhetkeen enää ole. 

Pitkään nukkuminen on menneessä tullut päätökseen, ja sen vaikutukset imperfektiin 

käännetyissä lauseissa eivät enää ole relevantteja. Perfektillä kääntämisen voi katsoa 

transferenssilliseksi, tai nähdä sen kertovan siitä, että pitkään nukkumisella on 

nykyhetkessä vielä semanttista sisältöä: ”Olette nukkuneet pitkään, ja olette siksi nyt 

pirteitä.” 

Schlafen-verbi (nukkua) on lähtökohtaiselta Aktionsartiltaan imperfek-

tiivinen eli nukkumista pidetään staattisena toimintana, josta punktuaalisuus puuttuu. 

Adverbiaali lange (pitkään) määrittelee toiminnan sen jälkitilaan – pitkään nukkuminen 

on päättynyt heräämiseen, vaikka se onkin ollut luonteeltaan pitkäkestoista. Jos lause 

olisi ilman resultatiivisuutta (heräämistä) implikoivaa lange-adverbiaalia, nukkuminen 

olisi semanttisesti imperfektiivisempää. Silloinkin aavistettavaksi jää se, että nukkuminen 

varmasti joskus menneisyydessä on päättynyt, on sillä yhteys nykyhetkeen tai ei. 

Luonteeltaan pääsääntöisesti imperfektiivinen verbi realisoituu merkitykseltään perfek-

tiiviseksi. Voinee pohtia myös sitä, onko verbi schlafen tai nukkua perfektiivinen kaikissa

menneissä aikamuodoissa jo sellaisenaan ilman täydennyksiä. Jos näin tulkitaan, se olisi 

imperfektiivinen vain preesensissä (ja futuurissa).

     Lauseessa Wir sind schon öfters da gewesen imperfektin ja perfektin välillä 

on edeltävää lausetta enemmän hajontaa. Opiskelijoista 80% käänsi saksan perfektin 

perfektiin myös suomessa. Suomessa asuvista imperfektin valitsi 45% ja perfektin 48%. 

Preesensin valitsi yksi Suomessa asuva, samasta ryhmästä kaksi käytti pluskvamperfektiä.

(87) – – Perfekti – – Imperfekti
Olemme olleet siellä useita kertoja. Me olimme jo usein siellä.
Olemme olleet siellä jo usein. Me olimme jo siellä useita kertoja.
Olemme olleet siellä jo useamman kerran. Kävimme usein siellä.
Olemme olleet siellä monta kertaa. Olimme siellä jo pari kertaa.
Me olemme jo olleet täällä useamminen. – –
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Me olemme ollut siellä muutama kertaa.
– –

     Tässä suomennoksessa se, että perfektiä valittiin enemmän kuin lauseen  

Ihr habt lange geschlafen suomennoksissa, selittyy temporaalisen schon (jo) -adverbi-

aalin kautta. Jo (tähän mennessä) on ainesta, joka selkeästi implikoi yhteyttä nyky-

hetkeen, jolloin perfektin valinta imperfektin sijaan on perusteltua. Lisäksi toiminnan 

frekventatiivisuutta korostaa öfters (useasti). Kopulaverbi sein (olla) on imperfek-

tiivinen, eikä se ilman muuta kieliainesta tunnusmerkittömästi ilmaise sellaista toimintaa, 

jota voisi pitää tuloksellisena tai päätepisteellisenä. 

     Imperfektiä valittiin kuitenkin Suomessa asuvien keskuudessa lähes yhtä 

paljon kuin perfektiä. Imperfektin valinnassa lause tulkitaan siten, että ”siellä usein 

käyminen” on päättynyt niin, että sillä ei ole merkitystä nykyhetken kannalta. Se voi 

kuitenkin antaa aavistuksen siitä, että toiminta toistuisi (kuten se on toistunut men-

neessä), myös tulevassa. 

Schon oft tai schon öfters (jo usein) on saksassa hieman tulkinnallinen 

adverbiaali. Sanan schon perusmerkitys on jo, ja sitä käytetään usein merkityksessä, joka 

partikkelina ilmaisee korosteisuutta ja paljoksuntaa. Se on korostesana, joka voi liittyä 

nominiin tai adverbiin (DUDEN § 875 - § 879), esimerkiksi Das ist schon dreist (Onpa 

röyhkeää.) Schon-partikkelilla on sellaista painollista käyttötarkoitusta kuin muillakin 

sävytyspartikkeleilla, vaikkapa aber (perusmerkitys mutta) ja doch (perusmerkitys toki). 

Das kann doch nicht dein Ernst sein (Et(hän)/Et oikeasti voi olla tosissasi) tai Das ist 

aber nicht wahr (Ei(hän) tuo ole totta, Tuo ei varmasti ole totta.) Tästä syystä jo-

faktorin tulkinta tempusvalinnassa voi olla se, että aito jo-efekti aiheuttaa suomessa 

perfektin, jos se tulkitaan paljoksunnan merkityksessä, imperfekti tulee luontevammaksi.
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5.2.2 Aspektuaalisesti rajatut verbit

5.2.2.1 Transitiiviset verbit

Edeltävissä luvuissa käsittelin lauseita, joissa oli erilaisia aspektuaalisesti rajaamattomia 

verbejä. Ryhdyn nyt analysoimaan lauseita, joissa verbin Aktionsart on rajattu eli perfek-

tiivinen. Ensiksi jälleen transitiiviset imperfektilauseet. Etenen samalla tavalla kuin viime 

luvussa, perfektilauseet seuraavat imperfektin jälkeen. Imperfektilauseet ovat:

 i. Du öffnetest die Tür. ('Sinä avasit oven.')
j. Ich aß *das ganze Kuchen. ('Söin koko kakun.')

Lauseessa Du öffnetest die Tür imperfekti oletuksenmukaisesti säilyy 

suomennoksessa imperfektinä, vain yksi vastaaja kummassakin ryhmässä on valinnut 

perfektin. Myös tässä lauseessa on kyse saksassa heikosta transitiiviverbistä. Kuten 

aiemmissa lauseissa, saksan heikko verbi imperfektissä on tuottanut paljon käännöksiä, 

jotka ovat suomessa preesensissä – ja niin on tässäkin. Opiskelijoista 24% ja Suomessa 

asuvista 46% valitsi preesensin:

 

(88) – – Imperfekti Perfekti – – Preesens
Avasit oven. Olet avannut oven. Avaat oven.
Sinä avasit oven. Sinä avaat oven.
Sinä avasit ovin. Avaat ovea.
Avaat ovi. – –
Aukaiset ovi.
– –

     

Verbin preesensin ja imperfektin näyttävät lähes samalta: öffnest (prees.)23 – öffnetest 

(impf.). Preesens on tämän ja aiempien käännösten perusteella tyypillisempi Suomessa 

asuvien saksankielisten ryhmälle.

Toiminta on tempusvalinnan perusteella tulkittu selkeästi päättyneeksi. 

23 Lyhenne: prees. – preesens
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Yksittäiset perfektit eivät suomennoksissa ole kuitenkaan ”sen väärempiä” vastauksia. 

Oven avaaminen helposti hahmotettavana perfektiivisenä, tuloksellisena ja pääte-

pisteellisenä toimintana, voi linkittyä nykyhetkeen esimerkiksi kokemuksen kautta: ”Sinä 

olet avannut oven. Näen että se on auki.” Vain kaksi vastaajaa käyttää objektista parti-

tiivia ja näin ollen katsoo toiminnan olevan ilman selkeää aikaraamia, ja toiminta voisi siis

olla vajavaisessa tilassa. Partitiivi on valittu vain preesensillä käännetyissä lauseissa. 

Kahta lukuunottamatta jokainen informantti on valinnut totaaliobjektin. Lauseessa ei ole 

määrittäviä aineksia, joista voisi päätellä prosessin luonnetta. Myös määreettömyys ohjaa 

tulkintaa: ”Sinä yksinkertaisesti avasit oven.” Avoimeksi imperfektilauseissa jää 

kontekstittoman lauseen lopputulos: ”Onko ovi auki nyt?”

     Toisessa saman tyypin imperfektilauseessa on tehtävänannossa virhe. 

Lauseessa on väärä artikkeli das, oikein olisi maskuliinin akkusatiivissa den ganzen 

Kuchen. Tätä harmittavaa virhettä kritisoi vastauksessaan kolme Suomessa asuvaa 

vastaajaa. Virhe ei näytä haittaavan käännöstä. Aikamuotovalinta on lähes sata-

prosenttisesti imperfektistä imperfektiin. Yliopisto-opiskelijoista jokainen valitsi imper-

fektin, Suomessa asuvien saksankielisten joukossa oli kaksi perfektiä ja kaksi odotuksen-

vastaista preesensiä. Verbin essen (syödä) imperfekti on vahva (epäsäännöllinen) aß, 

ulkonäöltään sangen tunnistettava muoto. Arkikielessä ja ei-formaalissa tekstissä vahvoja

imperfektejä korvataan saksassa usein perfektillä. 

     Sen lisäksi, että saksan verbin tempus on ollut helppo tunnistaa, imperfektiä

suosii myös Aktionsart tässä kontekstissa. Verbin essen, voi katsoa imperfektiiviseksi tai 

perfektiiviseksi sen mukaan, onko syöminen asiayhteydessään päätepisteellistä. Koska 

tämä verbi on perusluonteeltaan imperfektiivinen, syömisen perfektiivisen merkityksen 

voi panna ilmi myös adverbiaalilla. Tässä lähtökohtaisen Aktionsartin muuttaa objekti 

*das ganze Kuchen (koko kakun), joka ei jätä päätepisteellisyydestä tulkinnanvaraa. 

Essen-verbiä voi saksassa käyttää transitiivisesti tai intransitiivisesti, jolloin intransi-

tiivinen syöminen olisi imperfektiivistä ja transitiivinen tulkittavissa imperfektiiviseksi tai 

perfektiiviseksi. Tässä lauseessa on selkeä päätepisteellisyyden ilmaisema objekti. 

Saksassa verbin intransitiivinen käyttö on melko harvinaista. Ainoastaan yksi vastaaja 

kaikkien joukossa valitsi suomessa partitiivin *Söin koko kakkua. 
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(89) – – Imperfekti – – Perfekti
Söin koko kakun. Olen syönyt kakkun kokonaan.
Minä söin koko kakun. Olen syönyt kokon kakkun.
Söin kakun. – –
– –

     Tämän lauseen suomensi vain marginaalinen määrä vastaajista jotenkin 

muuten kuin tyypillä imperfekti ja totaaliobjekti. Yhteyttä nykyhetkeen ei kahta perfek-

tillä kääntänyttä lukuunottamatta ole. Perfekti sinänsä on aivan yhtä oikea vastaus 

kontekstin puuttuessa, linkkejä nykyisyyteen olisi useitakin, esimerkiksi ”Olen syönyt 

koko kakun. Siksi vatsaani sattuu nyt.” 

Nyt ovat vuorossa saman verbiryhmän lauseet, joissa on saksassa perfekti-

muotoinen verbi. Aktionsart on edelleen perfektiivinen ja verbi transitiivinen. 

Perfektilauseet ovat:

k. Sie hat das Fenster zugemacht. ('Hän on sulkenut ikkunan.')
l. Er hat den Präsidenten getötet. ('Hän on tappanut presidentin.')

    Kummankin lauseen toiminta on luonteeltaan erittäin selkeästi 

lopputuloksen saavuttavaa. Lauseessa Sie hat das Fenster zugemacht sekä opiskelijat 

että Suomessa asuvat kääntyivät mieluummin imperfektiin kuin perfektiin käännök-

sissään. Eroa näiden ryhmien välillä kuitenkin on. Opiskelijoista imperfektin valitsi 67% 

loppujen kääntäessä perfektin perfektillä myös suomessa. Suomessa asuvat saksankieliset

suosivat myös tässä lauseessa käännöksissään imperfektiä yliopisto-opiskelijoita 

enemmän. Imperfektin valitsi lähes 80% Suomessa asuvista, ja perfekti suomennoksissa 

jäi opiskelijoihin verrattuna melko paljon vähäisemmäksi. Opiskelijoista 33% säilytti 

perfektin suomessa ja verrokkiryhmässä, jonka käännöksissä esiintyi hieman myös 

preesensiä ja pluskvamperfektiä, vain 16%:
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(90) – – Imperfekti – – Perfekti
Hän sulki ikkunan. Hän on sulkenut ikkunan.
Hän laittoi ikkunan kiinni. Hän on suljenut ikkunan.
Hän sulkesi ikkunan. Hän on sulkenyt ikkunan.
Nainen sulki ikkunan. – –
Hän sulki ikkunaa.
– –

Opiskelijoiden käännöksissä ei esiinny muuta aikamuotoa, verrokkiryhmässä sekä 

pluskvamperfektiä että preesensiä käytettiin häviävän vähän, kumpaakin vain yhden 

kerran.

     Vain yksi vastaaja tulkitsi lauseen imperfektiiviseksi valiten suomennok-

sessa partitiiviobjektin. Saksassa totaalisuus-partitiivisuus -aspekti ei tässäkään lauseessa 

käy kieliopillisesti ilmi, mutta prototyyppisessä lauseessa on voimakas oletus siitä, että 

toiminta tulee päätökseen, kun sulkemista luonnehtivia määreitä tai muuta kieliainesta ei 

ole. Näin ollen yksittäisen partitiivivalinnan voi otaksua olevan vain väärin valittu morfo-

loginen muoto, vaikkei se kieliopillisesti virheellinen olekaan. 

     Verbiä laittaa kiinni käytti neljä vastaajaa, loput vastaajat valitsivat verbin 

sulkea. Saksassa verbit zu/machen ja schließen, joita suomen sulkea ja laittaa kiinni 

vastaavat, ovat kummatkin transitiivisia, eikä semanttisessa sisällössä tai kieliopilli-

suudessa ole lauseen käännöksen kannalta eroa.

     Toisessa tämän ryhmän lauseessa Er hat den Präsidenten getötet imper-

fektin ja perfektin valinnan jakautuminen, niin ikään selkeästi perfektiivisessä toimin-

nassa, ei kovin paljoa eroa edeltävän lauseen suomennoksista. Tämän lauseen suhteen 

Suomessa asuvien saksankielisten osuus perfektistä nousi edeltävään nähden hieman, 

20%:iin, kun se opiskelijoilla laski aavistuksen 31%:iin. Näiden lauseiden kesken 

suomennosten aikamuodon valinta on siis suunnilleen sama, eikä odotuksenvastaisia 

aikamuotoja (preesensiä tai pluskvamperfektiä) ole enempää kuin edeltävässä 

käännöslauseessa:

(91) – – Imperfekti – – Perfekti
Hän tappoi presidentin. Hän on tappanut presidentin.
Hän tappasi presidentin. Hän on murhannut presidentin.
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Hän tapasi presidentin. – –
Hän surmasi presidentin.
– –

     Perfektiivinen toiminta kännetään toisin sanoen saksasta tässäkin lauseessa 

mieluusti suomen imperfektiin, eikä toiminnalla siis ole yhteyttä nykyhetkeen. Saksan 

perfektin suomensi perfektillä opiskelijoista 30%, verrakkaisryhmästä 20%. Toiminnalla 

voi hyvin olla ajallinen yhteys käsilläolevaan aikaan, presidentin tappaminen voi hyvin 

näkyä tappamisen jälkeisessä elämässä, tai siitä voidaan kertoa vaikkapa uutisissa. 

     Verbin töten (tappaa) syvästi resultatiivinen semanttinen luonne on tulkittu 

täysin päätepisteelliseksi. Yksikään informantti ei kääntänyt lausetta partitiiviobjektilla, 

eikä imperfektiivisestä tulkinnasta siis ole tietoakaan. Saksankielisessä lauseessa ei ole 

mitään elementtiä, joka voisi antaa ymmärtää, ettei toiminta tulisi päätökseen ja että 

presidentti jäisi henkiin. Verbiksi valittiin enimmäkseen tappaa, kuusi kääntäjää valitsi 

verbin murhata. Myös näiden verbien semanttinen luonne ja transitiivisuus vastaavat 

toisiaan saksassa ja suomessa.

5.2.2.2 Intransitiiviset verbit

Siirryn käsittelemään lauseita, joissa saksassa on intransitiivinen verbi. Aktionsart on 

edelleen rajattu. Perfektilauseet seuraavat imperfektilauseiden jälkeen. Lauseet 

imperfektissä ovat:

m. Um 23 Uhr schlief ich ein. ('Klo 23 nukahdin.')
n. Wir hörten auf die Texte zu übersetzen. ('Lopetimme tekstien 
kääntämisen.')

    Näissä lauseissa suomennoksen tempusvalinta on selvä: imperfekti. 

Lauseessa Um 23 Uhr schlief ich ein opiskelijoista joka ainoa valitsi imperfektin, eikä 

muuta tempusta ilmene. Suomessa asuvien saksankielisten ryhmässä imperfektin valitsi 

jokainen kahta preesensin valinnutta lukuunottamatta. Preesensin valinnalle ei tässäkään 

ole kieliopillista perustetta. Saksassa verbi ein/schlafen on vahva verbi, jonka imperfekti 
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on schlief/ein, joten kun preesensiä ja imperfektiä ei erota toisistaan vain heikkojen 

verbien imperfektin te-tunnus, on oletettavaa että imperfekti tunnistetaan menneeseen 

viittaavaksi eikä sekaannusta preesensiin tule:

(92)  – – Imperfekti Preesens
Nukahdin klo 23. Nukahdan klo 23.
Klo 23 nukahdin.
Kello 23 minä nukahdin.
Kello 23 menin nukkumaan.
Kello 23 minä nukuin.
– –

     Auf/hören (lopettaa) katsotaan saksassa intransitiiviseksi verbiksi, joka voi 

saada kuitenkin korrelaattitäydennyksen (Helbig & Buscha 2001: 591). Saksankielisessä 

lauseessa on infinitiivissä olevan verbin übersetzen (kääntää) nominaaliaineksena         

die Texte (tekstit/tekstejä). Suomessa tekstien kääntämisen on selkeä objekti, joka on 

objektisijassa. Kyseinen saksan intransitiiviverbi voi siis suomessa olla transitiivinen. 

Tämä saksan ja suomen syntaksin ero ei vaikuta käännöstuloksiin.

     Kuten edellä lauseen Um 23 Uhr schlief ich ein suomennoksissa, imper-

fekti on lähes ainut valittu tempus. Muun kuin imperfektin valitsi ainoastaan viisi 

Suomessa asuvaa preesensiä käyttänyttä ja yksi yliopisto-opiskelija, joka käyttää 

odotuksenvastaisesti perfektiä kohdekielessä:

(93) – – Imperfekti Preesens
Lopetimme tekstien kääntämisen. Lopetamme tekstien kääntämisen.
Lopetimme tekstien kääntämistä. Lopetamme tekstien kääntämistä.
Lopetettiin tekstien kääntämistä.
Me lopetimme kääntämästä tekstit.
Lopetimme kääntämään ne tekstit.
Me lakkasimme kääntämään tekstiä.
Me lopetimme kääntää niitä tekstejä.
Lopetimme kääntäminen tekstien.
– –

     Auf/hören-verbi on saksassa heikko verbi, ja sen imperfektimuoto on kovin 

samannäköinen kuin preesens. Tästä syystä tämän lauseen kohdalla kenties valittiin 
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aavistuksen enemmän preesensiä kuin lauseen Um 23 Uhr schlief ich ein 

suomennoksissa. Perfektin valintaa on vaikea perustella, mutta väärin se ei ole. Perfektin 

valintaan on kuitenkin ilmeisesti ohjannut jokin muu kuin sattuma, koska perfekti on 

saksassa pintapuolisesti niin erinäköinen imperfektilauseeseen nähden: Wir haben 

aufgehört die Texte zu übersetzen. Vapaassa vaihtelussa oleva tempus on vaihtunut 

saksan imperfektistä suomen perfektiksi. Tämä yksi informantti tulkitsee suomentaessaan

lauseen perfektillä, että sillä tavalla tai toisella on yhteys nykyhetkeen. Tällainen yhteys 

voi hyvin ollakin, tekstien kääntäminen ehkä lopetettiin toistaiseksi, mutta voi olla oletet-

tavaa, että kääntäminen jatkuu nykyisyydessä tai tulevassa. 

     Aktionsartiltaan perfektiivinen saksan verbi auf/hören on saanut myös 

imperfektiivisiä tulkintoja. Suomennoksessa partitiiviobjektin valitsi yhteensä 36%, josta 

voi päätellä, ettei toiminta ole saavuttanut päätepistettään tai että kääntäminen voi vielä 

jatkua. Totaaliobjektin valitsi suurin osa, noin 60%, ja loput jättivät objektin nomina-

tiiviin, jolloin sen tulkinta jää avoimeksi.

     Käännöksissä esiintyy tyyppiä lopetimme/lopetettiin kääntää 

tekstejä/tekstit ja lakkasimme/lakattiin kääntää/kääntämään tekstejä/tekstit/tekstien. 

Tällainen rakenne esiintyy kummassakin ryhmässä; yhteensä A-infinitiivin sisältävää 

rakennetta käytti 22% vastanneista. Tämän piirteen voi tulkita suomessa objektin 

muodostamisen vaikeutena useammasta sanasta, tai sen voi selittää puhekielestä 

omaksutuksi. A-infinitiivilliseen käännökseen päädytään kuitenkin kummassakin 

ryhmässä yhtä usein, ja sitä valitsevat siis myös pääsääntöisesti lähdekielelle 

uskollisemmaksi havaitut yliopisto-opiskelijat, joilla oletettavasti ei ole samanlaista 

kosketusta suomen puhekieleen kuin Suomessa asuvilla. A-infinitiivin valinnan voi 

ymmärtää myös transferenssin näkökulmasta. Saksassa käytetään infinitiiviä zu 

übersetzen, joka olisi käännetty suomeen ensikielen pohjalta kääntää.

Jälleen tempus muuttuu nyt imperfektistä perfektiin. Saksankielisissä 

lauseissa Aktionsart on yhä perfektiivinen. Verbi on intransitiivinen; objektia ei ole. 

Perfektilauseet ovat seuraavat:
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o. Er ist sofort weggegangen. ('Hän on lähtenyt heti pois.')
p. Das Flugzeug ist pünktlich abgeflogen. ('Lentokone on lähtenyt 
täsmällisesti.')

  Myös näiden lauseiden suomennoksissa yleisin tempus on imperfekti. 

Hajontaa on kuitenkin edeltävään ryhmään nähden enemmän. Lauseen Er ist sofort 

weggegangen käänsi saksan perfektistä suomen imperfektiin opiskelijoista 69% ja 

Suomessa asuvista 89%. Perfektin piti perfektinä saksasta suomeen opiskelijoista 25%,  

ja Suomessa asuvista vain 10%:

(94) – – Imperfekti – – Perfekti
Hän lähti heti. Hän on lähtenyt heti.
Hän lähti heti pois. Hän on heti lähtenyt.
Hän lähti välittömästi. Hän on mennyt pois heti.
Hän lähti saman tien. Hän on poistunut heti.
Hän poistui välittömästi. – –
Hän heti meni pois.
Hän lähti äkkiä.
– –

Lisäksi preesensiä käytti kummassakin vastaajaryhmässä yksi kääntäjä.

     Imperfektin valinta on odotuksenmukainen. Toiminta on kertaluontoista ja 

dynaamista, eikä sillä ole relevanssia nykyisyydessä. Opiskelijoista neljännes hahmottaa 

lauseen siten, että yhteys nykyhetkeen on olemassa: ”Hän on lähtenyt, mutta tulee 

mahdollisesti takaisin.” Adverbiaali sofort (heti) ohjaa omalta osaltaan ennemmin imper-

fektin kuin perfektin suuntaan. Voi olettaa vaikkapa, että koska ”hän lähti heti, hän tuskin

tulee takaisin.” Perfektin voi katsoa myös transferenssista johtuvaksi – suomessa imper-

fektiä voi toiminnan luonteen vuoksi pitää luontevampana kuin perfektiä; on jokseenkin 

vaikea kuvitella tilannetta, jossa deiktisesti katsottuna suomessa tulisi valittua tässä 

lauseessa perfekti. Kuitenkin etenkin laajemmassa tekstikontekstissa perfekti olisi täysin 

käypä. Imperfektiivisyyteen lauseessa ei viittaa mikään elementti, lähteminen ei ole 

keskeytynyt tai esimerkiksi jäänyt yrittämisen asteelle. 

     Lauseeseen Das Flugzeug ist pünktlich abgeflogen suomennoksissa 

edeltävään lauseeseen verrattuna opiskelijoista useampi valitsee perfektin (41%), ja 
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samoin Suomessa asuvista saksankielisistä sen valitsee aavistuksen useampi (13%).

(95) – – Imperfekti – – Perfekti
Lentokone lähti täsmällisesti. Lentokone on lähtenyt ajallaan.
Lentokone lähti ajallaan. Lentokone on lähtenyt ajoissa.
Lentokone lähti ajoissa. Lentokone on lähtenyt hyvässä 
Lentokone lähti aikataulun mukaan. ajassa. 
Lentokone lähti täsmälleen. – – 
Lentokone lähti lentäen ajoissa.
Lentokone lähti ajoissa lentoon.
Lentokone lentoi pois aikaisin.
Lentokone lensi ajoissa.
Lento meni ajoissa.
– –

     Kummankin ryhmän imperfektikäännösten määrä hieman väheni ja perfekti-

lauseiden määrä kasvoi, opiskelijoilla reilusti (noin 20%) ja verrakkaisryhmällä vähän 

(noin 3%). Tässä suomennoksessa onkin kääntäjien tulkinnoissa siis nähtävissä hieman 

enemmän yhteyttä nykyisyyteen, vaikka valtaosa edelleen imperfektin valitseekin. Kuten 

edeltävässä lauseessa, tässäkin on vaikea kuvitella tilannetta, missä suomennoksessa 

valitsisi mieluummin perfektin imperfektin sijaan, mutta se on tempuksena toki mahdol-

linen. 

     Tämän tyypin lauseissa perfektin käyttäminen suomessa on deiktisestä 

näkökulmasta katsottuna voimakkaimmin tulkittavissa transferenssiksi. Toiminnan luonne

on niin dynaamista, että sitä on vaikea katsoa luontevasti sellaisesta näkökulmasta, jossa 

sillä edelleen olisi rajapintaa nykyisyydessä. Tässäkään objektittomassa lauseessa ei ole 

lainkaan viittausta toiminnan mahdolliseen imperfektiiviseen luonteeseen. 

     Preesensin valitsi jälkimmäisessä lauseessa opiskelijoista yksi ja verrakkais-

ryhmässä edeltävän lauseen 2%:iin verrattuna lähes 5% enemmän. Saksan liittomuotoisen

perfektin tulkinta merkitykseltään preesensiksi on tämän lauseen kohdalla yhtä vaikeaa 

kuin aiemmissakin esimerkeissä. Yksi Suomessa asuva valitsi tempukseksi pluskvam-

perfektin.
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5.3 Odotuksenvastaiset tempukset ja verbittömät lauseet 

Käsittelen nyt lähemmin niitä aineistossa ilmenneitä odotuksenvastaisia piirteitä, joita 

olen jo aiemmissa luvuissa sivunnut. Odotuksenvastaisina aikamuotoina pidän käännös-

lausetehtävässä suomennosten preesensiä ja pluskvamperfektiä. Koska kaikki lauseet 

ovat tehtävässä saksaksi imperfektissä tai perfektissä, varsinaista perustetta suomen-

noksen preesensille tai pluskvamperfektille ei ole.                                                             

Olen esittänyt preesensin esiintymistä niissä kappaleissa, joissa 

käännöslauseiden suomennokset on jaettu verbin ilmaiseman tilanteen mukaan – 

odotuksenvastaista preesensiä ilmenee käännöksissä jopa yllättävän usein. Preesensin 

valintaa on hankala tulkita merkitykseltään preesensiksi, vaan syyt löytyvät muualta, 

kuten nyt seuraavassa totean. 

Ensiksi on syytä tarkastella informantteja: Suomessa asuvien saksan-

kielisten ryhmä on, kuten todettu, heterogeeninen. Kysymykseen, kuinka kauan olet 

asunut Suomessa, informantit vastasivat:

Taulukko 8. Kuinka kauan Suomessa?

Vuotta
1 tai alle 7%
1-5 19%
6-10 7%
11-15 24%
16-20 14%
20- 29%

Tilaston valossa voi todeta, ettei Suomessa oleskeltu lyhyt aika ole peruste preesensin 

valinnalle. Oletettavaa on, että jos suomen kieltä on oppinut tai opiskellut vasta lyhyen 

ajan, ja koska muut tempukset voivat olla vielä vieraita, valittaisiin preesens. Jos muita 

tempuksia ei ole käsitelty esimerkiksi suomen kielen kursseilla, muuta tempusta ei jää 

valittavaksi. 

Kolme informanttia, jotka muodostavat pienen yhden vuoden tai alle 
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Suomessa oleskelleen ryhmän, käyttää toki huomattavasti enemmän preesensiä suomeen 

kääntäessään. Tässä lyhimmän aikaa Suomessa oleskelleessa ryhmässä valittiin preesensiä

35% kaikista suomennetuista lauseista. Tämä luku laski kuitenkin jyrkästi seuraavassa 

ryhmässä, joka on oleskellut Suomessa 1-5 vuotta – tässä ryhmässä enää vain 11%:ssa 

suomennoksista käytettiin preesensiä. Suomessa 20 vuotta tai kauemmin oleskelleet 

valitsevat preesensin suomeen kääntäessään niin ikään noin 11%:lla. Preesensiä esiintyy 

siis huolimatta siitä, kuinka kauan vastaaja on asunut Suomessa.

     Myöskään se, millä saksan murrealueella kääntäjä on varttunut ei näytä 

vaikuttavan preesensin käyttöön. Pienellä ylisaksan informanttiryhmällä preesensin käyttö

on 13% kaikista suomennoksista, ala- ja keskisaksan alueella varttuneilla se onkin jopa 

hieman korkeampi, 15%. Hatarana oletuksena pidin sitä, että etelän kielialueella 

varttuneilla preesensiä ilmenisi enemmän imperfektikadon myötä ja siksi, että etelän 

kielimuodossa preesens ilmenee saksassa usein perfektin vastinparina, mutta tämä oletus 

on näin ollen väärä.

Eniten preesensiä käytetään seuraavissa lauseissa:

(96) i. Du öffnetest die Tür. ('Sinä avasit oven.')
e. Wir arbeiteten hart. ('Me teimme töitä kovasti.')
b. Ich fühlte mich so glücklich. ('Tunsin itseni hyvin onnelliseksi.')

Nämä lauseet ovat tehtävässä sattumalta peräkkäin. Vaikka lauseet ovat tehtävä-

lomakkeessa satunnaisessa järjestyksessä, yhteinen nimittäjä on helppo löytää. Kaikissa 

näissä kolmessa lauseessa saksankielinen verbi on heikko, ja vaikka verbiryhmittelyn 

mukaan verbit edustavatkin eri tyyppejä, niiden morfologinen ilmentyminen on sama: 

heikon verbin erottaa preesensistä vain te-aines. Lauseissa on yllä lihavoitu se aines, joka 

erottaa imperfektin preesensistä.

     Ei ole nähtävissä, että verbin sisäinen rakenne (transitiivisuus, intransi-

tiivisuus, perfektiivisyys tai imperfektiivisyys) vaikuttaisi siihen, että preesens valittaisiin 

herkemmin tietyssä ryhmässä. Preesensiä esiintyy vähemmässä määrin joka tapauksessa 

myös lauseissa, joissa saksankielinen verbi on imperfektissä vahva, ja myös muutamissa 

lauseissa, jossa lähtökielessä on perfekti, kuten edeltävistä analyysikappaleista käy ilmi.
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Pluskvamperfekti valittiin alle prosentissa kaikista suomennoksista. Näille 

lauseille on yhteistä, että pluskvamperfekti tarttuu niihin lauseisiin, jotka saksassa ovat 

perfektissä (eli liittomuodossa kuten pluskvamperfektikin). Imperfektin käänsi pluskvam-

perfektiin ainoastaan kaksi Suomessa asuvaa kääntäjää lauseessa Sie liefen dorthin. 

Yliopisto-opiskelijoiden käännöksissä tätä tempusta esiintyy vain yhdellä informantilla, 

joka on kääntänyt lauseet Ihr habt lange geschlafen ja Er hat den Präsidenten getötet 

pluskvamperfektillä.

     Muut pluskvamperfektit esiintyivät Suomessa asuvien informantti-

ryhmässä. Samoja lauseita kuin edellä ei valittu käännettäväksi pluskvamperfektillä. 

Pluskvamperfektiin käännetyt saksan perfektilauseet ovat Sie hat das Fenster zugemacht,

Wir haben so viel gegessen, ja Das Flugzeug ist pünktlich abgeflogen. Tällä perusteella 

saksan perfektin apuverbi haben tai sein ei näytä vaikuttavan pluskvamperfektin 

valintaan.

(97) – – Pluskvamperfekti
Olimme syönyt niin paljon.
Hän oli suljenut ikkuna.
Olimme ollut tuolla jo muutama kertta.
Olimme olet jo useita kertaa täällä.
– –

Suomen pluskvamperfekti on muodostettu morfologisesti oikein, mutta 

tempusvalinnalle ei ole kieliopillista tai deiktistä perustetta. On vaikea ajatella, että 

kääntäjä olisi kääntänyt pluskvamperfektiin kääntäjän deiksiksestään tieten tahtoen. Jos 

suomennoksen pluskvamperfekti olisi valittu tietoisesti, saksankielinen lause olisi pitänyt 

niin ikään tulkita sellaiseksi, että sen ilmaisema toiminta olisi päättynyt menneessä ennen 

jotain muuta menneeseen sijoittuvaa toimintaa.

Pluskvamperfektin esiintymisen suhteen saksankieliset lauseet eivät ole 

samasta verbistä käsin muodostuvasta tyypistä. Niillä ei näytä olevan keskenään 

muitakaan saksankielisille lauseille yhteisiä piirteitä aikamuotoa lukuunottamatta, joka 

kuten todettu, on pääsääntöisesti liittomuotoinen perfekti. Ero saksan perfektin ja 

pluskvamperfektin välillä on apuverbi, joka perfektissä on preesensmuotoinen, pluskvam-
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perfektissä imperfektimuotoinen, esimerkiksi Olemme/olimme syöneet niin paljon:     

Wir haben so viel gegessen. (perf.), Wir hatten so viel gegessen. (pl.perf.24).

     Aihetta sivuaa Ohvo (2008: 20, 27-30) pro gradu -tutkimuksessaan, jossa 

hän eräässä analyysiluvussaan käsittelee S2-oppijoiden pluskvamperfektin käyttöä 

kirjoitelmissa. Hän painottaa, että suomessa tavanomaisesti pluskvamperfekti sopii 

siihen, missä imperfekti voi esiintyä tai esiintyy. Varsinkaan kun tutkimukseni lähdekielen 

tempukset eivät (täysin) vastaa kohdekielen tempuksia deiktisesti, olisi hankalaa nähdä 

pluskvamperfektin tulleen valituksi suomenkielisissä lauseissa tarkoituksella.

Suomennosten joukossa on lisäksi harvoja sellaisia elliptisiä lauseita, joissa 

verbiä ei ole, tai lause ei muutoin ole vertailukelpoinen siksi, että se on tuotettu siinä 

määrin hatarasti, ettei siitä saa selvyyttä. Poikkeuksena on lause Du hast es gut gemacht, 

jossa verbitön käännös on oiva idiomaattinen valinta Hyvin tehty!

    Näistä harvoista verbittömistä lauseista on nähtävissä, että kopulaverbi voi 

jäädä pois: 

(98) e. Wir arbeiteten hart. → Työmme vaikeat (l. 'Työmme ovat vaikeat.')     
i. Du öffnetest die Tür. → Ovi auki. (l. 'Ovi on auki.')

                                                                                                                                    

5.4 Sosiolingvistiset tekijät ja tempuksen valinta

                                                                                                                       

Olen tähän asti esittänyt analyysia aineistostani kielen piirteiden mukaan. Nyt näkö-

kulmani vaihtuu siihen, millaisia ovat muut tekijät, joista voi tai ei voi tehdä päätelmiä 

käännösten suhteen. Näkökulma muuttuu jokseenkin sosiolingvistisempään suuntaan – 

nostan keskiöön iän, sukupuolen ja alueellisuuden.

Käsittelen ensin päätelmiä, jotka voi tehdä suomennetuista lauseista iän 

perusteella. Kääntävätkö eri ikäiset eri tavalla? Miten suomennoksissa tempuksen valinta 

jakautui eri-ikäisten suomentajien kesken? Oheisista taulukoista voi nähdä, miten 

tempusvalinta jakautui kaikkien suomennettujen lauseiden kesken. 

24 Lyhenne: pl.perf. – pluskvamperfekti

83



Taulukko 9. Yliopisto-opiskelijat, ikä ja tempusvalinta.

Imperfekti Perfekti
Alle 30v. 47% 53%
Yli 30v. 94% 6%

Taulukko 10. Suomessa asuvat saksankieliset, ikä ja tempusvalinta.

Imperfekti Perfekti
Alle 30v. 86% 14%
Yli 30v. 87% 13%

Taulukko 11. Kaikki informantit, ikä ja tempusvalinta.

Imperfekti Perfekti
Alle 30v. 66% 34%
Yli 30v. 88% 12%

Kun informantit jakaa iän perusteella alle ja yli 30-vuotiaisiin, voi tehdä 

seuraavat päätelmät. Opiskelijaryhmän alle 30-vuotiaat käyttivät yli 30-vuotiaisiin 

opiskelijoihin nähden huomattavasti vähemmän suomessa imperfektiä, kun yli 30-

vuotiaat käyttivät lähes yksinomaan imperfektiä perfektin sijaan. Nuoremmalla opis-

kelijaryhmällä imperfektin ja perfektin hajonta kaikissa heidän kääntämissään lauseissa on

suunnilleen puolet imperfektiä, puolet perfektiä.

     Kaikenikäiset Suomessa asuvat saksankieliset käyttävät imperfektiä 

huomattavasti perfektiä enemmän. Kaikkien informanttien kohdalla näyttää siltä, että 

imperfektiä suosii vanhempi ryhmä nuorempaan ryhmään nähden yli 20%:lla.

Entä sukupuoli? Voidaanko sukupuolen perusteella tehdä päätelmiä 

tempusvalinnan suhteen, kuten iän perusteella? Sukupuolen perusteella hajontaa 

tulokielen tempusvalinnassa on häviävän vähän, eikä suurempia päätelmiä voine tehdä, 

varsinkin kun sukupuolijakauma on aineistossa niin epätasainen. Kuten alla taulukosta 

käy ilmi, opiskelijaryhmässä miesten ja naisten välillä on kolmen prosentin ero imper-

fektin ja perfektin valinnassa siten, että naiset suosivat perfektiä kolmella prosentilla 

miesten kääntyessä samassa suhteessa imperfektiin. Tilastoista käy ilmi, että Suomessa 

asuvien saksankielisten ryhmässä ja kaikkien informanttien kesken prosentit kuitenkin 
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muuttuvat opiskelijaryhmään nähden siten, että naiset valitsevat kummassakin vain 

yhdellä prosentilla enemmän perfektiä. Naiset suomentavat tempuksen näin ollen 

marginaalisesti saksankielisten lauseiden tempukselle uskollisempina. 

Suomennostehtävän taustatiedoissa vastaaja saattoi valita sukupuolen 

kolmesta: ”mies”, ”nainen”, ”muu”. Muun sukupuolen ilmoitti yksi yliopisto-opiskelija, 

jonka ensikieli ei ollut saksa, ja joka ei näin ollen ollut vertailukelpoinen informantti. 

Sukupuoleen liittymättömänä asiana taulukoista voi nähdä ryhmien merkittävänä erona 

vain sen, että yliopisto-opiskelijat käyttävät perfektiä noin 10% enemmän kuin Suomessa

asuvat saksankieliset.

Taulukko 12. Yliopisto-opiskelijat, sukupuoli ja tempusvalinta. 

Imperfekti  Perfekti
Nainen 77% 23%
Mies 80% 20%

Taulukko 13. Suomessa asuvat saksankieliset, sukupuoli ja tempusvalinta.

Imperfekti Perfekti
Nainen 87% 13%
Mies 88% 12%

Taulukko 14. Kaikki informantit, sukupuoli ja tempusvalinta.

Imperfekti Perfekti
Nainen 84% 16%
Mies 85% 15%

Viimeisenä sosiolingvistisenä näkökulmana esitän nyt tuloksia sen suhteen, 

miten ylisaksan imperfektikato vaikutti tempuksen valintaan suomennoksissa. Oletuk-

senani oli, että ylisaksan kielialueella varttuneet informantit käyttäisivät saksasta suomeen

kääntäessään muita frekventimmin perfektiä. Analyysin valossa Suomessa asuvat saksaa 

äidinkielenään puhuvat informantit, jotka ovat varttuneet etelän kielialueella, suomen-

tavat perfektiin noin 10% useammin kuin keski- ja alasaksan (ei imperfektikatoa) alueella

varttuneet. Perfektin osuus imperfektiin nähden on kummassakin alueellisessa ryhmässä 
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vähäinen. Oheisessa taulukossa kuvaan käännöstempuksen jakautumista suomessa 

kaikissa käännetyissä lauseissa.

Taulukko 15. Ylisaksa/Keski- ja alasaksa ja tempusvalinta.

Imperfekti Perfekti 
Ylisaksa 76% 24%      
Keski- ja alasaksa 85% 15% 

Yliopisto-opiskelijoiden ryhmältä ei kysytty, missä he ovat varttuneet. 

Münchenin yliopisto sijaitsee ylisaksan alueella, muut yliopistot keski- ja alasaksan 

alueilla. Tästä vertailusta ei voi tehdä juuri päätelmiä, koska informantti voi olla varttunut

missä hyvänsä siitä huolimatta, että opiskelee tietyssä yliopistossa. Ero on muutoinkin 

vähäinen – Münchenin yliopiston opiskelijat valitsevat suomentaessaan yhden prosentin 

verran enemmän perfektiä muihin yliopisto-opiskelijoihin nähden.

Taulukko 16. München/muut yliopistot ja tempusvalinta.

Imperfekti Perfekti 
München 77% 23%
Muut yliopistot 78% 22%

6 PÄÄTELMÄT JA PÄÄTÖS 

Olen edeltävissä analyysiluvuissa esittänyt päätelmiä aineistostani lähtökohtaisesti kielen 

piirteiden ja lyhyemmin sosiolingvistiikan näkökulmista. Kokoan nyt lyhyesti niitä 

ajatuksia, joita pidän tiivistettynä tutkimukseni tärkeimpinä tuloksina ja huomioina.

Suomennoksissa imperfektiä valittiin kautta linjan useammin kuin perfektiä,

ja totaaliobjekti valittiin partitiiviobjektia useammin. Preesensiä käytettiin kohdekielessä 

eniten niissä lauseissa, joissa saksassa on heikko verbi imperfektissä. Yliopisto-opiskelijat

käyttivät Suomessa asuvia saksankielisiä huomattavasti vähemmän preesensiä, ja he 

käyttivät verrokkiryhmään nähden herkemmin suomessa samaa aikamuotoa kuin 

saksassa. Pääasiallisesti tämä näkyy siinä, että opiskelijat käänsivät Suomessa asuvia 

useammin saksan perfektin suomeen perfektillä. 
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Preesensin ja pluskvamperfektin odotuksenvastainen käyttö suomennok-

sissa ei näytä vastaavan niitä perusfunktioita, joita näiden tempusten suhteen esitin 

luvuissa 3.1 ja 4.1. Kummankaan, preesensin tai pluskvamperfektin perusfunktiot eivät 

juuri eroa toisistaan saksassa ja suomessa, kuten esitetty yllä mainitsemissani luvuissa. 

Preesensillä voidaan viitata nykyhetken lisäksi menneeseen ja tulevaan kummassakin 

kielessä, mutta käännetyissä lauseissa ei ole sellaisia tulkintoja, joita voitaisiin kääntää 

ajatellen esimerkiksi historiallista preesensiä. Pluskvamperfektin perusfunktiotkaan eivät 

vastaa sitä, miten tätä tempusta on käytetty suomennoksissa. Pluskvamperfekti ei ilmaise 

aineistolauseissa sellaisia merkityksiä, jotka järjestäisivät menneen tapahtumia tempo-

raalisesti. Deiktisesti aineistolauseita ei voi tulkita sellaisiksi, että puhehetkeen nähtyä 

mennyttä tilannetta tarkasteltaisiin puhehetkeä aiemmasta, mutta tapahtuma-ajan 

jälkeisestä viittaushetkestä katsoen. Pluskvamperfektin tai preesensin valinnalle 

suomennoksissa ei siis ole deiktisiä perusteita tempusten funktioiden näkökulmasta. 

Ylisaksan kielialueen vastaajat käyttivät suomennoksissa perfektiä noin 

10% enemmän kuin ala- ja keskisaksan kielialueiden vastaajat. Ylisaksan kielimuodossa 

imperfektin katsotaan kadonneen; alasaksassa imperfektiä puolestaan esiintyy enemmän. 

Murrealueen ero tuotoksessa siis näkyy, mutta ei niin voimakkaasti kuin olin olettanut.

Suomessa asuvat saksankieliset käyttivät imperfektiä suomessa yliopisto-

opiskelijoihin nähden noin 10% enemmän. Imperfektin suosimiseen perfektin asemesta 

vaikutti myös ikä: mitä vanhempi vastaaja oli, sitä herkemmin hän kääntyi suomennok-

sessa imperfektiin. Imperfektin suosimiseen vaikutti myös se, kuinka kauan informantti 

on asunut Suomessa: mitä kauemmin, sitä enemmän imperfektiä.

Saksan imperfektiä ei suomennettu odotuksenmukaisesti perfektillä juuri 

koskaan. Perfektin osuus kaikissa suomennoksissa jäi 13%:iin. Eniten saksan perfektiä 

suomennettiin perfektillä lauseessa Wir sind schon öfters da gewesen. Lauseen verbi on 

intransitiivinen ja Aktionsartiltaan verbi on imperfektiivinen. Yliopisto-opiskelijoista 

perfektin kyseisen lauseen suomennoksessa valitsi 80%, Suomessa asuvat saksankieliset 

valitsivat perfektiä 48%:lla. Suomessa asuvien prosenttiluku tämän lauseen kohdalla on 

opiskelijaryhmään verrattuna alhainen, mutta verrokkiryhmän sisällä se on korkea luku, 

koska Suomessa asuvien ryhmässä perfektiä valittiin suomennoksissa kokonaisuudessaan
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niin vähän. 

Eniten saksan perfektiä suomennettiin imperfektillä lauseessa Er ist sofort 

weggegangen. Tässä lauseessa verbi on intransitiivinen ja Aktionsartiltaan perfektiivinen. 

Suomessa asuvista 89% suomensi lauseen imperfektillä, opiskelijoista 69%.

Aloitin tämän tutkimuksen laatimalla käännöslausetehtävän, jonka lähtö-

kohtana oli verbilähtöinen ajatus transitiivi- ja intransitiiviverbeistä ja niiden imperfek-

tiivisyydestä ja perfektiivisyydestä. Saksan haasteellinen imperfektin ja perfektin työnjako

on kiintoisa kysymys suomeen käännettäessä sinänsä, ja toisaalta siinä mielessä, kuinka 

suomentaja hahmottaa lauseen siinä hetkessä, missä hän itse kääntää.  

     Teoriaosuutta varten kielitieteen kirjallisuuteen perehtyessäni minua 

hämmästytti se, kuinka epäjohdonmukaisesti Aktionsartiin ja aspektiin liittyvää termi-

nologiaa käytetään. Se tuotti ajoittain päänvaivaa, mutta johtoajatuksena saksankielisen 

verbin lähtökohtainen Aktionsart pysyi tutkimuksen läpi yhtenä lähtökohtana. Aktions-

artin tulkinnassa mielenkiintoista on se, kuinka se realisoituu kielellisessä kontekstissa: 

päällisin puolin esimerkiksi selkeästi imperfektiivinen verbi voi saada monitulkintaisen 

merkityksen esiintymisympäristössään. Toisekseen näyttää siltä, ettei ole selvyyttä siitä, 

kuka yksittäisen verbin Aktionsartin päättää. Tällainen verbi on esimerkiksi essen 

(syödä), joka tehtävän kahdessa lauseessa on transitiivisena ja intransitiivisena 

semantiikaltaan hyvin eriävä.

     Varsinkin saksan kieliopin perinteestä ammentaessani ärsyyntymiseen asti 

niissä kohdin, kun oma kielitaju alkaa horjua, tulee yksittäistä asiaa tarkistaessaan 

huomanneeksi, että kieliopissa sanotaan jotain sillä tavalla määrittelemätöntä kuten 

”usein”, ”esiintyy paljon”, ”on lähes vapaasti valittavissa” – viittaan tällä erityisesti 

saksan imperfektin ja perfektin löyhään määrittelyyn. Vaikka tällainen aiheuttaakin 

ärsyyntymistä, pidän tärkeänä huomiona sitä, etteivät esimerkiksi menneen aikamuodon 

valintaan liittyvät ohjeet ja säännöt ole täydellisiä. Kieliopin tutkimiseen vaikuttaa siis 

monet muutkin seikat kuin yksittäiset säännöt. 

     Odotuksenmukaisena pidin sitä, että saksan imperfekti pääsääntöisesti 

pysyy suomessa imperfektinä, ja näin todella on. Kun ryhdyin aineiston läpikäymiseen, en
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ollut lainkaan varautunut siihen, kuinka paljon lauseista olisi preesensissä. Sen käytön 

syyt ilmenivät vasta tutustuttuani syvemmin koko aineistoon. Lopulta se, missä 

preesensiä esiintyi, on oikeastaan ilmeistä. 

     Euroopan kielten imperfektin väheneminen ilmiönä on sangen kiintoisa 

etenkin suomen perspektiivistä, kun suomessa imperfekti näyttää elävän ja voivan hyvin, 

eikä sen vähenemisestä suomessa ole näyttöä. Tässä työssäni antoisaa oli myös nähdä 

konkreettisesti, vaikuttavatko alueelliset seikat tuotokseen transferenssin näkökulmasta. 

Oletin, että ylisaksan kielialueen vaikutus käännöksessä voisi näkyä runsaamminkin. 

Toivon, että tästä työstä olisi hyötyä varsinkin suomen kielen opetuksessa 

saksankielisen Euroopan yliopistoissa, ja kontrastiivisessa suomen opetuksessa, kun 

opiskelijan ensikieli on saksa. Työ voi olla hyödyllinen myös päinvastoin: se voi selventää

suomenkieliselle saksan opiskelijalle saksan menneitä tempuksia.
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LYHENTEET

Aktz – (sa) Aktzeit (l. tapahtumahetki)

Adv – (sa) Adverbial (l. adverbiaali)

Betr – (sa) Betrachtzeit (l. viittaushetki)

diminut. – diminutiivinen

dur. – duratiivinen

epäm. – epämääräinen

impf. – imperfekti

imperf. – imperfektiivinen

ingress. – ingressiivinen

inkoat. – inkoatiivinen

intr. – intransitiivinen

irres. – irresultatiivinen

Mod. – (sa) Modalfaktor (l.modaalifaktori)

mutat. – mutatiivinen

määr. – määräinen

perf. – perfekti

perfekt. – perfektiivinen

pl.perf. – pluskvamperfekti

prees. – preesens

Präs Perf – (sa) Präsensperfekt (l. preesensperfekti)

Prät – (sa) Präteritum (l. preteriti)

res. – resultatiivinen

Sprz – (sa) Sprechzeit (l. puhehetki)

trans. – transitiivinen
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LIITE 1 Käännöstehtävälomake

Hallo aus Helsinki!

Vielen Dank dass Du mir mit meiner Masterarbeit hilfst und die folgende Übung 
machst. 

Solltest Du nicht an dieser Forschung teilnehmen wollen, bitte Deine Antworten nicht 
schicken. Für die Antworten kannst Du gerne dieses doc-Dokument benutzen. 

Ergänze, bitte:

-Wie alt bist Du?

-Du bist männlich  /  weiblich  /  divers.

-Was ist Deine Muttersprache?

-An welcher Universität studierst Du? (Eine Frage nur für Studierende)

-Wie hast Du Finnisch gelernt? Seit wievielen Jahren bist Du schon in Finnland?

-Wo im deutschprachigen Raum bist Du aufgewachsen?

Wenn Du mit der Übung fertig bist, bitte sende Deine Antworten an:

sähköpostiosoite

Liebe Grüße,

Kalle Vilppula
Universität Helsinki
sähköpostiosoite
+358(0)...



Bitte ins Finnische übersetzen (jeweils bitte nur eine Antwort!):

1. Das Flugzeug ist pünktlich abgeflogen. ('Lentokone on lähtenyt täsmällisesti.')

2. Du öffnetest die Tür. ('Sinä avasit oven.')

3. Wir arbeiteten hart. ('Teimme töitä kovasti.')

4. Ich fühlte mich so glücklich. ('Tunsin itseni hyvin onnelliseksi.')

5. Ihr habt lange geschlafen. ('Te nukuitte pitkään.')

6. Er hat den Präsidenten getötet. ('Hän on tappanut presidentin.')

7. Wir hörten auf die Texte zu übersetzen. ('Lopetimme tekstien kääntämisen.')

8. Um 23 Uhr schlief ich ein. ('Kello 23 nukahdin.')

9. Wir sind schon öfters da gewesen. ('Olemme olleet siellä jo useasti.')

10. Wir haben so viel gegessen. ('Olemme syöneet hyvin paljon.')

11. Sie liefen dorthin. ('He menivät/kävelivät/juoksivat sinne.')

12. Sie hat das Fenster zugemacht. ('Hän on sulkenut ikkunan.')

13. Er ist sofort weggegangen. ('Hän on lähtenyt heti pois.')

14. Ich aß das ganze Kuchen. ('Söin koko kakun.')

15. Ich sah ihn gestern. ('Näin hänet/häntä eilen.') 

16. Du hast es gut gemacht. ('Olet tehnyt sen hyvin.')



LIITE 2 Kurssikuvaus Finnisch IV Universität Humboldt zu Berlin, 
Nordeuropa-Institut

Finnisch IV -kurssin kuvaus on sisällöllisesti samankaltainen eri yliopistojen kesken. 

Kommentar 

Im Laufe des Kurses werden die grammatischen Kenntnisse der für Textverständnis 

relevanten Gebiete erweitert und vertieft. Die finnische Schriftsprache benutzt viele 

unterschiedliche verkürzende Satzkonstruktionen, deren Beherrschung für das Lesen 

authentischer Texte notwendig ist. Ein anderer Schwerpunkt liegt im Aneignen der 

Besonderheiten der gesprochenen Sprache. Gearbeitet wird mit Material, das im 

Unterricht verteilt wird: Im Wesentlichen mit authentischen Texten sowie 

Übungsmaterial. Hörverständnis sowie mündliche und schriftliche Kompetenz werden 

weiterentwickelt. Jede/r Teilnehmer/in hält ein finnischsprachiges Referat über ein 

Thema nach eigener Wahl.

(Vapaasti:

Kurssilla laajennetaan ja vahvistetaan tekstinymmärtämiselle tarpeellisia 

kielioppiasioita. Suomen kirjakielessä on paljon erilaisia lyhentäviä lauserakenteita, 

joiden tunteminen on välttämätöntä autenttisten tekstien lukemisessa. Kurssilla 

opetetaan myös puhekielen piirteitä ja puhekielen omaksumista. Työskentelymateriaali 

jaetaan kurssilla, etupäässä materiaali muodostuu autenttisista teksteistä ja 

harjoitustehtävistä. Kuullunymmärtämistä kuten suullista ja kirjallista tuotosta 

vahvistetaan. Jokainen osallistuja pitää kurssin aikana esitelmän itsevalitsemastaan 

aiheesta.)


