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Tiivistelmä: Tämän maisterintutkielman aiheena on venäjän preteritin tulkkaus suomeen, sillä venäjää 

äidinkielenään (A) puhuvalle tulkille, jolle suomi on vieras kieli (B), suomen kielen menneen ajan 

aikamuodon valinta voi olla vaikea. Hypoteesinamme on oletus siitä, että tulkkauksen aikana 

ammattitulkit valitsevat usein venäjän preteritin vastineeksi nimenomaan imperfektin, koska se on 

jostain syystä ensimmäisenä mieleen tuleva vaihtoehto. Suomen ja venäjän tempusjärjestelmien 

eroavaisuuksien vuoksi väärän aikamuodon valinta voi kuitenkin aiheuttaa oikeustulkkauksessa 

väärinkäsityksiä, minkä seurauksena voisi olla yksilön oikeusturvan vaarantuminen ja pahimmassa 

tapauksessa väärä tuomio.  

 

Tutkimuksen teorian ensimmäisessä osassa käytiin läpi oikeustulkkauksen keskeisiä asioita, siihen 

liittyviä haasteita sekä poliisikuulustelun erityispiirteitä. Teorian toisessa osassa kuvattiin venäjän 

preteritiä ja verbin aspektia sekä suomen kielen menneen ajan aikamuotoja ja vertailtiin niitä 

keskenään.   

 

Tutkimuksen empiirisen osan keskiössä on kirjallinen koe, jonka tavoitteena on tarkastella, miten 

venäjää äidinkielenään puhuvat tulkit tulkkaisivat venäjän preteritin suomeen päin ja mitkä kohdat 

aiheuttavat heille vaikeuksia. Kirjallisen kokeen materiaalina oli runsaasti suomen imperfektiä 

sisältävä, suomenkielinen ja litteroitu poliisikuulustelu tv-sarjasta Arman ja Suomen rikosmysteerit, jota 

hieman pidensimme lisäämällä siihen muutaman lauseen. Käänsimme koemateriaalitekstin venäjäksi. 

Sen jälkeen koehenkilöitä pyydettiin kääntämään teksti venäjästä suomeen sekä vastaamaan tausta- ja 

loppukyselyssä oleviin kysymyksiin.   

 

Kokeen tuloksista kävi ilmi, että menneen ajan aikamuodon valintaan vaikuttavat ensisijaisesti 

konteksti, sen ymmärtäminen sekä tilanteen luonne. Lisäksi ilmeni, että tilanteen kokonaiskuvan 

hahmottaminen perehtymättä kontekstiin voi olla hankalaa, mikä vaikeuttaa sisällöllisesti täydellisen 

menneen ajan aikamuodon valintaa. Kokeen tuloksista sekä loppukyselystä kävi myös ilmi, että 

vaihtelua tulkkien käyttämissä verbin aikamuodoissa ilmeni vaihtelua etenkin silloin, kun tekstissä ei 

ollut imperfektin tai perfektin valintaa helpottavaa ajan tai tavan adverbia. Näin olleen hypoteesimme 

todentui vain osittain, sillä yksi koehenkilöistä valitsi lähes kaikissa lauseissa venäjän preteritin 

vastineeksi suomen imperfektin.
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1 Johdanto 

 

Tämän tutkielman aiheena on verbien menneen ajan aikamuodot, sillä joko suomea tai venäjää 

äidinkielenään puhuvat tulkit tekevät usein virheitä oikean aikamuodon valinnassa kyseessä 

olevassa kieliparissa. Menneen ajan aikamuotojen kääntäminen on useimmiten vaikeaa sekä 

venäläisille että suomalaisille tulkeille, sillä suomen ja venäjän kielen tempusjärjestelmät 

eroavat toisistaan huomattavasti. Tutkimme menneen aikamuotojen välittämistä venäjästä 

suomeen päin erityistä sisällön välittymisen tarkkuutta vaativassa oikeustulkkauskontekstissa, 

sillä väärän aikamuodon valinta saattaa johtaa väärinkäsityksiin jo esitutkinnassa, ja yksilön 

oikeusturva voi sen seurauksena jäädä toteutumatta.  

 

Aikamuotovirheet voivat johtua siitä, että tulkkauksen aikana tulkin on kognitiivisesti 

mahdotonta käydä mielessään läpi kielioppisääntöjä saati kysyä puhujalta. Tulkki joutuu 

tekemään tulkkausratkaisunsa heti, joten hänen on valmistauduttava tulkkaukseen 

perusteellisesti. Ratkaisuilla on kuitenkin suuri merkitys, sillä epätarkka viestin välittäminen 

voi pahimmillaan johtaa jopa väärään tuomioon. Verbin aikamuodot sisältävät vähintäänkin 

implisiittisiä kielioppiin koodautuneita merkityksiä, eikä niiden valinta voi olla mielivaltaista. 

Implisiittiset merkitykset voivat liittyä esimerkiksi teon tai tapahtuman kertaluonteisuuteen, 

toistuvuuteen tai kestoon. 

 

Tutkimuksessa pyrimme vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:   

 

1. Miten venäjää äidinkielenään puhuvat tulkit tulkkaisivat venäjän preteritin suomeen? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat ammattitulkkien tekemiin aikamuodon valintoihin? 

3. Miten aikamuodon valinta vaikuttaa viestin välittymiseen?  

4. Miten venäjän preteriti pitäisi tulkata suomeen, jotta semanttinen ero eri menneen ajan 

aikamuotojen välillä välittyisi kohdekieleen oikein? 

  

Ensimmäisessä teorialuvussa (luku 2) perehdymme oikeustulkkaukseen ja sen menetelmiin, 

haasteisiin sekä etiikkaan, sen jälkeen pohdimme poliisikuulusteluja ja niiden tulkkaukseen 

liittyviä haasteita. Toisessa teorialuvussa (luku 3) keskitymme menneen ajan aikamuotojen 

välittämiseen liittyviin ongelmiin lähdekielestä kohdekieleen tutkimalla venäjän ja suomen 

tempusjärjestelmiä ja vertaamalla niitä keskenään. Analyysin mahdollistamiseksi käsitelemme 

venäjän verbin aspektia ja sen yhteyttä venäjän preteritin implisiittisten merkitysten 
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välittymiseen suomeen päin. Käymme myös läpi suomen imperfektin ja perfektin eroja ja sitä, 

miten tapahtuma-aika ja/tai tapahtuman kesto vaikuttaa siihen, valitaanko imperfekti vai 

perfekti.  

 

Luvussa 4 kerromme tutkimuksen aineistosta ja menetelmistä. Tutkimusmateriaaliksi 

valitsimme Arman ja Suomen rikosmysteerit -tv-sarjasta yhden jakson, joka sisälsi aitoja ja 

autenttisia poliisikuulusteluja litteroituina. Laadimme suomenkielisen lähtötekstin kahden eri 

kuulustelun pohjalta. Lisäksi pidensimme tekstin lisäämällä enemmän kuvitteellisia 

kysymyksiä, jotka voivat herättää ongelmia menneen ajan aikamuodon valitsemisessa. 

Suomenkielisessä lähtötekstissä osallistujina ovat yksi poliisi ja yksi rikoksesta epäilty henkilö 

eli uhrin aviomies. Seuraavaksi teimme tekstin venäjännöksen itse. Näin ollen varsinainen 

suomenkielinen lähtöteksti koottiin tv-ohjelman pohjalta, ja suomenkielisen lähtötekstin 

pohjalta luotiin venäjänkielinen käännös, joka toimi lähtötekstinä suoritetussa kokeessa. 

Tutkimuksessa testaamme hypoteesia, että tulkatessaan venäjän preteritiä suomeen päin tulkit 

valitsevat oletettavasti useimmiten nimenomaan imperfektimuodon, vaikka konteksti 

edellyttäisikin muun menneen ajan aikamuodon käyttöä. Tämä oletus perustuu siihen, että 

venäjää äidinkielenään puhuvalle tulkille tuntuu luonnollisemmalta valita yhden sanan tilalle 

yksi, vaikka tilanne ja merkitys vaatisi kahden sanan eli liittomuodon käyttämistä. Hypoteesin 

testaamista varten käytämme kokeellista ja vertailevaa menetelmää. Koe suoritettiin 

sähköpostitse. Tutkimukseen osallistui viisi venäjää äidinkielenään puhuvaa ammattitulkkia. 

Neljälle koehenkilölle suomi on B-työkieli, ja yksi koehenkilöistä on kaksikielinen. 

Koehenkilöt käänsivät tutkimusmateriaalin venäjästä suomeen, ja sen jälkeen he vastasivat 

loppu- ja taustakysymyksiin.  

 

Analyysiluvussa (luku 5) käsitelemme ammattitulkkien käännöksiä, tarkastelemme heidän 

tekemiään menneen ajan aikamuodon valintoja ja pohdimme ilmenneiden erojen ja 

yhtäläisyyksien syitä.  

 

Pohdinnassa (luku 6) tarkastelemme tutkimuskysymyksiin saatuja vastauksia ja hypoteesin 

toteutumista. Lisäksi laadimme ammattitulkkien kommenttien ja omien analyysipohdintojen 

perusteella ohjeita siitä, miten pitää tulkata/kääntää venäjän preteriti venäjästä suomeen niin, 

että semanttinen ero eri menneen ajan aikamuotojen välillä välittyy kohdekieleen oikein. 
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2 Oikeustulkkaus 

 

Oikeustulkkaus-käsite kattaa tulkkauksen, joka suoritetaan juridisten tapahtumien yhteydessä: 

oikeudenkäynnit, poliisikuulustelut, todistelut. Oikeustulkkia pidetään viestin välittäjänä 

asianosaisten ja tuomioistuimen henkilöstön välillä. Oikeustulkin on perehdyttävä seuraaviin 

aiheisiin: laki, käännös- ja tulkkausteoria, kielitiede, kulttuurienvälinen viestintä, antropologia 

ja psykologia (Mikkelson 2000: 1).  

 

Mikkelson (2000: 1) puhuu siitä, että eri maat suhtautuvat oikeustulkkaukseen eri tavoin. 

Useimpien maiden lainsäädännössä ei ole erikseen määritelty edellytyksiä oikeustulkkaukselle. 

Toisaalta Euroopan unionin jäsenvaltioilla on oikeustulkkausta koskeva lainsäädäntöohje. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64/EU mukaan epäilty tai syytetty, joka 

ei puhu tai osaa rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä, on oikeutettu tulkkauksiin 

ja käännöksiin. Oikeustulkkausdirektiivi säätää myös, että EU:n jäsenvaltioiden on 

huolehdittava siitä, että oikeustulkkauksen laatu pysyy korkeatasoisena. Sitä varten on 

järjestettävä oikeustulkkauksen koulutusta, perustettava oikeustulkkirekisteri jne. Suomessa 

tuli voimaan laki oikeustulkkirekisteristä vuonna 2016 (Laki oikeustulkkirekisteristä 

1590/2015). 

 

Oikeustulkin työ vaatii paljon osaamista. Se johtuu osittain siitä, että juridista kieltä pidetään 

mutkikkaana, mitä se onkin, sillä oikeuden kieli voi olla käsitteistöltään abstraktin 

monimerkityksistä ja sen lauserakenteet ovat usein monimutkaisia. Mikkelson puhuu siitä, että 

lakimiehet saattavat käyttää sitä asianosaisten manipuloimiseen. Mikkelson (2000: 2–3) toteaa, 

että oikeustulkilta odotetaan usein juridisten käsitteiden selittämistä, tarkentamista ja/tai 

selventämistä, vaikka se ei itse asiassa kuulu oikeustulkin rooliin. Joutuessaan tällaiseen 

tilanteeseen oikeustulkki voi esimerkiksi yrittää oman tulkkauksensa kautta antaa sellaisen 

vaikutelman, ettei asiakas täysin ymmärrä käytettyä käsitettä ja/tai tehdä kommentin 

viranomaiselle asiasta.  

 

Mikkelson (2000: 3) huomauttaa, että on eriäviä mielipiteitä siitä, pitääkö tulkata 

nonverbaalisia elementtejä, kuten käsieleitä, ilmeitä ja äänen sävyä. Toisaalta korostetaan, ettei 

tulkki saisi oma-aloitteisesti selventää kaikkea sanomatta jätettyä, kun taas nonverbaalisten 

elementtien tulkkaamatta jääminen voi johtaa isompaan kulttuuriseen kuiluun. 
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2.1 Oikeustulkkauksen menetelmät 

 

Konsekutiivitulkkauksena pidetään peräkkäistulkkausta, jonka aikana puhuja ja tulkki 

välittävät informaatiota vuorotellen.  Konsekutiivitulkkausta käytetään usein kuulustelun ja 

todistelun aikana. Mikkelson (2000: 70–72) korostaa, että oikeustulkin pitää harjoittaa 

lyhytkestoista muistiansa, koska hänen on välitettävä kaikki mitään poisjättämättä. Siksi 

konsekutiivitulkkauksen aikana tulkki tekee usein muistiinpanoja. 

 

Simultaanitulkkauksessa tulkki tulkkaa samanaikaisesti, kun hän kuuntelee lähtökielistä 

puhujaa. Tämän menetelmän yhteydessä puhutaan usein myös kuiskaustulkkauksesta: tulkki 

kuiskaa tulkkauksen henkilölle, joka ei puhu tai osaa rikosoikeudellisessa menettelyssä 

käytettävää kieltä. 

 

Simultaanitulkkaus on erittäin vaativa tulkkausmenetelmä. Tulkki pystyy useimmiten 

käyttämään mikrofonia ja kuulokkeita eli äänentoistolaitteita simultaanitulkkausta 

suorittaessaan. Tulkki voi myös tehdä simultaanitulkkausta tulkkauskopissa toisen tulkin 

kanssa vuorotellen, kun taas oikeudenistunnon tulkkaus tapahtuu usein kuiskaustulkkauksena 

ilman, että tulkilla olisi kuulokkeita käytössään, mikä tekee tästä kuiskaussimultaanista 

kognitiivisesti vaativampaa. Mikkelson (2000: 72–76) kirjoittaakin siitä, että oikeustulkki 

joutuu usein sopimattomiin olosuhteisin. Jos oikeustulkki ei näe tai kuule puhujaa, hän saattaa 

tehdä virheitä tulkkauksessaan. Vaikeuksia voi tuottaa myös puhujan puhenopeus ja taukojen 

puute.  

 

Prima vista -tulkkaus soveltuu sellaisiin tilanteisiin, joissa tulkki välittää kirjallisen aineiston 

kohdekielelle suullisesti. Oikeustulkilla on usein vain vähän aika tutustua asiakirjaan ennen 

tulkkauksen suorittamista. Siitäkin syystä oikeustulkki saattaa tehdä virheitä. (Mikkelson 2000: 

76–77.) 

  

2.2 Haasteet 

 

Oikeustulkkauksen konteksti luo paljon haasteita tulkeille. Oikeustulkit työskentelevät usein 

yksin, mikä kuormittaa heidän muistiansa ja joko kognitiivista kapasiteettiansa, sillä 

tulkkausrupeamat voivat olla pitkiä ja tauottomia. Itse oikeustulkkauksen konteksti voi olla 
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häiriötekijänä, kun aihe on kuormittava tai pelottava. Edwards (1995: 1) korostaa, etteivät 

oikeustulkit tulkkaa aina tulkkauskopeissa kuten konferenssitulkit. Äänieristettyjen koppien, 

kuulokkeiden ja koko monikanavaisen äänentoistojärjestelmän puute saattaa stressata 

oikeustulkkeja ja kuormittaa heidän kognitiivista kapasiteettiaan. Oikeustulkki on istunnossa 

usein ainut henkilö, joka joutuu tuottamaan puhetta koko ajan. 

 

Tulkattava asianosainen tai todistaja voi käyttää murretta tai slangia, puhuja voi ääntää sanoja 

epäymmärrettävästi. Tulkin pitää mahdollisuuksien mukaan puhua tulkattavan kanssa ennen 

tulkkaustilanteen alkamista, jotta tulkki tottuisi puhujan tyyliin. Tulkilla on valtaa, ja hän voi 

käyttää sitä toimeksiantoa suorittaessaan. Tulkki voi esimerkiksi pyytää tulkattavaa toistamaan 

epäymmärrettävän kohdan. (Edwards 1995: 92.) 

 

Oikeustulkin on kuultava tarkasti kaikki sanottu ymmärtääkseen koko puheenvuoron 

merkityksen. Edwards (1995: 92) kirjoittaa viestin epätäydellisestä välittämisestä ja 

epätäsmällisyydestä. Hän korostaa, että oikeustulkin on tuotettava lähdekielen fraasit samaa 

rekisteriä käyttäen kohdekielelle. Kielimuotokin nimittäin tuo merkityseroa viestiin tietyissä 

tilanteissa. Perehtyvä valmistuminen ja hyvä keskittyminen auttavat välttämään tällaisia 

virheitä. (Edwards 1995: 92.) 

  

Viranomaisten käyttämä kieli tuo joskus vaikeuksia tulkkaukseen. Viranomaiset tai 

oikeusavustajat saattavat käyttää pronomineja välttääkseen nimien käyttöä, jotka tarkentaisivat 

kuitenkin viestiä. Toisaalta viranomaiset tai oikeusavustajat saattavat tarpeettomasti vaikeuttaa 

kysymystä käyttäen esimerkiksi eikö ole totta, että -tyyppisiä konstruktioita. (Edwards 1995: 

93–94.) 

  

Oikeustulkki sitoutuu tulkkaamaan kaiken sanottavan mitään lisäämättä ja poisjättämättä, 

mutta tavoitteen saavuttamiseksi hän saattaa päätyä sananmukaiseen eli sanasanaiseen 

tulkintaan. Erisnimien kääntäminen voi aiheuttaa vaikeuksia. Oikeustulkin on pidettävä 

mielessään, että monet erisnimet on jo käännetty kohdekielelle (esimerkiksi Петрозаводск 

suomeksi on ‘Petroskoi’). Tulkin on näissä tapauksissa käytettävä erisnimien vakiintunutta 

käännöstä tai tuotettava mahdollisimman tarkka suullinen käännös. Harhaan saattavat johtaa 

idiomaattiset ilmaukset tai toisen kielen muita sanoja muodoltaan muistuttavat sanat – 

petolliset ystävät. Oikeustulkin on myös oltava perehtynyt alueellisiin murteisiin ja puhekielen 

ilmauksiin. (Edwards 1995: 94–97.) 
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Eri maiden oikeusjärjestelmät eroavat toisistaan, ja myös niiden väliset erot vaikeuttavat 

oikeustulkin työtä (Edwards 1995: 97). Oikeustulkin on tiedettävä, miten oikeusjärjestelmät 

toimivat, mitkä ovat niiden pääpiirteet. Oikeustulkki hallitsee myös oikeudenkäyntien vaiheet 

eli tuntee toimintaympäristön. 

  

Edellä sanotun perusteella oikeustulkin on tuotettava kohdekielelle kaikki sanottava, 

huolimatta siitä, kuinka häpeälliseltä, kiusalliselta tai hankalalta lähdekielinen puhe kuulostaa. 

Oikeustulkki joutuu siis tulkkaustilanteessa työntämään omat tunteensa syrjään. 

Tarkkuusvaatimukseen kuuluvat myös puhujan mahdollinen karkeus tai töykeys. Tilanteen 

ratkaisemiseksi oikeustulkki voi käyttää yhtäläisesti karkeaa termiä kohdekielellä, sanatarkkaa 

käännöstä tai käyttää alkuperäistä sanaa, ja tarvittaessa viranomainen voi pyytää puhujaa 

selittämään käytettävää käsitettä tai oikeustulkki voi myös lisätä tulkkeeseen Sanoo puhuja. 

Edwards (1995: 100) suosittelee oikeustulkkeja opettelemaan ulkoa molempien työkielten 

kirosanoja ja muistuttaa, että oikeustulkin tehtävänsä on vain viestin välittäminen, ja puhuja 

kantaa vastuun omista sanoistaan.  

 

2.3 Oikeustulkin etiikka 

 

Monet ihmiset eivät näe selvästi, missä menee tulkille kuuluvien tehtävien raja, sillä tulkkia 

pyydetään usein selittämään tai antamaan lakimiehen apua (Mikkelson 2000: 55). Yksi 

keinoista asettaa raja ja esittää tulkkaustehtävät tarkasti on tulkin mantra. Silloin tulkki 

esittäytyy ja korostaa omaa puolueettomuuttaan, jolloin osapuolet ymmärtävät tulkin roolin. 

Esimerkki oikeustulkin esittäytymismantrasta:   

 

Nimeni on X. Olen tulkki. Pyrin tulkkaamaan kaiken sanottavan mitään lisäämättä tai poisjättämättä. 

Olen puolueeton ja salassapitovelvollinen. Tulkkaan minä-muodossa ja viittaan itseeni sanalla tulkki. 

 

Меня зовут Х. Я являюсь устным переводчиком. Я буду стараться переводить все, ничего не 

опуская и не добавляя. Я буду переводить от первого лица. Я буду переводить беспристрастно. 

Я обязуюсь соблюдать конфиденциальность. Говоря о себе, я буду использовать слово 

“переводчик” и третье лицо. 
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SKTL:n johdolla on laadittu Oikeustulkin etiikka eli hyvä tulkkitapa. Tämä ammattisäännöstö 

kattaa 12 oikeustulkin rooliin liittyvää kohtaa. Ensimmäinen vaatimus on tulkin 

vaitiolovelvollisuus. Oikeustulkki ei myöskään saa käyttää väärin mitään tehtävään kuuluvaa 

tietoa. Jos oikeustulkki on jäävi toimeksiantoon tai hänellä ei ole edellytettyä pätevyyttä, hänen 

on jätettävä toimeksianto vastaanottamatta. Etiikan mukaan oikeustulkin on etukäteen 

perehdyttävä toimeksiannon vaatimuksiin ja valmistauduttava tehtävään perusteellisesti.  

 

Ammattisäännöstö korostaa, että oikeustulkki tulkkaa kaiken sanottavan mitään poisjättämättä 

tai lisäämättä. Tulkkausta suorittaessaan hän pysyy puolueettomana ja riippumattomana 

tulkattavien henkilöiden ja asian suhteen. Oikeustulkki ei anna omien mielipiteidensä vaikuttaa 

työhönsä. Oikeustulkin etiikka korostaa myös sitä, että tulkin tehtäviin kuuluvat ainoastaan 

tulkkaukseen liittyvät asiat. Oikeustulkki käyttäytyy toimeksiannon vaatimusten mukaisesti. 

Jos tulkkaukseen vaikuttavat häiritsevästi tietyt asiat, oikeustulkin on ilmoitettava niistä. 

Oikeustulkin on noudatettava eettisiä normeja omassa työssään ja jatkuvasti kehitettävä omia 

taitojaan ja tietojaan. (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2016.)  

 

2.4 Poliisikuulustelu  

 

Tässä maisterintutkielmassa keskitytään poliisikuulustelussa tapahtuvaan oikeustulkkaukseen.   

Esitutkinnassa selvitetään rikoksen yksityiskohtia, kuten tilanne, aiheutunut vahinko, 

asianosaiset (Esitutkintalaki 805/2011 1 luku 2 §). Poliisikuulustelu on osa esitutkintaa. 

Poliisikuulustelu on poliisin järjestämä oikeudellinen toimenpide, jossa kuulustellaan henkilöä, 

joka voi olla rikoksesta epäilty tai rikoksen uhri eli asianomistaja taikka todistaja.  

 

Kuulusteltavan pitää olla läsnä kuulustelussa (Esitutkintalaki 805/2011 7 luku 1 §). Ennen 

kuulustelua kuulusteltavalle pitää kertoa hänen asemastaan, hänen oikeuksistaan 

kuulustelutodistajaan ja kielellisistä oikeuksista (Esitutkintalaki 805/2011 7 luku 10 §). 

Kielelliset oikeudet kattavat tulkkauksen järjestämisen ja asiaankuuluvien asiakirjojen 

kääntämisen.   

  

Ennen kuulustelua epäillylle on ilmoitettava siitä rikollisesta teosta, josta häntä epäillään. 

Epäilty voi myös kääntyä puolustajan eli oikeusavustajan puoleen milloin tahansa. Epäillyn 

valehtelemisesta tai vaikenemisesta ei koidu rangaistusta, sillä hänellä on ns. 
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itsekriminointisuoja. Toisaalta asianomistajan ja todistajan on pysyttävä totuudessa. 

(Esitutkintalaki 805/2011 7 luku 10 §.) 

  

Esitutkintalain (4 luku 12 §) mukaan kuulustelun asianosainen saa käyttää muuta kieltä kuin 

suomea, ruotsia tai saamea. Viranomaisten pitää selvittää etukäteen, tarvitseeko kuulusteltava 

tulkin apua. Tulkkaus järjestetään valtion kustannuksella. Sopivana tulkkina pidetään reilusti 

toimivaa, rehellistä henkilöä, jolla on tehtävän vaatimat tiedot ja taidot. Jos tulkkauksen 

täsmällisyys ei selvästikään ole varmaa, esitutkintaviranomaisen on järjestettävä uusi tulkki. 

(Esitutkintalaki 805/2011 4 luku 12 §.) 
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3 Aikamuodot ja verbin aspekti 

 

Tempus eli aikamuoto on kieliopillinen kategoria, joka ilmaisee tapahtumahetken suhdetta 

puhehetkeen. Viimarannan (2006: 25−26) mukaan nykymaailmassa aikaa esitetään aikasuoran 

avulla, jossa aika kulkee oikealta vasemmalle eli ns. menneisyydestä tulevaisuuteen 

nykyhetken (nollapisteen) kautta. Lisäksi hän mainitsee, että aikasuora auttaa kuvaamaan 

aikayksiköiden välisiä suhteita. Aikayksiköillä tarkoitetaan tapahtumien samanaikaisuutta, 

kestoa ja järjestystä.  

 

Aikamuodot jaetaan perinteisesti preesensiin, preteritiin ja futuuriin. Siitä huolimatta jokin 

edellä mainituista aikamuotoista voi puuttua kielestä kokonaan. Esimerkkinä on suomen kieli, 

jossa ei ole futuurimuotoa. Sen asemesta suomessa käytetään preesensiä tulevan tapahtuman 

ilmaisemiseen. Perinteisen luokittelun ohella aikamuodot jaetaan myös kahteen ryhmään eli 

absoluuttisiin ja relatiivisiin aikamuotoihin. Kun jokin tapahtuu ennen puhehetkeä (preteriti), 

sen jälkeen (futuuri) tai samanaikaisesti (preesens), kyseessä on absoluuttinen aikamuoto.  

 

(1) Подозреваемый скрылся с места преступления.  

Epäilty pakeni rikospaikalta.  

 

Toisaalta relatiiviset aikamuodot osoittavat sitä, että viittauspiste on sidottu muihin aikakohtiin 

tai tapahtumiin. Maslovin (2004: 508−511) mukaan relatiivisiksi aikamuodoiksi luetaan 

perfekti ja pluskvamperfekti mukaan lukien ns. futuurin perfekti, futurum praeteriti. On 

pantava merkille, että venäjän kielessä ei ole kyseisiä aikamuotoja.  

 

(2) Заметив полицейскую машину, он скрылся с места преступления. 

      Huomattuaan poliisipartion hän pakeni rikospaikalta. 

      (=Kun mies oli huomannut poliisipartion, hän pakeni rikospaikalta.)  

 

Suomen ja venäjän kielen tempusjärjestelmät eroavat toisistaan huomattavasti. Suomen kieleen 

verrattuna venäjän kielessä on pieni määrä aikamuotoja. Venäjän indikatiivissa olevat 

aikamuodot jaetaan menneiksi ja ei-menneiksi aikamuodoiksi. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu 

preteriti ja toiseen preesens, yksinkertainen futuuri sekä liittofutuuri. Indikatiivimuotojen 

ohella aikamuotoa voi ilmaista ns. gerundeilla (ven. деепричастия). (Nikunlassi 2002: 

156−157.)  
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Suppea aikamuotojärjestelmä on johtanut kattavan verbiaspektijärjestelmän syntymiseen. 

Venäjän tempus- ja aspektijärjestelmä liittyvät läheisesti toisiinsa, mutta tempukseen 

verrattuna verbin aspekti ilmaisee tilanteen tai tapahtuman sisäistä ajallista rakennetta ja 

kuvailee tapahtuman kulkua (Maslov 2004: 27, 500; Comrie 1976: 3). 

 

Suomen morfologisia aikamuotoja ovat preesens ja imperfekti eli preteriti, ja liittomuotoja ovat 

perfekti ja pluskvamperfekti (VISK § 1523). Muutamat tutkijat katsovat preesensin ja 

imperfektin ohella perfektin ja pluskvamperfektin aikamuotoihin kuuluvaksi (Viimaranta 

2006: 28). Suomen kielessä ei ole slaavilaisten kielten tapaan verbin aspektia kuten venäjän 

kielessä, vaan aspektuaalista merkitystä ilmaistaan muulla tavoin. On pantava merkille, että 

aspekti- ja aspektuaalisuus -käsitteiden välillä on huomattava merkitysero. Aspektuaalisuus on 

laajempi käsite kuin aspekti, sillä aspektuaalisuus on ominaista muillekin sanaluokille tai 

lauseenjäsenille kuin verbeille (Tommola 1986: 15). Näin ollen suomen kielessä 

aspektuaalisuus-käsite käytetään objektin sijamuodon vaihtelun yhteydessä. Larjavaara (2007: 

354) kutsuu sitä objektiaspektiksi. 

 

3.1 Venäjän preteriti ja verbin aspekti 
 

Venäjän preteriti on ainoa finiittiverbin aikamuoto, jolla ilmaistaan mennyttä aikaa. Se 

muodostetaan liittämällä -л-pääte verbin infinitiivivartaloon (esim. читать ‘lukea’ – читал 

‘luki’). Aikaisemmin venäjän kielessä aikamuotojen järjestelmä oli laajempi, mutta ajan myötä 

se on yksinkertaistunut. Maslovin (2004: 512−513) mukaan siihen kuuluivat sellaiset 

aikamuodot kuten perfekti, imperfekti, aoristi ja pluskvamperfekti, joista kolme viimeisintä on 

kadonnut kielestä. Sitten perfektistä tuli universaali menneen ajan aikamuoto eli preteriti. 

Monet venäjän kielestä kadonneiden aikamuotojen merkitykset näkyvät nykyään preteritin 

aspektista.   

 

Verbin aspekti on monitulkintainen ja abstrakti käsite, joten tieteellisissä tutkimuksissa ei ole 

aspektin yhteistä määritelmää. Aspekti määritellään yleensä tietystä kielestä tai kieliryhmästä 

riippuen. Venäjän kielessä aspektilla (ven. вид) tarkoitetaan kieliopillista kategoriaa, jolla 

ilmaistaan tapahtuman kulkua. Aspektin kannalta toiminta voi olla luonteeltaan esim. jatkuvaa, 

loppuun suoritettua, kertaluonteista, toistuvaa tai tuloksellista. Se heijastuu 

jommastakummasta verbin aspektimuodosta: joko perfektiivisestä (ven. совершенный) tai 
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imperfektiivisestä (ven. несовершенный) verbin aspektista. Venäjässä jokainen verbimuoto 

edustaa jompaakumpaa niistä.  

 

Eriaspektiset verbit muodostavat ns. aspektiparin. Nämä verbit ovat leksikaalisten merkitysten 

puolesta samanlaisia, mutta eroavat toisistaan aspektuaalisten merkitysten kannalta. Suurin osa 

etuliitteettömistä verbeistä on imperfektiivisiä. Kun imperfektiivisen aspektin verbiin liitetään 

etuliite eli prefiksi, siitä syntyy perfektiivisen aspektin verbi (esim. делать ‘tehdä’ – сделать 

‘tehdä loppuun’). Muutamassa tapauksessa etuliitteiden liittäminen voi aiheuttaa verbin 

leksikaalisen merkityksen muutoksen (esim. писать ‘kirjoittaa’ – дописать ‘kirjoittaa 

loppuun’), minkä seurauksena on aspektiparin puuttuminen kantaverbiltä. Siinä tapauksessa 

voi imperfektiivisen parin muodostaa kuitenkin suffiksien avulla (esim. дописать – 

дописывать ‘kirjoittaa loppuun’). Kirvesmäki, Viimaranta ja Ekman (2021: 141, 148) 

kutsuvat tällaisia perfektiivisen aspektin verbeistä muodostettuja imperfektiivisiä aspektipareja 

sekundaarisiksi. Heidän mukaansa (2021: 143−145) etuliitteiden ohella aspektiparissa olevia 

verbejä voidaan muodostaa myös: 

 

● suffiksien avulla 

Esim. получать – получить (‘saada’) 

          опаздывать – опоздать (‘myöhästyä’) 

          кричать – крикнуть (‘huutaa’) 

          убивать – убить (‘tapata, murhata’) 

 

● vartalon avulla 

Esim. понимать – понять (‘ymmärtää’) 

 

Venäjän kielessä on olemassa mm. parittomat eli yksiaspektiset verbit, joista suurin osa on 

imperfektiivisiä (esim. иметь ‘omistaa’, значить ‘merkitä’, любить ‘rakastaa’, находиться 

‘sijaita’). Perfektiivisen aspektin parittomiksi verbeiksi luetaan ns. teonlaatuverbejä 

(esim.  заговорить ‘alkaa puhua’) ja sellaisia verbejä kuten очутиться (‘joutua’), 

состояться (‘tapahtua’). Lisäksi on olemassa kaksiaspektisia verbejä, joilla on sekä 

perfektiivisen että imperfektiivisen aspektin merkitykset, kuten жениться (‘mennä 

naimisiin’), mutta ne ovat erittäin harvinaisia. (Kirvesmäki, Viimaranta & Ekman 2021: 

148−150.) 
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Edellä sanotun perusteella aspektiparin muodostavat verbit eroavat toisistaan aspektien avulla 

muodostettujen merkitysten suhteen. Perfektiivisestä aspektista kyse on silloin, kun toiminta 

kuvataan kokonaisena, rajattuna ja totaalisena. Siinä tapauksessa toimintaa voi pitää loppuun 

suoritettuna, kertaluonteisena, tuloksellisena tai yhtäkkisenä.  Imperfektiivisellä verbin 

aspektilla ilmaistaan vielä prosessissa olevaa toimintaa. Sen päätarkoituksena on toiminnan 

kulun ja kehityksen kuvaaminen. Imperfektiivisen aspektin ilmaisema toiminta voi olla 

jatkuvaa, loputonta, toistuvaa tai tavanomaista.  

 

(3) Он писал книгу (‘hän kirjoitti kirjaa’, IMP).  

(4) Он написал книгу (‘hän kirjoitti kirjan’, PERF).  

 

Vaikka verbin aspektien välillä on huomattava merkitysero, niiden käyttö voi olla haastavaa. 

Ensisijaisesti verbin aspektin valintaan vaikuttaa konteksti. Kontekstilla Nikunlassi (2002: 

178) tarkoittaa verbivartaloa, sen leksikaalista merkitystä, verbien syntaktista kontekstia taikka 

konkreettista puhetilannetta. Rassudova (1968: 9–10) puolestaan korostaa, että tietyn aspektin 

valintaan vaikuttavat ensisijaisesti verbin leksikaalinen merkitys, verbin tapaluokka ja 

aikamuoto. Muutamassa tapauksessa konteksti edellyttää vain tiettyä aspektimuotoa. Toisaalta 

on olemassa sellaisia konteksteja, joissa saa käyttää joko perfektiivistä tai imperfektiivistä 

verbin aspektia. On kuitenkin muistettava, että sellaisissa tapauksissa imperfektiivisen ja 

perfektiivisen aspektin verbeihin liittyy merkitysero. Merkityserot ja niiden välittäminen on 

relevanttia eritoten oikeustulkkauksessa, jossa pienelläkin vivahteella voi olla merkitystä 

oikeudenkäynnin lopputuloksen kannalta.  

 

Verbin aspektien kyseiset merkitykset toteutuvat ns. erityismerkityksissä, jotka ilmenevät 

erilaisissa konteksteissa. Nykyään on olemassa melko paljon luokitteluja, joissa käsitellään 

verbin aspektien ilmaisemiä merkityksiä. Tässä tutkimuksessa keskitytään Kirvesmäen, 

Viimarannan ja Ekmanin (2021) ehdottamaan luokitteluun, sillä se kattaa kaikki venäjän verbin 

aspektien mahdolliset erityismerkitykset. Ensin tarkastellaan imperfektiivisen aspektin verbien 

käyttöä preteritissä: 

 

Imperfektiivisen aspektin merkitys Esimerkki 

Toiminta prosessissa (5) Она иcкала книгу в библиотеке. (‘hän etsii 

kirjaa kirjastosta’) 

Toiminnan kesto (6) Они ждали автобус более 20 минут. (‘he 

odottivat bussia yli 20 minuuttia’) 
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Toistuva tai säännöllinen toiminta (7) По субботам мы катались на лыжах. 
(‘lauantaisin me hiihdimme’) 

Pyrkimys tai yritys saavuttaa jotakin (8) Мы долго искали ключи и наконец нашли. 
(‘yritimme pitkään löytää avainta ja lopulta 

löysimme’)  

Toiminnan toteutuminen tai ei  (9) Мне кажется, что я его уже где-то 
видел. (‘minusta tuntuu, että olen jo nähnyt 

hänet jossain’) 

Kertaluonteinen toiminta, jonka tulos mitätöityi 

vastakkaisen toiminnan takia 

(10) Ко мне приходила мама. (‘äiti tuli 

luokseni’)   
Taulukko 1. Imperfektiivisen aspektin merkitykset (Kirvesmäki, Viimaranta & Ekman 2021: 169−170) 

 

Lauseessa (5) imperfektiivisen aspektin verbi esiintyy konkreettisprosessuaalisessa 

merkityksessä, jossa korostetaan itse prosessia ja toiminnan kehitystä (Nikunlassi 2002: 181; 

Kirvesmäki & Viimaranta & Ekman 2021: 169). Lauseessa (6) tärkeintä on se, kuinka kauan 

toiminta kestää. Toiminnan kestoa ilmaistaan yleensä adverbeilla, kuten два дня (‘kaksi 

päivää’), тридцать минут (‘kolmekymmentä minuuttia’), долго (‘kauan’). Tapauksessa (7) 

on kuvattu tavanomainen toiminta, jonka toistumiskertojen määrä ei ole rajattu. Nikunlassi 

(2002: 183) kutsuu sellaista merkitystä rajattoman toistuvuuden merkitykseksi. Tällaisessa 

kontekstissa käytetään yleensä toistuvuutta ilmaisevia adverbeja, kuten каждый день (‘joka 

päivä’), по субботам (‘lauantaisin’), иногда (‘joskus’) jne. Lauseessa (9) kyseessä on ns. 

yleisesti toteava merkitys, jossa toimintaa sijoittuu ajallisten rajojen ulkopuolelle. Siinä 

tapauksessa tärkeintä on se, onko toiminta koskaan tapahtunut vai ei. Lauseessa (10) kyseessä 

on toiminnan tuloksen mitätöitymisen merkitys (ven. действие с аннулированным 

результатом), jonka perusteella imperfektiivisen aspektiin sisältyy kaksi vastakkaista 

toimintaa. Se koskee erityisesti sellaisia verbejä, kuten приходить – уходить (‘tulla’– 

‘lähteä’), открывать – закрывать (‘avata’ – ‘sulkea’), подниматься – спускаться 

(‘nousta’ – ‘laskeutua’) (Kirvesmäki, Viimaranta & Ekman 2021: 170). Maslovin (2004: 103–

104) mukaan samassa kontekstissa saa käyttää joko imperfektiivistä tai perfektiivistä aspektia, 

mutta lauseiden välillä on kuitenkin huomattava merkitysero. Lauseessa (10) korostetaan, että 

äiti tuli ja lähti, ja lauseessa ко мне пришла мама (‘äiti on tullut luokseni’) viitataan siihen, 

että äiti on vielä täällä.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan perfektiivisen aspektin erityismerkityksiä, joita ovat seuraavat: 

 

Perfektiivisen aspektin merkitys Esimerkki 

Kertaluonteinen, loppuun suoritettu toiminta (11) Она нашла нужную книгу в библиотеке. 

(‘hän löysi tarvittavan kirjan kirjastosta’)  
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Ajallisesti rajoitettu ja loppuun suoritettu 

toiminta 

(12) Он закончил проект за два дня. (‘hän 

lopetti projektin kahdessa päivässä’) 

Toiminta, jonka tulos on puhehetken aikana 

vielä aktuaali 

(13) Ты ни капельки не изменилась! (‘et ole 

muuttunut yhtään’) 

Eri ajankohdissa tapahtuneet toiminnat yhtenä 

kokonaisuutena 

(14) Летом на олимпиаде я выиграл три 

золотых медали. (‘kesällä olympialaisissa 

voitin kolme kultaa’) 

Toiminnan alku (15) Она пошла в библиотеку. (‘hän lähti 

kirjastoon’) 

Yhtäkkinen, odottamaton toiminta (16) Внезапно он вырвал мой телефон. 

(‘yhtäkkiä hän sieppasi kännykkäni ’) 
Taulukko 2. Perfektiivisen aspektin merkitykset (Kirvesmäki, Viimaranta & Ekman 2021: 170−172) 

 

Kaikissa edellä esitetyissä esimerkeissä korostetaan toiminnan tulosta tai asiantilan muutosta, 

mikä on ominaista perfektiivisen aspektin verbeille. Lauseissa (11), (12) ja (14) perfektiivisen 

aspektin verbi esiintyy konkreettisfaktisessa merkityksessä, jota pidetään sen keskeisenä 

merkityksenä. Näissä tapauksissa toiminta rajoitetaan adverbeilla (esim. за два дня ‘kahdessa 

päivässä’, летом ‘kesällä’) tai muilla ilmauksilla (esim. внезапно ‘yhtäkkiä’).  Lauseessa (11) 

ei ole mitään toimintaa rajoittavia määreitä, vaan siinä on kyseessä kertaluonteinen toiminta, 

jonka toistumiskertojen määrä on rajattu. Lauseessa (13) perfektiivisen aspektin verbi esiintyy 

perfektin merkityksessä, jossa on hyvin näkyvillä perfektiivisen aspektin ja ajan yhteys. 

Tietyissä tapauksissa perfektiivinen verbi saa kyseisen merkityksen, kun puhutaan 

menneisyydessä tapahtuneesta toiminnasta, jonka tulos on puhehetken aikana vielä aktuaali. 

Huomionarvoista on se, että tämä ilmiö on ominaista vain perfektiiviselle aspektille. 

Esimerkissä (15) aspektiin ei liity mitään tiettyä merkitystä, vaan kyseessä on toiminnan alku.   

 

Seuraavaksi vertaillaan imperfektiivistä ja perfektiivistä aspektia keskenään, mistä voi havaita, 

millä perusteella ja miten kyseiset aspektit eroavat toisistaan. Vertailuun otetaan mukaan 

aspektien erityismerkityksien lisäksi myös muita spesifiä ja harvinaisia merkityksiä, jotka 

jäivät mainitsematta edellä esitetyiden merkityksien yhteydessä. Kirvesmäen, Viimarannan ja 

Ekmanin (2021: 174−178) mukaan aspektien merkitykset ovat keskenään seuraavassa 

oppositiossa: 

 

1. Toiminta prosessissa vs. tulos 

(17a) Она усердно переводила статью.  (‘hän käänsi artikkelia huolellisesti’, IMP)  

(17b) Она полностью перевела статью. (‘hän käänsi koko artikkelin’, PERF) 

 

 



15 

 

2. Tavanomainen tai toistuva toiminta vs. kertaluonteinen toiminta  

(18a) Во время учебы мы ложились спать поздно. (‘opiskelun aikana menimme 

nukkumaan myöhään’, IMP)  

(18b) Вчера из-за учебы я лег поздно. (‘eilen menin nukkumaan myöhään opiskelun takia’, 

PERF) 

 

3. Toiminnan kestoa korostava merkitys vs. toiminnan rajattua kestoa ilmaiseva merkitys 

(19a) Всю ночь шел снег. (‘koko yön satoi lunta’, IMP) 

(19b) За ночь выпало много снега. (‘yön aikana satoi paljon lunta’, PERF) 

 

4. Tavanomainen, toistuva tai pysyvä toiminta vs. yhtäkkinen toiminta  

(20a) Каждое утро мы встречались с ним в кафе. (‘joka aamu tapasimme kahvilassa’, 

IMP) 

(20b) Сегодня я случайно столкнулся с ним в кафе. (‘tänään törmäsin sattumalta häneen’, 

PERF) 

 

5. Pysyvä toiminta vs. toiminnan alku  

(21a) Студентом я всегда ходил в библиотеку. (‘opiskelijana kävin aina kirjastossa’, IMP) 

(21b) Я влюбилась в него на первом свидании. (‘rakastuin häneen ensimmäisillä treffeillä’, 

PERF) 

 

6. Rajoitetun toiston merkitys vs. summatiivinen merkitys  

(22a) Он два раза оборачивался. (‘hän käänsi päätään kaksi kertaa’, IMP) 

(22b) Он два раза обернулся. (‘hän käänsi päätään kaksi kertaa’, IMP) 

 

7. Yleinen toiminta vs. toiminta, joka on tehty konkreettisena ajankohtana  

(23a) Вы поздравляли его? (‘oletteko onnitelleet häntä?’, IMP) 

(23b) После собрания мы поздравили его с повышением. (‘kokouksen jälkeen onnittelimme 

häntä ylennyksen johdosta’, PERF) 

 

8. Yleinen toiminta vs. ennalta odotettu toiminta  

(24a) Вы отправляли ему посылку? (‘oletteko lähettäneet hänelle paketin?’, IMP) 

(24b) Вы уже отправили ему посылку? (‘oletteko jo lähettäneet hänelle pakettia?’, PERF) 
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9. Toiminnan tuloksen mitätöityminen vs. toiminnan tulos voimassa 

(25a) Ко мне приходил мой друг. (‘ystäväni tuli luokseni’, IMP) 

(25b) Ко мне пришел знакомый. (‘ystäväni on tullut luokseni’, PERF) 

 

10. Samanaikainen toiminta vs. peräkkäinen toiminta  

(26a) Он читал статью и вносил в нее изменения. (‘hän luki artikkelia ja teki siihen 

muutoksia’, IMP) 

(26b) Он прочитал статью целиком и после этого внес необходимые изменения. (‘hän 

luki artikkelin kokonaan ja sen jälkeen teki siihen tarvittavat muutokset’, PERF)  

 

Viimeksi käsitellään kieltolauseita. Kirvesmäki, Viimaranta ja Ekman (2021: 178) 

huomauttavat, että kieltolauseissa esiintyy yhtä hyvin perfektiivistä kuin imperfektiivistä 

aspektia. Jälkimmäistä käytetään kuitenkin useammin kuin perfektiivistä aspektia. Se 

havainnollistuu seuraavista esimerkeistä:  

 

1. Toimintaa ei ole tapahtunut pitkään aikaan vs. toimintaa ei ole tapahtunut tiettynä 

ajankohtana 

(27a) Такого жаркого лета давно не было. (‘näin kivaa kesää ei ole ollut pitkään aikaan’, 

IMP) 

(27b) Он вернулся в Хельсинки вчера, но я его еще не видела. (‘hän palasi Helsinkiin eilen, 

mutten ole vielä nähnyt häntä’, PERF) 

 

2. Toimintaa ei ole ollenkaan tapahtunut vs. toiminta on tapahtunut, mutta se on jäänyt 

tuloksetta 

(28a) Я еще не читал эту книгу. (‘en ole vielä lukenut tätä kirjaa’, IMP) 

(28b) Я еще не прочитал эту книгу. (‘en ole vielä lukenut tätä kirjaa loppuun asti’, PERF) 

 

Edellä esitettyjen esimerkkien perusteella voi todeta, että perfektiivisen ja imperfektiivisen 

aspektin käyttöön vaikuttaa ensisijaisesti konteksti ja siinä käytetty ajanmääre (esim. вчера 

‘eilen’, летом ‘kesällä’) tai muu ilmaus (esim. уже ‘jo’, два раза ‘kaksi kertaa’), verbin 

leksikaalinen merkitys, tapaluokka ja aikamuoto. Muutamassa tapauksessa saa käyttää 

jompaakumpaa verbin aspektia riippuen sitä, mitä halutaan korostaa (esimerkit 6 ja 9). Tätä 

ilmiötä kutsutaan aspektien synonymiaksi (Maslov 2004: 105–106). Sitä ilmenee erityisesti 

rajoitetun toistuvuuden ja toiminnan rajattua kestoa ilmaisevassa merkityksessä.  



17 

 

3.2 Suomen imperfekti ja perfekti 
 

Suomen kielessä mennyttä aikaa ilmaistaan kolmella aikamuodolla: imperfektillä, perfektillä 

ja pluskvamperfektillä. Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on kuitenkin vain kaksi niistä 

eli imperfekti ja perfekti, sillä pluskvamperfekti on vähiten käytetty tempus. Pluskvamperfekti 

esiintyy usein kaunokirjallisuudessa (Pallaskallio 2016: 84); se ilmaisee toimintaa tai 

tapahtumista, joka on tapahtunut aikaisemmin kuin imperfektin kuvaama tapahtuminen tai 

toiminta.  

 

Imperfektin ja perfektin kuvaamisessa käytetään ns. aikasuoramallia, joka havainnollistaa eroja 

aikamuotojen välillä. Aikasuoraan sijoitetaan kolme kiintopistettä: tapahtumahetki (T), 

puhehetki (P) ja viittaushetki (V). Tapahtumahetkeä (T) voi kuvata aikasuoralla eli 

nuoliviivalla (VISK § 1524).  Puhehetki (P) on se hetki, jolloin ilmaus esitetään. Muutamassa 

aikamuodossa puhehetki sisältyy tapahtumahetkeen, eli ne ovat samassa pisteessä aikasuoralla 

(P=T). Viittaushetkellä tarkoitetaan tilanteen tarkastelun kiintopistettä (VISK § 1524). 

Viittaushetkeen osoittavat aika usein lauseissa olevat aikamääreet (esim. eilen, vuonna 2019). 

Kyseistä viittaushetken käsitettä käytetään yleensä imperfektin ja perfektin kuvaamisessa.  

 

3.2.1 Imperfekti 

 

Imperfekti muodostetaan -i- ja -si-tunnuksella riippuen verbityypistä. Imperfektissä toiminta 

sijoitetaan puhehetken kannalta menneisyyteen (kuvio 1), tapahtumahetki (T) sijoittuu siis 

puhehetkeä (P) aikaisempaan ajankohtaan (T<P) (VISK § 1530). Toisaalta tapahtumahetki ja 

viittaushetki liittyvät yhteen (T=V), sillä tilanne kytkeytyy tiettyyn hetkeen menneisyydessä.  

Isossa suomen kieliopissa imperfektiä kuvataan seuraavaksi (VISK § 1524): 

 

(27) Viime perjantaina kävimme elokuvateatterissa.  

 

Kuvio 1. Imperfektin aikasuoramalli VISK:n mukaan  
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Lauseessa (27) on kyseessä menneisyydessä tapahtunut toiminta, joka liittyy tiettyyn 

ajankohtaan. Tässä tapauksessa siihen viitataan viime perjantaina -ilmauksella. Larjavaara 

(2007: 365) huomauttaa, että ajankohta voi olla spesifinen ja definiittinen, kuten lauseessa (27), 

tai spesifinen ja indefiniittinen, eli jäädä tuntemattomaksi. Esimerkkinä voi olla seuraava lause: 

  

(28) Olipa kerran hanhi, joka muni kultamunan.  

 

Imperfekti on narratiivinen aikamuoto, jota esiintyy yleensä kertomuksissa tai uutisissa. 

Imperfektillä ilmaistaan peräkkäisiä toimintoja, jotka ovat päättyneet ennen puhehetkeä. 

Muutamassa tapauksessa rinnasteiset toiminnat katsotaan joko peräkkäisiksi tai 

samanaikaisiksi, mikä riippuu niiden tulkinnasta. Ison suomen kieliopin mukaan on olemassa 

vielä yksi imperfektin käyttötapa, jossa jokin tilanne on tapahtunut menneisyydessä, mutta 

puhehetken suhteen se edelleenkin jatkuu. Se ilmenee lauseissa, joissa käytetään partikkelia jo 

(VISK § 1531):  

 

(29) Jo lapsena söin paljon karkkia.  

 

Edellä mainittujen käyttötapojen ohella imperfektiä käytetään myös päivittäisissä 

puhetilanteissa preesensin sijaan. Preesensin korvaaminen imperfektillä muuttaa ilmauksen 

sävyä etäännyttäväksi ja kohteliaammaksi.  

 

(29) Mikä sinun nimi oli? 

(30) Halusin vain kysyä, saanko jo lähteä kotiin? 

 

3.2.2 Perfekti 

 

Perfekti on liittoaikamuoto, jota muodostetaan olla-apuverbin preesensistä ja aktiivin 2. 

partisiipin perfektistä (-nut /-nyt). Se ilmaisee toimintaa, joka on tapahtunut ennen puhehetkeä, 

mutta sen seuraus on merkityksellistä ja relevanttia puhehetken kannalta. Perfekti eroaa 

imperfektistä ja preesensistä, mutta samalla jossain määrin yhdistää niitä. Se johtuu siitä, että 

perfekti on menneen ajan aikamuoto, mutta sillä on samalla yhteys puhehetkeen. Toisin sanoen 

sitä voi pitää osittain menneenä ja osittain ei-menneenä aikamuotona. Imperfekti ja perfekti 



19 

 

eroavat näin ollen toisistaan viittaushetken suhteen. Kun imperfektissä viittaushetki (V) on 

samalla aikatasolla kuin tapahtumahetki (T), perfektissä se sijoittuu jollekin toiselle aikatasolle, 

mutta sillä on selvä yhteys tapahtumahetkeen. Tapahtumahetki sijoittuu viittaushetkeä 

aikaisempaan ajankohtaan. Tilannetta tarkastellaan puhehetken kannalta (P=V) (VISK § 1534). 

Jos perfektiä kuvataan aikasuoramallin avulla, se näyttäisi seuraavalta:  

 

(31) Olen jo syönyt aamupalan.  

 

Kuvio 2. Perfektin aikasuoramalli VISK:n mukaan  

 

Ison suomen kieliopin mukaan perfekti jaetaan kahteen ryhmään eli jälkivaikutuksen ja 

jatkuvuuden perfektiksi. Jälkivaikutuksen perfekti ilmaisee sellaista päättynyttä toimintaa, 

jonka tulos tai jälkivaikutus on näkyvillä puhehetken aikana. Sellaisissa tapauksissa 

aikaviittaus jää ilmaisematta. Esimerkkinä voi olla lause (31). Jatkuvuuden perfektissä 

kyseessä on ennen puhehetkeä alkanut toiminta, joka nykyhetkellä on vielä käynnissä. 

Jatkuvuuden tunnusmerkkinä on yleensä aikaa ilmaiseva adverbi. (VISK § 1534–1537.) 

 

(32) Olen asunut Suomessa vuodesta 1998 alkaen.  

 

Isoon suomen kielioppiin verrattuna Larjavaara korostaa perfektin monimerkityksellisyyttä, 

minkä takia hänen jaottelunsa on Ison suomen kieliopin ehdottamaa jaottelua laajempi.  Hän 

jakaa perfektin kuudeksi tyypiksi, jotka ovat:  

 

● resultatiivinen perfekti  

● eksperientaalinen perfekti  

● progressiivinen perfekti  

● lähimenneen perfekti 

● inferentiaalinen perfekti  

● kvotatiivinen perfekti (Larjavaara 2007: 367–368). 
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Tässä luvussa tarkastellaan vain kahta niistä eli resultatiivista ja eksperientaalista perfektiä, 

sillä Larjavaaran mukaan ne ovat toimineet suomen perfektin prototyyppeinä ja ovat 

vaikuttaneet muiden merkitysten syntymiseen. Resultatiivisessa perfektissä korostetaan 

menneen toiminnan tulosta, joka on vielä näkyvissä. Kyseistä perfektityyppiä pidetään 

historiallisena prototyyppinä, joka on semanttisesti spesifinen ja yhdistää sekä resultatiivisen 

tulos- että eksperientaalisen relaatiomerkityksen. (Larjavaara 2007: 380.) 

 

(33) Hän on siivonnut koko asunnon.  

 

Toisaalta eksperientaalinen perfekti ilmaisee yleisesti kokemuksellisuutta ja tapahtuneisuutta, 

eli se viittaa tiettyyn tilanteeseen, joka on tapahtunut ainakin kerran menneisyydessä ja ulottuu 

puhehetkeen asti: 

 

(34) Olen käynyt Barcelonassa monta kertaa.  

 

3.2.3 Imperfekti vs. perfekti  

 

Alaluvuissa 3.2.1 ja 3.2.2 mainittujen asioiden perusteella imperfekti ja perfekti eroavat 

toisistaan, vaikka molemmat ovat menneen ajan aikamuotoja. Imperfektissä tilanne on 

tapahtunut joskus menneisyydessä ja päättynyt ennen puhehetkeä. Tilanne liittyy johonkin 

tiettyyn ajankohtaan, johon viitataan yleensä ajanmääreillä, kuten eilen, elokuun 1. päivänä, 

vuonna 2018. On syytä huomata, että imperfektissä viittaushetki ja tapahtumahetki liittyvät 

yhteen (V=T). Perfektissä on puolestaan kyse menneisyydessä alkaneesta tilanteesta, joka on 

päättynyt juuri ennen puhehetkeä tai on vielä käynnissä. Perfektissä tilannetta havainnoidaan 

puhehetken näkökulmasta. Perfektin ominaispiirteenä on epämääräisten adverbien käyttö, 

kuten jo, toistaiseksi, joskus, koskaan. 

 

Ison suomen kieliopin mukaan on olemassa poikkeuksia perfektin ja imperfektin käytössä. 

Muutamassa tapauksessa perfektiä voidaan käyttää imperfektin ajanmääreiden kanssa. Se 

koskee seuraavia tapauksia: 

  

● äskettäin tapahtunut tilanne 

(35) Olen juuri herännyt.  
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● päätelmä tai perustelu  

(36) Mies on kuollut ambulanssiin klo 12.15.  

● ajankohdan kannalta tarkasteltava olio 

(37) Hangon kirkko on rakennettu vuonna 1892. (VISK § 1539.) 

 

Ison suomen kieliopin (§ 1539) mukaan imperfektiä voi joskus käyttää toistaiseksi-adverbin 

kanssa, mikä on kuitenkin erittäin harvinaista. 

 

3.3 Venäjän aspektimuotojen ja suomen imperfektin ja perfektin vastaavuus 

 

Venäjän preteritin ja suomen imperfektin ja perfektin vastaavuudesta puhuminen on 

ongelmallista ensisijaisesti siksi, ettei venäjän kielessä ole suomen imperfektiä ja perfektiä 

vastaavia aikamuotoja. Toiseksi tempus ja aspekti sijoittuvat käsitteellisesti eri tasoille. 

Aikamuodot osoittavat toiminnan sijainnin aikasuoralla, kun taas verbin aspekti viittaa siihen, 

kuinka tulee tarkastella toiminnon sisäistä ajallista rakennetta, eli se ilmaisee tapahtuman 

etenemistapaa. Näistä eroista huolimatta venäjän kielessä on olemassa erityisiä 

tunnusmerkkejä, jotka viittaavat suomen tiettyyn aikamuotoon. Tommolan (1986: 44–49) 

mukaan suomen menneen ajan aikamuotojen valinta riippuu lähinnä venäjän aspektien 

erityismerkityksistä ja muista kontekstista ilmenevistä ilmaisuista, kuten adverbeista. 

Tarkastelua varten käytetään alaluvussa 3.1 Kirvesmäen, Viimarannan ja Ekmanin (2021) 

ehdottamia aspektien merkityksiä.  

 

Imperfektiivisen aspektin 

merkitys 

Esimerkki Suomennos 

Toiminta prosessissa (38) Позавчера она читала 
книгу в библиотеке. 

Hän luki kirjaa 

kirjastossa.  

Toiminnan kesto (39) Мы делали домашнее 
задание больше часа.  

Me teimme läksyjä yli 
tunnin.  

Toistuva toiminta (40) По вечерам он читал 

книги. 

Iltaisin hän luki kirjoja.  

Pyrkimys tai yritys saavuttaa 

jotakin 

(41) Полицейские долго 

искали пропавшего человека и 
наконец нашли. 

Poliisi yritti pitkään etsiä 

kadonnutta henkilöä ja 

lopulta löysivät hänet.  

Kertaluonteinen toiminta, jonka 

tulos mitätöityi vastakkaisen 

toiminnan takia 

(42) Сегодня ко мне приходил 

полицейский.  

Tänään poliisi kävi 

luonani. 

Toiminnan toteutuminen tai ei  (43) Мне кажется, что я где-

то уже встречал 

подозреваемого.  

Minusta tuntuu, että olen 

tavannut epäiltyä jossain. 

Taulukko 3. Kirvesmäen, Viimarannan ja Ekmanin (2021) ehdottamat imperfektiivisen aspektin merkitykset 
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Taulukosta 3 näkyy, että suurin osa imperfektiivisen aspektin verbeistä käännetään suomeksi 

imperfektimuodoilla, mikä ei koske lauseessa (43) olevaa verbiä yleisesti toteavassa 

merkityksessä. Lauseissa (38)–(42) kyseessä on eriluonteisia tilanteita, jotka liittyvät 

ehdottomasti menneisyyteen ja päättyvät ennen puhehetkeä. Kyseisten lauseiden joukossa on 

sellaisia, joissa ei ole käytetty mitään adverbeja, jotka viittaisivat imperfektin käyttöön. Tämän 

ilmiön suhteen Larjavaara (2007: 365) huomauttaa, että imperfektilauseissa saattaa olla 

adverbi, joka viittaa johonkin spesifiseen ajankohtaan, muttei välttämättä. Hänen mukaansa 

ajankohta voi jäädä epäspesifiksi ja tuntemattomaksi ja ilmenee jossain vaiheessa 

puhetilannetta. Lauseessa (43) käytetään kuitenkin perfektiä imperfektin asemesta, sillä puhuja 

on epävarma, onko tilanne ylipäänsä tapahtunut vai ei. Tässä tapauksessa kyseinen merkitys 

vastaa suomen perfektin eksperientaalista merkitystä, jossa korostetaan pelkästään toiminnan 

tapahtuneisuutta.  

 

Seuraavaksi käsitellään perfektiivisen aspektin merkityksiä: 

 

Perfektiivisen aspektin 

merkitys 

Esimerkki Suomennos 

Kertaluoteinen, loppuun 

suoritettu toiminta 

(44) Вчера они нашли улики 

на месте преступления.  

Eilen he löysivät 

todisteet rikospaikalta.  

Ajallisesti rajoitettu ja loppuun 

suoritettu toiminta 

(45) Адвокаты составили 

необходимые для суда 

документы за три дня.  

Lakimiehet laativat 

tarvittavat asiakirjat 

kolmessa päivässä.  

Toiminta, jonka tulos on 

puhehetken aikana vielä 

aktuaali 

(46) Она дала мне 

пощечину. 

Hän on läpsäyttänyt 

minua poskelle.  

Eri ajankohdissa tapahtuneet 

toiminnat yhtenä 

kokonaisuutena 

(47) Прошлым летом он 

совершил три убийства. 

Viime kesänä hän teki 

kolme murhaa.  

Toiminnan alku (48) Он пошел в 

полицейский участок. 

Hän lähti 

poliisiasemalle.  

Yhtäkkinen, odottamaton 

toiminta 

(49) Внезапно 

подозреваемый схватил 

пистолет.  

Yhtäkkiä epäilty tarttui 

pistooliin.  

Taulukko 4. Kirvesmäen, Viimarannan ja Ekmanin (2021) ehdottamat perfektiivisen aspektin merkitykset 

 

Taulukossa esitettyjen esimerkkien perusteella voi todeta, että suurin osa perfektiivisen 

aspektin verbeistä esiintyy suomen kielessä imperfektimuodossa lukuun ottamatta lausetta 

(46). Tässä mielessä venäjän perfektiivinen aspekti on merkitykseltään lähellä suomen 

imperfektiä. Sekä perfektiivisessä aspektissa että imperfektissä kyseessä on loppuun suoritettu 

tilanne, joka päättyi ennen puhehetkeä. Lisäksi lauseissa (44), (47) ja (49) imperfektin käyttöön 
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viittaavat adverbit, kuten вчера (‘eilen’), прошлым летом (‘viime kesänä’) и внезапно 

(‘yhtäkkiä’) sulkevat pois perfektin käyttöä. Esimerkissä (45) kyseessä on ajallisesti rajoitettu 

ja loppuun suoritettu toiminta, mikä käännettäessä edellyttää imperfektiä. Esimerkissä (48) 

toiminnan alkukin ilmaistaan suomen kielessä imperfektillä. Toisaalta lauseessa (46) 

perfektiivisen aspektin merkitys vastaa suomen resultatiivista perfektiä, sillä molemmissa 

korostetaan tulosta, jonka alku liittyy johonkin menneeseen ajankohtaan, joka on puhehetkellä 

aktuaalinen.   

 

Venäjän preteritin ja suomen imperfektin ja perfektin välillä on enemmän eroavaisuuksia kuin 

yhtäläisyyksiä, mikä aiheuttaa ongelmia oikean aikamuodon valitsemisessa. Ongelmana on se, 

ettei venäjän tiettyä aspektimuotoa edusta suomen tietty aikamuoto. Lisäksi aspektien keskeiset 

merkitykset eivät viittaa yksiselitteisesti imperfektiin tai perfektiin. Näin ollen sekä 

perfektiivisen että imperfektiivisen aspektin verbit voidaan korvata joko perfekti- tai 

imperfektimuodolla. Sopivan aikamuodon valintaan vaikuttavat ensisijaisesti kontekstista 

ilmenevät aspektien merkitykset ja mahdolliset adverbit. Toisaalta muutamassa tapauksessa 

kaikki riippuu kontekstin tulkinnasta, eli siitä, onko kyseessä menneisyyteen sijoittuva tilanne 

vai onko sen tulos puhehetkellä näkyvissä. Tämä koskee erityisesti niitä tilanteita, joissa ei ole 

käytetty ajan, tavan tai muun seikan määreitä eli adverbeja, eikä esimerkiksi oikeustulkki voi 

sen vuoksi helposti tunnistaa käytetyn aspektin tarkkaa merkitystä.   
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4 Tutkimuksen aineisto ja menetelmät  

 

Tässä maisterintutkielmassa käsittelemme, miten venäjää äidinkielenään puhuvat 

ammattitulkit tulkkaavat venäjän preteritin suomeen. Tutkielman hypoteesina on oletus, että 

tulkatessaan venäjän preteritiä suomeen päin tulkit valitsevat usein nimenomaan 

imperfektimuodon, vaikka konteksti edellyttäisikin muun menneen ajan aikamuodon käyttöä. 

Hypoteesin testaamista varten käytimme kokeellista ja vertailevaa analyysimenetelmää. 

Kokeellisen tarkastelutavan valinta perustuu siihen, että aitoa esitutkinta-aineistoa ei ole 

helposti saatavilla esitutkintaviranomaisten arkistoista sen salassapidon vuoksi.  Kokeellisen 

tutkimuksen tarkoituksena on seurata, miten venäjää äidinkielenään puhuvat tulkit tulkkaavat 

venäjän preteritin suomeen ja mitkä seikat aiheuttavat heille vaikeuksia. Lisäksi lyhyen 

loppukyselyn pohjalta saimme selville, mitkä tekijät vaikuttivat ammattitulkkien tekemiin 

aikamuodon valintoihin ja miten aikamuodon valinta vaikuttaa merkityksen välittymiseen. 

Toisin sanoen kokeellisen tutkimuksen avulla voi saada vastauksen sekä ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen (Miten venäjää äidinkielenään puhuvat tulkit tulkkaisivat venäjän 

preteritin suomeen?) että toiseen tutkimuskysymykseen (Mitkä tekijät vaikuttavat 

ammattitulkkien tekemiin aikamuodon valintoihin?). 

 

Kun tarkastelukohteena on menneen ajan aikamuotojen tulkkaaminen, olisi luontevaa valita 

sellainen koeasetelma, joka vastaisi aitoa tulkkaustilannetta esimerkiksi poliisikuulusteluissa. 

Suullisen tulkkauksen sijaan valitsimme tutkimusmenetelmäksi kuitenkin kirjallisen 

kääntämisen, mikä on otettava huomioon tulosten tarkastelussa. Tämä valinta perustuu siihen, 

että tulkkaus on suullista kääntämistä ja oikeustulkki joutuu usein tulkkaamaan kirjoitettua 

tekstiä prima vista - tai a vista -menetelmällä. Lisäksi suullisen kokeen korvaaminen 

kirjallisella kokeella johtui osittain koronapandemiasta sekä ammattitulkkien tiukoista 

aikatauluista.  

 

Alun perin kiinnostuksemme kohteena oli menneen ajan aikamuotojen tulkkaaminen 

molempiin kielisuuntiin. Koska suomea äidinkielenään puhuvista vain yksi allekirjoitti 

suostumuslomakkeen, oli tehtävä rajauksia alkuperäiseen tutkimuksen empiiriseen aineistoon. 

Mukaan otettiin vain venäjää äidinkielenään puhuvia tulkkeja. 

 



25 

 

Koska esitutkinnassa mahdollisesti tehtyjen äänitteiden hankkiminen olisi jo tietosuojasyistä 

mahdotonta ja koska Suomessa ei muutenkaan ole yleensä tapana äänittää 

esitutkintakuulusteluja, valitsimme tutkimusmateriaaliksi Arman ja Suomen rikosmysteerit -tv-

sarjasta yhden jakson (Murha Hyrylässä), joka sisälsi aitoja ja autenttisia suomenkielisiä 

poliisikuulusteluja litteroituina. Laadimme vain yhden dialogin kahden eri kuulustelun 

pohjalta. Ensimmäisessä kuulustelussa osallistujina olivat poliisi ja aviomies, ja toisessa poliisi 

ja rikoksesta epäilty henkilö. Koska molemmat kuulustelut olivat liian lyhyitä ja kontekstistaan 

irrotettuja, dialogi vaati muokkausta. Tekstissämme ilmenee lauseita molemmista 

kuulusteluista, mutta rikoksesta epäiltynä on kuitenkin aviomies. Lisäksi pidensimme tulkkien 

käännettäväksi tarkoitettua tekstiä lisäämällä siihen kuvitteellisia kysymyksiä, jotka voivat 

herättää ongelmia menneen ajan aikamuodon valinnassa. 

 

On syytä huomata, että litteroidussa rikoksen esitutkintaan liittyvässä kuulustelussa on jossain 

määrin käytetty puhekieltä, sillä kyseessä on arkikieli. Se koskee nimenomaan niitä lauseita, 

joissa ei ole käytetty omistusliitteitä, vaikka kirjakielen sääntöjen mukaan niitä olisi käytettävä. 

Käänsimme valmiin dialogin suomesta venäjäksi. Näin ollen kokeeseen osallistuvien kannalta 

lähtötekstinä oli kääntämämme venäjänkielinen teksti. Kaksi venäjää äidinkielenään puhuvaa 

ja yksi suomea äidinkielenään puhuva Helsingin yliopiston opettajaa varmistivat laatimiemme 

lähtötekstien oikeellisuuden. He tarkistivat myös, että aikamuotojen merkitykset välittyvät 

sisällöltään eksaktisti venäjästä suomeen ja toisin päin. Opettajat huomauttivat, miten heidän 

mielestään tietyissä tapauksissa verbimuodon valinta tuo mukanaan implisiittisiä merkityksiä 

lauseeseen. Koetta varten sijoitimme venäjänkielisen dialogin taulukkoon erottamalla 

kuulustelijan ja kuulusteltavan puheenvuorot toisistaan. Toinen sarake jäi tyhjäksi, jotta 

koehenkilöt voisivat kirjoittaa suomennoksensa sen tyhjille riveille.  

 

Käännöstekstin ohella laadimme suostumuslomakkeen sekä lyhyen tausta- ja loppukyselyn. 

Suostumuslomake on tärkeä osa kokeellista tutkimusta, koska sillä taataan koehenkilöiden 

anonymiteetti ja tutkimuksessa noudatettavat eettiset periaatteet. Suostumuslomakkeen avulla 

ammattitulkit perehdytettiin lisäksi tutkimuksen aiheeseen, tarkoitukseen sekä kokeen 

järjestelyihin. Taustakyselyn avulla saimme selville, onko koehenkilöillä ylipäänsä kokemusta 

oikeustulkkauksesta ja kuinka paljon. Omareflektoinnin avulla koehenkilöt pystyivät 

perustelemaan menneen ajan aikamuotojen valintansa ja viittaamaan niihin kohtiin, jotka 

aiheuttivat heille vaikeuksia kääntämisen aikana.  
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4.1 Kokeen suorittaminen  

 

Tutkimusaineiston kerääminen tapahtui sähköpostitse. Ennen kokeen suorittamista 

järjestimme pilottitestin, jonka tarkoituksena oli arvioida, kuinka paljon aikaa menee tehtävän 

suorittamiseen. Sen avulla saimme selville, ettei tekstin kääntäminen ja tausta- ja 

kyselylomakkeen täyttäminen ylitä 30 minuuttia. Se oli tärkeää siinä mielessä, että 

ammattitulkkien aikataulu näyttää kiireiseltä, eikä moni ammattitulkki suostu osallistumaan 

kokeen, joka kestää liian pitkään. Pilotoinnin jälkeen lähetimme suostumuslomakkeen 

mahdollisille koehenkilöille ja tiedotimme maisterintutkielmamme tarkoituksesta, osallistujan 

oikeuksista ja tehtävistä. Suostumuslomakkeella ilmoitimme myös, että kyseisen tutkielman 

puitteissa kaikkien koehenkilöiden henkilöllisyydet jäävät vain tutkijoiden tietoon. Jokaiselle 

mahdolliselle osallistujalle annettiin viikko miettimisaikaa suostua osallistumaan tutkimukseen 

allekirjoittamalla suostumuslomakkeen. Lisäksi pyysimme heitä lisäämään sähköpostiviestin 

alkuun seuraavan lauseen: Olen lukenut tutkimustiedotteen ja suostun osallistumaan kyseiseen 

tutkimukseen, mikä helpotti koehenkilöiden viestien käsittelyä. Suostumuslomake lähetettiin 

16 ammattitulkille, josta vain kuusi suostui osallistumaan tutkimukseen.  

 

Kaikkien suostumusten saamisen jälkeen lähetimme koehenkilöille käännöstekstin sekä tausta- 

ja kyselylomakkeen. Kokeen osallistujia pyydettiin kääntämään koko teksti spontaanisti ja 

kirjoittamaan tyhjään sarakkeeseen ensimmäinen mieleen tuleva vaihtoehto. Koehenkilöille 

annettiin kaksi viikkoa tekstin kääntämiseen ja lomakkeiden täyttämiseen. Loppujen lopuksi 

saimme vain viisi suomennosta, sillä yksi ammattitulkeista keskeytti kokeeseen osallistumisen.  

 

4.2 Koehenkilöt ja eettiset toimintatavat  

 

Alun perin tarkoituksena oli tutkia opiskelijoiden tuottamia tulkkeita oikeustulkkauskurssin 

puitteissa. Koehenkilöiksi valitsimme kuitenkin asiaa pohdittuamme ammattitulkit, sillä 

oikeustulkkaus vaatii korkealuokkaista osaamista sekä paljon kokemusta, mitä 

opiskelijatulkeilla ei tavallisesti vielä ole. Ammattitulkit hallitsevat hyvin 

muistiinpanotekniikan ja voivat välittää viestin mahdollisimman tarkasti välttämällä 

opiskelijoiden tekemiä yleisiä virheitä, mikä tekee tutkimustuloksista luotettavampia.  
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Tutkimukseen osallistui yhteensä viisi ammattitulkkia. Kahden tulkin nimi ja yhteystiedot 

saatiin oikeustulkkirekisteristä ja kolmen tulkin nimi ja yhteystiedot tulkkauksen opettajan 

avulla.1 Kaikkien koehenkilöiden B-työkielenä oli suomi. Taustakyselyn perusteella kolmella 

tulkeista oli kokemusta oikeustulkkauksesta 5–30 vuotta. Kaksi tulkkia ilmoitti tekevänsä 

oikeustulkkausta opiskelun yhteydessä, ja toinen heistä kertoi tekevänsä asioimistulkkausta 

poliisilaitoksella asiakirjojen ja oleskelulupien laatimisen ja hakemisen yhteydessä.  Lisäksi on 

syytä huomauttaa, että yksi koehenkilöistä mainitsi olevansa kaksikielinen. Hän ilmoitti 

osaavansa venäjää sekä suomea äidinkielen tasolla, mikä havainnollistuu hänen tekemistään 

valinnoista menneen ajan aikamuotojen suhteen.  

 

Tässä maisterintutkielmassa noudatamme tutkimuksen eettisiä periaatteita, ja koehenkilöt on 

anonymisoitu. Ennen kokeen suorittamista pyysimme koehenkilöitä allekirjoittamaan 

suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Suostumuslomakkeella koehenkilöille 

tiedotettiin maisterintutkielman tarkoituksesta, osallistujan oikeuksista ja tehtävistä. 

Suostumuslomakkeessa mainittiin myös se, että tutkimukseen osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista ja luottamuksellista ja tutkielman puitteissa kaikkien koehenkilöiden 

henkilöllisyydet jäävät vain tutkijoiden tietoon. Koehenkilöiden tekemiä käännöksiä sekä 

tausta- ja loppukyselyssä saatuja tietoja hyödynnettiin vain kyseiseen tutkimukseen, ja ne 

poistettiin niiden analyysin jälkeen.  Analyysivaiheessa ammattitulkkien anonymiteetin 

säilyttämiseksi koehenkilöt on nimetty numeroin: T1–T5 (T=tulkki).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Olemme kiitollisia yliopisto-opettaja Erja Tenhonen-Lightfootille hänen avustaan koehenkilöiden 

löytämisessä. 
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5 Analyysi 

 

Tässä luvussa tarkastelemme tulkkien tekemiä käännöksiä ja keskitymme nimenomaan 

menneen ajan aikamuotojen analyysiin. Suomenkieliset lauseet ovat peräisin Arman ja Suomen 

rikosmysteerit -tv-sarjan yhdestä jaksosta, ja olemme kääntäneet ne venäjäksi, sillä kyseinen 

jakso on yksinomaan suomenkielinen. Käytämme alkuperäisistä suomenkielisistä lauseista 

termiä suomenkielinen lähtöteksti ja venäjäksi kääntämistämme lauseista termiä 

venäjänkielinen lähtöteksti. Luvussa 5.1 käydään läpi kaikki lauseet, joissa menneen ajan 

aikamuotoja esiintyy, vertaillaan niitä suomenkieliseen lähtötekstiin ja tarkastellaan, kuinka 

tarkasti ne vastaavat alkuperäistekstiä. On merkillepantavaa, että analyysivaiheessa 

lähtötekstinä toimi venäjänkielinen teksti, jonka lähetimme koehenkilöille käännettäväksi. 

Televisiosarjasta otetun rikoksen esitutkintaan liittyvän kuulustelun osan pohjalta laadittu 

teksti on taas suomenkielinen lähtöteksti. Kaikki tekstissä olevat lauseet on numeroitu mukaan 

lukien ne lauseet, joissa on käytetty jotakin muuta kuin menneen ajan aikamuotoa. 

Analyysiosassa analysoimme lauseet siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät 

alkuperäistekstissä, mikä auttaa seuraamaan rikoksen esitutkinnan etenemistä ja ymmärtämään 

kontekstia paremmin. Muutamat puheenvuorot olivat pitkiä, eli ne koostuivat 3–5 lauseesta. 

Kun menneen ajan aikamuodon valinta riippuu kontekstista, nämä lauseet käsittelemme 

kokonaisuutena, jotta selviää, mistä toiminnasta on kyse. Se koskee erityisesti niitä lauseita, 

joissa ilmaistaan peräkkäisiä toimintoja. 

 

Analyysivaiheessa poimitut esimerkit esitellään seuraavaksi: ensin esitetään suomenkielinen 

lähtöteksti, joka on laadittu tv-sarjassa esitettyjen kuulustelujen pohjalta, sen alla on 

venäjänkielinen lähtöteksti, joka toimi kokeessa lähtötekstinä. Niiden alla on viiden tulkin 

tuottamat suomennokset. Analyysin kohteena olevat verbit on lihavoitu. Ensin analysoidaan 

jokaisen tulkin tuotokset ottaen huomioon heidän loppukyselyssä antamansa selitykset 

tekemilleen käännöksille. Huomionarvoista on, että analyysiin otettiin mukaan myös lauseet 

(36) ja (42), jotka ovat verbittömiä eli elliptisiä sekä lause (24), jossa muutamat tulkit käyttivät 

imperfektimuotoa eivätkä korvanneet sitä lauseenvastikkeella.  

 

Kaikki tekstin lauseet on numeroitu lauseen esiintymisjärjestyksen mukaan. Lauseita, joissa 

käytetään preesensiä, ei otettu huomioon analyysissa. Pluskvamperfektiä – joka ei ole 

tarkastelukohteena tässä tutkimuksessa – esiintyi suomenkielisen lähtötekstin lauseissa (13) ja 
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(16) ja joissakin koehenkilöiden tuottamissa lauseissa. On pantava merkille myös, että 

analyysista puuttuu lauseita (23), (26), (27), (28) ja (40), sillä ne ovat erillisiä puheenvuoroja, 

joissa on käytetty jotain muuta aikamuotoa kuin menneen ajan aikamuotoja. Tämä koskee 

erityisesti niitä lauseita, joissa esiintyy seuraava ilmaus: En kommentoi.  

 

Luvussa 5.2 on tulosten yhteenveto, jota varten laadimme taulukon verbimuotojen käsittelyn 

helpottamiseksi. Ensimmäiseen sarakkeeseen kirjoitimme kaikki verbimuodot, jotka 

esiintyivät suomenkielisessä tekstissä. Seuraaviin sarakkeisiin lisäsimme kaikki tulkkien 

käyttämät verbimuodot. Tulkkien anonymiteetin säilyttämiseksi käytimme taulukossa 

lyhenteitä T1–T5. Taulukon avulla voi helposti havainnoida eroja käännösten välillä ja 

huomata ne, joiden välillä on enemmän eroja. Samalla taulukosta tuli esille, että monessa 

tapauksessa tulkkien käyttämät verbien aikamuodot vastaavat täysin suomenkilisen tekstin 

verbien aikamuotoja. Lisäksi koonti tulkkien tekemistä valinnoista auttoi selvittämään, 

toteutuiko maisterintutkielman alussa esitetty hypoteesi, jonka mukaan tulkatessaan venäjän 

preteritiä suomeen päin tulkit valitsevat usein nimenomaan imperfektimuodon, vaikka 

konteksti edellyttäisikin muun menneen ajan aikamuodon käyttöä.   

 

5.1 Esimerkkien yksityiskohtainen analyysi 

 

Esimerkki 1: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (1) Onko sinulla ja Pialla ollut riitoja tai muita ongelmia avioliitossanne?  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (1) Ссорились ли вы с Пийей, или были ли у вас другие проблемы в 

браке? 

 

T1: Riitelittekö Piian kanssa? Tai oliko teillä joitakin ongelmia avioliitossanne? 

T2: Oliko teillä riitoja Piian kanssa tai oliko avioliitossa muita ongelmia? 

T3: Oletteko riidelleet Pian kanssa vai onko teillä ollut muita ongelmia avioliitossa? 

T4: Oliko teillä riitoja Piian kanssa tai oliko teillä avioliitossanne muita ongelmia? 

T5: Oletteko riidelleet Piian kanssa tai onko teillä ollut muita ongelmia avioliitossanne? 

 

Venäjänkielisessä lähtötekstissä käytetään yleisesti toteavassa merkityksessä esiintyvää 

imperfektiivistä aspektia, joka suomen kielessä korvataan yleensä perfektillä. Koehenkilöiden 

käännöksissä ilmenee kuitenkin eri menneen ajan aikamuotoja. T3 ja T5 valitsivat perfektin 
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kuten suomenkielisessä lähtötekstissä, joka on otettu suoraan tv-sarjan rikoksen esitutkintaan 

liittyvästä kuulustelusta. Tällainen käännösratkaisu voi perustua siihen, että lauseen 

kontekstista näkyy yhteys menneisyyden ja nykyhetken välillä ja tulkin kääntämä vastaus 

poliisin esittämään kysymykseen voi antaa kuvan siitä, onko epäilty syyllinen vai ei. Samalla 

tämän kysymyksen tarkoituksena on ymmärtää, onko pariskunnalla ollut ylipäänsä ongelmia 

avioliitossa ja voivatko nämä ongelmat aiheuttaa aviomiehen väkivaltaista käyttäytymistä. 

 

T1, T2 ja T3 käyttivät puolestaan omissa käännöksissään imperfektiä. Tämänkin muodon 

käyttö on mahdollista kyseisessä kontekstissa, jos toiminta tarkastellaan siitä näkökulmasta, 

että se on suoritettu loppuun eikä sillä ole mitään yhteyttä nykyhetkeen. Eri menneen ajan 

aikamuotojen käyttö voi johtua siitä, ettei tulkeilla ollut riittävästi tietoa rikoksesta eikä ollut 

mahdollisuutta saada selitystä paikan päällä.  

 

Suomenkielisessä lähtötekstissä on perfektimuoto, joka esiintyi myös tv-sarjan kuulustelussa. 

Tässä tapauksessa perfektin käyttöä voisi selittää sillä, että toiminta on edelleenkin aktuaalia 

ja voi vaikuttaa kuulustelun etenemiseen. 

 

Esimerkki 2: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (2) Meillä on mennyt oikein hyvin avioliitossamme. (3) Meillä on 

yhteiset lapset, harrastukset ja omistusasunto. 

Venäjänkielinen lähtöteksti: (2) У нас с отношениями всё было в порядке. (3) У нас общие дети, 

увлечения и собственная квартира.  

 

T1: Meidän suhteemme oli kunnossa. Meillä on yhteiset lapset, harrastukset ja 

omistusasunto. 

T2: Suhteemme oli kunnossa. Meillä on yhteiset lapset, harrastukset ja omistusasunto. 

T3: Meillä on ollut kaikki kunnossa suhteessamme. Meillä on yhteiset lapset, 

harrastukset ja oma asunto. 

T4: Olimme hyvissä väleissä. Meillä oli yhteiset lapset, harrastukset ja oma asunto. 

T5: Meidän parisuhteessamme on ollut kaikki kunnossa. Meillä on yhteisiä lapsia, 

harrastuksia ja omistusasunto. 

 

Lause (2) on sidoksissa edelliseen lauseeseen, joten tässä tapauksessa aikamuodon valinta 

riippuu suoraan siitä, mitä muotoa on käytetty kysymyksessä. On syytä huomata, että kaikki 
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tulkit ottivat sen huomioon ja käyttivät samaa muotoa, joka esiintyi edellisessä lauseessa. Näin 

olleen T3:n ja T5:n käännöksissä on käytetty perfektimuotoa, sillä toiminnalla on voimakas 

yhteys nykyhetkeen. Se voi johtua siitä, että aviomies on erittäin järkyttynyt ja kieltäytyy 

uskomasta siihen, että hänen vaimonsa on kuollut. Toisin sanoen perfektimuodon käyttöön voi 

vaikuttaa aviomiehen emotionaalinen tila, sillä hänellä on erittäin voimakas yhteys kuolleeseen 

henkilöön. Samalla perfektin käyttö on mahdollista siinä tapauksessa, että kuulustelu on 

suoritettu heti murhan jälkeen.  

 

T1, T2 ja T4 puolestaan käyttivät imperfektimuotoa, joka esiintyy lauseessa (1). Tulkkien 

valintaan voi vaikuttaa se, että kyseessä on täysin menneisyyteen liittyvä toiminta. Samalla 

lähtötekstissä ei ole käytetty mitään ajanilmausta, eikä venäjän verbi heijasta yhteyttä 

nykyhetkeen, mikä mahdollistaisi imperfektimuodon käytön. Lisäksi tulkki on ulkopuolinen 

henkilö, joka ei tuntenut uhria henkilökohtaisesti kuten aviomies, mikä saattaa myös vaikuttaa 

kyseisen aikamuodon valintaan.  

 

Suomenkielisessä lähtötekstissä aikamuoto on sama kuin edellisessä lauseessa, sillä yhteys 

nykyhetkeen on edelleenkin näkyvillä, vaikka uhri ei olekaan enää elossa. 

 

Esimerkki 3: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (4) Sinun naapuri kertoi, että asunnostasi kuului usein häiritsevää ääntä 

hiljaisuusaikana. (5) Miten kommentoit? 

Venäjänkielinen lähtöteksti: (4) Ваш сосед рассказал, что у вас в квартире часто было шумно 

после положенного времени. (5) Как прокомментируете? 

 

T1: Naapurinne on kertonut, että asunnostanne kuului usein meteliä luvattomaan aikaan. 

Kuinka kommentoit? 

T2: Naapurinne on kertonut, että asunnossanne oli usein meteliä yörauhan aikaan. Miten 

kommentoit? 

T3: Naapurinne on kertonut, että asunnossanne on ollut usein meteliä määrätyn ajan 

jälkeen. Miten kommentoitte? 

T4: Naapurinne kertoi, että asunnostanne kuului usein melua sallitun ajan ulkopuolella. 

Miten kommentoit tätä? 

T5: Teidän naapurinne kertoi, että teidän asunnossanne on usein ollut meluisaa soveliaan 

ajan jälkeen. Miten kommentoitte? 
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Venäjänkielisessä lähtötekstissä käytetään kahta eri verbin aspektia, joista ensimmäinen on 

perfektiivinen ja toinen imperfektiivinen. Tässä tapauksessa verbi рассказал (‘kertoi’) voi 

ilmaista toimintaa, joka esiintyy joko kertaluonteisena ja loppuun suoritettuna tai uutena 

tietona. On syytä huomauttaa, että tässä tapauksessa kaikki riippuu kontekstin tulkinnasta. Näin 

olleen T4 ja T5 valitsivat imperfektimuodon, sillä heidän mielestään kyseessä on mennyt 

tapahtuma eikä ole mitään vaikutusta nykyhetkeen. Toisaalta T1, T2 ja T3 käänsivät verbin 

perfektillä, koska heidän mielestään kyse on uudesta tiedosta. Tässä tapauksessa voi käyttää 

jompaakumpaa menneen ajan aikamuotoa, mikä ei vaikuta kovin paljon viestin välittymiseen.  

 

Venäjänkielisen lähtötekstin sivulauseessa on verbi было (‘oli’), joka on aspektiltaan 

imperfektiivinen. Sivulauseessa kyse on toistuvasta toiminnasta, jota ilmaistaan adverbilla 

часто (‘usein’). Se voi olla harhaanjohtava, sillä kyseinen adverbi voi viitata joko perfektin 

tai imperfektin käyttöön. Samalla se antaa sellaisen vaikutelman, että toiminta jatkuu 

edelleenkin. Sama jako havainnollistuu koehenkilöiden tekemistä käännöksistä. T1, T2 ja T3 

käyttivät käännöksissään imperfektiä, sillä nainen ei ole enää elossa, eli toiminta liittyy 

kokonaan menneisyyteen. T3 ja T5 valitsivat kuitenkin perfektimuodon, vaikka kyse on 

menehtyneestä ihmisestä. Imperfektiin verrattuna perfekti korostaa sitä, että toiminta jatkuu 

edelleenkin, mikä on ristiriidassa lauseen kontekstin kanssa.  

 

Suomenkielisessä lähtötekstissä käytimme imperfektiä, koska kyseessä on ehdottomasti 

mennyt tapahtuma, jonka jatkuminen on kontekstin perusteella mahdotonta. 

 

Esimerkki 4: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (6) No joo, kyllä, olemme joskus riidelleet.   

Venäjänkielinen lähtöteksti: (6) Ну бывало, да, ссорились.  

 

T1: Joo, kyllä, meillä oli välillä riitoja.  

T2: Välillä riideltiin kyllä.  

T3: No on sitä riideltykin.  

T4: Olihan sitä välillä, kyllä. Riitelimme.   

T5: No joo, kyllä sellaista on sattunut, että olemme riidelleet.  
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Venäjänkielisessä lähtötekstissä on käytetty imperfektiivistä aspektia yleisesti toteavassa 

merkityksessä. Toisin sanoen tärkeää on se, onko tapahtuma tai asia ylipäänsä tapahtunut vai 

ei. Tässä tapauksessa imperfektiivisen aspektin merkitys vastaa perfektin eksperientaalista 

merkitystä, eli konteksti edellyttää perfektin käyttöä. Sen lisäksi verbimuoto бывало (‘oli 

joskus, oli välillä’) viittaa siihen, että asia on äskettäin tapahtunut.   

 

Koehenkilöiden tekemistä käännöksistä näkyvät molemmat aikamuodot. T1, T2 ja T4 käyttivät 

imperfektimuotoa. T1 ja T4 perustelevat valintaansa niin, että kyseessä on mennyt tapahtuma, 

joka on päättynyt joskus ennen puhehetkeä. T2 huomautti, että kyseisessä lauseessa kyseessä 

on tavallinen kerronta ja faktan toteaminen, jotka ovat myös tyypillisiä imperfektin 

käyttötilanteita. T3:n suomennoksessa esiintyy passiivin perfekti: hänen mielestään tulkattava 

olisi käyttänyt nimenomaan sitä muotoa kuulusteluissa. T5 huomauttaa, että lauseessa kyseessä 

on toistuva toiminta, joka vastaa suomen perfektin merkitystä. Tulkin kommentin mukaan 

lauseeseen voisi lisätä toistuvasti-adverbin merkitystä muuttamatta.   

 

Esimerkki 5: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (7) Naapuri kuuli rajun kaatumisäänen asunnostasi. (8) Oletko lyönyt 

vaimoasi? (9) Oletko käyttänyt väkivaltaa vaimoasi kohtaan?   

Venäjänkielinen lähtöteksti: (7) Сосед также услышал звук громкого падения в вашей квартире. 

(8) Били ли вы свою жену? (9) Подвергали ли вы её насилию?  

  

 T1: [Lause jäi kääntämättä] Löitkö vaimoasi? Käytitkö väkivaltaa?   

T2: Naapuri on myös kuullut asunnostanne kovan kaatumisen äänen. Oletko 

pahoinpidellyt vaimoasi? Oletko kohdistanut häneen vakivaltaa?   

T3: Naapuri on myös kuullut kaatumisen ääniä asunnostanne. Oletteko lyöneet 

vaimoanne? Oletteko pahoinpidelleet häntä?   

T4: Naapuri kuuli asunnostanne kovan kaatumisen äänen. Oletko pahoinpidellyt 

vaimoasi? Oletko käyttänyt väkivaltaa?   

T5: Naapuri kuuli myös asunnostanne kovaäänisen kaatumisen. Oletteko lyöneet 

vaimoanne? Oletteko olleet väkivaltainen häntä kohtaan?  

 

Lause (7) kuvailee kertaluonteista ja loppuun suoritettua toimintaa, mikä viittaa perfektiiviseen 

aspektiin. Venäjänkielisen lähtötekstin mukaan naapuri kuuli äänen vain kerran. Neljä 
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koehenkilöä valitsi imperfektin lauseessa (7), ja T1 jätti ensimmäisen lauseen kokonaan 

kääntämättä. 

 

Lauseissa (8) ja (9) voidaan huomata monitulkintaisuutta. Tulkin menneen ajan aikamuodon 

valinta voi kytkeytyä edellisen lauseen merkitykseen. Mahdollinen ajatusketju olisi tällöin: 

naapuri kuuli rajun kaatumisäänen --> mahdollinen yhteys kaatumisen ja lyömisen välillä ---> 

samanaikainen toiminta = kertaluonteinen toiminta, joka on jo päättynyt – imperfekti. T1 käytti 

imperfektiä ja huomautti, että puhuja kysyy menneistä toiminnoista, jotka ovat jo päättyneet.  

 

Vaikeutena on se, että venäjänkielisen lähtötekstin lauseen (7) verbiin verrattuna lauseiden (8) 

ja (9) verbit ovat eri aspektia. Venäjänkielisissä lauseissa (8) ja (9) puhuja käyttää 

imperfektiivistä aspektia: били ли, подвергали ли (‘löitkö’, ‘pahoinpitelitkö’). Jos puhuja 

käyttäisi perfektiivisen aspektin verbejä ударили ли, подвергли ли (‘löitkö’, ‘pahoinpitelitkö’), 

kyseessä olisi kertaluonteinen ja loppuun suoritettu toiminta, joka edellyttäisi imperfektiä. 

Mahdollisesti lisäys тогда (‘silloin’) saattoi myös konkretisoida suoritettua toimintaa.  

 

T2–T5 käyttivät perfektimuotoa. Loppukyselyssä T2 mainitsee, että lauseisiin voidaan lisätä 

suluissa koskaan-ilmaus lauseen merkityksen muuttamatta. Adverbilla koskaan on 

perfektiivinen ominaisuus, joka osoittaa toiminnan tuloksellisuutta. T3:n valinta perustuu 

siihen, että puheessa ei ole viittausta tiettyyn hetkeen. T4 jättää aikamuodon valinnan 

perustelematta. Hän huomauttaa ylipäänsä, että valintojen perusteleminen on vaikea, sillä ne 

perustuvat pitkälti intuitioon. T5:n valinta perustuu päätelmään toistuvasta eli 

pidempiaikaisesta toiminnasta. Tulkin kommentin mukaan lauseisiin voisi lisätä suluissa 

yleisesti-adverbin, joka viittaisi perfektin käyttöön.  

 

Venäjänkielisen lähtötekstin lauseissa (8) ja (9) on käytetty imperfektiivistä aspektia. Lauseissa 

tärkeintä on se, onko toiminta koskaan tapahtunut vai ei. Tulkki voi päätyä miettimään, 

korostaako tulkattava toiminnan tapahtuneisuutta vai kertaluonteisuutta. Perfektin käyttö voi 

viitata tuloksellisuuteen, ja semanttinen tulkinta saattaa olla sellainen, että kyse on monta 

kertaa tapahtuneesta toiminnasta. Toisaalta imperfektin käyttö tulkkauksessa saattaa antaa 

kuulusteltavalle sellaisen vaikutelman, että kyseessä on vain kerran tapahtunut toiminta.  
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Päätyisimme itse käyttämään perfektiä, koska puhuja on epävarma, onko tilanne ylipäänsä 

tapahtunut vai ei. Kyseinen merkitys vastaa suomen perfektin eksperientaalista merkitystä, 

jossa korostetaan pelkästään toiminnan tapahtuneisuutta.  

 

Esimerkki 6: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (10) Sinä päivänä en ollut oma itseni. (11) Raivostuin hänelle ja löin häntä 

vahingossa.   

Venäjänkielinen lähtöteksti: (10) В тот день я был не в себе. (11) Я очень сильно разозлился и 

случайно ударил её.  

  

T1: Siinä päivänä en ollut oma itseni. Raivostuin ja löin hänet vahingossa.   

T2: Sinä päivänä olin pois tolaltani. Tulin hyvin vihaiseksi ja vahingossa löin häntä.   

T3: Sinä päivänä en ollut oma itseni. Suutuin kovasti ja vahingossa löin häntä.   

T4: Sinä päivänä en ollut oma itseni. Pahoitin mieleni niin, että vahingossa löin häntä.    

T5: Tuona päivänä olin tolaltani. Suutuin todella pahasti ja löin häntä vahingossa.   

   

Venäjänkielisen lähtötekstin lauseessa (10) käytetään imperfektiivisen aspektin verbiä. Tässä 

lauseessa on ilmaus в тот день (‘sinä päivänä’), joka viittaa toiminnan suorittamisen 

ajankohtaan ja edellyttää imperfektiä. Kyseisessä lauseessa kaikki koehenkilötkin valitsivat 

imperfektin. 

 

Lauseessa (11) kaikki koehenkilöt käyttivät imperfektiä, sillä kyseessä oli yhtäkkinen tai 

odottamaton toiminta. T1 kommentoi, että hän käytti imperfektiä siitä syystä, että molemmat 

asiat tapahtuivat yhtäaikaisesti menneisyydessä. T2:n mukaan lauseen (11) tapauksessa on 

tavallinen kertomustempus – luetellaan, mitä on tapahtunut ja missä järjestyksessä.  T3:n 

mielestä lauseessa puhutaan tapahtumahetkestä, ja tulkki käsittelee sitä normaalina 

kerrontana.  T4 ja T5 perustelivat valintansa niin, että toiminnat tapahtuivat yht´äkkisesti ja 

yhtäaikaisesti.  

 

T1:n käännöksessä esiintyy myös objektin sijan virhe. Tulkki käyttää lyödä-verbin yhteydessä 

akkusatiivimuodon sanasta hän. Hän on tekemisen kohde verbille lyödä, ja se vaatii partitiivia. 
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Esimerkki 7: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (12) Miksi raivostuit?  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (12) Почему вы разозлились? 

 

T1: Mihin raivostuit? 

T2: Miksi tulit vihaiseksi? 

T3: Miksi suutuitte? 

T4: Miksi pahoitit mieleesi? 

T5: Miksi suutuitte? 

 

Tässä tapauksessa kaikki koehenkilöt valitsivat imperfektin, vaikka he käyttivät eri verbejä, 

jotka ilmaisevat kyseistä toimintaa. Se johtui siitä, että verbi разозлиться (‘raivostua, tulla 

vihaiseksi’) ilmaisee toimintaa, jonka intensiivisyys saavuttaa huippunsa sen vähittäisestä 

lisääntymisestä johtuen.  Kyseinen perfektiivinen verbi kuuluu verbeihin, jotka ilmaisevat 

toiminnan alkua ja jotka suomen kielessä korvataan yleensä imperfektillä. Suomenkielisessä 

lähtötekstissä käytimme imperfektiä siitä syystä, että kyseessä on äkillinen muutos, joka liittyy 

kokonaan menneisyyteen. Tässä tapauksessa itse verbi edellyttää imperfektin käyttöä.  

 

Esimerkki 8: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (13) Olin epäillyt häntä pettämisestä jo jonkin aikaa.  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (13) Я уже какое-то время подозревал её в измене.  

  

T1: Olin jo vähän aikaa epäillyt häntä pettämisestä.  

T2: Olin jo jonkun aikaa epäillyt, että hän pettää minua.  

T3: Olin jo jonkin aikaa epäillyt hänen pettäneen.  

T4: Olen jonkin aikaa epäillyt häntä pettämisestä.  

T5: Olen jo jonkin aikaa epäillyt, että vaimoni pettää.  

   

Venäjänkielisessä lähtötekstissä kyse on menneisyyteen kytkeytyvistä ja ennen puhetilannetta 

päättyvistä tapahtumista. Tässä tapauksessa osa tulkeista päätyi imperfektin käyttöön. 

Venäjänkielisessä lähtötekstissä ei ole adverbeja, jotka osoittaisivat tiettyä ajankohtaa, mutta 

menneisyys havainnollistuu kuitenkin kontekstista.   
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Lauseessa (13) T1, T2 ja T3 käyttivät pluskvamperfektiä. T1 käänsi lauseen 

pluskvamperfektimuodossa, koska alkuperäinen konteksti osoittaa, että epäily pettämisestä oli 

syntynyt jo ennen menneen ajan tapahtumia, joista kerrotaan seuraavissa lauseissa 

imperfektissä. T2 valitsi pluskvamperfektin, koska hänen huomautuksensa mukaan toiminta 

oli jatkunut jo pitkään menneisyydessäkin. T3:n mukaan puhuja kertoo ajasta ennen 

tapahtumaa, joka oli jo päättynyt.  

 

T2 laittoi lauseeseen (13) kaksi kääntämisvaihtoehtoa. Varsinaisessa tekstissä T2 käytti 

lausetta Olin jo jonkun aikaa epäillyt, että hän pettää minua, jossa on tehty sanasanainen 

käännös. Loppukyselyssä hän korvasi kuitenkin preesensmuotoa lauseenvastikkeella. Toisessa 

versiossa väärästä possessiivisuffiksista huolimatta on noudatettu aikamuotokongruenssia.    

 

Lauseessa (13) T3 ja T4 valitsivat perfektin. T4:n mukaan lähtötekstissä viitataan tapahtumaan, 

jonka ajanjakso on epämääräinen. T5 huomautti, että lauseessa (13) kyseessä on jatkuva 

pidempiaikainen toiminta. Molemmat aikamuodot ovat mahdollisia, ja valinta riippuu 

implisiittisen tiedon ymmärtämisestä. Pluskvamperfekti olisi luontevampi, koska puhutaan 

täysin menneisyyteen kuuluvasta asiasta (mies ei enää epäile vaimoansa pettämisestä). Teksti 

antaa sellaisen vaikutelman, ettei pariskunta enää asu yhdessä. 

 

Esimerkki 9: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (14) Viime aikoina hän on palannut kotiin hyvin myöhään ja jäänyt 

ylitöihin. (15) Hän on vaihdellut viestejä koko ajan jonkun kanssa. 

Venäjänkielinen lähtöteksti: (14) В последнее время она поздно возвращалась домой, часто 

задерживалась на работе.  (15) И она с кем-то постоянно переписывалась. 

 

T1: Viime aikoina hän palasi kotiin myöhään, jäi usein ylitöihin. Ja hän kirjoitteli 

 jollekulle koko ajan. 

T2: Viime aikoina hän on palannut kotiin myöhään, usein viipynyt töissä. Ja on  ollut koko 

ajan kirjoittamassa jollekulle. 

T3: Viime aikoina hän oli tullut myöhään kotiin ja oli viipynyt usein töissä. Hän oli 

 myös jatkuvasti kirjoitellut jonkun kanssa. 

T4: Viime aikoina hänellä oli tapana palata kotiin myöhään sekä viipyä töissä. Sen 

 lisäksi hän on koko ajan vaihtanut viestejä jonkun kanssa. 
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T5: Viime aikoina hän on palannut kotiin myöhään, ollut pidempään töissä. Ja hän on 

kirjoitellut jonkun kanssa jatkuvasti. 

 

Lauseessa (14) ajanilmaus в последнее время (‘viime aikoina’) vaikeutti kääntämistä. Venäjän 

kielessä kyseistä ilmausta voi käyttää sekä preesensin että preteritin yhteydessä. Suomen 

kielessä ajanilmaus viime aikoina edellyttää perfektiä, sillä se antaa vaikutelman, että tilanne 

jatkuu yhä. T2 ja T5 käänsivät lauseet (14) ja (15) perfektillä. T2 loppukyselyssä huomautti, 

että hän päätyi tarkistamaan, mitä aikamuotoa käytetään viime aikoina -ilmauksen yhteydessä. 

Tässä lauseessa voi kuitenkin käyttää joko imperfekti- tai perfektimuotoa.  

 

Esimerkki 10:  

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (16) Siinä iltana kysyin, kenen kanssa hän on jutellut. 

Venäjänkielinen lähtöteksti: (16) В тот вечер я спросил, с кем она общалась. 

 

T1: Siinä iltana kysyin, kehen hän piti yhteyttä. 

T2: Sinä iltana kysyin, kenelle hän kirjoittaa. 

T3: Sinä iltana kysyin, kenen kanssa hän oli jutellut. 

T4: Sinä iltana kysyin häneltä, kenen kanssa hän keskustelee. 

T5: Tuona iltana kysyin, kenen kanssa hän keskusteli. 

 

Lauseen (16) kääntäminen aiheutti myöskin koehenkilöille vaikeuksia. Tässä tapauksessa on 

käytetty kaksi verbiä eli спросил (‘kysyin’) ja общалась (‘jutteli’), joista ensimmäinen on 

perfektiivinen ja toinen imperfektiivinen. Molemmat toiminnat viittaavat täysin 

menneisyyteen. Silti T2 ja T4 käänsivät lauseen (16) toisen osan preesensmuodolla, mikä voi 

johtua interferenssistä. T3 korvasi perfektiivistä ja imperfektiivistä verbin aspektia 

pluskvamperfektillä ja imperfektillä. Epäsuorassa kysymyslauseessa hän käytti 

pluskvamperfektiä, sillä kyseessä on toiminta, joka oli päättynyt ennen päälauseessa olevaa 

toimintaa. T1 ja T5 puolestaan korvasivat molemmat verbin aspektit imperfektillä, mikä 

vääristää jossain määrin lauseen merkitystä.  

 

Esimerkki 11: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (17) Hän sanoi, että hän oli löytänyt uuden kumppanin ja aikoi hakea 

avioeroa.  
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Venäjänkielinen lähtöteksti: (17) Она сказала, что нашла кого-то другого и будет подавать на 

развод.  

 

T1: Hän vastasi, että oli löytänyt jonkun toisen ja aikoi hakea avioeroa.   

T2: Hän vastasi, että on löytänyt jonkun toisen ja tulee hakemaan eroa.   

T3: Hän sanoi, että oli löytänyt jonkun toisen ja aikoo hakea avioeroa.    

T4: Hän vastasi, että löysi jonkun muun ja aikoo hakea avioeroa.    

T5: Hän sanoi, että tapasi jonkun toisen ja aikoo hakea avioeroa.   

 

Lauseen (17) tapahtumajärjestys on seuraava: ensiksi epäillyn vaimo tapasi jonkun toisen ja 

sen jälkeen hän kertoi siitä miehelleen. T2 käytti perfektiä, joka voi osoittaa tuloksellisuutta. 

T4 ja T5 puolestaan käyttivät sekä pää- että sivulauseessa imperfektimuotoa, mikä voi olla 

harhaanjohtavaa. T1 ja T3 osoittivat tapahtumien järjestystä käyttäen imperfektiä ja 

pluskvamperfektiä.  

 

Suomenkielisessä lauseessa huomio kiinnittyy nimenomaan tapahtumajärjestykseen, joten 

päälauseessa käytettiin imperfektiä ja sivulauseessa pluskvamperfektiä.  

 

Esimerkki 12: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (18) Mitä teit perjantaina 28.12. iltapäivällä?  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (18) Что вы делали в пятницу днем 28.12? 

 

T1: Mitä teit perjantaina 28.12 päivällä? 

T2: Mitä teit perjantaina 28.12. päiväsaikaan? 

T3: Mitä teitte perjantaina päivällä 28.12? 

T4: Mitä teit perjantaina 28.12 päivän aikaan. 

T5: Mitä teitte päiväsaikaan perjantaina 28.12? 

 

Venäjänkielisessä lähtötekstissä on käytetty imperfektiivisen aspektin verbiä, joka ilmaisee 

toimintaa prosessissa. Kaikissa käännöksissä sekä suomenkielisessä lähtötekstissä esiintyy 

imperfektimuoto, jonka edellytyksenä on se, että toiminta liittyy tiettyyn ajankohtaan. 

Kyseisessä lauseessa on viittaus tiettyyn päivämäärään (28.12.) mukaan lukien kaksi adverbia, 

kuten в пятницу (‘perjantaina’) ja днем (‘iltapäivällä’), jotka edellyttävät imperfektin käyttöä.   

 



40 

 

Esimerkki 13: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (19) Olin kotona koko päivän.  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (19) Был дома целый день. 

 

T1: Vietin koko päivän kotona. 

T2: Olin kotona koko päivän. 

T3: Olin koko päivän kotona. 

T4: Olin kotona koko päivän.  

T5: Olin kotona koko päivän. 

 

Tässäkin tapauksessa kaikki koehenkilöt valitsivat imperfektimuodon. Sama menneen ajan 

aikamuoto ilmenee suomenkielisessä lähtötekstissä. Imperfektiivinen verbi быть (‘olla’) 

kuvailee pysyvää tilaa, ja huomio kytkeytyy nimenomaan toimintaan eikä sen lopputulokseen, 

mikä suomen kielessä useimmiten ilmaistaan imperfektillä. Toisena perusteena kyseisen 

aikamuodon käyttöön on se, että lauseessa on mainitsematon viittaus tiettyyn päivämäärään, 

joka esiintyy edellisessä lauseessa.    

 

Esimerkki 14: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (20) Sinut nähtiin Hyrylän terveyskeskuksen valvontakameran 

tallenteesta 28.12. (21) Sanot kuitenkin, että olit kotona koko päivän. (22) Miten se voi olla 

mahdollista? 

Venäjänkielinen lähtöteksti: (20) 28 декабря вас видели на записи камеры видеонаблюдения 

поликлиники Хюрюля.  (21) Но вы говорите, что целый день были дома. (22)  Как такое 

возможно? 

 

T1: Joulukuun 28. päivänä sinut havaittiin Hyrylän terveysaseman videokameran 

 tallenteesta. [Kaksi viimeistä lausetta jäi kääntämättä] 

T2: 28. joulukuuta sinut on nähty Hyrylän terveysaseman valvontakameratallenteessa. 

 Mutta kerrot, että olet ollut kotona koko päivän. Miten tämä on mahdollista? 

T3: Teidät nähtiin 28.12 Hyrylän terveyskeskuksen valvontakameratallenteessa.  Mutta 

väitätte, että olitte koko päivän kotona. Miten se on mahdollista? 

T4: 28. joulukuuta jäit Hyrylän terveysaseman valvontakameran tallenteeseen. Sanot 

kuitenkin, että olit kotona koko päivän. Miten se on mahdollista? 
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T5: 28. joulukuuta teidät nähtiin Hyrylän terveyskeskuksen valvontakameran tallenteella. 

Mutta te sanotte, että olitte koko päivän kotona. Miten tämä on mahdollista? 

 

Venäjänkielisen lähtötekstin lauseessa (20) on imperfektiivinen verbi видели (‘nähtiin’), joka 

ilmaisee kertaluonteista toimintaa. Tässä tapauksessa ainoana mahdollisena menneen ajan 

aikamuotona voi olla imperfekti, koska lauseessa on päivämäärä mainittuna. Toisin sanoen 

viittaus tiettyyn päivämäärään sulkee pois perfektin käytön. T1, T3, T4 ja T5 käyttivät omissa 

käännöksissä passiivin imperfektimuotoa, sillä lauseesta ei ole tietoa tekijästä. Sama muoto 

esiintyy suomenkielisessä lähtötekstissäkin. T2 käytti kuitenkin passiivin perfektimuotoa, mikä 

on mahdotonta lauseessa esiintyvän päivämäärän vuoksi. Jos kyseistä toimintaa ei sijoitettaisi 

tiettyyn ajankohtaan, sitten voisi käyttää joko imperfektiä tai perfektiä.  

 

Venäjänkielisessä lähtötekstin lauseessa (21) on imperfektiivinen verbi быть (‘olla’), joka 

esiintyy samassa merkityksessä kuten lauseessa (20). Kun kyse on tietystä ajankohdasta, 

konteksti edellyttää imperfektin käyttöä.  T3, T4 ja T5 käyttivät imperfektimuotoa, kun T2 

valitsi kuitenkin perfektimuodon, mikä ei ole mahdollista kyseisessä tapauksessa. T1 jätti 

lauseen (21) kääntämättä. Suomenkielisessä käännettäväksi tarkoitetussa lähtötekstissäkin 

käytimme imperfektimuotoa, sillä tiedossa on tietty ajankohta, jolloin toiminta tapahtui.  

 

Esimerkki 15: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (24) Rikospaikan läheisestä roskalaatikosta poliisi löysi takin, jossa 

todettiin olevan uhrin DNA:ta ja verta. (25) Miten kommentoit? 

Venäjänkielinen lähtöteksti: (24) Полиция обнаружила кровь и ДНК жертвы на куртке, 

найденной в мусорном баке недалеко от места преступления. (25) Что скажете? 

 

T1: Poliisi löysi uhrin verta ja DNA:ta takista, joka löytyi jäteastiasta rikospaikan lähistöltä. 

Mitä sanot tähän? 

T2: Poliisi on löytänyt asianomistajan verta ja DNA:ta tapahtumapaikan läheisyydessä 

olevasta jäteastiasta löydetystä takista. Mitä sanot? 

T3: Poliisi on löytänyt uhrin verta ja DNA:ta roskapöntöstä löytyneestä takista lähellä 

rikospaikkaa. Mitä sanotte siihen? 

T4: Poliisi on löytänyt uhrin verta ja DNA:ta takista, joka oli rikoksen tekopaikan lähellä 

olevassa roska-astiassa. Mitä sanot tähän? 
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T5: Poliisi löysi verta ja uhrin DNA:ta takilla, joka löytyi roskasäiliössä rikospaikan 

lähellä. Mitä sanotte tähän? 

 

Venäjänkielisessä lähtötekstissä käytetään perfektiivisen aspektin verbiä обнаружить 

(‘löytää’), joka ilmaisee kerran tapahtunutta toimintaa. Lauseessa ei ole viittausta tiettyyn 

ajankohtaan, joten kääntäjä saa käyttää kumpaa tahansa aikamuotoa. Usein обнаружить-

verbin preteriti korvataan suomessa imperfektillä. Perfekti on myös mahdollinen vaihtoehto, 

sillä toiminnan tulos voi olla näkyvillä puhehetkellä. T1 ja T2 käyttivät imperfektiä, mikä voi 

johtua siitä, että heidän mielestänsä se on loppuun suoritettua toimintaa, jolla ei ole yhteyttä 

nykyhetkeen. T2, T3 ja T4 valitsivat kuitenkin perfektimuodon, mikä osoittaa sen, että toiminta 

on nykyhetken kannalta aktuaali.  

 

Lauseen toisessa osassa esiintyy partisiippi найденный (‘löydetty’), jonka kolme koehenkilöä 

viidestä korvasi käännöksissään verbillä imperfektimuodossa. Kyseessä on taas 

kertaluonteinen mennyt toiminta. T2 ja T3 puolestaan korvasivat relatiivilauseen 

lauseenvastikkeella ja käyttivät verbin asemesta partisiippia. T2 korvasi venäjän partisiipin 

suomen passiivin 2. partisiipilla, ja T3 suomen aktiivin 2. partisiipilla. Molemmat 

partisiippimuodot ilmaisevat jo päättynyttä toimintaa.  

 

Suomenkielisessä lähtötekstissä molemmassa tapauksessa käytettiin imperfektiä, sillä kyseessä 

on päättynyt toiminta.  On huomattava, että suomenkielistä lausetta on vähän muokattu, vaikka 

lauseen pääajatus säilyi muuttumattomana.  

 

Esimerkki 16: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (29) Kerro, mitä siellä tarkalleen tapahtui.  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (29) Расскажите подробнее, что там произошло. 

 

T1: Kerro tarkemmin, mitä tapahtui. 

T2: Kerro yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtunut. 

T3: Kertokaa tarkemmin, mitä siellä tapahtui. 

T4: Kerro tarkemmin, mitä siellä tapahtui.  

T5: Kertokaa tarkemmin, mitä siellä tapahtui. 
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Venäjänkielisessä lähtötekstissä on käytetty perfektiivistä verbiä произойти (‘tapahtua’), joka 

osoittaa kerran tapahtunutta toimintaa. Tässä tapauksessa tiettyä päivämäärää ei ole mainittuna, 

vaikka viittaus siihen heijastuu lauseesta (28). Näin olleen voidaan olettaa, että konteksti 

edellyttää imperfektin käyttöä. Neljä koehenkilöä viidestä käytti imperfektiä, mikä voi johtua 

siitä, että toimintaa pidetään kertaluonteisena ja loppuun suoritettuna. T2 valitsi perfektin, 

jonka käyttö olisi myös mahdollista, jos kuulustelu tapahtuisi heti tapahtuman jälkeen. Samalla 

perfektillä korostetaan toiminnan tulosta, joka on vielä näkyvissä. Tulkit eivät tiedä, milloin 

kuulustelu oli järjestetty. On todennäköistä, että kuulustelu suoritettiin murhaa seuraavana 

päivänä eikä välittömästi murhan tekemisen jälkeen, mikä selittää imperfektin käyttöä 

suomennoksessa.   

 

Esimerkki 17: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (30) Siinä iltana hän oli huomattavan päihtynyt ja pyysi minua viemään 

hänet kotiin. (31) Tapasin hänet baarin vieressä ja aloimme riidellä hänen uudesta kumppanistansa. 

(32) Hän syöksyi minun kimppuuni. (33) Minun käteeni sattui veitsi, jonka olin ottanut mukaan 

suojakseni. (34) En edes muista, miten iskin häntä.  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (30) В тот вечер она напилась и попросила забрать её домой. (31) 

Мы встретились у бара и начали ссориться из-за ее нового мужчины. (32) Она бросилась на 

меня. (33) У меня в руке оказался нож, который я прихватил для самозащиты. (34) Я даже не 

помню, как ударил её. 

 

T1: Siinä iltana hän joi itsensä humalaan ja pyysi hakemaan hänet kotiin. Tapasimme 

baarin lähellä ja aloimme riidellä hänen uudesta miehestään. Hän hyökkäsi minuun. 

Käteeni sattui veitsi, jonka olin ottanut mukaan itsepuolustustarkoituksessa. En edes 

muista, kuinka iskin häneen. 

T2: Sinä iltana hän joi itsensä humalaan ja pyysi hakemaan häntä kotiin. Tapasimme 

baarin edessä ja aloimme riidellä hänen uuden miesystävänsä takia. Hän hyökkäsi 

kimppuuni. Käteeni joutui puukko, jonka olin ottanut puolustaakseni itseäni. En edes 

muista, miten löin häntä. 

T3: Sinä iltana hän joi itsensä humalaan ja pyysi hakemaan hänet kotiin. Tapasimme 

baarilla ja riitelimme uuden miehen takia. Hän hyökkäsi minua kohti. Minulla sattui 

olemaan veitsi kädessä, jonka olin ottanut mukaan itsepuolustusta varten. En edes muista, 

miten löin häntä. 
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T4: Sinä iltana hän oli juovuksissa. Hän pyysi minut hakemaan hänet kotiin. Olemme 

tavanneet baarin lähistöllä ja aloimme riitelemään hänen uudesta miehestään. Hän 

heittäytyi minun päälleni. Kädessäni olikin puukko, jonka otin mukaan itsepuolustusta 

varten. En edes muista, miten löin häntä.  

T5: Tuona iltana hän oli juovuksissa ja pyysi hakemaan hänet kotiin. Tapasimme baarin 

edessä ja aloimme riidellä hänen uuteen mieheensä liittyen. Hän heittäytyi minua kohti. 

Minun kädessäni sattui olemaan veitsi, jonka otin mukaan itsepuolustukseksi. En edes 

muista, miten iskin häntä.  

 

Kyseinen puheenvuoro on pitkä ja koostuu viidestä lauseesta. Jos sitä tarkastellaan 

kokonaisuutena, tulee esiin, että kyseessä on tapahtumien ketju. Koska imperfekti on 

kertomustempus, se on sopiva menneen ajan aikamuoto kyseisessä kontekstissa.  On 

merkillepantavaa, että kaikki verbit ovat aspektiltaan perfektiivisiä, vaikka niiden merkitykset 

vaihtelevat lauseittain. Koska verbit напиться (‘tulla humalaan’), встретиться (‘tavata’), 

броситься (‘syöksyä’), прихватить (‘ottaa mukaan’) ja ударить (‘iskeä’) ilmaisevat kerran 

tapahtunutta toimintaa, niiden vastineena voi olla vain imperfekti. Perfektiiviset verbit 

попросить (‘pyytää’) ja начать (‘alkaa’) ja verbi оказаться (‘joutua’), joista kaksi 

ensimmäistä kuvailee toiminnan alkua ja toinen todennäköisesti yhtäkkistä toimintaa, 

ilmaistaan usein imperfektimuodolla. Se havainnollistuu ensisijaisesti T5:n käännöksestä. T1, 

T2 ja T3 käyttivät imperfektiä lauseissa (30), (31), (32), mutta lauseessa (33) he ottivat 

huomioon, että sivulauseessa oleva toiminta edeltää päälauseen toimintaa, ja käyttivät 

pluskvamperfektiä. T4 käytti kaikissa lauseissa imperfektiä paitsi lausetta (31), jossa hän valitsi 

perfektimuodon. Koska tässä kontekstissa kyse on menneestä toiminnasta, jolla ei ole mitään 

vaikutusta puhehetkeen, perfektimuodon käyttö ei ole mahdollista. 

 

Suomenkielisessä lähtötekstissä kaikki perfektiivisen aspektin verbit korvasimme 

imperfektimuodolla, sillä kyseessä on tavallinen kerronta. 

 

Esimerkki 18: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (35) Oliko se sitten itsepuolustusta?  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (35) То есть это была самозащита? 

 

T1: Eli se oli itsepuolustusta? 
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T2: Siis tämä oli hätävarjelua? 

T3: Eli oliko kyse itsepuolustuksesta? 

T4: Oliko se sitten hätävarjelu?  

T5: Eli kyseessä oli itsepuolustus? 

 

Venäjänkielisessä lähtötekstissä esiintyy imperfektiivinen verbi быть (‘olla’), joka ilmaisee 

kertaluonteista toimintaa. Tässä tapauksessa konteksti edellyttää imperfektin käyttöä, sillä 

tapahtuma liittyy menneisyyteen sijoittuvaan tiettyyn ajankohtaan, vaikka sitä ei ole mainittu 

tässä lauseessa. Tästä syystä kaikissa koehenkilöiden käännöksissä sekä suomenkielisessä 

lähtötekstissä esiintyy imperfektimuoto. 

 

Esimerkki 19: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (36) Kyllä se oli. (37) Iskin häntä vain kerran selkään.  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (36) Да, самозащита. (37) Я ударил её в спину только один раз. 

 

T1: Kyllä, itsepuolustusta. Iskin häntä selkään vain yhden kerran. 

T2: Kyllä, hätävarjelua. Löin häntä selkään vain yhden kerran. 

T3: Kyllä, itsepuolustuksesta. Löin häntä selkään vain kerran.  

T4: Kyllä, hätävarjelu. Olen lyönyt häntä selkään vain kerran.  

T5: Kyllä, itsepuolustus. Iskin häntä selkään ainoastaan kerran. 

 

Lause (36) on huomionarvoinen siinä mielessä, että kaikissa koehenkilöiden käännöksissä 

verbi on jätetty pois, kuten venäjänkielisessä lähtötekstissä. Se on aika harvinaista, sillä suomen 

kielen sääntöjen mukaan lauseessa on aina oltava verbi. Toisaalta kyseessä on arkikieli, jossa 

verbin ellipsointia voi esiintyä. Vaikka se on suhteellisen epätavallista, verbin puuttuminen ei 

vaikuttanut kuitenkin lauseen merkitykseen. 

 

Lauseessa (37) verbillä ударил (‘iskin’) ilmaistaan kertaluonteista toimintaa, joka suomen 

kielessä korvataan imperfektimuodossa olevalla verbillä. Imperfektin käyttöä edellyttää ilmaus 

только один раз (‘vain kerran’), joka korostaa toiminnan kertaluonteisuutta. Kaikissa 

käännöksissä paitsi T4:n käännöksessä on valittu imperfekti. T4 puolestaan käytti perfektiä, 

vaikka kyseessä on mennyt tapahtuma, jonka tulos ei ole puhehetken aikana näkyvillä. 

Perfektin käyttö voisi olla mahdollista vain siinä tapauksessa, että kuulustelija olisi itsekin 

tapahtuneen silmännäkijänä ja kuulustelisi epäiltyä paikan päällä heti tuoreeltaan.  
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Suomenkielisessä lähtötekstissäkin käytettiin imperfektimuotoa, sillä kyseessä on kerran 

tapahtunut toiminta, jonka kertaluonteisuutta korostetaan venäjänkielisen adverbi один раз 

(‘kerran’).  

 

Esimerkki 20: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (38) Uhrin kehosta löytyi lukuisia puukoniskuja. (39) Miten kommentoit? 

Venäjänkielinen lähtöteksti: (38) На теле жертвы были обнаружены многочисленные ножевые 

ранения. (39) Как прокомментируете? 

 

T1: Uhrin kehosta löytyi lukuisia veitsihaavoja. Kuinka kommentoit? 

T2: Uhrin kehosta löydettiin useita viiltohaavoja. Miten kommentoit? 

T3: Uhrin ruumiissa on todettu lukuisia pistohaavoja. Miten kommentoitte? 

T4: Uhrin ruumiista löytyi monta puukon aiheuttamaa haavaa. Miten kommentoit? 

T5: Uhrin ruumiista löytyi lukuisat puukotusjäljet. Miten kommentoitte? 

 

Venäjänkielisessä lähtötekstissä on perfektiivisen aspektin partisiippi были обнаружены 

(‘löytyi’). T1, T2, T4 ja T5 käyttivät imperfektiä, sillä tulkit saattavat mieltää, että kyseessä on 

kertaluonteinen ja loppuun suoritettu toiminta. T3 valitsi kuitenkin perfektin, koska hänen 

mielestään toiminnan lopputulos voi olla puhehetken vielä aktuaali.  

 

Lauseessa (38) tekijä jäi mainitsematta, minkä takia venäläisessä lauseessa esiintyy 

passiivipartisiippi, joka viittaa toiminnan kertaluonteisuuteen. T1, T2, T4 ja T5 valitsivat 

imperfektimuodon, mikä voi johtua siitä, että heidän mielestään kyseessä on mennyt 

kertaluonteinen toiminta. On huomattava, että T1, T4 ja T5 käyttivät intransitiivista verbiä 

löytyä, kun T2 käytti passiivin imperfektiä, joka vastaa täysin alkuperäismuotoa. T3 puolestaan 

käytti passiivin perfektiä, joka voi viitata siihen, että tutkinnan lopputulos on jossain määrin 

puhehetkellä aktuaali. Tässä tapauksessa aikamuodon valinta riippuu tilanteen tulkinnasta. 

 

Suomenkielisessä lähtötekstissä käytettiin imperfektimuotoa, sillä kyseessä on kertaluonteinen 

toiminta. 
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Esimerkki 21: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (41) Mistä sait sen veitsen? (42) Kuinka kauan se on ollut sinun 

hallussasi?   

Venäjänkielinen lähtöteksti: (41) Где вы взяли этот нож? (42) Как давно он у вас?  

  

T1: Mistä sait sen veitsen? Onko se ollut sinulla kauan?   

T2: Mistä sait sen puukon? Kuinka pitkään se on ollut sinulla?   

T3: Mistä olette saaneet tämän veitsen? Onko se ollut kauan teillä?   

T4: Mistä olet hankkinut tämän puukon? Kuinka kauan se on ollut sinulla?  

T5: Mistä otitte tämän veitsen? Kuinka kauan se on ollut omistuksessanne?  

  

Lauseessa (41) käytetty verbi взяли (’sait’, ’otit’, ’hankit’) on aspektiltaan perfektiivinen ja 

ilmaisee toiminnan kertaluonteisuutta.  Siinä puhutaan veitsestä, jota epäilty käytti 

itsepuolustukseen. Tekstistä jää epäselväksi, oliko veitsi vielä kuulusteluhetkellä epäillyn 

hallussa vai ei. Toisaalta voisi olettaa, että poliisi on joka tapauksessa takavarikoinut veitsen 

todisteeksi. Sen lisäksi pronomini этот (‘tämä’) antaa tulkille vihjeen siitä, että poliisi näyttää 

kuulustelun aikana veistä epäilylle, eli veitsi ei enää ole epäillyn hallussa.  

 

T1, T2 ja T5 käyttivät imperfektiä.  T1:n mukaan lauseessa (41) imperfekti viittaa menneeseen 

tapahtumaan, jonka ajankohta on jo päättynyt. T2 huomauttaa, ettei kyseisessä tapauksessa ole 

syytä käyttää perfektiä, koska veitsi ei ole ilmeisesti enää tekijän hallussa. Loppukyselyssä T2 

kirjoitti, että lauseen kääntäminen aiheutti ongelmia, ja hänen tuli tarkistaa, mitä aikamuotoa 

lauseessa (41) tarvitaan. Loppukyselyssä T5 perustele valintansa niin, että hän voi lisätä 

lauseeseen (41) fraasin juuri tässä tapauksessa lauseen merkityksen muutamatta. Tulkin 

mukaan kyseessä oli yksittäinen tapaus. 

 

Toisaalta ensimmäisessä lauseessa tapahtumahetki jää mainitsematta, joten tulkki voi olettaa, 

että lauseessa korostetaan tulosta, joka on puhehetken kannalta vielä aktuaalinen. T3 ja T4 

käyttivät lauseessa (41) perfektimuotoa. T3:n mukaan lauseissa (41) ja (42) ei ole viittausta 

tiettyyn ajankohtaan. Hänen kommenttinsa mukaan toiminta on alkanut ja se jatkuu yhä. T4 ei 

kommentoinut lauseiden kääntämistä. Ensimmäisessä lauseessa käyttäisimme 

imperfektimuotoa, sillä mielestämme toiminta on kertaluonteista ja loppuun suoritettua. 
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Kysymyslauseessa (42) kaikki koehenkilöt käyttivät perfektiä. T1:n ja T2:n mukaan toisessa 

lauseessa viitataan siihen, että menneisyydessä alkanut veitsen haltijuus jatkuu edelleen. T5 

huomauttaa, että kyseessä on pidempiaikainen toiminta. T3:n mukaan toiminta on alkanut ja 

jatkuu yhä.   

 

Venäjänkielisen lähtötekstin lauseessa (42) ei ole predikaattia.  Kysymyksen kontekstista 

tulkki voi olettaa, että pois jäänyt osa on есть (‘olla hallussa’). Venäjän kielessä olla-verbi jää 

preesensmuodossa yleensä pois lauseesta. Verbi есть välittää imperfektiivisen aspektin 

merkitystä. Verbin merkitys tarkoittaa prosessissa olevaa toimintaa ja sulkee pois imperfektin 

käyttöä.  

 

Esimerkki 22:  

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (43) Keittiöstä. (44) En muista enää... (45) Ostimme sen vuosia sitten.  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (43) С кухни. (44) Я не помню уже... (45) Да сто лет назад мы его 

купили.  

 

T1: Keittiöstä. En muista enää... Ostimme sen aikoja sitten. 

T2: Keittiöstä. En muista enää. Olemme ostaneet sen jo aikoja sitten. 

T3: Keittiöstä. En muista enää. Ostettiin joskus 100 vuotta sitten. 

T4: Keittiöstä. En muista enää... Sata vuotta sitten ostimme sen.  

T5: Keittiöstä. En muista enää... Ostimme sen joskus sata vuotta sitten. 

 

Lauseessa (45) on perfektiivinen verbi купить (‘ostaa’), joka ilmaisee kerran tapahtunutta 

toimintaa. Vaikka kyseinen merkitys viittaa imperfektin käyttöön, ilmaus сто лет назад 

(‘aikoja sitten’) voi olla harhaanjohtava. Tätä ilmausta käytetään aika perfektimuodon kanssa. 

Näin olleen perfektin käyttö havainnollistuu T2:n käännöksestä, jossa ratkaisevana tekijänä on 

kyseinen ilmaus. Tässä kontekstissa perfektin käyttö ei ole mahdollista, sillä veitsen hankinta 

liittyy johonkin tiettyyn ajankohtaan menneisyydessä eikä toiminta ole jatkuvaa.  

 

T1, T3, T4 ja T5 valitsivat imperfektimuodon, jota konteksti edellyttää. Sama muoto esiintyy 

myös suomenkielisessä lähtötekstissä, sillä kyse on menneestä tilanteesta, mitä korostetaan 

ilmauksella сто лет назад. 
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Esimerkki 23: 

 

Suomenkielinen lähtöteksti: (46) Miksi pakenit rikospaikalta etkä soittanut ambulanssia?  

Venäjänkielinen lähtöteksti: (46) Почему вы сбежали с места преступления, а не вызвали 

скорую? 

 

T1: Miksi pakenit rikospaikalta etkä soittanut ambulanssia? 

T2: Miksi pakenit tapahtumapaikalta etkä soittanut ambulanssia? 

T3: Miksi pakenitte rikospaikalta, ettekä soittaneet ambulanssia? 

T4: Miksi poistuit rikoksentekopaikalta etkä hälyttänyt ambulanssia?  

T5: Miksi pakenitte rikospaikalta, ettekä soittaneet ensiapuun? 

 

Venäjänkielisen lähtötekstin lauseessa (46) perfektiivisellä verbillä korostetaan toiminnan 

tuloksellisuutta, mikä suomen kielessä välitetään imperfektimuodolla. Tämän menneen ajan 

aikamuodon käyttö havainnollistuu kaikista edellä esitetyistä lauseista. Toinen verbi не 

вызвали (‘et soittanut’) voi kuvata toimintaa, joka oli odotettavissa mutta jäi tuloksetta. 

Tässäkin merkityksessä esiintyvä verbi korvataan suomen kielessä usein imperfektimuodolla, 

mikä näkyy myös kaikista käännöksistä sekä suomenkielisestä lähtötekstistä.  

 

Esimerkki 24: 

 

Suomenkielinen teksti: (47) Olin paniikissa.  

Venäjänkielinen teksti: (47) Я был в панике. 

 

T1: Olin paniikissa. 

T2: Olin paniikissa. 

T3: Jouduin paniikkiin. 

T4: Olin paniikissa. 

T5: Olin paniikissa. 

 

Venäjänkielisen lähtötekstin lauseessa (47) verbillä быть (‘olla’) ilmaistaan toiminta 

prosessissa. Kuulusteltava kuvaa tunteita, joita hän kokee tiettynä hetkenä tapahtuman jälkeen. 

Näin olleen imperfektiivisen aspektin merkitys sekä tietyn ajankohdan läsnäolo edellyttävät 

imperfektin käyttöä. Sama muoto havainnollistuu kaikista koehenkilöiden tekemissä 

käännöksissä mutta myös suomenkielisessä lähtötekstissä.  
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5.2 Tulosten yhteenveto 

 

Analyysin perusteella voi päätellä, että koehenkilöt päätyivät usein valitsemaan saman 

menneen ajan aikamuodon niissä lauseissa, joissa oli kyseessä perfektiivinen verbin aspekti. 

Koehenkilöt välittivät useimmiten perfektiivisen verbin aspektin nimenomaan 

imperfektimuodolla. Imperfektin käyttö havainnollistui kaikissa lauseissa, joissa oli 

menneisyydessä tapahtunut toiminta, joka liittyi tiettyyn ajankohtaan. Tällaisissa lauseissa oli 

päivämäärä tai merkkejä siitä, että toiminta oli kertaluonteista. Ainoa lause, jossa kaikki tulkit 

päätyivät käyttämään perfektiä, oli kysymys siitä, kuinka kauan veitsi on ollut epäillyn 

hallussa. Kysymys koskee menneisyydessä alkanutta toimintaa, joka jatkuu yhä. 

 

Seuraava taulukko näyttää kaikki verbit, joissa tulkit valitsivat saman aikamuodon:  

 

Venäjänkielinen 

ja 

suomenkielinen 

lähtöteksti 

T1 T2 T3 T4 T5 

был 

en ollut (10) 
 

en ollut olin en ollut en ollut olin 

рассердился  

raivostuin (11) 

 

raivostuin tulin suutuin pahoitin suutuin 

yдарил  

löin (11) 

 

löin löin löin löin löin 

разозлились  

raivostuit (12) 

 

raivostuit tulit 

(vihaiseksi) 

suutuitte pahoitit suutuitte 

спросил  

kysyin (16) 

 

kysyin kysyin kysyin kysyin kysyin 

сказала  

sanoi (17) 

 

vastasi vastasi sanoi vastasi sanoi 

делали  

teit (18) 

 

teit teit teitte teit teitte 

был  

olin (19) 

 

vietin olin olin olin olin 

напилась 

oli päihtynyt (30) 

 

joi 

(humalaan) 

joi 

(humalaan) 

joi 

(humalaan) 

oli 

(juovuksissa) 

oli 

(juovuksissa) 

попросила  

pyysi (30) 

pyysi pyysi pyysi pyysi pyysi 
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начали  

aloimme (31) 

 

aloimme aloimme riitelimme aloimme aloimme 

бросилась  

syöksyi (32) 

 

hyökkäsi hyökkäsi hyökkäsi heittäytyi heittäytyi 

оказался  

sattui (33) 

 

sattui joutui sattui olikin sattui 

ударил  

iskin (34) 

 

iskin löin löin löin iskin 

была  

oliko (35) 

 

oli oli oliko oliko oli 

--- 

on ollut (42) 

 

onko ollut on ollut  onko ollut on ollut on ollut 

сбежали  

pakenit (46) 

 

pakenit pakenit pakenitte poistuit pakenitte 

не вызвали  

etkä soittanut (46) 

 

etkä soittanut  etkä soittanut ettekä 

soittaneet  

etkä 

hälyttänyt 

ettekä 

soittaneet 

был  

oli (47) 

 

olin olin jouduin olin olin 

Taulukko 5: tapaukset, jossa kaikki tulkit valitsivat saman aikamuodon 

 

Taulukossa 6 on ne verbit, joissa neljä viidestä tulkista valitsi saman aikamuodon. 

Ensisilmäyksellä taulukon verbit ovat kertaluonteisia, sillä niiden merkitys voi helposti sotkea 

ymmärtämistä ja johtaa tulkkeja harhaan. Kokeen tulokset osoittavat, että menneen ajan 

aikamuodon valintaan vaikuttavat ensisijaisesti lauseista ilmenevät ajan tai tavan adverbit.  

 

Yhtäläisyydet ja erot voivat myös johtua siitä, että kyseessä oli kirjallinen koe ja tulkeilla oli 

mahdollisuus miettiä käännöksiään kauemmin (mikä on lähes mahdotonta tulkkausta 

suorittaessa). Toisaalta tulkeilla oli vain rajallisesti tietoa kontekstista, mikä voi myös vaikuttaa 

väärän aikamuodon valintaan. Muutamassa tapauksessa olisi ollut tarvetta saada lisäselvitystä. 

Silloin tulkit olisivat saaneet selville, oliko kyseessä kertaluonteinen vai toistuva toiminta. Se 

koskee erityisesti seuraava kysymyslausetta: Oletko pahoinpidellyt/lyönyt vaimoasi?  

 

T1:n valinnat osittain vahvistavat hypoteesiamme siitä, että venäjää äidinkielenään puhuvat, 

alun perin yksikieliset venäläiset tulkit välittävät venäjän preteritin suomen kieleen 
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imperfektillä. Se voi tosin johtua myös siitä, että pyysimme tulkkeja valitsemaan ensimmäisen 

mielensä tulevan vaihtoehdon.  

 

Venäjänkielinen ja 

suomenkielinen 

lähtöteksti 

 

T1 T2 T3 T4 T5 

били ли 

oletko lyönyt (8) 

 

löitkö oletko 

pahoinpidellyt 

oletteko lyöneet oletko 

pahoinpidellyt 

oletteko 

lyöneet 

подвергали ли  

oletko käyttänyt (9) 
 

käytitkö oletko 

kohdistanut 

oletteko 

pahoinpidelleet 

oletko käyttänyt oletteko 

olleet  

видели 

nähtiin (20) 

havaittiin on nähty nähtiin jäit nähtiin 

произошло  

tapahtui (29) 

tapahtui on tapahtunut tapahtui tapahtui tapahtui 

встретились 

tapasin (31) 

 

tapasimme tapasimme tapasimme olemme 

tavanneet 

tapasimme 

ударил  

iskin (34) 

 

iskin löin löin olen lyönyt iskin 

были 

обнаружены 

löytyi (38) 

 

löytyi löydettiin on todettu löytyi löytyi 

купили  

ostimme (45) 

 

ostimme olemme ostaneet ostettiin ostimme ostimme 

Taulukko 6: tapaukset, jossa neljä viidestä tulkkia valitsi saman aikamuodon 

 

Taulukko 7 näyttää kaikki tapaukset, joissa aikamuotovalinnat poikkesivat toisistaan eniten. 

Taulukossa on verbit, joissa kolme viidestä tulkista valitsi saman aikamuodon. Taulukossa 

esiintyvät myös ne tapaukset, joissa kaksi tulkkia valitsi esimerkiksi imperfektin ja kaksi muuta 

perfektin. Taulukosta 7 puuttuu muutama verbi, sillä pari lausetta jäi kokonaan kääntämättä.  

 

Menneen ajan aikamuodon valintojen erot saattoivat johtua siitä, että tulkit ymmärsivät 

venäjänkielisen tekstin eri tavoin. Esimerkkinä voi olla ajan ilmaus viime aikoina, jota suomen 

ja venäjän kielessä käytetään eri tavalla. Venäjän kieleen verrattuna suomen kielessä tämä 

ilmaus on deiktinen ja viittaa nykyhetkeen, jolloin tapahtumien ajanjakso on vielä käynnissä.  

 

Eri aikamuotojen valintaan voi johtaa myös sanasanaisen kääntämisen strategia tai jopa 

perinne. Esimerkkinä voi olla lause (41), jossa miehen kädessä oli veitsi, jonka hän oli ottanut 
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mukaan suojaksensa. Lähtötekstin mukaan toimintojen järjestys oli seuraava: mies otti veitsen 

ennen baariin lähtöä, ja sen jälkeen veitsi sattui olemaan hänen kädessään. Jotkut tulkit 

valitsivat pluskvamperfektin, mikä korostaa sitä, että veitsen ottaminen tapahtui ennen miehen 

ja vaimon riitelyä.  

 

Aikamuotojen valintaan liittyvään vaihteluun voi vaikuttaa myös se, että tulkkeja pyydettiin 

tekemään koe spontaanisti merkitsemällä muistiin ensimmäisenä mieleen tuleva vaihtoehto. 

Erot saattoivat johtua venäjän ja suomen välisestä interferenssistä. Analyysistä käy ilmi, että 

imperfektiivisen verbin aspektin välittäminen suomen kieleen toi koehenkilöille eniten 

vaikeuksia. 

 

Venäjänkielinen 

ja 

suomenkielinen 

lähtöteksti 

T1 T2 T3 T4 T5 

ссорились ли  

onko ollut (riitoja) 

(1) 

 

riitelittekö  oliko oletteko 

riidelleet 

oliko oletteko 

riidelleet 

были ли  

onko ollut (1) 

 

oliko oliko onko ollut oliko onko ollut 

было  

on mennyt (2) 

 

oli oli on ollut olimme on ollut 

рассказал 

kertoi (4) 

 

on kertonut on kertonut on kertonut kertoi kertoi 

было  

kuului (4) 

 

kuului oli on ollut kuului on ollut 

ссорились  

оlemme riidelleet 
(6) 

oli riideltiin on 

riideltykin 

olihan; 

riidelimme 

on sattunut; 

olemme 

riidelleet 

услышал 

kuuli (7) 
 

--- on kuullut on kuullut kuuli kuuli 

подозревал 

оlin epäillyt (13) 

 

оlin epäillyt оlin epäillyt оlin epäillyt оlen epäillyt оlen epäillyt 

возвращалась 

on palannut (14) 

 

palasi on palannut oli tullut oli tapana 

palata 

on palannut 

задерживалась 

on jäänyt (14) 

 

jäi on viipynyt oli viipynyt oli tapana 

palata 

on palannut 
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переписывалась 

on vaihdellut (15) 

 

kirjoitteli on ollut 

kirjoittamassa 

oli 

kirjoitellut 

on vaihtanut on 

kirjoitellut 

общалась 

jutteli (16) 

 

piti kirjoittaa oli jutellut keskustelee keskusteli 

нашла 

oli löytänyt (16) 

oli löytänyt on löytänyt oli löytänyt löysi tapasi 

были 

olit (21) 

 

--- olet ollut olitte olit olitte 

обнаружила 

löysi (24) 

 

löysi on löytänyt on löytänyt on löytänyt löysi 

прихватил 

olin ottanut (33) 

olin ottanut olin ottanut olin ottanut otin otin 

взяли 

sait (41) 

sait sait olette 

saaneet 

olet 

hankkinut 

otitte 

Taulukko 7: tapaukset, jossa tulkeilla oli enemmän eroavaisuuksia aikamuodon valinnassa 

 

Erityistapauksena oli lause Да, самозащита (‘Kyllä, itsepuolustus’). Venäjän kielessä verbi 

была (‘oli’) jätetään yleensä pois, mutta predikatiivin poisjättö ei ole ominaista suomen 

kielelle. Kaikki tulkit jättivät verbin pois suomennoksestaan, mikä voidaan pitää venäjän 

interferenssinä. Se ei kuitenkaan vaikuttanut lauseen merkitykseen tai sen yksiselitteisyyden 

puutteeseen. 

 

Venäjänkielinen & 

suomenkielinen 

lähtöteksti 

 

T1 T2 T3 T4 T5 

была  

oli (36) 

--- --- --- --- --- 

Taulukko 8: tapaus, jossa kaikki tulkit jättivät verbin pois 
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6 Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten venäjää äidinkielenään puhuvat tulkit 

kääntävät venäjän preteritin suomeen. Tarkastelu kohdistuu imperfektin, perfektin mutta 

osittain myös pluskvamperfektin käyttöön suomennoksissa ja näiden aikamuotojen 

merkityksiin, jotka syntyvät osittain kontekstissa ja ovat osittain koodautuneina kielioppiin eli 

tässä tapauksessa verbin aikamuotoon. Lisäksi analyysista tuli esiin, kuinka usein venäjän 

preteriti korvataan imperfektillä sekä miten perfektin käyttö imperfektin asemesta voi vääristää 

lauseen merkitystä ja synnyttää kuulijassa väärän mielikuvan tapahtuneesta.  

  

Tutkimuksen alussa esitimme hypoteesin siitä, että tulkatessaan venäjän preteritiä suomeen 

venäjää äidinkielenään puhuvat tulkit valitsevat usein imperfektimuodon, vaikka konteksti 

edellyttäisi muun menneen ajan aikamuodon käyttöä. Analyysista käy ilmi, että hypoteesi 

todentui vain osittain, sillä koehenkilön T1 suomennokset muodostivat poikkeuksen. 

  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen (Miten venäjää äidinkielenään puhuvat tulkit 

tulkkaisivat venäjän preteritin suomeen?) voi vastata kokeellisen tutkimuksen tulosten 

perusteella. On huomionarvoista, että suullisen tulkkauksen sijaan tutkimusmenetelmäksi 

valitsimme kirjallisen kääntämisen, mikä varmasti omalta osaltaan vaikutti koetuloksiin. 

Analyysista käy ilmi, että koehenkilöt korvasivat venäjän preteritin imperfektillä, perfektillä 

tai muutamassa tapauksessa pluskvamperfektillä kontekstista riippuen. Kaikki koehenkilöt 

valitsivat imperfektimuodon silloin, kun kyseessä oli perfektiivinen verbi, joka ilmaisi 

kertaluonteista toimintaa tai toiminnan alkua, tai kun lauseessa oli ajanmääre tai muu ilmaus, 

joka viittaisi tiettyyn ajankohtaan. Yhdessä tapauksessa kaikki tulkit valitsivat perfektimuodon, 

sillä ennen puhehetkeä alkanut toiminta jatkui kontekstin perusteella yhä edelleen. Toisaalta 

monessa tapauksessa koehenkilöt käyttivät samassa kontekstissa eri menneen ajan 

aikamuotoja. Nämä erot saattoivat johtua siitä, että tulkeilla ei ollut kokonaiskuvaa 

tapahtuneesta eikä tietoa siitä, mitä tunteita epäilty koki kuulustelussa ja missä suhteessa hän 

oli uhriin. Lisäksi muutamassa kohdassa tulkit ymmärsivät kontekstin eri tavoin eivätkä 

kokeellisen tutkimuksen käännöstilanteessa saaneet lisäselvitystä taustoista.   

 

Toiseen tutkimuskysymykseen (Mitkä tekijät vaikuttavat ammattitulkkien tekemiin 

aikamuodon valintoihin?) saimme vastauksia kokeessa käytetyistä teksteistä, kokeen tuloksista 
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sekä loppukyselystä. Vaikuttavia tekijöitä oli useita. Ensisijaisesti teksti vaikutti 

ongelmalliselta, sillä tekstissä kuvataan menneitä tapahtumia, mikä lähtökohtaisesti usein 

edellyttää imperfektin käyttöä. Lisäksi muutamassa kohdassa oli mahdollista käyttää perfektiä, 

sillä yhteys puhehetkeen oli jossain määrin näkyvissä ottaen huomioon esim. epäillyn 

mielentilan tai muut kontekstista ilmenevät seikat. Menneen ajan aikamuodon valintaan voivat 

vaikuttaa myös ajanilmaukset kuten в последнее время (‘viime aikoina’).  

  

Kokeen tuloksista kävi ilmi, että aikamuodon valintaan vaikuttavat kontekstin ymmärtäminen 

ja tilanteen luonne. Lisäksi aikamuodon valinta saattoi johtua venäjän ja suomen välisestä 

interferenssistä. Suurin osa vaikuttavista tekijöistä käy ilmi loppukyselystä, ja siksi 

käsittelemme tässä toista tutkimuskysymystä laajemmin kuin muita kysymyksiä. Ensisijaisesti 

loppukyselyssä koehenkilöt perustelivat, onko heillä ollut ollenkaan vaikeuksia menneen ajan 

aikamuodon välittämisessä suomeen päin ja mikä vaikeuksia aiheuttaa. Kolme tulkkia vastasi 

tähän kysymykseen myönteisesti, kun kaksi muuta puolestaan sanoi, ettei heillä ole ollut 

ongelmia aikamuodon valitsemisessa. T2:n mielestä alisteisissa lauseissa olevien aikamuotojen 

valinta oli erittäin ongelmallista, sillä on joskus epäselvää, miten aikamuodot pitää mukauttaa 

keskenään suhteessa toisiinsa. T3 huomautti, ettei konteksti kerro aina, onko toiminta vielä 

käynnissä vai onko se päättynyt ennen puhehetkeä. T4 puolestaan mainitsi kontekstiin liittyviä 

vaikeuksia. Loppukyselyn toisessa kysymyksessä koehenkilöiltä kysyttiin, oliko heillä 

vaikeuksia kyseisen tekstin menneen ajan aikamuotojen valinnassa, missä kohdissa ja miksi. 

Kolme tulkkia huomautti, etteivät he kohdanneet ongelmia aikamuodon valinnassa. T4 

puolestaan sanoi, että hänellä oli yleisesti vaikeuksia aikamuotojen valinnassa, mutta hän jätti 

kuitenkin kommentoitumatta yksityiskohtaisesti niitä seikkoja, joita koehenkilöitä pyydettiin 

avaamaan. Samalla hän kommentoi, että suuri ongelma liittyi siihen, että tekstissä kyse on 

menneestä tapahtumasta ja tuntui siltä, ettei sillä ole yhteyttä puhehetkeen. Lisäksi T4 sanoi, 

että aikamuotovirheitä on ylipäänsä vaikeaa tunnistaa itsenäisesti. T5 huomautti, että jos 

kyseessä olisi tulkkaus, aikamuodot saattaisivat mennä sekaisin jännittävässä tilanteessa. T2 ja 

T3 sanoivat, että muutamassa kohdissa heillä oli vaikeuksia aikamuodon valitsemisessa. T3:n 

mukaan parissa kohdassa hän mietti, oliko kyseessä tavallinen kerronta tai tapahtuma, jonka 

tulos on nykyhetkessä aktuaali, minkä perusteella voidaan vetää se johtopäätös, että 

vastaavassa koeasetelmassa tehtävä tutkimus kannattaa tehdä vielä paremmin taustoittaen ja 

ohjeistaen. 

  



57 

 

Loppukyselyssä tulkit myös selittivät, miten he käänsivät lauseet (6), (8), (9), (11), (13), (41) 

ja (42) ja miksi he päätyivät valitsemaan juuri ne menneen ajan aikamuodot. Analyysissa kaikki 

vastaukset on otettu huomioon. Muissa tapauksissa, joissa lauseet jäivät kääntämättä, yritettiin 

löytää selitys, ja koehenkilöiden tekemät huomautukset loppukyselyssä antoivat vihjeitä siitä, 

minkä perusteella tietyt aikamuodot olivat tulleet valituiksi.  

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen (Miten aikamuodon valinta vaikuttaa viestin 

välittymiseen?) voi etsiä vastauksia tulosten analyysista. Useimmiten eri menneen ajan 

aikamuotojen valinnat osuivat kohdalleen, ja aikamuodon valinta riippui siitä, kuinka tulkki 

ymmärsi kontekstin. Parissa kohdassa aikamuodon valinnan vaikutus eksaktin merkityksen 

välittymiseen oli kuitenkin suuri. Tällaisia lauseita olivat esimerkiksi (8) ja (9), joissa 

aikamuodon valinta osoittaa, onko kyseessä monta kertaa tapahtunut toiminta tai yhden kerran 

puhehetkeen aikana tapahtunut toiminta. Väärä menneen ajan aikamuodon valinta voi aiheuttaa 

väärinkäsityksiä, minkä seurauksena voisi pahimmassa tapauksessa olla yksilön oikeusturvan 

vaarantuminen ja väärä tuomio. Näin ollen oikeustulkin valmistautuneisuus 

toimeksiantokohtaisesti on äärettömän tärkeää.  

 

Neljänteen tutkimuskysymykseen (Miten venäjän preteriti pitäisi tulkata suomeen, jotta 

semanttinen ero eri menneen ajan aikamuotojen välillä välittyisi kohdekieleen oikein?) voi 

vastata tehdyn analyysin ja teorian perusteella. Ohjeet keskittyvät siihen, miten pitää 

tulkata/kääntää venäjän preteriti venäjästä suomeen niin, että semanttinen ero eri menneen ajan 

aikamuotojen välillä välittyy kohdekieleen korrektisti. Niitä ovat seuraavat: 

 

1) Ensiksi on tarkistettava, löytyykö lauseesta imperfektin tai perfektin ajankohtaan 

kiinnittäviä aikamääreitä, esimerkiksi eilen, 28.12 tai kaksi vuotta sitten.  

2) Edellinen lause voi myös auttaa oikean aikamuodon valinnassa. Esimerkiksi kysymyksessä 

ja vastauksessa käytetään usein samaa aikamuotoa.  

3) Jotkut tulkit kertoivat omasta strategiastaan: jos pystyy lisäämään lauseeseen sanat 

toistuvasti, yleisesti lauseen merkityksen muuttamatta, useimmiten kyseessä on perfekti. 

Toisaalta fraasit juuri tällä kerralla, juuri silloin viittaavat imperfektin käyttöön.  

  

On pantava merkille, ettei tulkki voi päätyä valitsemaan suomen menneen ajan aikamuotoa 

vain venäjän verbin aspektin perusteella. Molemmat venäjän verbin preteritit voivat välittyä 
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suomeksi sekä imperfekti- että perfektimuodolla. Tulkin/kääntäjän valinnan pitäisi perustua 

toiminnan kokonaiskuvan hahmottamiseen. 

 

Tämä tutkimus on opettanut meille itsellemme paljon uutta menneen ajan aikamuotojen 

kääntämiseen ja tulkkaamiseen liittyvästä problematiikasta. Se on lisännyt meidän 

sensitiivisyyttämme aikamuotojen valinnan suhteen kieliparissa venäjä–suomi. Oletettavasti 

myös kokeeseen osallistuminen on herkistänyt koehenkilöidemme tietoisuutta menneen ajan 

aikamuotojen valinnan suhteen, vaikka tutkimuksemme tarkoitus ei ollut pedagoginen. 

Tutkimuksen avulla hankittua tietoa voitaisiin hyödyntää ei pelkästään kääntäjän ja tulkin 

koulutuksessa vaan myös edistyneille naapurimaan kielen opiskelijoille sekä Suomessa että 

Venäjällä. 

 

Tämä tutkimus mahdollistaa eri jatkotutkimussuuntia. Alkuperäisen tutkimussuunnitelmamme 

mukaan tavoitteena oli tarkastella myös suomea äidinkielenään puhuvien tulkkien tekemiä 

venäjännöksiä ja heidän valintojaan preteritin aspektin suhteen. Jatkotutkimuksessa voisi siis 

keskittyä nimenomaan menneen ajan aikamuotojen tulkkaukseen suomesta venäjään. Lisäksi 

tutkimusta varten voisi järjestää suullisen kokeen, minkä jälkeen koehenkilöille esitettäisiin 

kysymyksiä, joissa he voisivat perustella omia valintojaan sekä antaa kommentteja ja selityksiä 

omille ratkaisuilleen käännöspäiväkirjatutkimusmenetelmän tapaan. Vastaavanlaisen 

tutkimuksen voisi tehdä myös kyselytutkimuksena, jolloin otanta olisi laajempi ja jolloin yhden 

vastaajan antamien vastausten painoarvo jäisi prosentuaalisesti pienemmäksi. 

Tutkimusaiheemme on joka tapauksessa tärkeä etenkin sisällöis-semanttista tarkkuutta 

edellyttävän oikeustulkkauksen näkökulmasta, sillä menneen ajan aikamuodon kääntäminen 

korrektisti voi vähintäänkin välillisesti vaikuttaa siihen, että oikeus toteutuu. 
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Liitteet 

 

Liite 1: Suostumuslomake 

 

Kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 

Pro gradu -tutkielman nimi: 

Löin vai olen lyönyt? Menneen ajan aikamuotojen valinta oikeustulkkauskontekstissa 

kieliparissa venäjä−suomi  

 

Tutkimuksen tekijät: Ekaterina Belikova ja Iuliia Guseva 

 

Kuvaus tutkimuksesta: 

Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään menneen ajan aikamuotojen tutkimiseen 

oikeustulkkauskontekstissa. Tällä kokeella pyritään tarkastelemaan ja analysoimaan 

koehenkilöiden tekemiä valintoja venäjän preteritin ja suomen menneen ajan aikamuotojen 

tulkkaamisessa. Koronapandemian takia käytetään kirjallista menetelmää suullisen 

menetelmän asemesta. 

Koehenkilöiden tehtävänä on lukea kaksi dialogia, jonka osallistujina ovat poliisi ja epäilty, ja 

kirjoittaa käännökset taulukon tyhjään sarakkeeseen. Teksti on käännettävä koehenkilön B-

työkieleen päin.  

 

Suostumus 

Olen lukenut tutkimustiedotteen ja suostun osallistumaan kyseiseen tutkimukseen. Minulle on 

selvitetty kokeen tarkoitus, ja tiedän, että kerättyä materiaalia tullaan käyttämään vain 

Helsingin yliopiston pro gradu -tutkielmassa. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen 

osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Olen myös tietoinen siitä, että 

henkilöllisyyteni jää vain tutkijoiden tietoon ja minua koskevaa aineistoa hyödynnetään vain 

kyseiseen tutkimukseen.  

 

Päiväys 

_________________ 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

_________________ 
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Liite 2: Tausta- ja loppukysely 

 

 

 

 

Taustakysely: 

Mikä on A-työkielesi?  

Onko sinulla oikeustulkkauksen kokemusta? Kyllä     Ei 

(Jos kyllä) Montako vuotta?   

 

Loppukysely: 

 

1. Onko sinulla koskaan ollut vaikeuksia menneen ajan aikamuotojen välittämisessä B-

työkieleen päin? Mitä mielestäsi aiheuttaa vaikeuksia niiden välittämisessä?   

2. Oliko sinulla vaikeuksia kyseisen tekstin menneen ajan aikamuotojen valinnassa? 

Missä kohdissa ja miksi?  

3. Miten käänsit nämä lauseet? Miksi päädyit valitsemaan nämä menneen ajan 

aikamuodot?  

 

A) Ну бывало, да, ссорились. 

 

B) Били ли вы свою жену? Подвергали ли вы её насилию? 

 

C) Я уже какое-то время подозревал её в измене. 

 

D) Я очень сильно разозлился и случайно ударил её. 

 

E) Откуда вы взяли этот нож? Как давно он у вас? 
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Liite 3: Suomenkielinen ja venäjänkielinen lähtöteksti 

 

Следователь: (1) Ссорились ли вы с 

Пийей, или были ли у вас другие 

проблемы в браке? 

Kuulustelija: (1) Onko sinulla ja Pialla 

ollut riitoja tai muita ongelmia 

avioliitossanne?  

 

Допрашиваемый: (2) У нас с 

отношениями всё было в порядке. (3) У 

нас общие дети, увлечения и собственная 

квартира.  

 

Kuulusteltava: (2) Meillä on mennyt oikein 

hyvin avioliitossamme. (3) Meillä on 

yhteiset lapset, harrastukset ja 

omistusasunto. 

Следователь: (4) Ваш сосед рассказал, 

что у вас в квартире часто было шумно 

после положенного времени. (5) Как 

прокомментируете? 

Kuulustelija: (4) Sinun naapuri kertoi, että 

asunnostasi kuului usein häiritsevää ääntä 

hiljaisuusaikana. (5) Miten kommentoit? 

Допрашиваемый: (6) Ну бывало, да, 

ссорились.  

Kuulusteltava: (6) No joo, kyllä, olemme 

joskus riidelleet.   

Следователь: (7) Сосед также услышал 

звук громкого падения в вашей квартире. 

(8) Били ли вы свою жену? (9) 

Подвергали ли вы её насилию?  

Kuulustelija: (7) Naapuri kuuli rajun 

kaatumisäänen asunnostasi. (8) Oletko 

lyönyt vaimoasi? (9) Oletko käyttänyt 

väkivaltaa vaimoasi kohtaan?   

Допрашиваемый: (10) В тот день я был 

не в себе. (11) Я очень сильно разозлился 

и случайно ударил её.  

Kuulusteltava: (10) Sinä päivänä en ollut 

oma itseni. (11) Raivostuin hänelle ja löin 

häntä vahingossa.   

Следователь: (12) Почему вы 

разозлились? 

Kuulustelija: (12) Miksi raivostuit? 

Допрашиваемый: (13) Я уже какое-то 

время подозревал её в измене. (14) В 

последнее время она поздно 

возвращалась домой, часто 

задерживалась на работе.  (15) И она с 

кем-то постоянно переписывалась. (16) 

В тот вечер я спросил, с кем она 

общалась. (17) Она сказала, что нашла 

кого-то другого и будет подавать на 

развод.  

Kuulusteltava: (13) Olin epäillyt häntä 

pettämisestä jo jonkin aikaa. (14) Viime 

aikoina hän on palannut kotiin hyvin 

myöhään ja jäänyt ylitöihin. (15) Hän on 

vaihdellut viestejä koko ajan jonkun kanssa. 

(16) Siinä iltana kysyin, kenen kanssa hän 

on jutellut. (17) Hän sanoi, että hän oli 

löytänyt uuden kumppanin ja aikoi hakea 

avioeroa.  

Следователь: (18) Что вы делали в 

пятницу днем 28.12? 

Kuulustelija: (18) Mitä teit perjantaina 

28.12. iltapäivällä? 

Допрашиваемый: (19) Был дома целый 

день. 

Kuulusteltava: (19) Olin kotona koko 

päivän. 

Следователь: (20) 28 декабря вас видели 

на записи камеры видеонаблюдения 

поликлиники Хюрюля.  (21) Но вы 

говорите, что целый день были дома. (22)  

Как такое возможно? 

Kuulustelija: (20) Sinut nähtiin Hyrylän 

terveyskeskuksen valvontakameran 

tallenteesta 28.12. (21) Sanot kuitenkin, että 

olit kotona koko päivän. (22) Miten se voi 

olla mahdollista? 

Допрашиваемый: (23) Без 

комментариев. 

Kuulusteltava: (23) En kommentoi. 
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Следователь: (24) Полиция обнаружила 

кровь и ДНК жертвы на куртке, 

найденной в мусорном баке недалеко от 

места преступления. (25) Что скажете? 

Kuulustelija: (24) Rikospaikan läheisestä 

roskalaatikosta poliisi löysi takin, jossa 

todettiin olevan uhrin DNA:ta ja verta. (25) 

Miten kommentoit? 

Допрашиваемый: (26) Без 

комментариев. 

Kuulusteltava: (26) Ei kommentoitavaa.  

Следователь: (27) Признаете ли вы свою 

вину? 

Kuulustelija: (27) Myönnätkö 

syyllistyneesi rikokseen? 

Допрашиваемый: (28) Нет. Kuulusteltava: (28) En. 

Следователь: (29) Расскажите 

подробнее, что там произошло. 

Kuulustelija: (29) Kerro, mitä siellä 

tarkalleen tapahtui. 

Допрашиваемый: (30) В тот вечер она 

напилась и попросила забрать её домой. 

(31) Мы встретились у бара и начали 

ссориться из-за ее нового мужчины. (32) 

Она бросилась на меня. (33) У меня в 

руке оказался нож, который я прихватил 

для самозащиты. (34) Я даже не помню, 

как ударил её. 

Kuulusteltava: (30) Siinä iltana hän oli 

huomattavan päihtynyt ja pyysi minua 

viemään hänet kotiin. (31) Tapasin hänet 

baarin vieressä ja aloimme riidellä hänen 

uudesta kumppanistansa. (32) Hän syöksyi 

minun kimppuuni. (33) Minun käteeni sattui 

veitsi, jonka olin ottanut mukaan 

suojakseni. (34) En edes muista, miten iskin 

häntä. 

Следователь: (35) То есть это была 

самозащита? 

Kuulustelija: (35) Oliko se sitten 

itsepuolustusta? 

Допрашиваемый: (36) Да, самозащита. 

(37) Я ударил её в спину только один раз. 

Kuulusteltava: (36) Kyllä se oli. (37) Iskin 

häntä vain kerran selkään. 

Следователь: (38) На теле жертвы были 

обнаружены многочисленные ножевые 

ранения. (39) Как прокомментируете? 

Kuulustelija: (38) Uhrin kehosta löytyi 

lukuisia puukoniskuja. (39) Miten 

kommentoit? 

Допрашиваемый: (40) Я не помню 

ничего такого. 

Kuulusteltava: (40) En muista mitään 

sellaista.  

Следователь: (41) Где вы взяли этот 

нож? (42) Как давно он у вас?  

Kuulustelija: (41) Mistä sait sen veitsen? 

(42) Kuinka kauan se on ollut sinun 

hallussasi? 

Допрашиваемый: (43) С кухни. (44) Я не 

помню уже... (45) Да сто лет назад мы его 

купили. 

Kuulusteltava: (43) Keittiöstä. (44) En 

muista enää... (45) Ostimme sen vuosia 

sitten. 

Следователь: (46) Почему вы сбежали с 

места преступления, а не вызвали 

скорую? 

Kuulustelija: (46) Miksi pakenit 

rikospaikalta etkä soittanut ambulanssia? 

Допрашиваемый: (47) Я был в панике. Kuulusteltava: (47) Olin paniikissa. 
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Введение 

  

Темой этого исследования является выбор прошедшего времени в языковой паре 

русский – финский. Русскоязычные устные переводчики испытывают трудности в 

выборе формы прошедшего времени в финском языке, так как системы времен русского 

и финского языков значительно различаются. В этой работе рассматривается передача 

прошедшего времени с русского языка на финский в контексте судебного перевода, так 

как выбор неправильной формы времени может исказить смысл сказанного, результатом 

чего может быть нарушение правовой защиты личности.  

  

Гипотезой этой работы является предположение о том, что русскоязычный устный 

переводчик отдает большее предпочтение форме имперфекта при переводе на финский 

язык в случаях, когда контекст предполагает использование другой временной формы. 

  

Исследование направлено на то, чтобы ответить на следующие исследовательские 

вопросы: 

 

1.  Как русскоязычные устные переводчики переводят претерит на финский язык? 

2.  Какие факторы влияют на выбор формы прошедшего времени? 

3.  Как выбор временной формы влияет на передачу информации? 
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4. Как следует переводить претерит на финский язык, чтобы при этом 

семантические различия передавались на целевой язык (финский)? 

 

Дипломная работа состоит из введения, четырех глав и заключения. Во второй главе 

рассматривается судебный перевод и его методы, исследуются сложности устного 

перевода во время допроса. Третья глава посвящена исследованию форм прошедшего 

времени финского и русского языков, а также видов глагола. В этой главе 

представляется соотношение видов глаголов русского языка и финского имперфекта и 

перфекта. Четвертая глава рассматривает методику и материалы исследования, а также 

описывает информантов исследования и этические нормы. В пятой главе содержится 

анализ материала. В шестой главе представлены выводы и заключение работы, а также 

предложены возможности для дальнейших исследований. 

  

2 Судебный перевод 

  

Понятие судебного перевода связано с устным переводом, осуществляемым во время 

юридических процессов. Судебный переводчик выступает посредником между 

участниками гражданского процесса и аппаратом суда.  

  

В законодательстве большинства стран понятие судебного перевода отсутствует. В 

соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета Европейского Союза N 

2010/64/ЕС подозреваемый или обвиняемый, который не владеет языком уголовного 

судопроизводства, имеет право на получение устного и письменного переводов. 

Директива также предусматривает, что страны-члены ЕС должны обеспечить высокое 

качество судебного перевода. С этой целью должно быть организовано обучение 

судебному переводу и создан реестр судебных переводчиков. Закон о создании реестра 

судебных переводчиков вступил в силу в Финляндии в 2016 году (фин. Laki 

oikeustulkkirekisteristä 1590/2015). 

  

Работа судебным переводчиком требует высокой степени компетентности. Миккелсон 

(2000: 2–3) утверждает, что от судебных переводчиков часто ожидают объяснений, 

уточнений и/или разъяснений, хотя это и не является обязанностью переводчика.  
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2.1 Виды судебного перевода 

 

Последовательный перевод – вид устного перевода, при котором коммуникант и 

переводчик попеременно передают информацию. Миккелсон (2000: 70–72) 

подчеркивает, что судебный переводчик должен переводить все, ничего не опуская. По 

этой причине во время последовательного перевода переводчик обычно делает записи.  

  

Во время синхронного перевода переводчик переводит одновременно с коммуникантом, 

говорящем на исходном языке. К этому методу относится также шушутаж: переводчик 

шепотом совершает перевод лицу, не владеющему языком уголовного 

судопроизводства. (Mikkelson 2000: 72–76) 

  

Устный перевод с листа (фин. prima vista) выполняется в тех случаях, когда переводчик 

устно переводит письменный материал на целевой язык. (Mikkelson 2000: 76–77.) 

  

2.2 Сложности 

  

Контекст судебного перевода связан с различными сложностями. Юридический язык 

насыщен специальной терминологией. Судебный переводчик работает обычно один, что 

сильно перегружает его память. Контекст перевода может сам по себе быть 

отвлекающим фактором. Коммуникант может использовать диалект, сленг или же 

произносить слова невнятно.  

  

Судебный переводчик должен внимательно слушать все, что произносит говорящий, 

чтобы понять смысл всей речи. Эдвардс (1995: 92) подчеркивает, что судебный 

переводчик должен осуществлять перевод, используя тот же регистр в целевом языке.  

Язык, используемый государственными органами, может затруднить как понимание 

речи говорящего, так и перевод. Передача имен собственных на иностранный язык 

также может вызывать трудности. Идиоматические выражения или межъязыковые 

паронимы могут вводить переводчиков в заблуждение. Судебный переводчик должен 

быть знаком с региональными диалектами и разговорными выражениями. (Edwards 

1995: 94–97.) 
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Правовые системы стран отличаются друг от друга. Судебный переводчик должен знать, 

как работают правовые системы и каковы их особенности. (Edwards 1995: 97.) 

  

Судебный переводчик должен переводить все сказанное, как бы неловко исходная речь 

ни звучала. Судебный переводчик должен передавать все грубые выражения и 

ругательные слова на целевой язык. Эдвардс (1995: 100) напоминает, что роль судебного 

переводчика заключается только в передаче сообщения, а коммуникант сам несет 

ответственность за свои слова. 

  

2.3 Этика судебного переводчика 

  

Мантра устного переводчика – один из способов показать задачи переводчика. Пример 

мантры: 

  

Меня зовут Х. Я являюсь устным переводчиком. Я буду стараться переводить все, ничего не 

опуская и не добавляя. Я буду переводить от первого лица. Я буду переводить беспристрастно. 

Я обязуюсь соблюдать конфиденциальность. Говоря о себе, я буду использовать слово 

“переводчик” и третье лицо. 

  

Nimeni on X. Olen tulkki. Pyrin tulkkaamaan kaiken sanottavan mitään lisäämättä tai poisjättämättä. 

Olen puolueeton ja salassapitovelvollinen. Tulkkaan minä-muodossa ja viittaan itseeni sanalla tulkki. 

  

Под руководством Союза письменных и устных переводчиков Финляндии (фин. Suomen 

kääntäjien ja tulkkien liitto) был разработан кодекс Этики судебного переводчика. Кодекс 

описывает 12 пунктов, которых следует придерживаться при работе в судебном 

переводе. (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2016.) 

  

2.4 Полицейский допрос 

  

В рамках этой работы рассматривается судебный перевод в контексте полицейского 

допроса. На стадии предварительного расследования выясняются обстоятельства 

произошедшего преступления, такие как состав преступления, причиненный ущерб, 

участники. (Esitutkintalaki 805/2011, глава 1, раздел 2) 
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Полицейский допрос является частью предварительного расследования. В финской 

судебной практике допрос — это организовываемая полицией юридическая процедура, 

в рамках которой человек допрашивается в качестве потерпевшего, свидетеля или 

подозреваемого. Перед процедурой допрашиваемого следует проинформировать о его 

положении и языковых правах (Esitutkintalaki 805/2011, глава 7, раздел 10). 

Допрашиваемое лицо имеет право на получение письменного перевода относящихся к 

рассматриваемому делу документов, а также на организацию устного перевода. 

В соответствии с Законом о предварительном расследовании (глава 4, раздел 12) 

допрашиваемое лицо может использовать любой другой язык помимо финского, 

шведского или саамского. Уполномоченное лицо заранее уточняет, нуждается ли 

допрашиваемый в помощи устного переводчика. Услуги переводчика предоставляются 

за счет государства. 

  

3 Категория времени и вид глагола 

  

Категория времени глагола – это грамматическая категория, которая выражает 

отношение события к моменту речи. Системы времен русского и финского языков 

значительно отличаются друг от друга. В русском языке существуют такие временные 

формы, как настоящее, простое будущее, сложное будущее и претерит, или простое 

прошедшее (Nikunlassi 2002: 156–157). Небольшое количество времен компенсируется 

наличием в языке категории вида. Категории вида и времени тесно связаны между 

собой, однако, по сравнению с категорией времени, категория вида выражает 

внутреннюю временную структуру события или действия и показывает характер его 

протекания во времени (Maslov 2004: 27, 500; Comrie 1976: 3).  

  

В финском языке выделяют такие временные формы, как имперфект (претерит), перфект 

и плюсквамперфект (VISK § 1523). Необходимо отметить, что в финском языке не 

существует категории вида, как в русском языке. Тем не менее, в нем присутствует 

понятие аспектуальности, которое связано с падежом объекта. 
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3.1 Претерит и категория вида глагола русского языка  

  

В русском языке претерит является единственной временной формой спрягаемых 

глаголов, выражающей прошедшее время. Ранее система времен была шире, но с годами 

она упростилась (Maslov 2004: 512–513).  В дополнение к ней была создана категория 

вида глагола, которая подразделяется на совершенный и несовершенный виды. Глаголы 

разных видов, имеющие одно и то же лексическое значение, образуют видовую пару. 

Глагол совершенного вида указывает на целостное, ограниченное и тотальное действие 

или событие. Несовершенный вид, в свою очередь, указывает на длительность действия 

или события, на его процесс. 

  

Употребление видов глагола может вызывать трудности. Прежде всего на выбор 

глагольного вида влияет контекст, как, например, глагольная основа, лексическое 

значение глагола, конкретная речевая ситуация, наклонение или временная форма 

глагола. Также существуют контексты, в которых допустимо использование обоих 

видов глагола, однако по смыслу предложения будут отличаться.  

  

Совершенный и несовершенный виды имеют центральное значение, а также ряд частно-

видовых значений, которые могут проявляться в разных речевых ситуациях. Одна из 

классификаций принадлежит А. Кирвесмяки, Х. Виимаранта и Ю. Экман (2021), 

которые выделяют следующие значения несовершенного вида: 

  

Несовершенный вид Пример 

Действие в процессе  (1) Она иcкала книгу в библиотеке. 

Длительное действие  (2) Они ждали автобус более 20 минут.  

Повторяющееся или регулярное действие  (3) По субботам мы катались на лыжах. 

Стремление или попытка достичь чего-то (4) Мы долго искали ключи и наконец нашли. 
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Обобщенно-фактическое значение (5) Мне кажется, что я его уже где-то 

видел.  

Значение аннулированности результата 

действия  

(6) Ко мне приходила мама.  

Таблица 1. Значения несовершенного вида 

  

Центральным значением несовершенного вида является конкретно-процессное 

значение. Глагол несовершенного вида может указывать на длительное, повторяющееся 

или привычное действие. Условием для использования этого вида является отсутствие 

внутреннего предела или завершенности действия или события. На использование 

несовершенного вида могут указывать, например, обстоятельства времени: долго, более 

20 минут и т. д.  

 

В то же время в классификации представлены следующие значения совершенного вида: 

  

Совершенный вид Пример 

Единичное законченное действие  (7) Она нашла нужную книгу в библиотеке. 

Ограниченно-длительное значение (8) Он закончил проект за два дня. 

Перфективное значение  (9) Ты ни капельки не изменилась! 

Суммарное значение (10) Летом на олимпиаде я выиграл три 

золотых медали. 

Начало действия  (11) Она пошла в библиотеку 

Внезапное или неожиданное действие (12) Внезапно он вырвал мой телефон.  

Таблица 2. Значения совершенного вида 

  

Центральным значением этого вида является конкретно-фактическое значение. 

Глаголом совершенного вида описывается разовое, целостное, результативное или 

внезапное действие. В вышеизложенных примерах подчеркивается результативность 

действия или события, а также изменение или переход от одного состояния к другому. 
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На использование глагола совершенного вида также могут указывать обстоятельства 

или другие словосочетания (например, ни капельки, летом). 

 

Таким образом, использование совершенного и несовершенного вида зависит от самого 

контекста, от наличия обстоятельства времени или образа действия, лексического 

значения или наклонения глагола или же временной формы. В отдельных случаях 

контекст допускает использование обоих видов глагола. Это явление, согласно Ю. С. 

Маслову (2004: 105–106), также называют синонимией видов. 

  

3.2 Имперфект и перфект финского языка 

  

В финском языке есть три формы прошедшего времени: имперфект, перфект и 

плюсквамперфект. В данной работе особое внимание уделяется именно двум первым, 

так как плюсквамперфект, который выражает действие, произошедшее до действия в 

главном предложении, используется достаточно редко и является по большей части 

временной формой художественной литературы (Pallaskallio 2016: 84).  

  

3.2.1 Имперфект  

  

Имперфект – это временная форма глагола, которая образуется за счет присоединения к 

основе глагола суффиксов -i- и -si-. Описанное имперфектом действие полностью 

относится к прошлому по отношению к моменту речи (VISK § 1530). Особенностью 

имперфекта является то, что действие относится к определенному моменту в прошлом, 

который в предложениях может быть выражен наречием или другим словосочетанием 

(например, в прошлую пятницу). Необходимо отметить, что использование имперфекта 

также является возможным, если в предложении полностью отсутствует указание на 

определенный период времени. 

  

Имперфект – это повествовательная временная форма, которая часто используется в 

рассказах или новостях. Этой формой прошедшего времени можно описать 

последовательные действия, которые уже закончились до момента речи.  Согласно Iso 

suomen kielioppi (ISK § 1531), существует еще один несвойственный имперфекту случай 

использования, когда действие или событие началось в прошлом, но оно до сих пор 

продолжается. В таких случаях имперфект используется вместе с наречием jo (рус. уже). 
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Кроме того, эту временную форму можно использовать вместо формы настоящего 

времени в повседневных речевых ситуациях. Такая замена настоящего прошедшим 

помогает выразить мысль более вежливо и сдержанно. 

3.2.2 Перфект  

  

Перфект – форма прошедшего времени, которая образуется при помощи 

вспомогательного глагола olla, а также активного перфективного причастия (-nut /-nyt). 

Эта временная форма описывает действие, которое началось в прошлом и остается 

актуальным по отношению к моменту речи.  

  

Ларьяваара (2007: 380) выделяет несколько видов перфекта, из которых основными 

считаются только два: результативный и экспериентальный перфект. Именно эти два 

вида являются прототипами финского перфекта, которые повлияли на возникновение 

всех остальных видов. В результативном перфекте подчеркивается результат, который 

на момент речи является актуальным. Экспериентальный перфект, в свою очередь, 

указывает на наличие какого-то опыта. Другими словами, он указывает на действие или 

событие, которое произошло по крайней мере один раз в прошлом, и продолжается до 

момента речи.  

  

3.2.3 Имперфект vs перфект 

  

Хотя и имперфект, и перфект являются временными формами прошедшего времени, 

между ними есть значительные отличия. Имперфект указывает на действие или событие, 

начавшееся в прошлом и закончившееся до момента речи с указанием на определенный 

период времени. В свою очередь перфект описывает действие, которое началось в 

прошлом и закончилось прямо перед моментом речи или же до сих пор продолжается. 

  

3.3 Соответствие категории вида русского языка временным формам финского 

языка 

 

Соотношение категории вида и временных форм финского языка представляется 

достаточно сложным, так как в русском языке нет форм прошедшего времени, которые 

соответствовали бы имперфекту и перфекту. Их сравнение является проблематичным 

еще и по той причине, что понятия вида и времени относятся к разным языковым 
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уровням. Несмотря на эти различия, существуют так называемые «указатели», которые 

помогают в выборе форм имперфекта или перфекта. Согласно Х. Томмола (1986: 44–

49), выбор формы прошедшего времени зависит от частно-видовых значений вида 

глагола, а также от наличия наречия или другого словосочетания в предложении. Для 

соотнесения совершенного и несовершенного видов русского языка и форм прошедшего 

времени финского языка необходимо обратиться к классификации частно-видовых 

значений А. Кирвесмяки, Х. Виимаранта и Ю. Экман.  

  

Несовершенный 

вид 

Пример Перевод  

Действие в процессе  (13) Позавчера она читала книгу в 

библиотеке. 

Hän luki kirjaa kirjastossa.  

Длительное действие  (14) Мы делали домашнее задание 

больше часа. 

Me teimme läksyjä yli tunnin.  

Повторяющееся или 

регулярное действие  

(15) По вечерам он читал книги. Iltaisin hän luki kirjoja.  

Стремление или 

попытка достичь 

чего-то 

(16) Полицейские долго искали 

пропавшего человека и наконец 

нашли. 

Poliisi yritti pitkään etsiä 

kadonnutta henkilöä ja lopulta 

löysivät hänet.  

Значение 

аннулированности 

результата действия 

(17) Сегодня ко мне приходил 

полицейский. 

Tänään poliisi kävi luonani. 

Обобщенно-

фактическое 

значение 

(18) Мне кажется, что я где-то 

уже встречал подозреваемого. 

Minusta tuntuu, että olen 

tavannut epäiltyä jossain. 

Таблица 3. Соотнесения несовершенного вида русского языка и форм прошедшего времени финского 

языка 

  

Согласно таблице, большая часть глаголов несовершенного вида переводится на 

финский именно формой имперфекта, так как все события, представленные в данных 

предложениях, начались и закончились в прошлом. Однако в предложении (18), где 

несовершенный вид выступает в обобщенно-фактическом значении, используется 

перфект, так как говорящий не уверен, происходило ли действие когда-либо или нет.  

Формы совершенного вида соотносятся с имперфектом и перфектом следующим 

образом: 
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Совершенный 

вид 

Пример Перевод 

Единичное 

законченное 

действие 

(19) Вчера они нашли улики на месте 

преступления.  

Eilen he löysivät todisteet 

rikospaikalta.  

Ограниченно-

длительное 

значение 

(20) Адвокаты составили 

необходимые для суда документы за 

три дня.  

Lakimiehet laativat tarvittavat 

asiakirjat kolmessa päivässä.  

Перфективное 

значение 

(21) Она дала мне пощечину. Hän on läpsäyttänyt minua 

poskelle.  

Суммарное 

значение 

(22) Прошлым летом он совершил три 

убийства. 

Viime kesänä hän teki kolme 

murhaa.  

Начало действия  (23) Он пошел в полицейский участок. Hän lähti poliisiasemalle.  

Внезапное или 

неожиданное 

действие 

(24) Внезапно подозреваемый схватил 

пистолет. 

Yhtäkkiä epäilty tarttui 

pistooliin.  

Таблица 4. Соотнесения совершенного вида русского языка и форм прошедшего времени финского языка 

  

Согласно таблице, большая часть глаголов совершенного вида также заменяется в 

финском языке имперфектной формой. Это связано с тем, что в предложениях 

использованы глаголы, которые указывают на единичное и законченное действие. 

Помимо этого, обстоятельства времени и способа действия также указывают на 

использование формы имперфекта. Тем не менее, в предложении (21) глагол 

совершенного вида в переводе заменили перфектом по той причине, что в предложении 

подчеркивается результат, то есть в момент речи был виден след от удара. 

  

Таким образом, между претеритом, имперфектом и перфектом больше различий, чем 

соответствий, что вызывает определенные трудности в выборе правильной формы 

прошедшего времени. Помимо этого, значения совершенного и несовершенного видов 

не указывают однозначно на нужную временную форму прошедшего времени финского 

языка. Огромную роль в выборе временной формы играет именно контекст, а также 

наличие в нем определенных обстоятельств или других словосочетаний. При отсутствии 
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таковых в предложении необходимо определить, идет ли речь о длительности действия 

или же о его завершенности. 

4 Материал и методика исследования 

  

В этом исследовании используются сравнительный и экспериментальный методы. Цель 

исследования – проследить, как устные переводчики, для которых русский язык 

является родным, переводят претерит на финский язык, и какие моменты вызывают у 

них наибольшие затруднения.  

 

Вместо устного перевода был выбран письменный перевод. Такая замена была связана 

с тем, что судебному переводчику часто приходится помимо устного перевода также 

переводить и письменные материалы. На выбор письменного метода исследования 

повлияли также пандемия коронавируса и плотный график переводчиков 

(информантов).  

  

В качестве текста для материала исследования были выбраны два допроса из эпизода 

«Убийство в Хюрюля» финского телевизионного сериала «Арман и криминальные 

тайны Финляндии» (фин. Arman ja Suomen rikosmysteerit). Готовый текст был слишком 

коротким и вырванным из контекста, поэтому исследователи этой работы добавили 

несколько вопросов и ответов к оригинальному тексту. В составленном диалоге 

следователь допрашивает мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены.  

  

Исходный текст был переведен на русский язык. Впоследствии этот текст был отправлен 

участникам эксперимента. Таким образом, для участников исследования текст на 

русском языке является исходным текстом (ИТ).  

 

В дополнение к тексту для перевода были составлены форма согласия, краткая анкета и 

финальный опрос. В анкете уточнялся родной язык переводчика и возможный опыт 

судебного перевода. В финальном опросе информантов попросили обосновать выбор 

прошедшего времени в пяти самых трудных, по мнению исследователей, предложениях 

и указать моменты, которые вызвали у них наибольшие сложности при переводе.  
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4.1 Проведение эксперимента 

  

Материал исследования был собран по электронной почте. Перед проведением 

эксперимента было проведено пилотное исследование, в котором участвовал отдельный 

информант. На основании проведенного исследования был сделан вывод, что на 

выполнение перевода и заполнение анкеты и финального опроса уходит не более 30 

минут. После этого потенциальным информантам было отправлено сообщение, 

содержащее информацию о цели исследования, правах и задачах участника. В форме 

согласия также указывалось, что личности информантов будут известны только самим 

исследователям. Сообщение было разослано 16 профессиональным переводчикам, из 

которых только шесть согласились участвовать в исследовании.  

  

После получения согласия каждому информанту был отправлен текст для перевода, 

анкета и финальный опрос. В рамках эксперимента участникам нужно было перевести 

весь текст спонтанно, записывая первый пришедший на ум вариант в пустую колонку. 

На выполнение всех заданий информантам было дано две недели. В итоге было 

получено пять переводов, так как один из информантов отказался от участия в 

эксперименте. 

  

4.2 Информанты и этические нормы 

  

В качестве потенциальных информантов были выбраны профессиональные 

переводчики, так как судебный перевод требует большого опыта и высококлассных 

навыков. Профессиональные переводчики также владеют техникой ведения 

переводческих записей и могут передать сообщение, избегая ошибок, допускаемых 

студентами, что делает результаты этого исследования более достоверными.  

  

В исследовании приняли участие пять профессиональных переводчиков. Контактные 

данные двух переводчиков были получены из Реестра судебных переводчиков 

Финляндии (фин. Oikeustulkkirekisteri). Информация о других переводчиках была 

получена от преподавателя устного перевода Хельсинкского университета. Опыт 

работы трех переводчиков в сфере судебного перевода варьировался от пяти до 
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тридцати лет. Остальные два переводчика отметили, что практиковали устный судебный 

перевод только во время обучения в университете. Один из переводчиков отметил в 

анкете, что является двуязычным, что можно проследить в его переводе форм 

прошедшего времени. 

 

Исследователи этой работы следуют этическим принципам, а личности информантов 

остаются анонимными. Для сохранения анонимности информанты представлены 

символами Т1-Т5 (T = Tulkki, устный переводчик). 

  

5 Анализ материала 

  

В данной главе анализируются переводы информантов, и особое внимание уделяется 

переводу форм прошедшего времени. При анализе материала учитываются 

комментарии, данные самими переводчиками в финальном опросе. В конце главы 

подводятся итоги анализа, вычисляется количество одинаково/по-разному 

переведенных фрагментов, возможные причины, повлиявшие на выбор формы 

прошедшего времени. 

  

5.1 Подробный разбор примеров 

  

В этой главе рассматриваются все предложения, в которых присутствуют глаголы в 

форме прошедшего времени. Предложения ИТ в форме настоящего и будущего времени 

не анализируются. Сначала приводится вариант предложения на финском языке, 

который был составлен на основе телевизионной программы, затем исходный вариант 

на русском языке, являющийся для информантов ИТ. После этого представлены пять 

переводов на финский язык, выполненные информантами.  

  

Во многих примерах информанты руководствуются контекстом ИТ при выборе формы 

прошедшего времени на языке перевода. Информантам было свойственно выбирать 

форму имперфекта при переводе следующих случаев ИТ: 

 

− единичное законченное действие (информант считает, что действие выполнено 

до конца, привязка к настоящему отсутствует); 
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−  контекст предыдущего предложения требует использование формы имперфекта 

(например, в ранее заданном вопросе уже использован имперфект); 

− говорящий представляет факты; 

− описывается внезапное или неожиданное действие; 

− в ИТ используются обстоятельства определенного момента времени, 

указывающие на то, что действие закончилось до момента речи; 

− в ИТ описываются последовательные действия, которые закончились до 

момента речи; 

− начало действия. 

 

Некоторые информанты отметили, что в допросе ведется рассказ о прошедших 

событиях, что характерно для имперфекта – повествовательной временной формы.  

  

Информанты обычно прибегали к использованию формы перфекта при переводе 

предложений, в которых: 

 

− подчеркивается результат, являющийся актуальным по отношению к моменту 

речи (перфективное значение); 

− действие началось в прошлом и продолжается до момента речи; 

− описывается длительное, повторяющееся действие; 

− представляется обобщенно-фактическое значение (говорящий не уверен, 

происходило действие когда-либо или нет); 

− в предыдущем предложении используется форма перфекта (форма вопрос-ответ); 

− в ИТ сказуемое представлено глаголом несовершенного вида в значении 

повторяющегося или регулярного действия; 

−  используются обстоятельства или словосочетания, характерные для формы 

перфекта. 

  

Следует отметить, что в некоторых вариантах переводчики выбирали форму перфекта в 

случаях, когда отсутствовало указание на определенный период времени, что не всегда 

является явным показателем перфекта. В зависимости от контекста в этих случаях 

возможен также имперфект. 
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В некоторых предложениях можно отметить двоякость толкования. В этих 

предложениях выбор прошедшего времени зависит от понимания информантом 

контекста. Например, в предложении Били ли вы ее? использование имперфекта несет 

значение единичного действия, когда перфект показал бы повторяющееся действие.  

  

Некоторые информанты выбрали форму плюсквамперфекта в предложениях, где 

описывается два действия, одно из которых предшествует другому. В таких 

предложениях действие, происходящее позже, представляется в форме имперфекта. 

Некоторые переводчики допустили ошибку при согласовании этих двух времен в 

контексте одного предложения. 

  

5.2 Подведение итогов 

  

Проделанный анализ позволяет выяснить все случаи, в которых все информанты 

выбирали одну и ту же форму прошедшего времени. Информантам было свойственно 

использовать форму имперфекта целевого языка в случаях, когда в ИТ использовалось 

обстоятельство определенного момента времени, указывающие на то, что действие 

закончилось до момента речи (например, дата). Все информанты использовали форму 

имперфекта в предложениях, где подчеркивается, что действие единичное и 

законченное (например, ударил ее только один раз). Информанты комментировали 

использование определенной формы прошедшего времени, когда в ИТ упоминалось 

обстоятельство времени или способа действия.  

  

Сходства и различия вариантов переводов информантов могут быть следствием того, 

что предметом эксперимента был письменный перевод. У информантов не было 

возможности уточнить моменты, вызывающие затруднения. Некоторые информанты 

также придерживались стратегии дословного перевода, что могло являться причиной 

разных вариантов перевода претерита. 

  

При анализе материала исследователи также отметили влияние интерференции с 

русского языка на финский при выборе формы прошедшего времени. Это было, 

например, свойственно случаям, когда в ИТ использовался глагол быть, который не 

используется в русском языке в форме настоящего времени.  
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6 Выводы и заключение 

  

В этой главе мы подводим итоги дипломной работы, рассматриваем возможные 

варианты для дальнейших исследований и отвечаем на исследовательские вопросы. 

Проделанный анализ показал, что неверный перевод формы прошедшего времени может 

исказить смысл предложения на целевом языке.  

  

Руководствуясь результатами исследования, можно сделать вывод, что гипотеза 

подтверждена лишь частично, так как только Т1 было свойственно выбирать форму 

имперфекта в большинстве случаев, где контекст предполагал другую форму 

прошедшего времени. 

  

На основании выполненного исследования можно выделить основные моменты, на 

которые переводчику стоит обращать внимание при переводе глагола прошедшего 

времени с русского на финский язык:  

 

1) использование в ИТ обстоятельства времени или способа действия, 

характерного только для имперфекта или перфекта; 

2)    предыдущее предложение и его контекст; 

3)    стратегия, о которой упомянули некоторые информанты: если в предложение 

можно добавить наречия обычно, постоянно, не меняя значение 

предложения, то зачастую это указывает на использование перфекта, тогда 

как добавление обстоятельств времени именно в этот раз, именно тогда 

характерно для имперфекта. 

  

В дальнейших исследованиях можно было бы рассмотреть перевод глаголов 

прошедшего времени с финского на русский язык. Проведение устного эксперимента 

могло бы дать другие результаты. После устного исследования могло бы быть также 

полезно попросить устных переводчиков прокомментировать свои переводческие 

решения. 
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