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ABSTRACT 

 
The study deals with the usage of tenses in Finnish and Swedish. The 

analysis focuses on the tenses of finite verb-forms and the aim is to 

compare differences in tense usage in order to notice where if at all the 

tense usage differs. The material used comprises one Finnish novel, 

one Swedish novel and their translations. 

 

The Finnish novel chosen is written by Arto Paasilinna and is called 

Aatami ja Eeva. The Swedish novel is called Ingen mans land and it is 

written by Jan Guillou. These novels were chosen because they are 

both contemporary and the texts were comparable with regard to how 

much narrative and dialogue they contain. 

 

One problem with generalizing is, that authors as well as translators 

all have their own idiolect; a variety of a language unique to an 

individual. A translator may also use a different tense as a stylistic 

device, for example to enliven the text or to add some drama into it.  

 

My hypothesis was, that due to the semantic similarities between the 

two languages the tense usage is very similar in Finnish and Swedish. 

Clear differences were not expected.  

 

The findings of the study verified my hypothesis. However, the study 

showed that Finnish past perfect was often translated as imperfect 

tense in the Swedish text and vice versa. The tenses concerned are a 

"temporal couple", both of them indicating "the past of the past". It 

might be due to this that it has been possible to change the tense in the 

translation without affecting the meaning of the sentence. My 

conclusion is, that in addition to this altering the tense was in many 

cases a stylistic choice.  
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1. JOHDANTO 
 
Aikamuodot eli tempukset ovat muotoja, joilla havainnollistetaan 

jonkun tapahtuman ajankohta tai eri tapahtumien aikasuhteita. 

Tempusta pidetään usein niin tyypillisenä verbille, että sitä pidetään 

usein jopa yhtenä verbin määrittelyominaisuuksista (Wande odat: 4). 

 

Temporaalisuus, aikaan sitominen, on tempusjärjestelmän ensisijainen 

funktio, jolla tekeminen suhteutetaan erilaisiin deiktisiin, puhehetkestä 

määräytyviin ajallisiin kiinnekohtiin. 

 

Suomen ja ruotsin aikamuotojärjestelmät ovat hyvin samankaltaiset. 

Molemmissa on kaksi yksinkertaista tempusta (preesens ja imperfekti 

eli preteriti) ja kaksi liittotempusta (perfekti ja pluskvamperfekti). 

Suomessa ei ole morfologista futuuritempusta, mutta on mahdollista 

puhua ilmausten futuurisesta merkityksestä (Hakulinen ym. 2004: 

1468). Futuuri ei ruotsin kielessäkään ole morfologinen tempus (Dahl 

1982: 61), vaan tulevaisuuteen viitataan suomen kielen tavoin muilla 

keinoin. 

 

Käännöskielen tutkimus nimenomaan suhteessa alkuperäiskieleen on 

Suomessa ja fennistiikassa nuori tutkimusala (Huumo 2004: 600). 

Ehkä osittain juuri tämän seikan takia aikaisempia tutkimustuloksia 

samankaltaisista tutkimuksista oli vaikea löytää. 

 

1.1. Tutkimuksen tausta, tavoitteet, rajaus ja päätehtävä 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla ja analysoida suomen ja 

ruotsin tempusjärjestelmiä ja aikamuotojen käyttöä.  Tarkastelun alla 

ovat erot tempusten käytössä. Tutkimusaineistona on yksi 

suomenkielinen kaunokirjallinen teos ja sen ruotsinnos sekä 

vastaavasti yksi ruotsinkielinen kaunokirjallinen teos sekä sen 

suomennos. Perustana ovat kieliopeissa esitetyt suomen ja ruotsin 
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kielten tempusten luonteet. Kummassakin tapauksessa 

alkuperäisteoksen aikamuotoja verrataan käännöksen aikamuotoihin. 

Tarkoituksena on selvittää, missä kohdin suomen ja ruotsin kielten 

tempuskäytöt eroavat fiktiivisessä tekstissä ja pyrkiä selittämään, 

mistä erot johtuvat. 

 

Tutkimuksen taustana on teoreettinen kiinnostus molempien kielten 

tempusten käytön yhtäläisyyksiin ja eroihin. Kiinnitän eritystä 

huomiota kielten aikajärjestelmien käytön eroihin, sillä suomen ja 

ruotsin tempusjärjestelmät muistuttavat pitkälti toisiaan. 

Totuudenmukaisemman kuvan tempuskäytön eroista antaisi 

luonnollisesti myös yhtäläisyyksien mukaan lukeminen, mutta 

tämänkaltainen tutkimus olisi tehtävä jollakin muilla tavoin. 

Rajatakseni tutkimustani pidän sen puhtaasti deskriptiivisenä. 

Deskriptiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus eivät ole muutenkaan aina 

kitkattomasti yhteen sovitettavissa, minkä takia tämän tyyppinen 

tutkimus on syytä tehdä muilla tavoin. 

 

Tutkimusaineistona olen käyttänyt Jan Guilloun romaania Ingen mans 

land, jonka suomennos on nimeltään Ei kenenkään maa. 

Suomenkieliseksi romaaniksi valitsin Arto Paasilinnan teoksen Aatami 

ja Eeva, joka on ruotsinnoksessa saanut asun Adam och Eva. Valinnan 

taustalla ei ollut yksityiskohtaista määrätietoista kriteeriä, mutta 

pyrkimyksenä oli valita aineistoksi kaksi saman ajan kirjailijan teosta 

ja varmistaa, että teksteissä on suurin piirtein sama määrä kertovaa 

tekstiä ja dialogia. Tempusten käyttö saattaa nimittäin olla erilaista 

kertovassa tekstissä ja dialogissa. 

 

Rajauksen kriteerinä on lauseen finiittiverbin aikamuodot eli 

yksinäistempukset preesens ja imperfekti sekä liittotempukset perfekti 

ja pluskvamperfekti. Sellaiset tempusjärjestelmään läheisesti kuuluvat 

kielen ilmiöt kuten verbin aspektuaalisuus ja toimintatyypit olen 

jättänyt yksityiskohtaisen tarkastelun ulkopuolelle. Tavallisesti 

tempusten tulkintaan vaikuttavat lisäksi niihin läheisesti sitoutuneet, 
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enemmän tai vähemmän selvärajaiset kielen ilmiöt. Näistä näkyvimpiä 

ovat leksikaalisesti luokiteltavat kategoriat, kuten modukset ja verbin 

ilmaiseman tekemisen laatu. Aspektia ei voi pitää suomen kielen 

erillisenä kieliopillisena kategoriana, vaan se lomittuu aikamuodon ja 

kontekstin yhteyteen eräänlaiseksi subjektiivista lisäinformaatiota 

tarjoavaksi syntaktis-semanttiseksi piirteeksi, joka eroaa verbien ja 

lauseiden merkitystä objektiivisesti luokittelevasta tekemisen laadusta 

(Hakulinen ja Karlsson 1979: 245–246). Tutkimuspiiriä rajatakseni 

olen siis keskittynyt yksinomaan tempusten tulkintaan.  

 

Futuuri ei kuulu kummankaan kielen morfologisiin tempuksiin. 

Tulevaa aikaa voidaan kuitenkin ilmaista muilla keinoin. Tulevan ajan 

ilmauksiin kielissä olen omistanut kokonaisen kappaleen, jossa esitän 

myös muutaman tutkimusaineistossa olleen esimerkin tulevaan aikaan 

viittaamisesta ja kyseisen rakenteen käännösvariantista. Itse 

analyysistä olen kuitenkin jättänyt futuurin pois, sillä tarkoituksena on 

tarkastella juuri morfologisia tempuksia.  

 

Ongelmana kahden kielen aikamuotojen kontrastiivisessa 

tutkimuksessa saattaa olla se, että kielten tempus- ja 

modusjärjestelmien sisäiset suhteet vaihtelevat kielissä, mikä saattaa 

siis aiheuttaa metodista vaikeutta kontrastiivisessa analyysissä (Wande 

odat: 5). 

 

1.2. Tutkimuksen toteutus, jäsentely ja hypoteesit 

 

Suomen kielen tempuskäyttöä olen havainnollistanut pitkälti Aune 

Hakulisen ym. Iso Suomen Kielioppi -opuksen pohjalta, sillä se lienee 

tällä hetkellä merkittävin suomen kielen kielioppia kuvaava teos, 

johon esimerkiksi Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus viittaa 

neuvoessaan kieliopillisissa kysymyksissä ja dilemmoissa. 

 

Ruotsin kieliopin kuvaus tapahtuu suurelta osin Thorellin 

kielioppikirjan pohjalta.  
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Rakenteeltaan työni jakautuu kolmeen pääosaan: ensimmäisessä 

osassa esittelen työni, sen päätehtävän, rajauksen, toteutuksen ja 

jäsentelyn sekä käyn suurpiirteisesti läpi tempusjärjestelmää 

universaalina kieliopillisena ilmiönä.  

 

Ensimmäinen osa kattaa kappaleet 1 ja 2. Luon yleiskatsauksen 

tempukseen kieliopillisena kategoriana ja esittelen sellaiset 

peruskäsitteet kuin puhe-, viittaus-, ja tapahtumahetki, jotka esiintyvät 

tutkimuksessa useasti ja joiden pohjalta analysoin tempusten käyttöä 

suomen ja ruotsin kielissä.  

 

Toisessa osassa, joka kattaa kappaleet 3-6 tarkastelen lähemmin 

aikamuotojärjestelmää suomen ja ruotsin kielissä. Esittelen 

suhteellisen tiiviisti suomen ja ruotsin kielten tempusten yleiset 

ominaisuudet ja käyttöalueet kieliopillisten opusten pohjalta. 

 

Kappaleet 7 ja 8 käsittävän kolmannen osan tavoitteena on esittää 

tutkimuksen tulokset ja analysoida niitä.  

 

Lopuksi käyn tiivistelmässä läpi tutkimuksen tulokset ja analyysit, 

tutkimuksessa ilmaantuneet ongelmat sekä tämän tutkimuksen 

pohjalta esiin nousseet ideat mahdollisista jatkotutkimusaiheista. 

 

Hypoteesina tutkimuksessa on ensinnäkin, että käännöksen kieliasu 

pyrkii johdonmukaisesti noudattamaan lähdekielen1 tekstin rakennetta. 

Suomen ja ruotsin kielen tempusjärjestelmät ovat hyvin 

samankaltaiset, minkä takia merkittäviä eroja ei ole odotettavissa. 

Tyylikeinona kääntäjä saattaa kuitenkin, joko tietoisesti eli 

tyylikeinona tai tiedostamattomasti käyttää alkuperäistekstistä eriävää 

tempusta. 

 

 

                                                
1 Käännöskielessä tekstin alkuperäiskieleen viitataan termillä lähdekieli ja käännöksen kieleen termillä 
kohdekieli. 
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2. YLEISTÄ TEMPUSKATEGORIASTA 

 

Tempusjärjestelmä on kieliopillistunut keino ilmaista aikasuhteita ja 

suhteuttaa propositiota eli lauseen asiasisältöä aikaan. Tempus on 

kieliopillinen kategoria, joka ilmenee finiittisessä verbinmuodossa ja 

ilmaisee, missä suhteessa verbin tarkoittaman tilanteen aika on 

lausuman esittämisen ajankohtaan eli puhehetkeen (Hakulinen ym. 

2004: 1452). 

 

Tempus on lauseessa pakollinen osa finiittiverbin kautta, ja sen avulla 

lause kiinnittyy aika-avaruuteen, jonka keskeisimmät elementit, puhe- 

ja tapahtumahetki, määrittyvät kielenulkoisessa maailmassa ja ovat 

tilanteina ennalta määrättyjä (Hakulinen ja Karlsson 1979: 245). 

Ihminen voi mielikuvituksensa avulla sekä hahmotella tulevaisuutta 

(futuuri) että siirtyä varsinaisesta puhehetkestä mihin tahansa 

aikasuoran hetkeen ja tehdä siitä tapahtumien kuvitellun 

tarkasteluhetken, niin sanotun kerronnallisen puhehetken. Tästä 

todellisesta puhehetkestä menneisyyteen tai tulevaisuuteen siirtyneestä 

tarkasteluhetkestä on suomenkielisessä kirjallisuudessa käytetty 

nimitystä viittaushetki2 (Hakulinen ja Karlsson 1979: 246), perushetki 

(Ikola 1961: 104) tai kuulemahetki (Helasvuo 1991: 77, 81), jotka 

kaikki viittaavat sellaiseen hetkeen, jolloin kertoja tuli itse tietoiseksi 

– kuuli – kertomistaan tapahtumista. Viittaushetkeä voidaan nimittää 

myös puhujan tietoiseksi valinnaksi: tämä on syystä tai toisesta 

valinnut kerrontansa tarkasteluhetkeksi jonkin muun hetken kuin 

kerronnan kanssa yhtäaikaisen puhehetken. Wiikin mukaan puhuja 

valitsee viittaushetkeksi sellaisen hetken, jonka hän katsoo kerronnan 

kannalta merkitykselliseksi (1976: 142), ja Fleischman (1990: 16) 

puhuu viittaushetkestä eräänlaisena tapahtumiin ankkuroituna, 

kertojan synnyttämänä ajallisena korvikkeena autenttiselle 

puhehetkelle. 

 

                                                
2 Tässä tutkielmassa ilmiöstä käytetään termiä viittaushetki. 
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Tempus on deiktinen kategoria, koska tempusmuotoon sisältyy 

viittaus puhujan nykyhetkeen. Tässä mielessä mennyt-menemätön-

ulottuvuus muodostaa absoluuttisen aikasarjan. Aikasarja saattaa olla 

myös suhteellinen, kun kyse on tilanteiden keskinäisistä suhteista: ne 

ovat toisiinsa nähden joko päättyneitä tai jatkuvia. Suhteellinen 

aikasarja ilmenee finiittisissä rakenteissa, esim. Jaksoin taas 

levättyäni vähän; Katselin nauravaa lasta, ja liittotempusten 

sisältämissä partisiippimuodoissa. Liittotempuksissa siis yhdistyy 

puhehetkiviitteinen ja relatiivinen aikasuhde: näissä tempuksissa ei 

suhteuteta pelkästään tapahtuma-aikaa ja puhehetkeä vaan keskeistä 

on niinikään kyseisen tilanteen aiemmuus suhteessa johonkin toiseen 

hetkeen, esim. Option kalastusporukka on vastikään syönyt tukevan 

aamiaisen, jonka emäntä Marjatta Kallio oli valmistanut 

aamukuudeksi (Hakulinen ym. 2004: 1452). 

 

Tempus on pakollinen kategoria esimerkiksi suomen ja ruotsin 

kielissä (Wande odat: 4). Se ei kuitenkaan ole yleismaailmallisesti 

pakollinen morfologinen kategoria siinä mielessä, että kaikki kielet 

ilmaisisivat tapahtuman paikan aika-akselilla erityisten verbin 

kannassa kiinni olevien morfeemien avulla (Wande odat: 4). Monet 

kielet ilmaisevat tapahtumien välisiä aikasuhteita muilla keinoin kuin 

verbillä, esim. adverbilla tai aikaa ilmaisevilla partikkeleilla. Joskus 

ajan määre sisältyy substantiivisiin ilmauksiin. 

 

Yleinen ongelma kielen tempussysteemin analyysissä on, että 

tempusmuodoilta näyttäviä verbimuotoja – jotka on merkitty 

morfeemeilla, jotka kyseisessä kielijärjestelmässä määritellään 

funktioltaan tyypillisiksi aikamuodon osoittimiksi – voidaan joskus 

käyttää myös muissa funktioissa, esim. ilmaisemaan aspektuaalisia 

eroja tai teonlaatua (Wande odat: 5). 

 

Tempusten ilmaisevat aikasuhteet eivät ole aina yksinkertaisia. Auli 

Hakulinen ja Fred Karlsson huomauttavat, että tempusten 

semanttisessa kuvauksessa on otettava tempuksen kontekstista 
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riippumattoman perusmerkityksen lisäksi huomioon verbin modus, 

aspekti, tekemisen laatu sekä ajan adverbiaalit. Esimerkiksi perfekti 

saa erilaisen tulkinnan mm. sen mukaan, onko verbi resultatiivinen vai 

ei. Kalle on nukkunut kolme tuntia. Taiteilija on maalannut 

muotokuvan. (Hakulinen-Karlsson 1988: 245-246). Myös ajan 

adverbiaalit vaikuttavat siihen, tulkitaanko perfektin ilmaisema 

tapahtuma täysin menneisyyteen kuuluvana vai vielä puhehetkelläkin 

jatkuvana. 
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3. SUOMEN TEMPUSJÄRJESTELMÄ 

 

Tässä kappaleessa esittelen suomen kielen tempusjärjestelmän 

perinteisten kielioppien pohjalta. 

 

3.1. Suomen kielen tempusjärjestelmä pääkohdittain  

 

Suomen kielen tempusjärjestelmä erottaa menemättömän ja menneen 

ajan. Menemätön aika merkitsee nykyistä ja tulevaa aikaa ilmauksen 

esittämisen eli puhehetken kannalta ja mennyt aika taas puhehetkeä 

aiempaa aikaa. Morfologisia tempuksia ovat preesens ja imperfekti eli 

preteriti, liittomuotoina edustuvat perfekti ja pluskvamperfekti; 

tulevaan aikaan viitataan erityyppisillä verbiliitoilla (Hakulinen ym. 

2004: 1452). 

 

Suomen kielessä on siis neljä tempusta eli aikamuotoa, joilla voidaan 

osoittaa, mikä on esitetyn tilanteen tai tapahtumisen ajallinen suhde 

puhehetkeen ja muihin tapahtumiin. Aikamuodot ovat preesens, 

imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti. Näistä preesens on 

tunnukseton, ja imperfektin tunnus on -i. Molemmat aikamuodot ovat 

yksinäistempuksia: sekä preesens että imperfekti ilmaistaan yhdellä 

verbinmuodolla. Perfekti ja pluskvamperfekti ovat liittotempuksia, 

joissa mennyttä aikaa osoitetaan olla-verbin ja pääverbin liitoilla. 

Imperfekti on myös kerronnan aikamuoto. Sitä käytetään 

tavallisemmin kertomuksissa. Kuten aiemmin mainittiin, futuuria eli 

tulevaisuutta osoittavaa aikamuotoa suomen kielessä ei ole. Tulevaa 

aikaa ilmaistaan muilla keinoin, jotka olen esittänyt kappaleessa 5. 

 

Prototyyppisesti preesens ilmaisee menemätöntä aikaa ja imperfekti 

mennyttä aikaa. Mennyt ja menemätön aika ovatkin tavallisimmat 

tempukset eri kielissä. Preesensillä voidaan viitata myös tulevaan 

aikaan, mutta yleensä sen osoittamiseen käytetään muita keinoja. 

Tempuskategoria on deiktinen, sillä tempusten tulkinta riippuu 
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puhehetkestä. Tempusta käyttämällä lause ”ankkuroidaan” ajan 

virtaan. 

 

3.2. Ajallisista kiintopisteistä 

Tempusten tulkinnassa käytetään hyväksi kolmea ajallista 

kiintopistettä. Tempuksiin liittyy olennaisena osana puhehetki. Puhuja 

suhteuttaa sanomansa puhehetkeensä. Toinen keskeinen tempuksiin 

liittyvä käsite on tapahtumahetki. Kerrotun asian tapahtumahetki 

esitetään joko puhehetkeä aiemmaksi, sen kanssa samanaikaiseksi tai 

myöhäisemmäksi. Lisäksi puhutaan viittaushetkestä. Tapahtuma 

esitetään suhteessa jonkin kolmannen tapahtuman aikaan.  

Preesensissä puhehetki, tapahtumahetki ja viittaushetki ovat 

samanaikaiset. Preesensillä kerrotaan, että jotain tapahtuu. Lisäksi 

preesensiä käytetään ilmaistaessa yleispätevää totuutta sekä usein tai 

aina tapahtuvaa seikkaa. Esimerkki: Tyttö lukee kirjaa.      

Imperfektissä taas tapahtumahetki ja viittaushetki ovat samanaikaiset, 

mutta puhehetki on eri. Imperfekti ilmaisee, että jotain tapahtui.  

Esimerkki: Tyttö luki kirjaa eilen illalla. Lukeminen on siis tapahtunut 

aikaisemmin ja se esitetään suhteessa sen hetkisiin tapahtumiin. 

Perfektissä tapahtumahetki on aikaisempi kuin puhehetki, joka on 

sama kuin viittaushetki. Perfekti ilmoittaa, että jotakin on tapahtunut. 

Esimerkki: Tyttö on lukenut kirjaa ja palauttanut sen. Lukeminen on 

tapahtunut aikaisemmin ja se esitetään suhteessa tämänhetkisiin 

tapahtumiin.                                                                     

Pluskvamperfektissä tapahtumahetki, puhehetki ja viittaushetki ovat 

kukin eri kohdissa aikasuoralla. Pluskvamperfekti ilmoittaa, että jotain 

oli tapahtunut. Esimerkki: Tyttö oli lukenut kirjan loppuun ennen kuin 

tuli yö. Lukeminen on tapahtunut aikaisemmin ja esitetään suhteessa 

sen hetken ja tämän hetken välisiin tapahtumiin. 
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Havainnollistan aikamuotojen peruskäyttöä seuraavien yksinkertaisten 

esimerkkien avulla: 

� Preesens: puhehetki = tapahtumahetki = viittaushetki. 

� Imperfekti: tapahtumahetki = viittaushetki < puhehetki. 

� Perfekti: tapahtumahetki < puhehetki = viittaushetki. 

� Pluskvamperfekti: tapahtumahetki < viittaushetki < 

puhehetki. 

TEMPUS TUNNUS ESIMERKKEJÄ 

Preesens - kerron, syöt, 

juoksemme, 

vastaa, häiritsee, 

vanhenevat; 

kerrotaan 

Imperfekti i, si kerro-i-n, juoks-

i-mme, 

vasta=s=i, 

häirits-i, vanhen-

i-vat; kerrott-i-in 

Perfekti  olen kertonut, 

olet kertonut, on 

kertonut 

olemme 

kertoneet, olette 

kertoneet, ovat 

kertoneet; on 

kerrottu 

Pluskvamperfekti  olin kertonut, 

olit kertonut, oli 

kertonut 

olimme 
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kertoneet, olitte 

kertoneet, olivat 

kertoneet; oli 

kerrottu 

Taulukko 1. Morfologiset tempukset (Hakulinen  ym. 2004: 140). 

Aikamuotojen suhteita kuvataan usein sijoittamalla tempukset 

aikasuoralle. Ajan kuvitellaan taulukossa virtaavan vasemmalta 

oikealle. Keskeistä taulukkokuvaamisessa ovat puhehetki eli se hetki, 

ajankohta, jolloin jotain sanotaan, tapahtumahetki eli ajankohta, 

jolloin verbin ilmaisema tekeminen tapahtuu tai on tapahtunut sekä 

viittaushetki, eli se hetki, jonka kannalta tapahtumaa tarkastellaan ja 

johon tapahtuma suhteutetaan. Näiden morfologisten tempusten 

lisäksi tulevaa aikaa ilmaisevat rakenteet on kartoitettu kappaleessa 5. 

Lainaan seuraavassa Erkki Lyytikäisen Kielikellossa 1/1997 (s. 8) 

käyttämää havainnollistusmallia, joka pohjautuu jo ainakin Otto 

Jesperseniltä ja Hans Reichenbachilta 1920-luvulta. 

P 

V 

T 

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

-------------------------→ 

Juna lähtee 

PREESENS 

                                     P 

V 

T 

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

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

→ 

Juna lähti 

IMPERFEKTI 
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                                     P 

V 

T 

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

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

→ 

Juna on lähtenyt 

PERFEKTI 

P 

V 

T 

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

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

→ 

Juna oli lähtenyt 

PLUSKVAMPERFEKTI 

P = puhehetki, T= tapahtumahetki, V= viittaushetki 

 Taulukko 2. Suomen tempusjärjestelmän havainnollistusmalli. 

 

Taulukosta käy selvästi ilmi kunkin tempuksen luonne. Preesens on 

ongelmaton aikamuoto, jossa puhehetki on sama kuin tapahtumahetki, 

ja viittaushetkikin yhtenee puhe- ja tapahtumahetkeen. Imperfektissä 

tapahtumahetki ja viittaushetki ovat puhehetkeä varhaisempia. 

Imperfektissä viittaushetki tiedetään aina tarkasti, vaikka sitä ei olisi 

lauseessa varsinaisesti mainittukaan. Myös perfektissä tapahtumahetki 

on puhehetkeä varhaisempi, mutta viittaushetki yhtenee puhehetken 

kanssa. Tekemisen tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä, mutta sen tiedetään 

kuitenkin sijoittuvan jonnekin menneisyyteen. Perfektiä on kuvattu 

myös kaksikasvoiseksi tempukseksi, sillä sen vaikutus ulottuu myös 

nykyhetkeen, koska sillä on nykyhetkistä merkitystä. Juna on lähtenyt, 

eli asemalaituri on edelleen tyhjä. 

 

Pluskvamperfekti ja imperfekti ovat tavallaan sukulaistempuksia, 

koska molemmissa sekä tapahtumahetki että viittaushetki sijoittuvat 

menneeseen aikaan. Pluskvamperfektissä tuo tapahtumahetki on 



 13

kuitenkin viittaushetkeä paljon varhaisempi. Toisin kuin perfektissä, 

pluskvamperfektissä junan lähteminen kuuluu kokonaan 

menneisyyteen. 

 

Hakulinen ym. on havainnollistanut tempusjärjestelmän kolmen eri 

taulukon avulla: (Hakulinen ym. 2004: 1473) 

 

T = P T < P P > T 

Preesens: 

Sataa. 

Imperfekti: 

Eilen satoi. 

Perfekti: On 

satanut. 

Pluskvamperf.: 

Yöllä oli 

satanut. 

Futuuri: 

Lähden 

huomenna. 

Fut. perf.: 

Lähden jahka 

olen syönyt. 

Taulukko 3. Tempukset tapahtuma-ajan (T) ja puhehetken (P) kannalta. 

 

T = V T ≠ V 

Preesens T =  V = P: Sataa. 

Imperfekti (T = V) < P: 

Eilen satoi. 

Perfekti T < (V = P): Olen 

ollut täällä. 

Pluskvamp. T < V < P: Olin 

syönyt ennen kolmea. 

Futuuri (V = P) < T: Tulen 

pian. 

Fut. perf. P < (T < V): Tulen 

jahka olen syönyt. 

Taulukko 4. Tempukset tapahtuma-ajan (T) ja viittaushetken (V) kannalta. 

 

V = P V ≠ P 

Preesens T = V = P: Sataa. 

Perfekti T < (V = P): On 

satanut. 

Futuuri T > (V = P): Tulen 

pian. 

Imperfekti (T = V) < P: 

Eilen satoi. 

Pluskvamp. T < V < P: Yöllä 

oli satanut. 

Fut. perf. (T > V) > P: 
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Lähden kun olen syönyt. 

Taulukko 5. Tempukset viittaushetken (V) ja puhehetken (P) kannalta. 

 

3.3. Preesens 

 

Preesens eli kestämä on finiittisen verbimuodon tempus. Preesens on 

nykyajan aikamuoto, jolla ei ole morfologista tunnusta. Ellei konteksti 

osoita muuta, preesensmuoto ilmaisee menemätöntä aikaa – sitä, että 

lauseen kuvaama tilanne on ilmauksen esittämisen eli puhehetken 

aikaista. Puhehetki (P) ja tilanteen tapahtumahetki (T) sisältyvät 

tarkastelun aikaan eli viittaushetkeen (V) eli ovat samanaikaiset: P = T 

= V. Tämä on preesensin perusmerkitys. 

 

Erilaisilla ajan adverbiaaleilla tai muilla kontekstissa olevilla 

ilmauksilla preesensmuodon sisältämä lause voidaan merkitä juuri 

puhehetken aikaiseksi (Arto juoksee juuri toiseen puhelimeen), 

tulevaksi (Tulen pian.) tai menneeksi (Nuori mies törmää 

vastaantulevaan autoon. Kolme kuoli). Menemättömän ajan 

preesensmuodon sisältävä lause voi olla geneerinenkin, joko 

lainomainen yleispätevänä esitetty lause tai habituaalinen ilmaus 

(Kaksi plus kaksi on neljä) (Hakulinen ym. 2004: 1455). 

 

3.3.1. Puhehetken preesens 

 

Luonnehdinta preesensistä nykyajan tempuksena sopii vain osaan sen 

käytöistä. Tällöin puhehetki, viittaushetki ja tilanteen tapahtuma-aika 

ovat samanaikaisia. Tapahtuma-aika (T) esitetään siis niin, että 

viittaushetki (V) tarkentuu puhehetken (P) aikaiseksi - riippumatta 

siitä, vallitseeko kyseinen tilanne myös esim. hetkeä aiemmin tai 

myöhemmin. 

 

Puhehetken aikaisena tempuksena preesens on tavallinen myös ns. 

simultaaniraportoinnissa, kuten kilpailuselostuksissa, visailuissa ja 
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jopa lääkärin toimenpiteiden selostuksissa (Hakulinen ym. 2004: 

1455-1456). 

 

3.3.2. Dramaattinen preesens 

 

Preesensiä käytetään myös viitattaessa menneeseen. Dramaattisessa 

eli historiallisessa preesensissä puhuja tarkastelee mennyttä tilannetta 

ikään kuin silminnäkijänä, kuin olisi läsnä tuossa menneessä. 

Näkökulma siirtyy menneen tilanteen aikaiseksi. Mennyt tilanne 

esitetään  siis menemättömänä, se "dramatisoidaan". 

Keskusteluissakin dramaattinen preesens voi toimia retorisena keinona 

keskellä imperfektimuotoista kerrontaa. Sillä painotetaan jotakin 

kertomuksen tärkeää käänne- tai huippukohtaa. Samaan tapaan juonen 

kuljetuksesta erilleen voidaan preesensin avulla merkitä kerronnan 

lomassa esitetty puheenvuoro tai ajatus (Hakulinen ym. 2004: 1456-

1457). 

 

3.4. Imperfekti 

 

Imperfekti eli kertoma on preesensin ohella toinen finiittisen 

verbimuodon tempuksista. Se on yksi kolmesta menneen ajan 

aikamuodosta. 

 

Verbin imperfekti- eli preteritimuodossa on aikasuhdetta ilmaiseva 

tunnus i tai si. Imperfekti ilmaisee puhehetken kannalta mennyttä 

aikaa; tilanne esitetään puhehetkeä aikaisempana: T < P. Muun 

muassa sanojen eilen, silloin, viime kesänä avulla imperfektimuodon 

sisältävän lauseen kuvaama tilanne voidaan esittää tietynaikaisena. 

Tarkastelun aika ilmenee kontekstista: toisinaan tilannetta 

tarkastellaan edellisen illan näkökulmasta ja toisinaan ajankohdasta 

käsin. 

 

Imperfekti viittaa nimenomaan tiettyyn ajankohtaan menneisyydessä 

ja on tässä mielessä definiittinen. Se implikoi tilanteen päättyneen 
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puhehetkeen mennessä. Tunnusmerkkisesti imperfektiä käytetään 

kuitenkin myös menemättömään aikaan viittaamassa.  

 

Imperfektiä käytetään tyypillisesti narratiivisissa tekstilajeissa kuten 

kertomuksissa ja uutisraporteissa: kerrotaan tietyistä peräkkäisistä, 

puhehetken kannalta menneistä tilanteista.  

 

Tarkastelun näkökulma (viittaushetki) on tilanteen ajankohdassa; 

tilanne ankkuroidaan tuohon menneeseen aikaan. Se ikään kuin 

lokaalistetaan muiden tilanteiden väliin osaksi tilanteiden sekvenssiä.  

Kertomuksen tapahtumat ovat tyypillisesti peräkkäisiä, mutta ne 

voidaan tulkita myös keskenään samanaikaisiksi; rinnastus tukee tätä 

tulkintaa. 

 

Imperfektissä kerrottu voi ilmaista myös aiemmin alkanutta mutta 

puhehetken kannalta jatkuvaa tilannetta. Tätä voi osoittaa esim. 

partikkeli jo: Jo lapsena katsoin paljon televisiota (Hakulinen ym. 

2004: 1457-1459). 

 

3.4.1. Imperfektin muita tehtäviä 

 

Imperfektimuotoa voi varsinkin keskustelussa käyttää tietyissä 

kiteytyneissä tapauksissa preesensin sijasta, jolloin se on puhtaasti 

aikaviitteinen. Käyttö perustuu imperfektin perusmerkitykseen ja 

viittaussuhteisiin: viittaushetki sisältyy puheena olevan tilanteen 

tapahtuma-aikaan (T = V) < P. 

 

Puhujan näkökulma on samanaikaisesti sekä menneessä että 

menemättömässä ajassa. Esimerkiksi tilausta vastaanottava myyjä 

saattaa kysyä tilaajalta Ja nimi oli?3 halutessaan tietää tilaajan 

nykyisen nimen. Imperfektin avulla puhuja suhteuttaa sanomisen ajan 

johonkin ikään kuin yhteiseen menneeseen, aiemmin puhuttuun tai 

                                                
3 Saman esimerkin kyseisen imperfektirakenteen käytöstä antaa myös Valma Yli-Vakkuri väitöskirjassaan  
(1986: 181). 
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ajateltuun: kysyjä on joko kuullut nimen aikaisemmin tai antaa 

ymmärtää että tietäisi sen; puhehetkellä hän ei sitä tiedä tai muista. 

Tällainen menneen tempuksen käyttäminen preesensin sijasta voi 

tuoda ilmaukseen etäännyttävää ja/tai kohteliasta sävyä. 

 

Imperfektillä on myös direktiivikäyttöä: imperfekti-ilmauksella mm. 

kehotetaan aloittamaan jokin toiminta tai ilmoitetaan alkavasta 

muutoksesta. Tällaiset tapaukset implikoivat toiminnan nopeaa 

alkamista: keskeisellä sijalla on aloittamishetki, joka onkin oitis 

mennyt. Tämä selittää imperfektimuodon käytön, vaikka puhehetkellä 

verbin kuvaama tekeminen ei ole välttämättä vielä edes alkanut. 

Ilmaustyypissä puhehetken, tilanteen tapahtuma-ajan ja viittaushetken 

tulkitaan siis olevan lähes samanaikaisia. Tyypillisiä verbejä ovat 

lähtemistä ja aloittamista merkitsevät, ja mukana ilmauksessa on 

yleensä adverbi nyt. Kehotusfunktioiset imperfekti-ilmaukset ovat 

myöntömuotoisia. 

 

Myös muutoin pian tai juuri tapahtuvaa voidaan ilmaista nyt-sanan ja 

verbin imperfektimuodon sisältävällä ilmauksella, esim. Ja nyt tuli 

turpiin!  

 

Lisäksi imperfektiä käytetään menemättömään aikaan viittaavana 

konsessiivisissa samantekevyyttä ilmaisevissa fraaseissa; rakenne on 

mahdollinen myös preesensissä. Esimerkkilause tällaisesta rakenteesta 

on Useimmilla on kesävaatetus, olipa tuuli kuinka raaka tahansa ja 

satoipa lunta tai ei (Hakulinen ym. 2004: 1459-1460). 

 

3.5. Perfekti 

 

Perfektiä kutsutaan myös päättymäksi. Statiivisen olla-apuverbin 

preesensin ja aiemmuutta ilmaisevan NUT- tai TU-partisiipin 

muodostama liitos on kieliopillistunut perfektin liittotempukseksi. 

Perfekti on osittain menneen ja osittain menemättömän ajan tempus.  
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Keskeistä perfektissä on suhde puheena olevan tilanteen tapahtuma-

ajan ja viittaushetken välillä: tilannetta tarkastellaan tapahtuma-aikaa 

myöhemmästä hetkestä käsin; viittaushetki (V) on siis myöhempi kuin 

tapahtuma-aika (T) tai ainakin sen alkamisajankohta. 

 

——————————————————V————————— 

    ⁄ 

———————————————T———————————— 

Taulukko 6. Perfekti (Hakulinen ym. 2004: 1460). 

 

Apuverbin preesensmuodosta johtuu, että perfektin ilmaiseman 

menneenkin tilanteen sisältö tulkitaan merkitykselliseksi, relevantiksi 

viittaushetken ja puhehetken kannalta. Päättynytkin tilanne esitetään 

ikään kuin mennyt olisi läsnä nykyisyydessä, jopa siinä määrin 

relevanttina puhujan nykyisyyden kannalta, että perfektiä voisi pitää 

osittain myös menemättömän ajan tempuksena. 

 

Erilaiset kontekstitekijät, verbi-ilmauksen aspektuaalinen 

tilannetyyppi ja lauseen aikamääritteet vaikuttavat sitten siihen, 

kuinka perfektimuodon ilmaisema nykyrelevanssi viime kädessä 

tulkitaan. Perfektiä käytetään toisaalta kuvaamaan päättynyttä 

tilannetta, jolloin tulkinnassa painottuu tilanteen vaikutus tai tulos (a) 

ja toisaalta ilmaisemaan aiemmin alkanutta, mutta käynnissä olevaa 

tilannetta, jolloin kyseessä on jatkuvuuden perfekti (b). 

 

(a) Nyt minä olen syönyt tarpeeksi. 

(b) Hän on asunut samassa talossa koko ikänsä. 

 

Perfektissä - kuten pluskvamperfektissäkin - yhdistyvät deiktinen ja 

suhteellinen aika, koska siihen sisältyy merkintä tilanteen 

suhteellisesta aiemmuudesta. Näin perfektiä voi käyttää myös tulevaan 

viittaamassa, futuurisen tulkinnan saavissa yhdysrakenteissa, joissa 

suhteutetaan kahden lauseen tempukset, esim. Lähden jahka olen 

pakannut (Hakulinen ym. 2004: 1461). 
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3.5.1. Tilanteen jälkivaikutuksen perfektit 

 

Perfektissä tilannetta tarkastellaan puhehetken näkökulmasta käsin (V 

= P). Ellei ilmaukseen sisälly jatkuvuutta ilmaisevaa ainesta, tilanne 

tulkitaan päättyneeksi. Tällaiset lauseet ovat aspektiltaan rajattuja: 

 

——————————————————V————————— 

    ⁄ 

———————————————T————P———————> 

Taulukko 7. Tilanteen jälkivaikutuksen perfektit (Hakulinen ym. 2004: 1461). 

 

Perfekti-ilmauksen tarkoittamalla tilanteella on viittaus- ja puhehetken 

kannalta relevantteja seurauksia. Keskeistä ei siis ole ajan kuluminen. 

Perfektin ilmentämä aikaviittaus on epämääräinen. 

 

(a) A: Otatko vielä oluen? B: Minä olen juonut jo tarpeeksi (ja 

siksi en enää ota). 

(b) Tahkolla olen kerran käynyt ja toista kertaa en käy. 

Nyt olemme kuunnelleet viisi uuteen kilpailuun osallistuvaa 

nauhaa --. Nyt on teidän vuoronne hyvät kuuntelijat toimia 

arvostelutuomareina. 

Mitä täällä on tapahtunut, Max? Oletko sinä saanut edes 

juotavaa? 

Hän tunnustaa, ettei ole koskaan silittänyt paitojaan. 

No en oo ottanu aikoihin yhteyttä ku ei oo oikeen kerinny. 

 

Esimerkissä (a) vastaaja ilmaisee, että menneen toiminnan 

seurauksena hän ei enää juo. Hän ei siis vain luonnehdi mennyttä 

toimintaansa vaan myös siitä seurannutta nykyistä tilaansa, puheena 

olevan tilanteen jälkivaikutusta. Toisin sanoen keskeisellä sijalla on 

tilanmuutosta seuraava uusi tila. Vastaavasti ryhmän (b) esimerkeissä.  

Verbi voi olla statiivinenkin (c). Tila ei siis jatku nykyhetkeen asti, 

mutta ilmauksessa korostuu menneen tilan relevanssi puhehetken 

kannalta. 
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(c) - Oletko sinä naimisissa? - Olen minä ollut. 

Olen asunut Unkarissa, Kanadassa, Japanissa, Sveitsissä ja 

Suomessa. Suomi on näistä kaikkein vaikein. 

 

Ryhmien (d-e) esimerkeissäkin on kyse menneen ja päättyneen 

tilanteen vaikutuksesta puhe- ja viittaushetkeen saakka. Vaikutuksen 

laatu, relevanssin tyyppi vaihtelee kontekstista riippuen. Esimerkiksi 

lause Oletko koskaan maistanut etanoita? voidaan tulkita henkilön 

nykytilanteen kannalta myös tilaksi tai ominaisuudeksi: `oletko 

sellainen, että olet maistanut etanoita`. Keskeistä ei siis ole viittaus 

johonkin menneeseen tilanteeseen sinänsä, vaan menneeseen jolla on 

nykyrelevanssia. 

 

(d) Oletko koskaan maistanut etanoita --? 

Kuka on säveltänyt Tuntemattomasta sotilaasta oopperan? 

Näytelmän on ohjannut -- Elmo Nüganen. 

Perustuslaissa on kirjoitettu, että kaikki subjektit ovat tasa-

arvoisia. 

 

Perfektimuotoisella ilmauksella voidaan myös mm. toteavasti luetella 

esiintyneitä tapahtumia: 

 

(e) Näyttelijäntyön ohella Kujanpää on kirjoittanut ja ohjannut 

fiktioita niin televisiolle kuin radiollekin. Hän on myös 

ohjannut neljä lyhytelokuvaa. 

- Mitä sinä oot tänään tehny? -Minä oon lukenu ja syöny ja 

käyny kirjastossa ja vähän siivonnu. 

 

Perfektin – aivan kuten pluskvamperfektinkin – nykyrelevanssi 

ilmenee, kun sitä käytetään ilmaisemassa päättelyä ja referointia: 

vallitsevan tai aiemman tilan perusteella päätellään mitä on 

tapahtunut. 
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(a) Sinä olet taas polttanut. [päätelmä hajun perusteella] 

[Ruumista tutkimassa:] Onko sillä edes ollut sormusta? 

Karvinen kysyi. Niittymäki tarkasteli sormia. - Jos on, niin ei 

ainakaan ihan äskettäin eikä liian kireää. Rannekello hänellä 

on ollut, mutta merkkiä on mene arvailemaan. 

 

Perfektimuodon sisältävällä lauseella saatetaan myös avata 

puheenaihe tai vaihtaa sellaista. Esimerkiksi uutistekstin tai kerronnan 

alussa perfektillä voidaan taustaksi luoda tietynlainen esityksellinen 

kehys. Varhemmin alkanutta tai jo päättynyttä tilannetta tarkastellaan 

nykyhetken näkökulmasta, ja tarkastelu voidaan kokonaan vaihtaa 

tuon menneen tilanteen aikaiseksi imperfektimuotoon (b) tai 

nykyhetkeen preesensiin (c). Mennyt voidaan esittää myös 

perusteluksi jollekin toiselle toiminnalle (d). 

 

(b) Eija Arvon, Susanna Haaviston ja Jukka Linkolan 

monivuotinen yhteistyö on jälleen kantanut hedelmää. 

Lokakuussa julkistettiin Silta-niminen cd-levy - - . 

(c) Abdullahi, Cuong, Eleheh ja monet muut ovat kohta vuoden 

keränneet loruja, lauluja, leikkejä ja paljon muuta 

mielenkiintoista varhaiskasvatusaineistoksi suomalaisille 

päiväkodeille. Mikä-mikä-maa-aineiston tarkoituksena on tukea 

maahanmuuttajalasten kieli- ja kulttuuri-identiteettiä. Samalla 

se toimii kansainvälisyyskasvatusaineistona päiväkoti-ikäisille 

suomalaislapsille. 

(d) -- soitan sulle tällasesta asiasta kun sä olet tutkinut naisten 

kieltä ja meillä on täällä -- nyt syksyllä sellanen studia 

generalia luentosarja johon -- et ihan ajattelin et oletko yhtään 

kiinnostunut tulemaan -- luennoijaksi. 
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3.5.2. Jatkuvuuden perfekti 

 

Kun puheena oleva tilanne on alkanut menneessä ajassa (T < P) ja sen 

päättyminen jätetään avoimeksi, perfekti-ilmaus tulkitaan niin, että 

tilanne jatkuu viittaushetkelläkin. Kyseessä on sekä menneen että 

nykytilan kuvaus. (Merkintä = => taulukossa tarkoittaa tilanteen 

jatkumisen tulkintaa.) 

 

——————————————————V————————— 

    ⁄ 

———————————————T—= =>—P———————> 

Taulukko 8. Jatkuvuuden perfekti (Hakulinen ym. 2004 :1463). 

 

Perfektin ilmaisema tilanne voidaan tulkita puhehetkellä jatkuvaksi, 

mikäli lauseessa on jatkuvuutta ilmaiseva aikamäärite. Esimerkeissä 

(a) ja (b) tilanteen esitetään alkaneen puhehetkeä aiemmin (seitsemän 

viime vuotta, vuodesta 1964 alkaen) ja pätevän vielä puhehetkelläkin. 

Päättymishetkeä ei täsmennetä, joten tilanteen voi tulkita jatkuvan 

puhehetken jälkeen. Tyypillisiä jatkuvuuden merkkeinä toimivia 

aikamääritteitä ovat mm. kauan, pitkään, jostakin alkaen ~ lähtien. 

Jatkuvuus voi olla myös sitä, että tilanne toistuu (c). 

 

(a) Seitsemän viime vuotta olen ollut Mian kanssa ja kaikki on 

sujunut mukavasti. 

(b) -- [hän] on asunut Ruotsissa vuodesta 1964 alkaen - -. 

(c) Tanttinen on aina herättänyt ympärillään kohinaa. 

 

Jatkuvuutta ilmaistaan toisaalta tiloja (kuten olla jossakin, rakastaa 

jotakuta) ja ateelisiä toimintoja (ajalliselta rakenteeltaan sellaisia, 

joihin ei sisälly päätepistettä tai tulosta, kuten juosta jossakin, nukkua) 

kuvaavien verbien perfektimuodoilla ja toisaalta tulokseltaan 

avoimena esitettyjä tekoja kuvaavien verbien perfektimuodoilla. 

Lauseet ovat aspektiltaan rajaamattomia. 
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(d) Täällä on viihdytty hyvin, sen takia `äijät` on täällä niin kauan 

olleetkin. 

Hän on rakastanut minua nuoruudestani lähtien. 

Olen kävellyt rappuset töissä ylös nyt parin vuoden ajan. 

Tietä on kunnostettu pian kolme kuukautta. 

 

Myös tunnetta kuvaavat punktuaaliset muutosverbit kuten rakastua, 

ihastua voivat esiintyä jatkuvuutta tarkoittavissa perfekti-ilmauksissa: 

kantaverbin kuvaama tila jatkuu. Tosin ero predikatiivilauseisiin ei ole 

selvä. 

 

(e) Päivähoitoseteli on kiinnostanut melko vähän Tampereella. 

Oletteko ihastunut leffastaraan? 

 

Muulloinkin ero jatkuvuutta ilmaisevan perfektin ja ominaisuutta 

ilmaisevan predikatiivin välillä voi olla hämärä: Hän on väsynyt ~ 

juopunut. Monikossa ero on kuitenkin selvä: He ovat väsyneet ~ 

väsyneitä (Hakulinen ym. 2004: 1463-1464). 

 

3.5.3. Imperfektin ja perfektin suhde 

 

Imperfektissä puhuja asettuu ikään kuin menneen tilanteen 

silminnäkijäksi. Viittaushetki sisältyy puheena olevan tilanteen 

tapahtuma-aikaan (V = T) < P, mistä syntyy vaikutelma 

temporaalisesta määräisyydestä ja kiinnittymisestä tiettyyn 

tunnistettavissa olevaan menneeseen ajankohtaan. Perfektissä taas 

puhuja tarkastelee mennyttä tai menneessä alkanutta tilannetta 

puhehetken näkökulmasta käsin: T < (V = P). Preesensmuotoisen 

apuverbin ja aiemmuutta ilmaisevan partisiipin muodostaman 

kokonaisuuden ansiosta syntyy vaikutelma ajallisesta 

epämääräisyydestä. Perfektissä tilannetta tarkastellaan vähemmän 

temporaalisesti. Perfekti onkin luonteeltaan toteava ilmaustyyppi, 

imperfekti taas kuuluu dynaamiseen kerrontaan. Perfektissä kuvataan 

enemmän nykytilaa ja imperfektissä tiettyä mennyttä tapahtumaa; 
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imperfekti esittää siis tilanteen nykyisyydestä erillisenä menneenä 

tapahtumana, kokonaisuutena. 

 

Sama tilanne voidaan ilmaista joko imperfektissä tai perfektissä. 

Esimerkin (a) imperfekti merkitsee verbin kuvaaman tilanteen 

menneessä ajassa päättyneeksi, mutta perfektissä tilanteen tulkitaan 

jatkuvan puhehetkelläkin. Esimerkin (b) perfekti-ilmaus on 

tavallisempi vastaus kysymykseen Miksi sinä itket?, sillä imperfekti 

kiinnittää tapahtuneen vahvasti johonkin yksittäiseen menneeseen 

hetkeen ja implikoi sen liittymistä toisiaan seuraavien tilanteiden 

ketjuun; vrt. (c). Perfektissä pelkkä tapahtuman maininta riittää 

vastaukseksi: vastaaja itkee kyseisen menneen tapahtuman 

seurauksena. 

 

(a) Odotin häntä kaksi tuntia. | Olen odottanut häntä kaksi tuntia. 

(b) - Miksi sinä itket? - Minun kissani kuoli. | Minun kissani on 

kuollut. 

(c) Johannes Virolainen kuoli 86-vuotiaana [otsikko] | Tasavallan 

isäntärenki on kuollut [otsikko] 

(d) -- 54-vuotias [suomalainen] merimies seilasi 1987 

tanskalaisessa Gerda Vesta -aluksessa Kolumbian ja 

Yhdysvaltain väliä. -- Suomalainen merimies osallistui -- 

huumepaalien lastaukseen- Mies on myöntänyt tienneensä, 

mitä paaleissa oli. Gerda Vestan tanskalainen kapteeni oli 

etukäteen puhunut erikoiskeikasta - -. Sisältö paljastui 

merimiehelle viimeistään --. 

 

Perfektin ja imperfektin ero ilmenee myös siinä, minkälaisia ajan 

adverbiaaleja niiden sisältämiin lauseisiin yleensä liittyy. Imperfektin 

yhteydessä käytetään tyypillisesti johonkin ajankohtaan tai -jaksoon 

kiinnittäviä määritteitä (eilen, viime vuonna, viikko sitten, kello 6), 

perfektin yhteydessä tavallisesti epämääräisempiä aikamääritteitä 

(tähän asti, sitten tiistain, toistaiseksi, jo, tähän mennessä, joskus, ei 
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koskaan), jotka joko ilmaisevat kestoa vähintään puhehetkeen asti tai 

tähdentävät menneen tilanteen nykyrelevanssia. 

 

Perfekti on kuitenkin mahdollinen myös tiettyyn ajankohtaan 

kiinnittävien aikamääritteiden kanssa. Kyse voi olla tilanteista, joiden 

esitetään tapahtuneen melko äskettäin, jolloin mahdollisia 

ajanmääritteitä ovat mm. juuri, just, eilen, äskettäin, vastikään, viime 

kesänä. Toiseksi esim. päätelmissä tai perusteluissa käytetään 

täsmällisiäkin ajankohdan määritteitä. Vastaavia määritteitä käytetään 

myös silloin kun kuvataan jotakin entiteettiä ajankohdan 

näkökulmasta. Kaikissa tapauksissa vastaavissa imperfekti-

ilmauksissa korostuisi puheena oleva tapahtuma tai tila (Hakulinen 

ym. 2004: 1464-1465). 

 

3.6. Pluskvamperfekti 

 

Pluskvamperfektiä kutsutaan joskus myös entispäättymäksi. 

Statiivisen olla-apuverbin imperfektin ja aiemmuutta ilmaisevan 

NUT- tai TU-partisiipin muodostama liitos on kieliopillistunut 

pluskvamperfektin liittotempukseksi. Pluskvamperfektissä tilanne on 

puhehetkeen nähden mennyt, ja tilannetta tarkastellaan puhehetkeä 

varhemmasta mutta tapahtuma-aikaa myöhemmästä viittaushetkestä 

käsin (T < V < P): 

 

 Ystäväni lähti kun oli pakannut.  

      lähti 

——————————————————V————————— 

    ⁄ 

———————————————T——————P———> 

           pakkasi  

Taulukko 9. Pluskvamperfekti (Hakulinen ym. 2004: 1466). 

 

Pluskvamperfekti on tapahtuma-ajan ja viittaushetken keskinäisen 

suhteen kannalta perfektin pari: molemmissa on tilanteen tapahtuma-
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aika viittaushetkeä varhaisempi (T < V), mutta pluskvamperfektissä 

tilannetta tarkastellaan aiemmasta hetkestä käsin (T < V < P) kuin 

perfektissä (T < (V = P)). Pluskvamperfektiä käytetään joko 

järjestämään menneitä tilanteita ajallisesti tai tähdentämään tilanteen 

jälkivaikutusta menneen viittaushetken kannalta. 

 

Pluskvamperfektin keskeinen tehtävä on menneiden tilanteiden 

esittäminen ajallisesti järjestettyinä. Pluskvamperfektillä ilmaistu 

tilanne on toista mennyttä tilannetta - siis imperfektissä kerrottua 

tilannetta – aiempi. Esimerkissä (a) pluskvamperfektilause esittää 

taustan toisen lauseen tilanteelle. Kyse voi myös olla aiemman 

tilanteen jälkivaikutuksesta toiseen menneeseen tilaan (b). 

 

(a) -- Ordina oli asunut Ruotsissa vain kaksi vuotta neljä 

kuukautta, kun hänelle myönnettiin kansalaisuus. 

(b) Me tuskin tunsimme Italiaa kuvatessamme tätä elokuvaa, sillä 

kaksikymmentä vuotta olimme olleet sellaisen hallituksen 

puserruksessa, joka oli -- tehnyt meidät sokeiksi --. 

 

Viittaushetken myöhemmyys tapahtuma-aikaan nähden tarjoaa 

luontevan välineen myös referointiin ja päätelmiin. 

 

(c) Väätsän karhun suolistotutkimukset ovat osoittaneet, että se oli 

ns. tappajakarhu. Viimeiseksi saaliikseen se oli syönyt 

metsäkauriin. 

 

Pluskvamperfekti toimii imperfektin temporaalisena parina 

ilmaistessaan "menneen mennyttä". Se on puhtaasti peräkkäistävä 

tempus, kun taas imperfekti mahdollistaa myös tilanteiden 

samanaikaisuuden tulkinnan. Pluskvamperfektissä mennyttä tilannetta 

tarkastellaan tapahtuma-aikaa myöhemmästä hetkestä käsin (T < V < 

P), imperfektissä taas tapahtuma-ajan näkökulmasta (V = T). 

Esimerkin (d) imperfektiversiossa äiti voi periaatteessa lähteä puhelun 

tullessa tai vasta sen jälkeen, mutta pluskvamperfekti-ilmaus on 
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yksitulkintainen: puhelu tuli, sitten äiti lähti. Lisäksi 

pluskvamperfekti-ilmauksessa kun-lauseen sisältö esitetään enemmän 

tilana. Kyseessä on vastaava ilmiö kuin perfektinkin tapauksessa: 

relevanssi viittaushetken kannalta. 

 

(d) Äiti lähti kun puhelu tuli. | Äiti lähti kun puhelu oli tullut. 

 

Esimerkissä (e) kertoja raportoi "silminnäkijän" imperfektissä 

tilanteesta, jossa hän kertoo aiemmasta tapahtumasta 

pluskvamperfektissä ja palaa sitten taas imperfektiin, tarinan 

kertomisen aikaan. Esimerkissä (f) esitetään kysymys menneestä 

imperfektissä Miltä tuntui muuttaa? ja suhteutetaan se aiempaan 

tilanteeseen: kun oli tottunut asumaan Helsingissä. 

 

(e) Aloin kertoa koiralle pitkää juttua siitä, miten ammoin, kolme 

koirasukupolvea sitten vanha Täplä oli helmikuussa 

tulipalopakkasen päivänä alkanut haukkua talossamme 

tuolloin sijaitsevan niinsanotun `yleiskomeron` oven takana. 

(f) Minkälaiselta tuntu lähtees sillon tuonne, Kärkölään kun oli 

Helsingissä tottunu asumaan? 

(Hakulinen ym. 2004: 1467) 
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4. RUOTSIN KIELEN TEMPUSJÄRJESTELMÄ 

 

Ruotsin kielen tempusjärjestelmää voi kuvata samalla aikajanalla kuin 

suomessakin. 

 

Puhuja asettaa mainitun opposition suhteessa itseensä siten, että nyt = 

hänen nykyaikansa ja ei nyt = hänen ei-nykyaikansa. Kun nyt 

(nupunkten) jakaa aikalinjan ennen ja jälkeen nykyajan, kehittyy 

perustavasta kahtiajaosta (nu-icke nu) tuttu kolmijako: dåtid - nutid - 

framtid. 

 

Före  DÅTID  Efter      Före   NUTID   Efter      Före FRAMTID Efter 

x———X ——x——|——x——X——x——|— x —— X —— x— 

Taulukko 10. Aikajana (Thorell: 1973:120). 

 

Verbin taivutusmuodot, joilla on pääasiassa temporaalinen merkitys 

ovat preesens ja preteriti – muussa tapauksessa tempus ilmaistaan 

verbilausekkeiden avulla: apuverbi + supiini/perfektin 

partisiippi/infinitiivi. Termit perfekti ja pluskvamperfekti (har/hade 

kommit) ovat säilyneet, koska har/hade:lla on sama merkitys kuin 

taivutusmorfeemilla preesensissä ja preteritissä. Sitä vastoin ei ole 

olemassa syytä käyttää termiä futuuri verbilausekkeesta skall komma , 

koska tällä on pohjimmiltaan modaali merkitys (Thorell 1973:121). 

 

BETYDELSE DÅTID 

Före 

(perfekt betydelse) 

Pluskvamperfektum: 

När du kom, hade jag just läst 

brevet. 

Samtidig med 

(present betydelse) 

Preteritum: 

I går läste jag alla breven. 

Efter 

(futural betydelse) 

Skulle + infinitiv 

När du kom, skulle jag just läsa 

brevet. 

Taulukko 11. Tempusten merkitykset (Thorell 1973: 122). 
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BETYDELSE NUTID 

Före 

(perfekt betydelse) 

Perfektum: 

Nu har jag läst färdigt för i dag. 

Samtidig med 

(present betydelse) 

Presens:  

I dag läser jag den sista boken. 

Efter 

(futural betydelse) 

Kommer att + infinitiv 

Skall + infinitiv 

Ingen kommer att läsa den boken 

(om ett år). Det ska bli roligt att läsa 

boken. 

Taulukko 12. Tempusten merkitykset (Thorell 1973: 122). 

 

BETYDELSE FRAMTID 

Före 

(perfekt betydelse) 

Perfektum mm.  

I morgon vid den här tiden har jag 

klarat av tentamen. 

Samtidig med 

(present betydelse) 

Presens:  

I morgon läser jag ingenting. 

Efter 

(futural betydelse) 

(Särskilda uttryck saknas) 

Taulukko 13. Tempusten merkitykset (Thorell 1973: 122). 

 

Yllä olevassa esimerkissä ajankohta on, kuten usein tapahtuu, 

määritetty adverbiaalisen osan avulla: i går, när du kom (dåtid); nu, 

idag (nutid); i morgon (framtid). Verbin tempusmuotojen olennaisena 

tehtävänä ei ole ilmaista mennyttä, parhaillaan tapahtuvaa ja tulevaa, 

vaan niiden pääasiallinen toiminto on ilmoittaa suhteet tapahtuman 

ajankohdan ja puhujan ajan välillä l. ilmoittaa, onko tapahtuma ajassa 

ennen, samanaikainen tai tuleeko se menneen, nykyajan tai tulevan 

jälkeen (Thorell 1973:122). 

 

 

 

 



 30

4.1. Preesens ja imperfekti eli preteriti 

 

Herr Karlsson bor nu i Åbo.  

 

Preesens ilmaisee juuri nyt tai toistuvasti tapahtuvaa tekemistä. Usein 

sillä ilmaistaan myös tulevaa tekemistä, varsinkin silloin kun 

lauseessa on tulevaisuuteen viittaava määre. Toisinaan preesensiä 

käytetään menneen ajan tapahtumistakin. Tarkoituksena on tällöin 

saada kerronta eläväksi tai jännittäväksi. Tällaista preesensiä 

kutsutaan historialliseksi preesensiksi. Det var lugnt och stilla och 

Petterssons satt vid brasan (Nikander & Jantunen 1979: 104). 

 

4.1.1. "Yleismuoto4" - "Etämuoto5" 

 

Då kommer (= kom) han inrusande. Nu kommer han. Han 

kommer i morgon. Han kommer varje dag. - Han kom i går. Han 

kom varje dag. Om han ändå kom snart! 

 

Preesens ilmaisee tapahtumaa jne, joka parhaillaan, riippumatta siitä 

onko se tapahtunut, tapahtuu nyt tai ei vielä ole tapahtunut. Preesensin 

merkittävin funktio on antaa tunne tässä ja nyt. Preesensiä voi kutsua 

yleismuodoksi: se on avoin takaisin päin tulevaa kohden.  

 

Preteriti ilmaisee, että tapahtuma ei ole menossa parhaillaan ja sitä voi 

kutsua etämuodoksi: se erottaa menneen nykyisestä (temporaalinen) 

tai ei-todellista todellisesta (modaalinen).  

 

Imperfekti on kertova tempus. Sillä ilmaistaan menneisyyteen liittyvää 

toimintaa, joka on jo päättynyt. Imperfektin yhteydessä on usein joku 

menneeseen aikaan viittaava määre (Nikander & Jantunen 1979: 104). 

 

 

                                                
4 Thorellin käyttämä ruotsinkielinen termi on allmänform 
5 Thorellin käyttämä ruotsinkielinen termi on avståndsform 
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4.1.2. Tämänhetkinen merkitys (= samanaikaisuus) 

 

Vi bor nu i U. I höst flyttar vi till S. Tidigare bodde vi i F. - Varje 

påsk reser/reste de till Härjedalen. Han röker/rökte inte och 

dricker/drack inte. 

 

Preesens ilmaisee samanaikaisuutta menneen kanssa. Tämä pätee sekä 

ajan ja paikan rajoittaman tapahtuman ilmaisemisessa (yksiköllinen 

merkitys) että säännöllisesti tapahtumaan (tavallinen merkitys) 

(Thorell 1973: 122-123). 

 

4.1.3. Yleinen preesens 

 

Solen går upp i öster. Västerås ligger vid Mälaren. Snål spar och 

Hin tar. 

 

Preesens ilmaisee tapahtuman tapahtuvan aina: yleinen mielipide, 

yleinen lause. 

 

Nu håller ni er lugna bara! Hur var namnet? 

(Thorell 1973: 123) 

 

4.1.4. Historiallinen ("dramaattinen") preesens 

 

Vi satte full fart till nästa krök. Bakvagnen sladdar igen. T kör in 

ett dubbelt staketnät. Mejar ned sex-sju stolpar. Och stannar i en 

jordvall. En stolpe slog hål i karossen. Men själv var han hel. 

 

Jotta mennyt tapahtuma voitaisiin kokea kuin nykyajassa, puhujan 

tulee palata muistissaan takaisin menneeseen, joka silloin muuttuu 

läheiseksi hänelle (preteriti) tai mennyt siirtyy tähän hetkeen 

(historiallinen preesens). Preesens luo täten illuusion "nykyajasta", 

mutta on silti selvää, että tarkoituksena on puhua "menneestä": yleisin 

ajan adverbi on då eli silloin. Usein käytetään vaihtelua preteritin ja 
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preesensin välillä, jotta esityksestä saataisiin havainnollinen ja 

dramaattinen. 

 

4.1.5. Yhdistynyt preesens - preteriti 

 

Hade jag bara vetat att du var (=är) här, så hade jag inte kommit 

hit. Jag visste inte att Venezuelas huvudstad hette (=heter) 

Caracas. Hon trodde att 0 x 5 var 5. 

 

Joskus preteriti on preesensin tilalla johtolauseessa preteritin 

vetovoiman takia (kts. kohta 7.1.1.). 

 

4.2. Preesens ja perfekti 

 

4.2.1. Tämänhetkinen (present) ja mennyt (perfekt) merkitys 

 

Men när skottet smäller, har räven redan försvunnit. Någon har 

kopplat om trådarna i natt, så det lyser bara stopp. Har du läst 

tidningen, när jag kommer tillbaka om en timme. 

 

Preesens ilmaisee tapahtumaa, joka on samanaikainen tietyn 

ajankohdan kanssa, menneen (historiallinen preesens), tämänhetkisen 

tai tulevan. Perfekti ilmaisee, että tapahtuma on ajassa ennen sellaista 

ajankohtaa. Perfektiin kuuluu kaksi eri elementtiä: apuverbin hava 

preesens ja pääverbin supiini. Muodon voi sanoa olevan symbolinen: 

mennyt aika asetetaan suhteessa tämänhetkiseen.  

 

Perfekti ilmaisee yleensä sellaista toimintaa, joka liittyy jollakin 

tavalla nykyhetkeen. Jos mukana on ajan määre, se ilmaisee 

tavallisesti epämääräistä aikaa (esim. under de senaste tiderna). 

Huomaa ero verrattuna imperfektiin, joka ilmaisee menneisyydessä 

päättynyttä tekemistä: Senaste vecka var jag sjuk men nu är jag frisk 

igen. 
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Perfekti ilmaisee usein myös loppuun saatettua tai toistuvaa tekemistä: 

Har de fått stugan färdig? Åtminstone har de städat och ställt i 

ordning där under varje veckoslut (Nikander & Jantunen 1979: 105). 

 

4.2.2. Perfekti: tempus ja aspekti 

 

(a) Kom när du har ätit. Säg till när du har hunnit till slutet. 

(b) Har du ätit (= är du färdig)? Hur långt har du hunnit (var är 

du)? 

 

Perfektissä pääpaino voi olla tapahtumassa, joka on päättynyt ennen 

tiettyä ajankohtaa (mennyt, tämänhetkinen, tuleva), mikä on yleisin 

tapaus (a). Mutta pääpaino voi olla myös tilanteessa kuin päättyneen 

tapahtuman tilanne: perfektin aspekti (b). Tämä pätee ennen kaikkea 

terminatiivisiin (resultatiivisiin) verbeihin; toiminnan luonne6 viittaa 

eteenpäin tulokseen, joka saadaan siirryttäessä tilasta toiseen (Thorell 

1973: 124). 

 

4.2.3. Preesensin ja perfektin vaihtelu 

 

a) Inklusiivinen perfekti 

 

(1) De har varit goda vänner i många år. 

(2) De är goda vänner sedan många år. 

 

b) Temporaalinen sivulause 

 

Så snart jag får/har fått min biljett, reser jag härifrån. 

 

Joissakin temporaalisissa sivulauseissa preesens voi vaihdella 

terminatiivisen verbin perfektin kanssa. Vrt. preteritin –

pluskvamperfektin vaihtelu. 

                                                
6 Thorell käyttää tässä termiä aktionssätt, jonka merkitykseksi hän määrittelee ruotsiksi "skeendets karaktär i och 
för sig". 
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4.3. Preteriti ja perfekti 

 

Den här kniven köpte jag i fjol i Kalix- ...har jag köpt i Kalix. UD 

fick telegrammet redan i torsdags men har inte offentliggjort det 

förrän nu (Thorell 1973:124-125). 

 

1. Preteriti on menneen ajan tempus: tapahtuma on samanaikainen 

määrätyn menneen ajankohdan kanssa. Preteriti vie meidät 

takaisin siihen ajankohtaan, jolloin tapahtuma oli käynnissä tai 

tila oli vielä voimassa, ja antaa meidän sillä tavoin kokea 

menneen uudelleen. Preteriti on kertova ("objektiivinen"): 

tapahtuma esitetään kuin osana aikayhteydessä. 

 

2. Perfekti on nykyajan tempus: tapahtuma ilmoitetaan kuin ajassa 

ennen nykyaikaa, mutta se ei ole määrätty tiettyyn menneessä 

ajassa olevaan ajankohtaan. Tapahtuma asetetaan suhteeseen 

nykyajan kanssa ja mukautetaan siis siihen ajanjaksoon, joka on 

vieläkin valloillaan. Perfekti ei ole kertova ("subjektiivinen"), 

vaan se nostaa päättyneen tapahtuman menneestä (kuten 

erillisenä faktana).    

 

 4.4. Preteriti ja pluskvamperfekti 

 

4.4.1. Tämänhetkinen (present) ja mennyt (perfekt) merkitys 

 

Jag håller/höll mig inne, tills stormen har/hade bedarrat. 

 

Pluskvamperfekti on samassa suhteessa preteritiin kuin perfekti on 

preesensiin: se ilmoittaa osittain tapahtumaa, joka on ajassa ennen 

tiettyä ajankohtaa, mennyttä, osittain tilannetta, joka on päättyneen 

tapahtuman tulos. Menneen ajan ajankohta (dåtid) voidaan ilmoittaa 

temporaalisella sivulauseella, prepositiolausekkeella tai adverbilla tai 

se saattaa käydä ilmi puhetilanteesta. Esim. Jag hade dragit upp tre 

abborrar, innan min bror kom (Thorell 1973: 125-126). 
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4.4.2. Preteritin ja pluskvamperfektin vaihtelu 

 

a) Inklusiivinen pluskvamperfekti 

 

Ett helt år hade hon legat sjuk. - Sedan ett år låg hon sjuk. 

 

Inklusiivinen pluskvamperfekti ilmaisee, että tapahtuma on kestänyt 

jonkin aikaa, eikä ole tiettyyn ajankohtaan mennessä päättynyt. 

Preteritiä voidaan käyttää samassa merkityksessä. Aivan kuten 

inklusiivisessa perfektissä, perfektiivinen aspekti on neutralisoitu: sillä 

on sekä perfekti (perfekt) että tämänhetkinen (present) merkitys. 

 

b) Temporaalinen sivulause 

 

När han kom / hade kommit till hotellet, tog han genast ett bad. 

 

Temporaalisissa sivulauseissa, jotka alkavat sanoilla då ja när, 

voidaan käyttää joko preteritiä ilmoittamaan katkeamatonta jatkumoa 

tapahtumassa tai pluskvamperfektiä ilmoittamaan, että on tulossa 

tauko ajassa tapahtumien välillä. Preteritiä esiintyy pääasiassa 

terminatiivisissa verbeissä ja vain silloin kun aikasuhde käy ilmi 

lauseyhteydestä, subjunktion sedan jälkeen pluskvamperfekti on 

sääntö (Thorell 1973: 126). 

 

Imperfekti on kertova tempus. Sillä ilmaistaan menneisyyteen liittyvää 

toimintaa, joka on jo päättynyt. Imperfektin yhteydessä on usein joku 

menneeseen aikaan viittaava määre (Nikander & Jantunen 1979: 105). 
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4.5. Vara + perfektin partisiippi 

 

4.5.1. Mennyt (perfekt) merkitys 

 

Pojken har/hade försvunnit. Pojken är/var försvunnen (= borta). 

 

Intransitiivisissa terminatiivisissa verbeissä voidaan käyttää kahta eri 

rakennetta ilmaisemaan, että tapahtuma on/oli päättynyt ennen tiettyä 

ajankohtaa. Har/hade + supiini korostaa voimakkaammin päättynyttä 

tapahtumaa kuin tilaa, joka on sen tulos. Är/var + perfektin partisiippi 

ilmaisee ensisijassa tapahtuman tulosta ja toiseksi sitä tapahtumaa, 

joka muodostaa edellytyksen tilalle. 

 

4.5.2. Esiintyvyys 

 

Hon har varit bortrest en tid. 

 

Vara - konstruktio on erityisen tavallinen partikkeliverbeissä, jotka 

yksinkertaisia verbejä selvemmin ilmaisevat tilan muutosta ja 

soveltuvat siis paremmin ilmaisemaan sitä tilaa, joka tapahtuman 

jälkeen seuraa. Liikeverbin partisiipilla on melkein sama merkitys 

kuin tilaa ilmaisevalla adverbilla bortrest - borta, uppstigen - uppe 

jne. Vara-rakenteella on usein kuvainnollinen merkitys ja sitä 

käytetään eniten juhlallisessa vanhahtavassa tyylissä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

5. HUOMIOITA TULEVAAN AIKAAN VIITTAAMISESTA 

SUOMEN JA RUOTSIN KIELISSÄ 

 

5.1. Yleistä 

 

Futuurilla tarkoitetaan puhehetken kannalta tulevan tilanteen aikaa. Se 

on vain osittain temporaalinen kategoria, sillä tuleva on aina jotakin 

mitä vasta odotetaan, suunnitellaan tapahtuvaksi tai ennustetaan. 

Futuurilla ilmaistua tilannettahan ei ole vielä olemassa puhehetken 

aikana.  

 

Suomessa ei ole morfologista futuuritempusta, mutta on mahdollista 

puhua ilmausten futuurisesta merkityksestä. Puhehetken kannalta 

tulevaa aikaa voidaan ilmaista monilla eri rakenteilla. Lisäksi on 

erilaisia tapoja ilmaista menneen viittaushetken kannalta myöhempää, 

"tulevaa menneessä". 

 

Puhehetken kannalta tuleva tarkoittaa, että kyseessä olevan tilanteen 

tapahtuma-aika on myöhempi kuin puhehetki (T > P); tyypillisesti 

tilannetta myös tarkastellaan puhehetken näkökulmasta (P = V). 

Tämän futuurisen merkityksen ilmaisemiseen on erityyppisiä 

mahdollisuuksia: preesensmuotoinen ilmaus taikka verbiliitot kuten 

tulla-verbin ja illatiivisijaisen MA-infinitiivin muodostama verbiliitto 

tulee olemaan sekä harvinaisempi rakenne on oleva. Myös perfektiä 

käytetään futuurisessa merkityksessä: Kun olen syönyt, menen 

asematunneliin kauppaan (Hakulinen ym. 2004: 1468). 

 

Ruotsin kielessä futuuri muodostetaan kahdella eri tavalla: 

 

1. kommer att + infinitiivi 

2. ska (skall) + infinitiivi 

 

Usein tulevaisuudessa tapahtuvaan asiaan viitattaessa käytetään 

kuitenkin toisenlaisia keinoja: tulevaisuuteen voidaan viitata 
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käyttämällä preesensiä ja sellaista ajan ilmausta, josta käy ilmi, että 

sillä tarkoitetaan tulevaisuutta (esim. Han reser till Göteborg i morgon 

bitti). Tulevaan voidaan viitata myös rakenteella tänker (ämnar) + 

infinitiivi (esim. Vi tänker (ämnar) resa till Göteborg i morgon bitti) 

(Holm & Nylund 1996: 89). 

 

Termiin futuuri (ruots. futurum) viitataan usein kun puhutaan 

apuverbistä ska(ll), jota seuraa infinitiivi. Ongelmana on, että ska(ll) 

tarkoittaa yleisesti ottaen jotain muuta kuin se, että jotain tapahtuu 

tulevaisuudessa: sanotaan myös, että mikä tapahtuu on jollakin tavoin 

päätetty tai tarkoitettu. Siksi kuulostaa kummalliselta käyttää ska-

sanaa puhuttaessa jostain sellaisesta, joka on täysin riippumaton siitä 

mitä ihmiset päättävät ja tarkoittavat, esim. sanottaessa Det ska regna 

imorgon (mitä joskus kuulee maahanmuuttajien sanovan). Näissä 

tapauksissa on parempi käyttää preesensiä (Det blir regn imorgon) tai 

rakennetta kommer att + infinitiivi. Siksi futuuriksi voitaisiin 

pikemminkin nimittää tätä rakennetta. Verbiä skall tulisi siten ehkä 

pitää modaalisena apuverbinä (kts. kohta 5.3.) (Dahl 1982: 61-62). 

 

5.2. Preesens, konditionaalin preesens ja perifrastiset tulevan ajan 

ilmaukset 

 

Futuurinen merkitys syntyy tavallisimmin käyttämällä 

preesensmuotoista verbiä ja tulevaan ajankohtaan viittaavaa 

adverbiaalia. Koska preesensmuoto sinänsä ilmaisee vain 

menemätöntä aikaa, aikamääritteetönkin preesenslause voidaan tulkita 

futuuriseksi. Preesensmuotoisessa ilmauksessa futuurisuus saattaa 

saada tulkintansa myös lauseen objektin sijamuodosta. 

 

Konditionaalin preesensilläkin ilmaistaan tulevaa, mutta tällöin 

ilmaukseen liittyy konditionaalin omasta merkityksestä johtuvia 

irreaalisuuden ja mahdollisuuden lisämerkityksiä. Tavallista 

konditionaalin käyttö tulevaan viitattaessa on arveluissa ja 

referoinnissa. Ehdotuksissa ja toivomuksissa konditionaalin käyttö on 
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kiteytynyttä. Myös potentiaalin preesensmuodon sisältävä ilmaus 

tulkitaan usein futuuriseksi, koska potentiaali ilmaisee 

todennäköisyyttä ja mahdollisuutta. 

 

Etenkin uutisotsikoissa tulevaan viitataan olla-verbin preesensmuodon 

ja inessiivisijaisen MA-infinitiivin muodostamalla verbiliitolla, jossa 

infinitiivimuoto on teelistä tapahtumaa kuvaava verbi; olla saattaa 

ilmauksesta puuttuakin. Yleensä kyse on lähitulevaisuuden 

tapahtumasta. Rakennetta käytetään myös tilanteen käynnissä olon 

merkityksessä: Hän on syömässä. Tulla-verbin preesensmuodon ja 

illatiivisijaisen MA-infinitiivin sisältävä verbiliitto tulee olemaan on 

erityisesti kirjoitetun kielen rakenne ja tavallinen varsinkin 

ennustuksenomaisissa lauseissa. Ilmaus voidaan tulkita niin, että 

puhuja uskoo kyseisen asian tapahtuvan. Pelkkään preesensiin 

verrattuna verbiliitto tulee olemaan ilmaisee futuurisen suhteen 

selvemmin. Vanhahtava on oleva -rakenne sisältää preesensmuotoisen 

olla-verbin ja tilanteen päättymättömyyttä ilmaisevan VA-partisiipin. 

Tästä yhdistelmästä syntyy eteenpäin katsova rakenne, joka esittää 

tulee olemaan -rakenteen tavoin puheena olevan asian ikään kuin 

varmasti toteutuvana. Rakennetta esiintyy ensisijaisesti 

uskonnollisissa tai juhlallisissa teksteissä mutta tyylikeinona myös 

esim. uutisoinnissa. Rakennetta käytetään vain yksikössä, lähinnä 

kolmannessa persoonassa. 

 

Viittaussuhteiltaan hieman erilainen tulevan ajan ilmaus on 

perfektimuotoinen rakenne, jossa sekä viittaushetki että tilanteen 

tapahtuma-aika ovat myöhäisempiä kuin itse puhehetki. Pian me 

ollaan tämä siivottu. Tilannetta tarkastellaan ikään kuin taaksepäin, jo 

tapahtuneessa tulevassa. Perfekti sinänsä ilmaisee menemättömyyttä 

ja aiemmuutta, mutta kontekstin ilmaus (pian) sijoittaa tilanteen 

puhehetkeä myöhemmäksi. Puhetilanne saattaa tosin sisältyä 

tapahtuma-aikaankin. Näin on esim. silloin jos esimerkkilauseen 

sanominen tapahtuu vaikkapa keskellä siivoamista. 
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Tavallinen tulevan ajan konteksti perfekti-ilmaukselle on alisteinen 

temporaalinen lause yhdysrakenteessa: Lähden, jahka olen saanut työt 

valmiiksi (Hakulinen ym. 2004: 1468-1471). 

 

5.3. Apuverbi skall 

 

Apuverbin skall futuurisen merkityksen mainitsi aikoinaan esim. 

Elisabet Törnudd-Jalovaara, joka on tarkistellut kirja- ja yleiskielen 

pääasiallisia tulevan tekemisen tai tapahtuman ilmaisimia 

yksinkertaista preesensiä, perifrastista tulen tekemään -rakennetta sekä 

liittopreesensiä olen tekevä sekä niiden ruotsinkielisiä vastineita. Hän 

pyrki osoittamaan, että nykysuomen ja ruotsin futuurin ilmaisutavat 

eivät paljonkaan eroa toisistaan. Törnudd-Jalovaara jakaa skall-verbin 

futuuri-modaaliseen tai modaalis-futuuriseen. Modaalis-futuurinen 

skall on hänen mukaansa aikomista ja lupausta ilmaisevissa 

lausumissa, esim. Jag ska fara till Stockholm i morgon. Futuuri-

modaalisiksi voidaan katsoa kaikki predestinatiiviset lausumat. Skall-

verbin emomerkitys on niissä hämärtynyt. Huomio kiinnittyy itse 

tapahtumaan, joka toteutuu ehkä vasta kaukana tulevaisuudessa. Tästä 

on hyvänä esimerkkinä raamatullinen fraasi Efter all denna nöd skall 

solen förmörkas. Törnudd-Jalovaara kritisoi sitä, että suomenkielisille 

suunnatuissa ruotsin kieliopeissa verbi skall on saanut keskeisen 

aseman futuurin ilmaisimien joukossa (Törnudd-Jalovaara 1991: 173-

184). 

 

5.4. Muutama esimerkki tulevaan aikaan viittaamisesta 

tutkimusaineistossa 

 

Ohessa esitän muutaman tutkimusaineistossa esille nousseen 

esimerkkilauseen tulevaan aikaan viittaamisesta. 

 

(a) Ne tuotaisiin teolliseen maailmaan joko rautateitse tai laivoilla.       

(Paasilinna: 175) 
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Sedan skulle ackumulatorerna transporteras till den 

industrialiserade världen antingen per järnväg eller fartygsledes. 

(Käännös: 161) 

 

 (b) Niistä kuusi sijoitettaisiin Tjumenin oblastiin ja loput neljä Itä-

Siperiaan. (Paasilinna: 196) 

Sex av dessa skulle placeras i Tjumen oblast och de fyra övriga i 

östra Sibirien. (Käännös: 181) 

 

(c) Maailman teknologinen tulevaisuus tulee muuttumaan 

ennustettua valoisammaksi, mikäli kehittelemämme akku saatetaan 

massatuotannon avulla ihmiskunnan käyttöön. (Paasilinna: 97) 

Världens teknologiska framtid kommer att se ljusare ut än 

prognoserna visar, om den ackumulator som vårt företag har 

utvecklat kan massproduceras och därmed ställas i mänsklighetens 

tjänst. (Käännös: 86) 

 
(d) Om sensationell eller pikant kunskap spreds den vägen skulle 

emellertid en stor del av Helsingfors känna till ryktet redan om 

två dagar. (Guillou: 24) 

Jos sitä kautta kulkisi sensaatiomaisia tai kiintoisia tietoja, suuri 

osa Helsinkiä puhuisi asiasta jo kahden päivän päästä. (Käännös: 

14) 

 
(e) Han kunde ju inte ens antyda att han skulle börja med ett nytt 

jobb som var viktigare och farligare än alla systemskiften i världen. 

(Guillou: 70) 

Hänhän ei voinut edes vihjata, että aloittaisi kohta uuden työn, joka 

oli sekä tärkeämpi että vaarallisempi kuin kaikki maailman 

järjestelmämuutokset. (Käännös: 42) 

 
(f) (Det ska jag säga er, onkel Aleksej, att nej betyder följande.) 

Jag blir skjuten. (Guillou: 134) 

(Voin sanoa sedälle, mitä kieltäytyminen merkitsee.) Minut 

ammutaan. (Käännös: 100) 
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Mainittakoon, että Aatami ja Eeva -kirjassa esiintyi ainoastaan yksi 

tulla tekemään -rakenne, joka on käännöksessä saanut muodon 

kommer att.  Rakenteen vähäinen esiintyvyys johtuu todennäköisesti 

siitä, että se on usein asiatyyliin joko liian juhlava tai kömpelö 

(Sorjanen 1997: 229).  

 

Esimerkkilauseista käy ilmi, että sekä suomen preesensin 

konditionaalimuotoa (-isi) että ruotsin skulle-konditionaalia on usein 

käytetty futuurisessa merkityksessä tulevaisuuteen viittaamassa. 

Esimerkkilauseessa (f) on kummassakin kielessä käytetty preesensiä, 

joka ilmaisee tulevan selkeästi kaikissa tapaluokissa (Sorjanen 1997: 

229).  
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6. SUOMEN JA RUOTSIN TEMPUSTEN KÄYTÖN EROJA 

 

Useimmiten suomen ja ruotsin kielen aikamuodot vastaavat toisiaan. 

On kuitenkin esim. seuraavia eroavuuksia: 

 

1a) Sedan tio år bor Lahtinens i Sverige. 

1b) Jo kymmenen vuotta Lahtiset ovat asuneet Ruotsissa. 

2a) Vi känner dem sedan många år tillbaka. 

2b) Olemme tunteneet heidät jo monta vuotta. 

3a) Sedan årsskiftet arbetar herr Lahtinen på en bilfabrik. 

3b) Vuodenvaihteesta lähtien herra Lehtinen on ollut työssä eräässä 

autotehtaassa. 

 

Kun ajanmääreessä esiintyy sedan-sana ja halutaan korostaa, että 

verbin ilmaisema toiminta jatkuu edelleen, ruotsin kielessä voidaan 

käyttää preesensiä. Suomen kielessä sitä vastaa perfekti. 

 

4a) Har du redan ringt till honom?  

4b) Soititko jo hänelle? 

5a) Han har redan kommit. 

5b) Hän tuli jo. 

 

Kun redan-sana on määreenä predikaatille, joka ilmaisee hetkellistä 

tekemistä (övergångsverb), ruotsin kielessä käytetään perfektiä, 

vaikka suomen kielessä on imperfekti. Jos verbi ilmaisee jatkuvaa 

tekemistä (fortgångsverb), ruotsin kielessäkin käytetään imperfektiä: 

 

6a) Han var redan hemma, när jag kom. 

6b) Hän oli jo kotona, kun tulin.  

7a) Han stod redan vid fönstret och väntade. 

7b) Hän oli jo ikkunassa odottamassa. 
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Kun verbi ilmaisee hetkellistä tekemistä, se on ruotsin kielessäkin 

imperfektissä, jos redan ei ole verbin määre, vaan kuuluu esim. 

ajanmääreeseen. 

 

8a) Jag ringde till honom redan i går. 

8b) Soitin hänelle jo eilen.  

9a) Han kom redan i morse.  

9b) Hän tuli jo tänä aamuna. 

(Nikander & Jantunen 1979: 108) 
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7. TULOSTEN TARKASTELUA 

 

Ohessa esitän tutkimukseni tuloksia. Käyn ensin läpi Aatami ja Eeva -

kirjassa esiintyneet käännöksen tempuspoikkeamat, ja tämän jälkeen 

Ingen mans land -kirjassa esiintyneet poikkeamat. Esimerkeissä olen 

lihavoinut merkittävät kohdat, ja käännös on kursivoitu 

kokonaisuudessaan. Esimerkkien jäljessä on sulkeissa ilmoitettu 

niiden sivunumero. 

 

7.1. Suomen preesens - jokin muu tempus ruotsissa 

 

7.1.1. Suomen preesens - ruotsin imperfekti 

 

Seuraavissa esimerkeissä on esitetty tapauksia, joissa suomen 

preesensmuoto vastaa ruotsin imperfektimuotoa. 

 

(1) Akkujen huoltaminen on periaatteessa ja käytännössä 

yksinkertaista puuhaa,   puhumattakaan pakoputkien korjailusta ja 

muusta sellaisesta. (Paasilinna: 14) 

Att serva batterier var i princip och i praktiken ett skäligen 

okomplicerat göra, för att inte tala om att reparera avgasrör och 

annat i den stilen. (Käännös: 8) 

 

(2) Maailmassa on niin monenlaisia suihkuja. (Paasilinna: 21) 

Strilar och strålar fanns det av många slag här i världen. 

(Käännös: 14) 

 

(3) Semmoiset vastuut koettelevat miestä. (Paasilinna: 33) 

Det var ett ansvar som tog ut sin rätt. (Käännös: 26) 

 

Yllä mainitut suomenkieliset lauseet voidaan selittää kuvailevan 

abstrahoituja, tapahtumakeskeisiä kuvauksia, jonka lajityyppisenä 

tempuksena esiintyy preesens. Ajanmääritteet, jos niitä esiintyy, ovat 
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epätäsmällisiä, sillä konkreettiset ajassa ja paikassa sattuneet 

tapahtumat on etäännytetty (Kieli ja sen kieliopit 1994: 116). 

 

Kaikkien yllä olevien esimerkkien tempusmuotojen ruotsinkielinen 

käännös voidaan tulkita ilmiöksi, jota Thorell (1973: 121) kutsuu jo 

kohdassa 4.1.5. mainituksi preesensin ja preteritin sopusoinnuksi, 

jossa preteriti eli imperfekti esiintyy oletetun preesensin sijaan 

preteritin vetovoiman takia johtolauseessa (kuten yllä olevissa 

esimerkeissä, kysymyksessä on johtoverbit, joiden jälkeen tulee 

epäsuoria johtolauseita). Yhdistelmä vaikuttaa tavalliselta ruotsin 

kielelle tyypillisesti merkitsemättömässä, kertovassa proosassa 

(Wande odat: 42). 

 

Ei ole mahdollista määritellä erikseen jokaisessa tapauksessa, onko 

kääntäjä päättänyt seurata kirjailijan "suomalaista" tyyliä, tai onko 

kysymyksessä tiedostamaton vaikutus suomen kielestä sellaisessa 

tapauksessa, missä ruotsin kielessä on tässä kohtaa eri sääntö, jonka 

mukaan imperfektissä olevaa johtolause seuraa suomen kielessä 

preesens, mikäli kerrotulla tapahtumalla on tämänhetkinen merkitys 

suhteessa nykyaikaan. 

 

Ruotsin kielen muotovalinta on aikasemanttisesti katsottuna 

ensisijaisesti inkongruentti todellisen tapahtuman kanssa, koska  

imperfektimuodon perustehtävä on ilmoittaa mennyttä aikaa (= 

tämänhetkistä merkitystä menneessä ajassa). Imperfektimuoto on tässä 

erikoisessa rakenteessa saatu uudelleen tulkita niin, että se  ilmoittaa 

tämänhetkistä merkitystä nykyajassa. Vertaa Thorellin esimerkkiä: 

 

Hade jag bara vetat att du var (= är) här, så hade jag inte kommit 

hit (Thorell 1973:121). 

 

Kielten välinen ero ei siis tässä tapauksessa ole se, miten niissä 

suhteutetaan tapahtumat nykyhetkeen tai toisiinsa, vaan ero on 

pintakieliopillinen (ytgrammatisk). Sitä, mikä tämän eron 
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kognitiivinen merkitys on nyt (tai mikä sillä oli ruotsin kielessä kun 

sanontatapa syntyi), on vaikea arvioida. 

 

On vaikeaa tietää, onko kyseessä idiosynkraattinen vaikutus suomen 

kielestä tai onko mahdollisesti kyseessä kääntäjän tietoisesta 

pyrkimyksestä tehdä tempusvaihtelun avulla esityksestä tyylillisesti 

eläväisempi. Kirjoittaja saattaa käyttää tempuksen vaihtoa 

tyylikeinona pyrkiessään saamaan kielestä vivahteikkaampaa. 

Kaikissa edellä mainituissa esimerkeissä on suoraa kerrontaa. 

Suorassa kerronnassa tempus vaihtuu, mikäli ne muuttuvat 

epäsuoraksi kerronnaksi, joidenkin periaatteiden mukaan, mikäli 

johtolause on imperfektissä tai pluskvamperfektissä. Pääsäännön 

(consecutio temporum) mukaan suomen kielessä tapahtuvat seuraavat 

tempusvaihtelut (Ikola 1979: 166): 

 

I) PREESENS > IMPERFEKTI; 

II) PERFEKTI > PLUSKVAMPERFEKTI 

(Wande odat: 44) 

 

7.2. Suomen imperfekti - jokin muu tempus ruotsissa 

 

7.2.1. Suomen imperfekti - ruotsin preesens 

 

Esimerkiksi joissakin idiomeissa ja joskus muissakin tapauksissa 

suomen imperfekti saattaa vastata ruotsin preesensiä. 

 

(4) Verottaja alkaisi kenties epäillä, että Tattarisuon toimitusjohtaja 

möi tukuittain työvaatteita esimerkiksi Pietariin saadakseen sitä 

kautta laittomia tuloja...ei siinä auttaisi selittää, etteivät venäläiset 

ylipäätään eivätkä ainakaan tätä nykyä olleet kiinnostuneita 

työnteosta, saati miesten työhaalareista. (Paasilinna: 23) 

Skattmasen skulle kanske börja misstänka att direktören i 

Tattarmossen sålde stora partier arbetskläder till exempelvis S:t 

Petersburg för att på det viset skaffa sig illegala inkomster…han 
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skulle nog inte komma långt med att föröka förklara att ryssarna 

åtminstone för närvarande inte är intresserade av något arbete 

överhuvudtaget, än mindre av arbetsoveraller. (Käännös: 16) 

 

(5) Työttömillä oli aikaa korjailla autojaan. (Paasilinna: 33) 

De arbetslösa har tid att meka med sina bilar. (Käännös: 26) 

 

(6) Mitat ja matkat Siperiassa olivat todella suunnattomat. 

(Paasilinna: 193) 

Dimensionerna och avstånden i Sibirien är verkligen oändliga. 

(Käännös: 179) 

 

Ruotsin preesens on tässä selkeästi kääntäjän "tyylillinen" valinta. 

Neutraalissa, selostavassa esityksessä imperfekti olisi ollut 

luonnollinen valinta. Tämä on siis päinvastainen esimerkki niihin 

tilanteisiin verrattuna, joissa suomen kielen preesensiä vastaa ruotsin 

kielen imperfekti. Näiden tempuksien vaihtelu on mahdollinen 

kummassakin kielessä. Preesens vaikuttaa kuitenkin yleisemmältä 

epäsuorassa kerronnassa suomen kielessä kuin ruotsin kielessä. Mitä 

tulee alkuperäisteoksen ja käännöksen suhteeseen, voisi mahdollisesti 

sanoa, että vaihtelu on jossain määrin mielivaltainen ja että 

tempuskäyttö ei siis eroa systemaattisesti. Sekä kirjailija että kääntäjä 

vaihtelevat preesensin ja imperfektin välillä epäsuorissa lauseissa, 

mutta joskus eri kohdissa. 

 

7.2.2. Suomen imperfekti - ruotsin perfekti 

 

(7) Kunhan kokeilin, ei tässä mitään mullistavaa ole, vähätteli 

keksijä. (Paasilinna: 43) 

Ja, det är ju bara som jag har prövat lite så där, ingenting 

revolutionerande, sade uppfinnaren anspråkslöst. (Käännös: 36) 

 

Suomen imperfektin muuttuminen perfektiksi ruotsinnoksessa oli 

ainoa tutkimusaineistossa esiintynyt  poikkeama, jolloin kyseessä ei 
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ollut imperfekti - pluskvamperfekti tai preesens - imperfekti -

poikkeama. Tämäntyyppinen tempuksen vaihtelu oli hieman 

yllättävää, sillä imperfekti on tilanteinen tempus, jonka ohessa 

esiintyy täsmällisiä ajanmääritteitä ja perfekti puolestaan etäännyttää 

tilanteesta, jolloin ajanmääritteet ovat summittaisia (Kieli ja sen 

kieliopit 1994: 117). Esiintymää voitaneen pitää sattumanvaraisena 

ilmiönä. 

 

7.2.3. Suomen imperfekti - ruotsin pluskvamperfekti 

 

Ohessa esimerkkejä kohdista, joissa suomen imperfekti on käännetty 

ruotsin kielessä pluskvamperfektiksi. 

 

(8) Aatami oli perännyt rojaltipalkkioita tämän saatanallisen 

aseensa kehittelystä, mutta pioneeripäällikkö, muuan uppiniskainen 

kenraalimajuri oli ykskantaan ilmoittanut, ettei minkään 

valtakunnan armeijalla ollut tapana lunastaa itselleen 

sotasalaisuuksia, ne olivat olleet ilmaisia maailman sivu. 

(Paasilinna: 15) 

Aatami hade propsat på royalty för sataniska uppfinning, men 

befälhavaren för ingenjörstrupperna, en hårdnackad generalmajor, 

hade helt frankt deklarerat att inget lands militärapparat hade haft 

för vana att lösa in krigshemligheter, dessa hade alltid varit gratis 

och skulle så förbli. (Käännös: 9) 

 

(9) Aatami lupasi ostaa lapsilleen jäätelöt Seurasaaren sillan 

korvassa olevasta kioskista. (Paasilinna: 35) 

Aatami hade lovat barnen glass när de kom till kiosken vid 

Fölisöbron. (Käännös: 28) 

 

(10) Kun sitten ajettiin kentälle ja noustiin New Zealand 

Airwaysin jumboon, Eeva äityi heti aamusta jatkamaan törpöttelyä. 

(Paasilinna: 87) 
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När de sedan tagit sig till flygplatsen och kommit ombord på 

jumbojeten från New Zealand Airways satte hon genast igång med 

sitt pimplande igen. (Käännös: 79) 

 

(11) Ukko kiinasi ulosottomiehen luona vielä vuosi sitten, voiko 

ihminen tässä maassa enää alemmas vajota. (Paasilinna: 164) 

Ännu för ett år sedan hade han kinesat hos utmätningsmannen, och 

kan man i det här landet sjunka lägre? (Käännös:150) 

 

(12) Nyt iltapäivällä sää muuttui aurinkoiseksi. (Paasilinna: 192) 

Nu på eftermiddagen hade vädret klarnat upp och solen sken. 

(Käännös: 178)  

 

(13) Pitkin kevättä ja kesää oli autonkuljettaja Seppo Sorjonen 

uppoutunut lääketieteellisiin opintoihinsa. (Paasilinna: 217) 

Under våren och sommaren hade chauffören Seppo Sorjonen varit 

uppslukad av sina medicinska studier. (Käännös: 201) 

 

Suomen imperfektin muuttuminen pluskvamperfektiksi 

ruotsinnoksessa oli tempusvaihtelussa kolmanneksi yleisin vaihtelu. 

Se muodostaa 12, 24 % kaikista vaihteluista.  

 

7.3. Suomen pluskvamperfekti - jokin muu tempus ruotsissa 

 

7.3.1. Suomen pluskvamperfekti - ruotsin imperfekti 

 

(14) Aatamin kevät ja edellinen talvi olivat olleet ankarat. 

(Paasilinna: 12) 

Aatami hade en svår vinter bakom sig. (Käännös: 6) 

 

(15) Oikeastaan tavallisessa monitoimiverstaassa ei erityistä 

laboratoriota olisi tarvittu. (Paasilinna: 14) 

Strängt taget fanns det inget behov av ett särskilt laboratorium i 

en vanlig diverseverkstad. (Käännös: 8) 
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(16) Kaikki tuo oli ollut pikku näpertelyä, sinänsä hauskaakin, 

mutta vasta nyt Aatami Rymättylästä oli alkanut tuntua, että hän 

oli tosi huiman keksinnön jäljillä. (Paasilinna: 17) 

Allt det där hade varit småplock, i och för sig nöjsamt, men det var 

inte förrän nu som Aatami Rymättylä hade känslan av att vara en 

verkligt svindlande upptäck på spåren. (Käännös: 10) 

 

(17) Tie ulkomaailmaan oli suljettu teräsovella, jossa oli 

tirkistysluukku sekä isompi luukku ruoan jakelua varten. 

(Paasilinna: 46) 

Vägen till yttervärlden spärrades av en ståldörr försedd med en 

liten tittglugg och en något större lucka för matbrickan. (Käännös: 

39) 

 

(18) Nainen oli seisonut kädet puuskassa keskellä katua ja 

tuijottanut murhan kiilto silmissään kohti hallia, josta oli koko 

ajan kantautunut korvia vihlova jyrinä. (Paasilinna: 76) 

Hon stod mitt ute i gatan med händerna i sidorna och en mordisk 

glans i ögonen och stirrade i riktning mot verkstaden som utan 

avbrott skakades av ett öronbedövande dån. (Käännös: 67) 

 

(19) Miesjoukon hermot olivat pettäneet ja joka sorkka oli 

lähtenyt pakokauhun vallassa juoksemaan pois pitkin sateen 

liottamia katuja. (Paasilinna: 76) 

Modet svek männen och i vild panik lade varenda en benen på 

ryggen och flydde längs de regnvåta gatorna. (Käännös: 67) 

 

(20) Kalastusalus oli purjehtinut Hankoon elokuun lopulla 

mukanaan 2 800 astiaa rasvasilliä. Ruumassa oli ollut myös 

murheellinen lasti, Jaakko Rymättylän ruumis. (Paasilinna:  82) 

Fiskefartyget seglade in i Hangö mot slutet av augusti medförande 

2 800 tunnor fetsill. Det fanns även en sorgligare last att lossa, 

Jaakko Rymättyläs kvarlevor. (Käännös: 73) 



 52

 

(21) Äiti oli kasvattanut lapset yksin, elänyt kovaa kalastajan 

lesken elämää, ja kuollut vasta 1970-luvun lopulla. (Paasilinna: 82) 

Modern fostrade sedan barnen på egen hand, levde fiskaränkans 

hårda liv och dog så sent som i slutet av 1970-talet. (Käännös: 74) 

 

(22) Hän olikin päässyt kosketuksiin Kontupohjan kanssa, mutta 

kohde oli osoittautunut paatuneeksi ryypiskelijäksi, tosi retaleeksi, 

joka oli juonut asiamiehen heti ensi tapaamisella pöydän alle ja 

hylännyt miesparan sinne. (Paasilinna: 115) 

Han hade faktiskt lyckats komma i kontakt med Kontupohja men 

objektet visade sig vara inbiten drinkare, en riktig rumlerska som 

hade supit den utsände under bordet redan vid första träffen och 

sedan bara lämnat honom där. (Käännös: 102) 

 

(23) Agentti oli saanut sen käsityksen, että Suomen armeijan 

verenhimoisimmat valiosotilaat olivat juuri näitä ns. ”pultsareita”. 

(Paasilinna: 115) 

Agenten fick uppfattningen att just dessa ”pultsare” hade tillhört 

den finska arméns allra mest blodtörstiga elitsoldater. (Käännös: 

103) 

 

(24) Kim Il Sungin vaasissa oli tätä nykyä tuoksuvia suopursuja, ja 

rahat oli talletettu muorin tilille Sodankylän pankkiin. (Paasilinna: 

162) 

I Kim Il Sung-vasen står nu doftande getpors och pengarna är 

insatta på hennes konto i Sodankylä sparbank. (Käännös: 148) 

 

(25) Turvatoimet olivat olleet suunnattomat. Arabiemiirikuntien 

liiton ulkoministeri oli suhtautunut vieroksuvasti akkuyhtiön 

toimitusjohtajaan ja tämän seurueeseen. (Paasilinna: 212) 

Säkerhetsåtgärderna var måttlösa. De förenade arabemiratens 

utrikesminister intog till en början en mycket avvisande attityd till 

ackumulatorbolagsdirektören och hans sällskap. (Käännös: 197) 
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(26) Neuvotteluissa hän oli valittanut, että akkulisenssejä oli 

myyty holtittomasti pitkin maailmaa. (Paasilinna: 212) 

Under rådplägningarna framförde han klagomål över att 

licenserna sålts helt okontrollerat till höger och vänster. (Käännös: 

197) 

 

(27) Vasta kun Aatami Rymättylä oli huomauttanut, että 

ihmiskunta tulisi tarvitsemaan öljyä myös tulevaisuudessa 

muovituotteiden raaka-aineeksi ja joka tapauksessa 

akkuvoimaloiden energiaksi, oli suhtautuminen muuttunut 

hivenen lämpimämmäksi. (Paasilinna: 212) 

Först när Aatami Rymättylä framhöll att mänskligheten skulle 

komma att behöva oljan även i fortsättningen, som råvara i 

plastindustrin och i alla händelser som drivmedel i 

ackumulatorkraftverken, blev bemötandet aningen mindre frostigt. 

(Käännös: 197) 

 

(28) Saudi-Arabiassa oli solmittu muutamien akkutehtaitten 

perustamissopimuksia. Riadista oli lennetty Kairoon ja sieltä 

Maltan kautta Saharan rannikkovaltioihin. (Paasilinna: 212-213) 

I Saudiarabien träffades avtal om ett antal ackumulatorfabriker. 

Från Riad gick färden till Kairo och sedan via Malta till staterna i 

Saharas kusttrakter. (Käännös: 217) 

 

(29) Lopulta oli ylitetty sademetsävyöhyke ja nyt oltiin 

Kalaharissa. (Paasilinna: 213) 

Till slut passerade de regnskogsbältet och befann sig i Kalahari. 

(Käännös: 217) 

 

(30) Yöllä oli satanut lunta. (Paasilinna: 229) 

Under natten snöade det. (Käännös: 211) 
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Suomen pluskvamperfektiä vastaava ruotsin imperfektin käyttö oli 

frekvenssiltään huomattavasti suurin ja merkittävin ero kielten 

välisessä tempusten käytössä. Sitä esiintyi niin runsaasti, ettei sen voi 

olettaa enää olevan yksinomaan kääntäjän stilistinen valinta. Kaikista 

tutkimuksessa esiintyneistä tempuskäytön poikkeamista suomen 

pluskvamperfektin muuttuminen ruotsinnoksessa imperfektiksi 

muodosti 34,70 % eli noin kolmanneksen kaikista poikkeamista. 

 

Pluskvamperfektiin liittyy suomessa eräänlainen imperfektin ja 

perfektin ominaisuudet sulauttava yhdistelmätempuksen piirre, jonka 

käyttö liittyy vahvasti kerronnallisiin tekstikonteksteihin (Pallaskallio 

2003: 31). Nähdäkseni Arto Paasilinna käyttää silmiinpistävän paljon 

pluskvamperfektimuotoja, vaikka kertomuksissa ja muissa 

narratiivisissa tekstilajeissa käytetäänkin perinteisesti pääosin 

imperfektiä. Pluskvamperfektin käyttöön liittyy usein näkökulma, joka 

kertoo puhujan tai kirjoittajan ulkopuolisuudesta tapahtuman suhteen 

(Sorjanen 1997: 54-56).  

 

Sekä preteriti että pluskvamperfekti sitovat tiedon jonnekin 

menneeseen viittaushetkeen, jolloin vaikutus puhehetkeen jää 

irrelevantiksi (Pallaskallio 2003: 38). Tämä saattaisi osaltaan selittää 

sen, että ne voivat ikään kuin korvata toisensa ilman, että tekstin 

sisältö muuttuu. 

 

Kuten jo edellä mainittiin, pluskvamperfekti ja imperfekti ovat 

tavallaan sukulaistempuksia, koska molemmissa sekä tapahtumahetki 

että viittaushetki sijoittuvat menneeseen aikaan. Pluskvamperfektissä 

tuo tapahtumahetki on kuitenkin viittaushetkeä paljon varhaisempi. 

Hakulinen ym. huomauttavat, että pluskvamperfektiä käytetään myös 

imperfektin kaltaisesti seuraavanlaisissa passiivimuodon sisältävissä 

rakenteissa: Se oli sinulta tosi kauniisti tehty; Toi oli aika pahasti 

sanottu (Hakulinen ym. 2004: 1467). 
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Perfektin ja pluskvamperfektin sekundaari tehtävä on osoittaa, että 

puhuja välittää toisen käden tietoa (Kieli ja sen kieliopit 1994: 117).   

 

7.4. Ruotsin preesens - jokin muu tempus suomessa 

 

7.4.1. Ruotsin preesens - suomen imperfekti 

 

(31) Du kallar mig till dej som om jag skulle upp på 

rektorsexpedition och få skäll, uttryckligen som Republikens 

president, så att jag inte kan säga nej. (Guillou: 59) 

Kutsuit minut puheillesi kuin rehtorinkansliaan nuhdeltavaksi, 

nimenomaan Tasavallan presidentin ominaisuudessa, niin että 

minun oli mahdotonta kieltäytyä. (Suomennos: 33) 

 

(32) I Sverige används inte tekniken av det enkla skälet att 

fallskärmsjägarna i huvudsak förmodas operera på eget 

territorium, även i krig, och att den utrustning på 20 kilo per man 

som de då tar med sig i packningen anses räcka för tillräckligt lång 

tid. (Guillou: 209) 

Ruotsissa tekniikkaa ei käytetty siitä yksikertaisesta syystä, että 

laskuvarjojääkärien yleisesti oletettiin toimivan jopa sodankin 

aikana omalla maaperällä, ja silloin ryhmä selviäisi tarpeeksi 

kauan miesten mukaan kuljettamien 20 kilon pakkausten turvin. 

(Suomennos: 175) 

 

Kyseessä on tässä kohdin nähdäkseni kääntäjän tyylillinen valinta. 

Esimerkissä 31 on käytetty historiallista preesensiä, jota käytetään 

silloin, kun halutaan saada tekstiin dramatiikkaa ja näkökulma 

menneen tilanteen aikaiseksi. Suomennoksessa olisi voitu käyttää 

samaa tekniikkaa, mutta kääntäjä on valinnut tässä kohtaa imperfektin. 
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7.5. Ruotsin imperfekti - jokin muu tempus suomessa 

 

7.5.1. Ruotsin imperfekti - suomen preesens 

 

(33) Luigi Bertoni-Svensson och Göran Karlsson hade fått sitt 

elddop vid datacentralerna som var själva hjärnan i verksamheten 

dit allt skickades huller om buller i dechiffrerat, nästan dechiffrerat 

och i klartextskick. (Guillou: 116) 

Luigi Bertoni-Svensson och Göran Karlsson olivat saaneet 

tulikasteensa tiedustelun varsinaisina aivoina toimivassa 

tietokonekeskuksessa, johon kaikki sanomat lähetetään sikin sokin 

milloin puretussa, melkein puretussa tai selkokielisessä muodossa. 

(Suomennos: 81) 

 

(34) Chauffören fick en kort tillsägelse att vänta, vilket inte 

upplyste om hur länge Carl skulle vistas i den byggnad som på 

Moskvabornas jargong kallades skräckens hus; ryska chaufförer 

kunde vänta hur länge som helst. (Guillou: 290) 

Autonkuljettaja sai lyhyen odottamiskäskyn, josta ei käynyt ilmi, 

kuinka pitkään Carlin vierailu moskovalaisten Kauhujen taloksi 

ristimässä rakennuksessa kestäisi; venäläiset autonkuljettajat 

jaksavat odottaa miten kauan tahansa. (Suomennos: 238) 

 

Tätä kohtaa voi verrata edellä esitettyyn kohtaan, jossa ruotsin 

preesensiä vastaa suomen imperfekti. Nähdäkseni tässä on niinikään 

kysymys dramaattisen eli historiallisen preesensin käytöstä tyylillisenä 

keinona; mennyt siirtyy tähän hetkeen ja tekstiin saadaan väriä ja 

dramatiikkaa. 

 

7.5.2. Ruotsin imperfekti - suomen pluskvamperfekti 

 

(35) Efter beslut från chefen för Sovjetflottan befordrades han för 

sina utomordentliga insatser från kommendörkapten till 

kommendör. (Guillou: 37) 
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Neuvostolaivaston päällikön päätöksen mukaan hänet oli ylennetty 

erityisten ansioittensa vuoksi komentajakapteenista komentajaksi. 

(Suomennos: 18) 

 

(36) En förutsättning var att man var bra på skidor. (Guillou: 57) 

Hyvä hiihtotaito oli ollut yksi edellytys. (Suomennos: 30) 

 

(37) (Men då hade det förstås varit extra jävligt och extra svårt.) 

Det var snöstorm, som det skulle vara enligt planerna, och sikten 

hade varit nästan noll. (Guillou: 353) 

(Mutta silloin olikin ollut erityisen rankkaa ja vaikeaa.) Oli ollut 

lumimyrsky niin kuin suunnitelman mukaan pitikin, ja näkyvyys 

melkein nollassa. (Suomennos: 299) 

 

Esimerkissä 37 kääntäjä on saattanut valita pluskvamperfektin 

johdonmukaisuuden vuoksi, sillä ruotsinkielisen virkkeen toisessa 

lauseessa on käytetty pluskvamperfektiä ensimmäisen lauseen 

imperfektin sijaan. 

 

7.6. Ruotsin pluskvamperfekti - jokin muu tempus suomessa 

 

7.6.1. Ruotsin pluskvamperfekti - suomen imperfekti 

 

(38) Ett vanligt ärende hade gått i den ordningen. (Guillou: 24) 

Tavalliset asiat hoidettiin tässä järjestyksessä. (Suomennos: 14) 

 

(39) Det var första gången hans överordnade hade duat honom och 

det kom som en självklarhet, närmast som i förbigående. (Guillou: 

38) 

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun esimies sinutteli Mordavinia – ja 

vielä näin luontevasti, melkein kuin ohimennen. (Suomennos: 19) 

 

(40) Man hade bedömt det som säkrare än att starta väldiga och 

uppseendeväckande åtgärder för specialtåg. (Guillou: 64) 
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Sitä pidettiin varmempana kuin erikoisjunien vaatimiin 

suunnattomiin ja huomiotaherättäviin toimiin ryhtymistä. 

(Suomennos: 36) 

 

(41) Carls svar hade öppnat flera möjligheter till fortsättning och 

de två journalisterna sprang genast i vägen för varandra när de nu 

skulle attackera. (Guillou: 94) 

Carlin vastaus avasi useita eri jatkomahdollisuuksia, ja kun 

hyökkäyksen hetki koitti, toimittajat kompastuivat oitis toisiinsa. 

(Suomennos: 65) 

 

(42) De hade startat i mycket god tid. (Guillou: 174) 

He lähtivät liikkeelle hyvissä ajoin. (Suomennos: 141) 

 

(43) Edvin Larsson hade redan förstått ungefär var i 

Sovjetunionen man skulle landa. (Guillou: 210) 

Edvin Larsson ymmärsi jo, minne päin Neuvostoliittoa miehet 

pudotettaisiin. (Suomennos: 176) 

 

(44) Det hade blivit en och en halv sidas anteckningar med den blå 

kulspetspennan. (Guillou: 211) 

Sinisellä kuulakärkikynällä tehtiin muistiinpanoja puolentoista 

sivun verran. (Suomennos: 177) 

 

(45) Luigi hade naturligtvis mycket väl förstått det kryptiska 

meddelandet om att resa till "Solskensfarmen", och Carl avundades 

honom. (Guillou: 260) 

Luigi ymmärsi tietysti oivallisesti ilmoituksen matkasta 

"Aurinkofarmille", ja Carl kadehti häntä. (Suomennos: 210) 

 

(46) Vädret hade blivit bättre, det var nästan helt klart och det var 

ju en fördel när man skulle gå, att slippa vinden och snön piskande 

i ansiktet som de första två dygnen. (Guillou: 355) 
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Sää oli parempi, oli melkein kirkasta, ja se oli tietenkin etu 

liikkuessa, tuuli ja lumi eivät enää piiskanneet kasvoja niin kuin 

kahtena ensimmäisenä päivänä. (Suomennos: 301) 

 

(47) Vanliga jävla svartabörsfasoner; han hade inte tänkt sig att han 

skulle kunna bli lurad eftersom han betalat nästan det dubbla 

priset. (Guillou: 364) 

Moinen menettely oli mustassa pörssissä aivan tavallista, hän vain 

ei ollut tullut ajatelleeksi että häntä voitaisiin huijata, koska hän 

maksoi tavarasta melkein kaksinkertaisen hinnan. (Suomennos: 

308) 

 

(48) Väderomslaget hade kommit snabbt och omedelbart 

rapporterades från meteorologerna på F 21 i Luleå till 

Försvarsstaben i Stockholm och vidare ner till Karlsborg. (Guillou: 

387) 

Säänmuutos tapahtui nopeasti, ja Luulajan F 21:n meteorologit 

välittivät siitä heti tiedon Tukholmaan puolustusvoimien esikuntaan 

ja edelleen Karlsborgiin. (Suomennos: 329) 

 

(49) Michail Gorbatjov hade milt men bestämt, utan att visa sig 

demonstrativ, tackat nej till mer än ett frikostigt förslag att dela 

såväl denna som kommande flaskor under samtalets gång. 

(Guillou: 424) 

Ystävällisesti mutta päättäväisesti, turhia korostamatta, Mihail 

Gorbatšov kieltäytyi useammasta kuin yhdestä jalomielisestä 

tarjouksesta osallistua tähän tai muihin keskustelun kuluessa 

tyhjennettäviin pulloihin. (Suomennos: 365) 

 

Ruotsin pluskvamperfektin muuttuminen imperfektiksi 

suomennoksessa oli selkeästi toiseksi suurin poikkeama teksteissä, 

muodostaen 24,49 % eli noin neljänneksen kaikista poikkeamista.  
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Tempusten kautta tarkasteltuna tapahtumien kanssa yhtenevää 

viittaushetkeä voidaan pitää sisäisenä fokalisointina, tapahtumiin 

yhtäaikaisesti osallistuvan silminnäkijähenkilön äänenä, kun taas 

tapahtuma- ja viittaushetken eriävyys luo kerrontaan ulkokohtaisen, 

tapahtumahetkestä irronneen tarkastelun etäisyyttä. 
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8. TULOSTEN TULKINTAA JA PÄÄTELMIÄ 

 

Nähdäkseni tempusvalintaa voidaan suomessakin käyttää 

kerrontateknisenä strategiana, jonka avulla on mahdollista vaihdella 

kerronnan sävyjä kertojaa taustalle häivyttävästä 

imperfektiivisyydestä kertojan hallitsemaan perfektiivisyyteen. 

 

Ongelmana tämän tyyppisessä tutkimuksessa on, että jokaisella on 

oma ideolektinsä eli oma henkilökohtainen tapansa käyttää kieltä. 

Kääntäjä saattaa käyttää toisenlaista kieltä kuin toinen kääntäjä. 

Olettamukseni on kuitenkin, että ammattimaiset kääntäjät käyttävät 

suurin piirtein samanlaista kieltä ja että he pyrkivät välittämään viestin 

niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista ja ovat täten uskollisia 

alkuperäiselle tekstille. 

 

Imperfektin vaihtuminen pluskvamperfektiksi ja pluskvamperfektin 

vaihtuminen imperfektiksi oli merkittävin ero ruotsin ja suomen 

tempuskäytössä. Suomen pluskvamperfektin muuttuminen 

imperfektiksi ruotsinnoksessa oli selkeästi suurin ryhmä. Arto 

Paasilinnan runsas pluskvamperfektin käyttö on nähdäkseni yksi 

kirjailijan "tunnusmerkeistä" ja selkeä tyylillinen valinta. Kääntäjä on 

saattanut tehdä yhtä tietoisen valinnan kääntäessään 

pluskvamperfektimuodot imperfekteiksi. Kyseessä saattaa myös olla 

pluskvamperfektin ja imperfektin samankaltaiset luonteet: nehän 

toimivat toistensa temporaalisina pareina ilmaistessaan "menneen 

mennyttä" (Hakulinen ym. 2004: 1467). Pluskvamperfekti ja 

imperfekti ovat myös tempuksina aidosti menneeseen aikaan viittaavia 

(Hakulinen ym. 2004: 1474). Ehkä juuri tästä johtuen näiden kahden 

tempuksen vaihtelu ei tuntuisi vaikuttavan lauseen sisältöön 

merkittävästi. 

 

Seuraavassa taulukossa havainnollistan kaikki teksteissä esiintyneet 

tempuskäytön poikkeamat. Oikeanpuolisessa sarakkeessa ilmoitan, 

miten suuren prosentuaalisen osan kukin poikkeama muodostaa 
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kaikista poikkeamista. Sulkeissa on ilmoitettu poikkeamien 

lukumäärä. Yhteensä aineistossa esiintyi 49 tempuskäytön 

poikkeamaa. 

 

TEMPUSPOIKKEAMAT 

PROSENTTIA 

KAIKISTA 

POIKKEAMISTA  

Suomen preesens - ruotsin 

imperfekti 
6,12 % (3) 

Suomen imperfekti - ruotsin 

preesens 
6,12 % (3) 

Suomen imperfekti- ruotsin perfekti 2,04 % (1) 

Suomen imperfekti - ruotsin 

pluskvamperfekti 
12,24 % (6) 

Suomen pluskvamperfekti - ruotsin 

imperfekti 
34,70 % (17) 

Ruotsin preesens - suomen 

imperfekti 
4,08 % (2) 

Ruotsin imperfekti - suomen 

preesens 
4,08 % (2) 

Ruotsin imperfekti - suomen 

pluskvamperfekti 
6,12 % (3) 

Ruotsin pluskvamperfekti - suomen 

imperfekti 
24,49 % (12) 

Taulukko 14. Teksteissä esiintyneet tempuspoikkeamat. 
 

Kuten asetelmasta käy ilmi, kaikki imperfekti - pluskvamperfekti -

poikkeamat muodostavat yhteensä selkeästi suurimman joukon, 

yhteensä noin 77 prosenttia kaikista poikkeamista. Preesensin ja 

imperfektin vaihtelu oli toiseksi suurin ryhmä muodostaen noin 20 

prosenttia kaikista poikkeamista. Suomen imperfektin muuttuminen 

perfektiksi ruotsinnoksessa oli ainoa edellä mainittuihin joukkoihin 

kuulumaton poikkeama. Tällainen poikkeama esiintyi teksteissä vain 
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kerran ja pidän sitä summittaisena, sattumanvaraisena löydöksenä, 

jota en ala lähemmin analysoida. 

 

Hallitsevasta tempuksesta poiketessaan kääntäjä saattaa mahdollisesti 

pyrkiä täydentämään tekstin sisältöä. Tempuksen vaihtamisen 

taustalla saattaa niinikään olla pyrkimys tuoda tekstiin dramatiikkaa 

elävöittäen kieltä ja tehden siitä vivahteikkaampaa ja värikkäämpää. 

Joskus tempuksen vaihtaminen saattaa olla kääntäjältä mahdollisesti 

tiedostamatontakin, mikä vahvistaisi tutkimustuloksiani: imperfektin 

ja perfektin luonteet tuntuvat olevan ainakin fiktiivisessä tekstissä niin 

samankaltaiset, että ne saattavat joissakin tapauksissa olla 

vaihdettavissa vaikuttamatta suuremmin tekstin asiasisältöön.  
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9. LOPPUSANAT 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut valaista sitä, millainen on 

suomen ja ruotsin kielen aikamuotojen välinen suhde ja kahden 

kaunokirjallisen teoksen ja niiden käännösten pohjalta keskittyä 

analysoimaan ennen kaikkea tempuskäytön eroja kielissä.  

 

Auli Hakulinen, Fred Karlsson ja Maria Vilkuna julkaisivat vuonna 

1980 kvantitatiivisen tutkimuksen suomen tekstilauseiden piirteistä. 

Teoksen Virittäjässä 1981 (s. 377) arvostellut Pentti Leino käy läpi 

kolmikon tekemät johtopäätökset. Eräs johtopäätös koosta oli, ettei 

yksinkertaisen frekvenssijakauman selvittämiseen tarvita kovinkaan 

laajaa korpusta; jo muutaman sadan lauseen aineisto antaa riittävän 

tarkkuuden, sillä frekvenssien ”jäätymispiste” on melko alhainen. 

Tutkitut kuusi alatekstilajia (tietokirjat, ensyklopediat, pääkirjoitukset, 

kulttuuriartikkelit, pakinat ja tiedottavat artikkelit) eivät eronneet 

toisistaan ratkaisevasti. 

 

Vaikka edellä mainittu tutkimus ei sisältänyt kaunokirjallista 

tekstilajia, oma olettamukseni tämän tutkimuksen tulosten pohjalta on, 

että oman korpukseni laajuus mahdollistaa suuntaa-antavien 

johtopäätösten tekemisen.  

 

Tämän tutkimuksen pohjalta sopivia jatkotutkimusaiheita voisivat olla 

mm. se, mikä on alkuperäiskielisen tekstin kirjoittajan ja toisaalta 

kääntäjän kielikoulutuksen määrä ja laatu ja miten koulutus voi 

vaikuttaa tutkimustuloksiin. Miten paljon ruotsin kieli vaikuttaa 

todennäköisesti suomea äidinkielenään puhuvan kääntäjän kieleen ja 

toisinpäin. Myös fiktiivisen kerronnan tempusvalinnan perusteita olisi 

hyvä miettiä, kuten myös sitä, miten suomenkielisen ja ruotsinkielisen 

fiktion tempusten käyttö saattaa erota toisistaan.  

 

Hakulinen ja Karlsson mainitsevat, että eri syntaktisten ilmiöiden 

tutkiminen vaatii eri määrän esimerkkejä. He tekivät vuonna 1979 
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kvantitatiivisen selvityksen objektin sijamerkinnöistä. Noin 4500 

objektitapausta käsittävässä aineistossa partitiiviobjektien osuus oli 45 

% (2011 esiintymää), akkusatiiviobjektien 35 % (1949 esiintymää). 

(Hakulinen ja Karlsson 1979: 181-182). Hakulisen ja Karlssonin 

esimerkkiaineiston määrä oli oman tutkimukseni esimerkkimäärää 

huomattavasti suurempi, ja tämän asian valossa kattavampi 

komparatiivinen tutkimus suomen ja ruotsin aikamuotojen käytöstä 

olisi paikallaan. 
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8. SAMMANFATTNING  

 

I min magisteruppsats har jag jämfört och analyserat 

tempusanvändningen i finska och svenska. Som källmaterial har jag 

använt mig av en finskspråkig och en svenskspråkig skönlitterär bok 

samt dess svenska respektive finska översättningar. De skönlitterära 

verken i fråga är Arto Paasilinnas bok Aatami ja Eeva (övers. Adam 

och Eva) och Jan Guillous bok Ingen mans land (övers. Ei kenenkään 

maa). Anledningen till valet av källmaterial var att böckerna har 

utgivits under samma tidsperiod samt att de innehåller ungefär lika 

mycket direkt anföring och dialog. Tempusanvändningen kan 

nämligen se markant annorlunda ut i en dialog.  

 

Syftet med min undersökning var att kartlägga skillnaderna i 

tempusanvändningen samt att försöka analysera vad dessa skillnader 

kan bero på. 

 

Min hypotes när jag började med denna undersökning var att det inte 

finns några stora skillnader mellan tempusanvändningen i finska och 

svenska och att en översättare strävar efter att översätta så direkt som 

möjligt. Jag förväntade mig inte några nämnvärda skillnader mellan 

tempusanvändningen, utan antog, att om översättaren har valt att 

använda ett annat tempus, har detta med största sannolikhet bara varit 

en tillfällighet, ett stilistiskt val eller berott på att det har rört sig om 

en idiom.  

 

I resultaten av min undersökning kom det fram att min hypotes 

stämde. Min analys visade dock, att finskans imperfektum (eller 

preteritum) ofta blev översatt som pluskvamperfektum och vice versa. 

Detta var den klart största gruppen av avvikande tempusbruk mellan 

språken och utgjorde sammanlagt ca 77 % av alla avvikelser. 

Imperfektum och pluskvamperfektum är ett "temporalt par" eftersom 

båda uttrycker "förflutets förflutna". Kanske just därför är de ofta 

utbytbara med varandra utan att meningens innebörd blir ändrad. Min 
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slutsats var, att utöver detta var skillnaderna i tempusbruket i de allra 

flesta fall antingen slumpmässiga eller ett stilistiskt val av 

översättaren.  
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