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1 JOHDANTO 

Suomen kielen perfektin ja imperfektin oppiminen tuottaa suuria haasteita venäjänkielisille 

suomen kielen oppijoille. Ongelman ydin on siinä, että suomen kielen kolmea menneen 

ajan muotoa vastaa venäjässä vain yksi menneen ajan muoto: preteriti. Ilmiön voi 

havainnollistaa helpolla esimerkillä: 
 

Esimerkki 1  

  

suomeksi venäjäksi 

Kaisa kirjoitti kirjeen. Кайса написала письмо. 

Kaisa on kirjoittanut kirjeen. _ 

Kaisa oli kirjoittanut kirjeen. _ 

 

Esimerkki näyttää, miten suomen kielen imperfekti-, perfekti- ja pluskvamperfektimuotoa 

ilmaistaan venäjässä preteritin perfektiivistä aspektia käyttäen. Verbissä 

kirjoittaa ”написать” tämä näkyy на- etuliitteen käyttönä. Glossattuna esimerkki näyttää 

tältä.  

 

Kaisa  na    │pisa         │l     │a      pis’mo. 

Kaisa     PFV│ kirjoittaa│PST│F       kirje. 

Kaisa  kirjoitti       kirjeen. 

 

Glossauksessa käytettyjen lyhenteiden selitykset löytyvät liitteestä 1. 

Imperfektin käytön oppiminen ei aluksi tuota venäjää äidinkielenä puhuville 

oppijoille ongelmia, koska sen käyttö näyttää vastaavan täydellisesti mennen ajan ilmaisua 
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heidän omassa kielessään. Vaikeudet ilmestyvät siinä vaiheessa kun kuvioihin astuu 

imperfektin rinnalle suomen perfekti. Hyvin loogiselta ja selkeältä tähän asti vaikuttanut 

kuva menneen ajan ilmaisemisesta saa särön, ja suomen kielen opettajalle alkaa sadella 

kysymyksiä muiden menneen ajan muotojen tehtävistä ja tarpeellisuudesta. Oppija kohtaa 

ongelmatilanteen, jonka ratkaisemisessa hänen omasta äidinkielestään ei ole apua. Venäjää 

taitava suomen kielen opettaja voi tietysti kiinnittää oppijan huomiota venäjän aspekteihin 

ja kannustaa häntä vertailemaan niiden käyttöä. Tämä kuitenkin auttaa lähinnä ilmiön 

ymmärtämisessä, mutta ei oikean aikamuodon valinnassa suomen kielen käyttötilanteissa.  

Omakohtaisten kokemusteni perusteella suomen perfektin ja imperfektin käytön 

omaksumisessa ei voi luottaa ainoastaan oppikirjoissa esitettyihin teoreettisiin sääntöihin. 

Kielioppisäännöt asettavat kaksi muotoa vastakkain, kun taas todellisessa käytössä muodot 

kulkevat rinnakkain täydentäen ja korvaten toisiaan. Perfektin ja imperfektin 

omaksumiseen tarvitaan tietynlaisen kielitajun kehittymistä, mikä puolestaan vaatii näiden 

aikamuotojen käyttöä luonnollisissa viestintätilanteissa. Oletukseni mukaan perfektin ja 

imperfektin erojen tunnistamiseen saattaa vaikuttaa ympäristö, jossa oppija omaksuu 

suomen kieltä. Tästä syystä olen halunnut tutkia perfektin ja imperfektin hallintaa kahdessa 

eri oppimisympäristössä. 

Suomi toisena kielenä -oppijat omaksuvat kieltä sen luonnollisessa ympäristössä. He 

eivät välttämättä käytä suomea kotioloissa, mutta he asuvat suomalaisväestön keskuudessa, 

opiskelevat suomalaisissa kouluissa ja joutuvat käyttämään kieltä päivittäin selviytyäkseen 

arkiaskareistaan.   

Suomi vieraana kielenä -oppijat taas käyttävät kieltä pääasiassa luokkaympäristössä. 

Tästä syystä heidän on vaikeampi omaksua kielellisiä muotoja, joiden 

käyttömahdollisuuksia oivaltaa vain käyttämällä niitä monipuolisesti aidoissa 

viestintätilanteissa.  

Aikamuotoihin liittyvät haasteet vaikuttavat myös toiseen suuntaan. Venäjän kielen 

verbiaspekteilla on hyvin vaikeasti omaksuttavan asian maine venäjää opiskelevien 

suomalaisten keskuudessa. Venäläisistä tutkijoista muun muassa Beloshapkova väittää, että 

aspektien omaksumisen ongelmat johtuvat siitä, että ainoastaan syntyperäisen käyttäjän 

kielitaju pystyy virheettömästi erottamaan imperfektiivisen ja perfektiivisen aspektin 
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toisistaan (Белошапкова et al. 1989: 467). Venäjää vieraana kielenä oppivien täytyy 

turvautua kieliopillisiin sääntöihin niiden erottelussa. 

 Tiedän kuitenkin, että suomen perfektin ja imperfektin tapauksessa kyse on täysin 

opittavissa olevasta asiasta, jonka omaksuminen vaatii tietynlaista oivaltamista, missä 

aikajärjestyksessä asiat ovat puhujan näkökulmasta ja onko kyseessä oleva toiminto 

kokonaan päättynyt vai ulottuuko sen vaikutus tulevaisuudessa olevaan hetkeen.   

Aspektin kohdalla venäjän kielen oppija joutuu perfektiivisyyttä ja 

imperfektiivisyyttä ilmaisevien suffiksien ja prefiksien opettelun lisäksi omaksumaan myös 

joukon ajan adverbiaaleja, joiden kanssa käytetään joko perfektiivistä tai imperfektiivistä 

aspektia. On olemassa myös tiettyjä verbejä, jotka vaativat seurakseen ainoastaan 

perfektiivisen aspektin verbin infinitiiviä. (Белошапкова et al. 1989: 468.) Nämä keinot 

auttavat oppijaa alkuun venäjän aspektin ihmeellisessä maailmassa. 

Tutkimukseni tavoitteena on ensinnäkin selvittää perfektin ja imperfektin suhdetta ja 

esiintyvyyttä eritasoisten suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppijoiden kirjallisissa 

tuotoksissa. Olen luokitellut kaikki perfekti ja imperfekti tapaukset suomi toisena ja 

vieraana kielenä -kirjallisuudessa esitetyn jaottelun mukaisesti ja täten voin myös tutkia, 

minkä tyyppisiä perfektin ja imperfektin muotoja oppilaat eniten käyttävät. Virheanalyysi 

on yksi tutkimukseni teoreettisista lähtökohdista. Se auttaa minua kartoittamaan 

opiskelijoiden tekemiä virhetyyppejä. Oppimisympäristön vaikutus on toinen tutkimukseni 

näkökulma. Informanttiryhmäni ovat opiskelleet kieltä kahdessa eri ympäristössä ja haluan 

tutkimuksellani selvittää, onko oppimisolosuhteilla vaikutusta perfektin ja imperfektin 

omaksumiseen. Ryhmien tekemien virheiden vertailu auttaa määrittelemään virheiden 

laadun ja sitä kautta ymmärtämään, mitkä virheet johtuvat oppimisympäristön 

vaikutuksesta ja mitkä muista tekijöistä. 

 

Tutkimustehtävänä on  

1. selvittää perfektin ja imperfektin esiintyvyyttä eritasoisten suomi toisena ja suomi 

vieraana kielenä -oppijoiden kirjallisissa tuotoksissa; 

 



 

 

 

4

 

2. kartoittaa, minkä tyyppistä perfektiä ja imperfektiä kirjoituksissa käytetään suomi 

toisena ja vieraana kielenä -opetuksessa yleisesti sovellettavan jaottelun mukaisesti; 

3. selvittää, minkä tyyppisiä perfekti- ja imperfektivirheitä kirjoituksissa esiintyy; 

4. selvittää, miten oppimisympäristö vaikuttaa perfektin ja imperfektin hallintaan. 

Teoreettinen tausta 

 

Teoriaosuudessa vertailen perfektin ja imperfektin kategorioita suomen ja venäjän 

kieliopeissa. Tämä auttaa ymmärtämään, mistä venäjänkielisten oppijoiden perfektin ja 

imperfektin omaksumisongelmat saattavat johtua. Sen jälkeen otan tarkasteluuni suomi 

toisena ja vieraana kielenä -näkökulman perfektin ja imperfektin opettamiseen. Sen avulla 

osoitan, miksi kyseisten aikamuotojen käytön omaksumisessa tarvitaan teoreettisen 

opetuksen lisäksi paljon käytännön harjoitusta luonnollisissa viestintätilanteissa. Sen 

jälkeen tarkastelen oppimisympäristön vaikutusta vieraan kielen omaksumiseen, koska se 

puolestaan valottaa, kuinka paljon oppimisolosuhteet ja opetuksessa käytettävät menetelmät 

vaikuttavat oppimisen tulokseen. Tekstityypit ja aikamuotojen käyttö vieraan ja toisen 

kielen opetuksessa -luvussa tarkastelen aineistoani tekstityyppien ja niissä käytettävien 

aikamuotojen näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänäni käytän virheanalyysiä, koska 

virheiden kuvauksen avulla voidaan selvittää, onko oppimistaustalla vaikutusta virheiden 

laatuun. 

Olen rajannut tutkimusaiheeni ainoastaan perfektin ja imperfektin hallinnan 

tarkasteluun. Preesensiä vastaava muoto löytyy molempien kielten aikajärjestelmästä, 

minkä takia sen omaksuminen ja käyttö eivät aiheuta venäjänkielisille oppijoille vaikeuksia. 

Pluskvamperfektiä taas pidän kommunikatiivisesta näkökulmasta toissijaisena aikamuotona, 

jonka käyttö on suhteessa muihin aikamuotoihin harvinaisempaa. 

Seuraavaksi perehdyn suomen ja venäjän kielen aikamuotojen vertailevaan 

tarkasteluun. Pyrin saamaan selville, miten aiemmin tapahtuneeseen hetkeen viitataan 

molemmissa kielissä. Tämän jälkeen kuvailen eri imperfekti- ja perfektityyppejä Ison 

suomen kieliopin mukaan (myöhemmin ISK) ja valotan, miten perfektiivisyyttä ja 

imperfektiivisyyttä ilmaistaan venäjän kielessä.  
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2 TEMPUS KIELIOPILLISENA KATEGORIANA SUOMEN JA 

VENÄJÄN KIELESSÄ 

2.1 Perfektin ja imperfektin määrittely suomen kielessä 

Tempusjärjestelmää määritellään mennyt ja menemätön aika -käsitteiden avulla (ISK 

2004: § 1523). Perfekti ja imperfekti kuuluvat mennyt aika -kategoriaan, koska ne kuvaavat 

puhehetkeä aiempaa aikaa. Tempuksessa suhteutetaan tapahtumahetki puhumisen aikaan 

viittaushetki -käsitettä käyttäen. Näin imperfektin tapauksessa kuvio näyttäisi tällaiselta: 

 

 Viittaushetki (V) on sama kuin tapahtumahetki (T) ja ne edeltävät puhehetkeä (P). (ISK 

2004: § 1530.) 

Toisin kuin imperfekti, perfekti ei viittaa mihinkään kiinteään ajankohtaan. Se 

ilmaisee yleensä puhehetkeä aiempaa tekemistä, jolla on nykyhetken kannalta jollain 

tavalla merkitystä. Perfektillä ilmaistaan myös nykyhetkeen asti kestänyt ja yhä jatkuva 

tekeminen. Perfektin tapauksessa olennaista ei ole ajan kuluminen, vaan suhde puheena 

olevan tilanteen tapahtuma-ajan ja viittaushetken välillä: viittaushetki (V) on myöhempi 

kuin tapahtuma-aika (T) tai ainakin sen alkamisajankohta. (ISK 2004: § 1534.) 

  
 

 

 

Tempus käsitetään deiktiseksi kategoriaksi, koska se sisältää viittauksen puhujan 

nykyhetkeen. Näin imperfektissä on tavallisesti kyseessä tapahtuma, joka on täydellisesti 

päättynyt ennen nykyhetkeä. Imperfektin käytön yhtenä edellytyksenä erotetaan joukko 

sanoja, joiden kanssa imperfektin käyttö on suositeltavaa: eilen, silloin, viime vuonna, 

vuonna 1809 (ISK 2004: § 1530). Nämä sanat konkretisoivat kyseessä olevan ajankohdan 

osoittaen, kuinka pitkä aika on kulunut kyseessä olevasta tapahtumasta.  

V 

T  P
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Toinen imperfektin käytön edellytys koskee imperfektin käyttöä kerronnassa. 

Narratiivinen eli kerronnallinen imperfekti on esimerkiksi kertomusten ja uutisartikkeleiden 

tyypillisin aikamuoto, koska niissä viitataan peräkkäisessä järjestyksessä oleviin lopullisesti 

päättyneisiin tapahtumiin. Imperfektin käyttö vaikuttaa kerronnan dynaamisuuteen. 

Tapahtuma esitetään kokonaisena ja täydellisesti päättyneenä. Kertoja on ikään kuin 

mukana tai osallisena tapahtumien kulussa. Tosin imperfekti voi perfektin tapaan ilmaista 

myös aiemmin alkanutta, mutta edelleen jatkuvaa tapahtumaa. Tämä imperfektin käyttö 

edellyttää jo -partikkelin käyttöä verbin yhteydessä. (ISK 2004: § 1531.) 

Perfektin tapauksessa kyse on aikamuodosta, jota voi luonnehtia kuuluvaksi sekä 

menneen että menemättömän ajan kategoriaan. Perfekti kuvaa hetkeä, joka on alkanut 

ennen viittaus- ja puhehetkeä, mutta on relevantti nykyajassakin. Sellaista perfektityyppiä 

voi kuvata myös jälkivaikutuksen perfektiksi. Silloin kyseessä on tapahtuma, joka on 

alkanut aiemmin, mutta sen vaikutus ulottuu vielä puhehetkeen asti. Tapahtuman ajankohta 

tai siihen kulutettu aika ei ole silloin ratkaisevassa roolissa vaan sen aiheuttama 

jälkivaikutus. (ISK 2004: § 1535 – 1536.) 

Toiseksi perfektityypiksi voi luonnehtia perfektiä, joka kuvaa tilannetta, jonka 

päättymisajankohta on jätetty täsmentämättä ja joka voi tästä johtuen jatkua tulevaisuuteen 

asti. Tällaista perfektiä kutsutaan jatkuvuuden perfektiksi. Erotukseksi edellisestä 

perfektityypistä jatkuvuuden perfektin kanssa käytetään tiettyjä aikamääritteitä: seitsemän 

viime vuotta, vuodesta 1964 alkaen, kauan, pitkään, jostakin alkaen ~ lähtien. (ISK 2004: § 

1537.) Määritteiden tehtävänä on vahvistaa tilanteen päättämättömyyttä ja ajallista 

epämääräisyyttä. 

Toisin kuin imperfekti, joka on dynaamisesti etenevän ja menneisyydessä lopullisesti 

päättyneen tapahtumaketjun aikamuoto, perfekti ei tee selkeää eroa menneisyyden, 

mykyhetken tai tulevaisuuden välillä. Perfektin tehtävänä on lähinnä todeta 

menneisyydessä alkaneen tapahtuman nykyistä tilaa ja sen mahdollista vaikutusta 

tulevaisuuteen. Perfektin tai imperfektin kanssa käytettävät ajan adverbiaalit tukevat 

perfektin olemusta keskeneräisen ja imperfektiä päättyneen prosessin aikamuotona.     
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2.2 Aikamuodot ja aspektikategoria venäjän kielessä 

Venäjän kielessä toiminnan toteutumisen aikaa määritellään suhteessa hetkeen, josta ajan 

laskenta alkaa. Tällaisena kieliopillisena laskentahetkenä voi toimia esimerkiksi puhehetki 

tai toisen toiminnan ajankohta. Aikamuotojen systeemi rakentuu periaatteelle, jossa 

asetetaan vastakkain samanaikaisuuden (preesens), menneisyyden (preteriti) ja 

tulevaisuuden (futuuri) käsityksiä suhteessa kieliopilliseen laskentahetkeen. Näin jokainen 

aikamuoto sisältää aspektin, joka kuvaa sen suhdetta laskentahetkeen. Sillä suhteella ei ole 

tekemistä kontekstin, konkreettisen puhujan tai hänen puheensa ajankohdan kanssa. 

(Barskaja et al. 1982: 628.) 

Venäjän tempuskäsite liittyy suoraan aspektikäsitteeseen.  Imperfektiivisen aspektin 

verbeillä on kolme aikamuotoa: preesens, preteriti ja futuuri; perfektiivisen aspektin 

verbeillä on kaksi aikamuotoa: preteriti ja yksinkertainen futuuri. Aspektikategoria 

tarkoittaa systeemiä, jossa asetetaan vastakkain verbejä, joista toisilla on rajoitetun loppuun 

suoritetun kokonaisen toiminta-aktin ominaisuus (perfektiivinen aspekti) ja toisilta tämä 

ominaisuus puuttuu (imperfektiivinen aspekti). Aspektikäsite koskee kielen kaikkia verbejä. 

(Barskaja et al. 1982: 628.) 

Imperfektiivisen aspektin verbeillä ei ole rajoitetun toiminta-aktin ominaisuutta. 

Imperfektiivisen aspektin verbit ilmaisevat toimintaa sen tapahtumahetken aikana, muun 

muassa toimintaa, joka pyrkii saavuttamaan tuloksen. Perfektiivisen aspektin verbien 

kuvaaman toiminnan tulos ajatellaan lopulliseksi pisteeksi, jonka saavuttaminen tarkoittaa 

toiminnan loppumista. Silloin toiminta tarkoittaa kokonaisuutta, jonka saavuttaminen jättää 

konkreettisen näkyvän tuloksen. (Barskaja et al. 1982: 583.) 

Aspektikategoria eroaa tempuskategoriasta siten, että aspektissa toiminnan tuloksen 

rajoittuminen tarkoittaa abstraktista, sisäistä rajoittumista, jolloin toimintaa ajatellaan 

yhdeksi kokonaiseksi aktiksi. Aikakategoriassa toimintaa taas mielletään prosessiksi, jolla 

on kestoa tai toistuvuutta. (Barskaja et al. 1982:629.) 

Venäjän kielen verbit muodostavat aspektipareja. Aspektipari tarkoittaa kahta 

merkitykseltään samanlaista verbiä, joista toinen edustaa imperfektiivistä ja toinen 

perfektiivistä aspektia ja jotka eroavat toisistaan kieliopillisen muodon suhteen. 

Aspektiparin muodostaminen tapahtuu eri tavoilla: imperfektiivisen aspektin verbit 
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muodostuvat perfektiivisen aspektin verbeistä suffiksien avulla. Perfektiivisen aspektin 

verbit muodostuvat imperfektiivisistä prefiksien avulla. Aspektipari tarkoittaa kahden 

verbin vastakkain asettelua, jossa verbin perfektiivinen tai imperfektiivinen aspekti riippuu 

suffiksien tai prefiksien sisältämästä merkityksestä. Sama prefiksi tai suffiksi eri verbeihin 

liitettynä muuttaa verbin aspektia. Preteritiä voi ilmaista kahdella aspektimuodolla: 

perfektiivisellä ja imperfektiivisellä. Perfektiivisten ja imperfektiivisten verbien menneen 

ajan ilmaisuun käytetään samaa rakenteellista menetelmää, jolla ilmaistaan molempia 

aspekteja eri verbien kanssa. Perfektiivinen verbi muodostetaan imperfektiivisestä verbistä 

useimmiten prefiksien avulla: 

 

Esimerkki 2 

Татьяна  чита│ л    │ а   книг│ у.  

Tatjana                lukea│PST│ F   kirja │ACC. 

Tatjana luki  kirjaa. 

 

Esimerkki 3 

Татьяна    про  │ чита │ л    │а     книг │  у. 

Tatjana     PFV │ lukea│PST│F     kirja │ACC. 

Tatjana  luki     kirjan.   

 

Esimerkissä 3 perfektiivistä aspektia muodostetaan lisäämällä про- prefiksi 

imperfektiivisen читала -verbiin. 

Imperfektiivinen aspekti muodostetaan perfektiivisestä suffiksien avulla: 

 

Esimerkki 4 

Илпо   рассказ │ а    │  л  сказк│у. 

Ilpo     kertoa    │PST│ M  satu   │ ACC. 

Ilpo kertoi  sadun. 
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Esimerkki 5 

Илпо   рассказ│  ыва│  л      сказк│у. 

Ilpo     kertoa   │IPFV│ PST│M    satu   │ACC. 

Ilpo  kertoi   satua. 

 

Esimerkistä 5 näkee, että siinä imperfektiivisyyttä ilmaistaan - ыва -suffiksin avulla 

perfektiivisestä  рассказать -verbistä. 

Imperfektiivisen ja perfektiivisen mennen ajan muotojen käytön välillä on eroja, jotka 

liittyvät tapahtumahetken suhteeseen nykyhetkeen. Imperfektiivisen aspektin menneen ajan 

verbit sitovat menneen ajan preesensiin.  Perfektiivisen aspektin verbit taas ilmaisevat 

toimintaa, joka on loppuun suoritettu, eikä vaikuta nykyhetkeen.  

Aspektikategoriaan liittyy länsimaisessa kirjallisuudessa aktionsart -käsite (saks. 

aktionsart) (Dahl 1985: 26). Aktionsart tarkoittaa ”toiminnan tyyppiä” ja se on 

vaihtoehtoinen tapa kuvata verbin aspektikategoriaa (Comrie 1976: 6). Slaavilaisessa 

kielitieteen traditiossa verbit jaetaan aspektipareihin, niin että toisella on perfektiivisyyttä ja 

toisella imperfektiivisyyttä ilmaiseva morfeemi. Näin ajatellaan, että kahdella verbillä on 

sama leksikaalinen merkitys, mutta eri morfologinen muoto ja täten eri aspekti. 

Länsimaiseen kielitiedetraditioon kuuluvaan aktionsart -käsitteeseen liittyy olettamus, että 

aspektin muutos vaikuttaa myös verbin semanttiseen merkitykseen. Toisin sanoin aspekti 

tarkastelee verbiä kieliopillisesta ja aktionsart leksikaalisesta näkökulmasta (Dahl 1985: 27).  

Myös venäläisessä kielitieteessä puhutaan aktionsartista verbitoiminnan tyypit           

-kategorian yhteydessä. Tämän kategorian avulla osoitetaan, että eri suffikseilla ja 

prefikseillä voi ilmaista verbien eri toimintatyyppiä, esimerkiksi toiminnan aloittamista, 

toistuvuutta, pehmentävää vaikutusta jne. (Barskaja et al. 1982: 584.) 
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3 SUOMI TOISENA JA VIERAANA KIELENÄ -NÄKÖKULMA 

PERFEKTIN JA IMPERFEKTIN OPETTAMISEEN 

3.1 Katsaus oppikirjakäytäntöihin 

Olen ottanut tarkasteluun kolme aikuisille tarkoitettua suomen kielen oppikirjaa sekä Leila 

Whiten teoksen Suomen kielioppia ulkomaalaisille (2001). Kirjoista kävi ilmi, että suomi 

toisena ja vieraana kielenä -opetuksessa imperfektiä ja perfektiä opetetaan toisistaan 

erillään ja niiden käyttömahdollisuuksia rajataan ja konkretisoidaan melko tarkasti. 

Kristiina Kuparisen ja Terhi Tapanisen Hyvin menee! 2 Suomea aikuisille ja Marjukka 

Kenttälän Kieli käyttöön - suomen kielen aikuisoppikirja -teoksissa perfektin ja 

imperfektin opettamisen lähestymistapa on melko samanlainen: aluksi selitetään yksitellen 

imperfektin tai perfektin käyttö- ja muodostamissääntöjä. Sen jälkeen vertaillaan kahta 

muotoa keskenään käyttösääntöjen näkökulmasta. Samassa yhteydessä esitellään ajan 

adverbiaaleja, joiden kanssa on suositeltavampaa käyttää joko perfektiä tai imperfektiä. 

Tämä dualistinen näkökulma perfektin ja imperfektin opettamiseen voi helposti johtaa 

siihen, että opiskelijalle syntyy mielikuva, että muodot poissulkevat toisensa: siellä missä 

käytetään imperfektiä, ei voi käyttää perfektiä ja päinvastoin.  Hiukan vanhemmassa Anna-

Liisa Lepäsmaan ja Leena Silfverbergin Suomen kielen alkeisoppikirjassa perfektin 

esittely yhdistetään yllättäen pluskvamperfektiin. Kirjan rakennepainotteisuudesta voi 

päätellä, että tähän ratkaisuun johti perfektin ja pluskvamperfektin samankaltainen 

muodostaminen. Yksikään näistä kirjoista ei ota kantaa siihen, miksi joissakin tapauksissa 

perfektille ”kuuluvan” ajan adverbiaalin kanssa käytetäänkin imperfektiä. Oppikirjojen 

säännöt eivät esimerkiksi pysty lauseissa hän lähti jo ja hän on jo lähtenyt selventämään 

aikamuotojen käyttöä, koska niiden mukaan jo -sanan kanssa tulisi käyttää perfektiä 

(Kuparinen ym. 2009: 54; Kenttälä 2007: 199; Lepäsmaa ym.1999, 137).  

Imperfektin opetus näyttää melkein aina edeltävän perfektin opetusta. Imperfektiin 

tutustutaan jo alkeistason oppikirjoissa preesens-aikamuotoon perehtymisen jälkeen. 

Perfekti taas useimmiten kuuluu jatkokurssin sisältöihin. Jako luultavasti johtuu siitä, että 

imperfektin käyttöä on suhteellisen helppo omaksua, koska sen voi nähdä loogisena jatkona 

preesensissä opituille yksinkertaisille arkielämää koskeville tarinoille. Imperfekti 
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muodostetaan lisäämällä -i-vokaali preesensverbin vartaloon. Opiskelija, joka on oppinut 

puhumaan ja kirjoittamaan omasta päivästään preesens-muotoa käyttäen, voi seuraavaksi 

oppia kertomaan eilisestä päivästään, viime viikonlopustaan tai menneestä kesälomastaan 

yksinkertaisesti muokkaamalla kaikki preesensverbit imperfektimuotoon ja vaihtamalla 

tänään tilalle eilen. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta harjoittelutyypistä on Kenttälän 

oppikirjassa oleva harjoitus, jossa tehtävänä on muokata preesensissä oleva tarina 

imperfektimuotoon (Kenttälä 2007:185). Tehtävän helpottamiseksi tekijä on jopa 

korostanut verbeistä kaikki morfeemit, jotka tarvitsevat  muokkausta.  

Perfektin tapauksessa kyseessä ei ole narratiivinen muoto, jota käytetään tarinoissa 

tai menneiden tapahtumasarjojen kuvauksissa. Sen takia perfektin käytön opettelu vaatii 

ensinnäkin monipuolisempaa kielenkäyttöä ja myös syvällisempää ymmärrystä 

aikamuotojen välisistä käyttöeroista. Perfektin muodostaminenkin eroaa huomattavasti 

imperfektin muodostamisesta: se ei nimittäin onnistu samalla tavalla kuin imperfektin 

tapauksessa, eli preesensin vartaloa muokkaamalla.  

3.2 Imperfekti oppimateriaaleissa 

Kirjoissa käytetyt tehtävätyypit tukevat tekijöiden näkemystä imperfektin tehtävän 

painopisteistä. Imperfektin esittelyosiossa Kenttälä on käyttänyt muodostusharjoitusten 

lisäksi tekstejä ja tehtäviä, joiden tarkoituksena on lukea menneistä tapahtumista ja 

harjoitella niiden selostusta (Kenttälä 2007: 185, 189). Heikkilän ja Majakankaan kirjassa 

imperfektiä harjoitellaan kertomusten avulla (Heikkilä ym. 2008: 164 – 166, 169, 170). 

Tehtävissä harjoitellaan myös tyypillisimpien ajan adverbiaalien käyttöä. Lepäsmaa ja 

Silfverberg lähestyvät imperfektiä menneitä asioita käsittelevien dialogien, kertomusten ja 

historiallisten tapahtumien selostusten kautta (Lepäsmaa ym. 1999: 119, 121 – 122, 123).    

Tarkastettavissa suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjoissa imperfektin käytössä 

korostetaan tapahtuman lopullista päättymistä. Tapahtuman päättymisen hetkeä 

spesifioidaan konkreettisella aikamääritteellä. Imperfektistä erotetaan kaksi tyyppiä: 

narratiivinen ja sellainen, jota käytetään ajan adverbiaalin kanssa. Tutkimuksessani kutsun 

narratiivista imperfektiä kerronnalliseksi imperfektiksi ja tarkoitan sillä sellaista 

imperfektiä, jota käytetään esimerkiksi kertomuksissa silloin kun kuvataan menneitä, 
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lopullisesti päättyneitä tapahtumia. Narratiivisen imperfektin lisäksi S2-opetuksessa 

eritellään ajan adverbiaaleja, joiden kanssa imperfektiä tavallisesti käytetään. Kutsun 

tällaista imperfektityyppiä imperfektiksi ajan adverbiaalin kanssa. Imperfektin kanssa 

käytettäviksi ajan adverbiaaleiksi S2-traditiossa mainitaan esimerkiksi sanat hetki sitten, 

eilen, lapsena, kun olin koulussa, monta vuotta sitten, vuonna 1983, viime yönä (White 

2001: 182).  

3.3 Perfekti oppimateriaaleissa 

Perfektin käytön opettelulle annetaan oppikirjoissa paljon enemmän tilaa kuin imperfektille. 

Yleisempänä tehtävätyyppinä käytetään kertomuksia omasta opiskelu- tai työhistoriasta. 

Hyvin menee! 2 -kirjassa luetaan ansioluetteloita ja harjoitellaan niiden kirjoittamista. 

Teemana on työpaikan haku, työhaastattelu ja itsestä kertominen (Kuparinen ym. 2008: 46 

– 48, 56, 58 – 60, 62 – 65, 69 – 70).   Kenttälän Kieli käyttöön -kirja sivuaa samaa aihetta. 

Kirjassa annetaan esimerkkejä oman historian kertomisesta ja esitellään katkelma tunnetun 

henkilön elämänkerrasta (Kenttälä 2007: 197). Lepäsmaa ja Silfverberg lähestyvät perfektiä 

lyhyiden dialogien ja elämänkerran kautta (Lepäsmaa ym. 1999: 132 – 133). 

Elämänhistoriaa kuvaavien tekstien lisäksi kirjoissa on aika vähän esimerkkejä, joissa 

perfektiä käytettäisiin tavanomaisissa elämäntilanteissa. Opiskelijoille saattaa jäädä tästä 

käsitys, että perfektiä täytyy pääasiallisesti käyttää oman elämän kuvauksen yhteydessä.  

Perfektin käyttömahdollisuuksista korostetaan menneisyydessä alkaneen toiminnan 

relevanttiutta nykyhetkessä. Silloin myös viitataan perfektin epämääräisyyteen imperfektiin 

verrattuna. Toisin kuin imperfektissä, perfektissä tapahtuneiden asioiden tarkka tapahtuma-

aika ei ole tiedossa. Perfektistä on olemassa enemmän tyyppejä kuin imperfektistä. White 

erittelee viisi eri perfektityyppiä: 

1. perfekti joka viittaa menneisyydessä tapahtuneeseen asiaan ilman että sen 

tapahtuma-aika ilmoitetaan 

2. perfekti, joka viittaa menneeseen tapahtumaan, joka on ajankohtainen vielä 

puhehetkellä 

3. perfekti, joka ilmaisee tapahtumaa, joka voi tapahtua myöhemmin 
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4. perfekti, joka ilmaisee tapahtumaa, jota emme itse nähneet, mutta josta voimme 

päätellä, koska näemme jälkiä siitä 

5. perfekti futuurin merkityksessä (White 2001: 180 – 181.) 

Tutkimuksessani yhdistin viisi tyyppiä saman nimikkeen alle, koska mielestäni ne kaikki 

kuvaavat perfektin ominaisuutta viitata menneistä tapahtumista nykyhetkeen tai tulevaan. 

Tästä syystä käytän tästä perfektityypistä nimitystä viitteellinen perfekti.  

Imperfektin tapaan perfektiin liitetään tiettyjä ajan adverbiaaleja, joiden kanssa 

suositellaan perfektin käyttöä. Käytän tästä perfektityypistä nimeä perfekti ajan 

adverbiaalin kanssa. Näin Leila Whiten Suomen kielioppia ulkomaalaisille tarjoaa 

esimerkkejä näistä sanoista: joskus, silloin tällöin, toisinaan, usein, aina, koko ikäni, en 

vielä, en koskaan (White 2001: 182). 
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4 OPPIMISYMPÄRISTÖN ROOLI TOISEN JA VIERAAN KIELEN 

OPETUKSESSA 

4.1 Luokkaympäristö viestinnällisyyden ja toiminnallisuuden 

näkökulmasta  

Tässä luvussa esitän tähänastisen tutkimuksen tuottamia havaintoja oppimisympäristön 

vaikutuksesta vieraan kielen omaksumiseen. Pidän oppimisympäristön käsittelyä erittäin 

tärkeänä aiheeni kannalta, koska oppimisympäristöllä voi olla ratkaiseva rooli silloin kun 

opittavana asiana on äidinkielen järjestelmästä poikkeava muoto. Viestinnällisyyden 

painottamisesta vieraan kielen opetuksessa on alettu yleisesti puhua jo 1980-luvulla. 

Aikaisemmin vallalla ollut strukturalistinen näkemys kielestä sääntöjen järjestelmänä on 

vaihtunut ajatukseen kielestä kommunikatiivisena välineenä. Sen mukaan kielen 

opetuksessa täytyy keskittyä kommunikatiivisten taitojen kehittämiseen, jotka edesauttavat 

oppijaa selviytymään erityyppisistä viestinnällisistä tilanteista. Sen myötä opetustilanteen 

perinteinen malli on myös muuttunut. Oppijalle siirretään enemmän vastuuta omasta 

oppimisestaan ja häntä ei pidetä enää opetusprosessin vastaanottavana objektina vaan 

aktiivisena ja itsenäisenä opetustilanteen osapuolena. (Kaikkonen 1994: 23.)  

Lapsi oppii äidinkieltään nopeasti ja vaivattomasti. Luonnollinen sosiaalinen 

ympäristö, jossa lapsi on vuorovaikutuksessa muiden samaa kieltä puhuvien kanssa, luo 

parhaat edellytykset ensikielen täydelliselle omaksumiselle. Perinteisesti vieraan kielen 

opetus on noudattanut päinvastaista mallia korostamalla oppikirja- ja kielioppilähtöistä 

opetusta, jossa kommunikatiivisten taitojen harjoittamiselle ei ole ollut varattu 

merkittävästi aikaa.  Monesti on pohdittu, voidaanko vieraan kielen opetusta toteuttaa 

ottamalla malliksi ensikielen oppimisympäristö. (Kaikkonen 1994: 55.) Tämä viittaa siihen, 

että sopivin ympäristö vieraan kielen omaksumiselle olisi autenttinen ympäristö, jossa 

kohdekieltä puhutaan äidinkielenä. Kun kyseessä on vieraan kielen opetus, tätä mallia ei ole 

mahdollista toteuttaa, mutta sen on oltava tavoitteena ja pyrkimyksenä. Tämäntyyppisen 

opetuksen täytyy pyrkiä luomaan kontakteja alkuperäisiin kielenkäyttäjiin. 

Tutustumismatkat kohdemaahan ja kulttuuriopetus voivat herättää motivaatiota myös 
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itsenäiseen kielen opiskeluun. Opettajan täytyy päästä rakenneharjoituksien hallitsemasta 

opetusmallista autenttiseen kielenkäyttöön. (Kaikkonen 1994: 59.) 

Myös funktionaalisessa kielenoppimisessa huomioidaan ensisijaisesti oppijan 

kommunikatiivisia tarpeita. Opetus palvelee oppijan suullisten taitojen kehittymistä. 

Virheisiin ei kiinnitetä liikaa huomiota. Opetus on oppijalähtöistä. Siinä otetaan oppilaan 

henkilökohtaiset tarpeet huomioon ja oppijaa ajatellaan opetusprosessin aktiivisena 

osapuolena. Sääntöjen muodostuksen pohjana käytetään käyttöön perustuvia kokemuksia. 

Säännöistä otetaan huomioon vain käytön kannalta tarpeellisia rakenteita. (Aalto ym. 2009: 

407.) 

Kun opetus keskittyy liiaksi luokkaympäristöön, oppilaille muodostuu käsitys, että 

oppiminen on sidoksessa luokkaan. Funktionaalisuutta korostavassa opetuksessa opettaja 

kiinnittää enemmän huomiota oppimisympäristöön, pedagogisiin ratkaisuihin ja 

rakenteisiin. Niiden tehtävänä on tehdä ympäristöstä monipuolisempi, erilaisia 

oppimisvirikkeitä herättävä. Toimiva ja aktivoiva oppimisympäristö siirtää painopisteen 

opetuksen sisällöistä prosesseihin. ”Lineaarinen opetustapa” sisältää opettaja- ja 

oppikirjalähtöistä opetustyyliä. Kommunikatiivisten menetelmien pyrkimyksenä on päästä 

monikerroksiseen malliin, jossa oppija sitoutuu tavoitteisiin ja tukeutuu sisäiseen 

motivaatioon tehtävien suorittamisessa. Mallina voisi käyttää strategioita, joita pelaajat 

käyttävät tietokonepeleissä siirtyessä yhdeltä vaativuustasolta toiselle. Opettajan tehtäväksi 

muodostuu silloin oppijan uteliaisuuden ja mielenkiinnon herättäminen. Vakiintuneen 

tradition mukainen opetus seinien sisäpuolella ei tarjoa oppilaille riittävästi virikkeitä kielen 

itsenäiseen tutkimiseen ja sen ilmiöiden tulkitsemiseen. Van Lier kutsuu tällaisia virikkeitä 

affordansseiksi (engl. affordance) (van Lier 2000: 252 – 253). Oppijan täytyy ohjautua 

huomaamaan niitä ympärillään ( Aalto ym. 2009: 407). 

4.2 Ympäristö suomi vieraana kielenä -opetuksessa 

Suomi vieraana kielenä -opetus eroaa suomi toisena kielenä -opetuksesta siinä, että luvussa 

4.1 mainitussa tapauksessa opiskelijalla on rajoitetut mahdollisuudet käyttää 

opiskelemaansa kieltä opetuksen ulkopuolella. Opiskelijalla on silti hyvät mahdollisuudet 

oppia kaikki teoreettinen tieto, mutta sen soveltaminen käytäntöön voi muodostua 
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ongelmaksi, jos ympäristössä ei ole ketään, jonka kanssa kohdekielellä voi puhua. Tästä 

syystä suomi vieraana kielenä -opetus voi kohdistua suurimmaksi osin luokan seinien 

sisäpuolelle. Opettajan ja oppilaan roolien kannalta tällainen vaihtoehto asettaa oppilaan 

passiivisen vastaanottajan rooliin, jolloin opettajan hallussa on sekä opetuksen suunnitelma 

että menetelmiä sen toteuttamiseen. Tällainen vaihtoehto ei ota huomioon oppilaan 

lähtötasoa, oppimiskykyä eikä oppimistavoitteita. Koko opetusprosessi on silloin 

opettajalähtöistä ja noudattaa tiukasti opettajan opetukselle asettamia kriteerejä.  

Suomi vieraana kielenä -opetus voi tietysti noudattaa autenttisuusperiaatetta, mutta 

pelkkien kirjallisten autenttisten tehtävien työstäminen oppitunnilla ei kuitenkaan riitä, 

koska silloin ne ovat jälleen kerran valmiiksi opettajan muotoilemia ja palvelevat vain yhtä 

niille asetettua oppimistavoitetta (Aalto ym. 2009: 411). 

Vieraan kielen opetuksen tavoitteena on oltava oppijan saattaminen sellaiseen 

asemaan, jossa hän joutuu tarkkailemaan, analysoimaan, tulkitsemaan ja tekemään 

hypoteeseja vieraasta kielestä ja sen ilmiöistä. Tällä tavoin hänestä tulee oman 

oppimisprosessinsa aktiivinen rakentaja ja vaikuttaja. (Kaikkonen 1994: 118.) Tällainen 

aktiivisuus voi auttaa oppijaa havainnoimaan myös ilmiöitä, joille ei löydy suoraa selitystä 

oppikirjasta. Luokkaan keskittyneen opetuksen huonoihin puoliin kuuluu pyrkimys 

säännönmukaisuuteen ja loogisuuteen. Kun asiat seuraavat toisiaan oppikirjan mukaisessa 

järjestyksessä ja kaikki uusi tieto käytetään pohjana tulevalle tiedolle, kieli ikään kuin 

irtautuu kommunikatiivisuusfunktiostaan ja alkaa muistuttaa sääntöjen ja ohjeiden 

kokoelmaa. Oppilas, jolla ei ole mahdollisuutta havainnoida kielellisiä ilmiöitä suomen 

tunnin ulkopuolella, turvautuu kielitiedon tarjoamaan selitykseen. Kun jokin kielen 

käyttöaspekteista ei noudata loogisen selityksen periaatetta, se mahdollisesti jää 

opiskelijalta ymmärtämättä, koska sen viestinnällinen tarkoitus paljastuu vasta todellisissa 

kielenkäyttötilanteissa. 

Stephen Krashen erottaa kaksi vieraan kielen oppimisympäristön tyyppiä: 

muodollinen (engl. formal) (luokkaympäristö) ja epämuodollinen (engl. informal) (luokan 

ulkopuolella oleva, luonnollinen) (Krashen 1981:40). Tutkimuksessani pidän luonnollisena 

ympäristönä suomi toisena kielenä -ympäristöä, koska se tarjoaa opiskelijoille 

mahdollisuuden oppia ja käyttää kieltä sen aitoa ympäristöä hyväksi käyttäen. 
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Muodolliseksi ympäristöksi luonnehdin suomi vieraana kielenä -ympäristöä, koska se 

keskittyy luokkaan ja on opettajajohtoista.  

Kaikki aikuisille suunnattu muodollinen luokkaopetus sisältää Krashenin mukaan 

kaksi tekijää: sääntöjä (engl. linguistic rules), jotka käydään läpi yksi kerrallaan, ja 

palautteen (engl. feedback) (Krashen 1981:40). Palaute voi koskea virheiden korjaamista 

ja/tai niiden seurantaa. Asian tiimoilta suoritetut tutkimukset eivät anna yksiselitteistä tietoa, 

kummasta ympäristöstä oppija hyötyy enemmän. Yleisesti oletetaan kuitenkin, että 

epämuodollinen ympäristö on se, joka tarjoaa kaikki tarvittavat puitteet uuden kielen 

omaksumiselle. Dulay ym. (1982) esittävät teoksessaan lukuisia tutkimuksia, jotka 

todistivat, että kohdekielisessä maassa vaihtovuottaan viettäneet opiskelijat osoittivat 

parempaa osaamista kielessä kuin ne, jotka opiskelivat sitä ainoastaan luokassa opettajan 

johdolla (Dulay ym.1982:15).  

Krashenin mukaan epämuodollinen ympäristö ei kuitenkaan ole ainoa, jonka 

puitteissa opiskelija pystyy saavuttamaan vahvan kielikompetenssin.  Muodollinen 

ympäristö voi olla yhtä tehokas, jos työskentely on intensiivistä ja kohdistuu suoraan 

oppilaan tarpeisiin. Paras mahdollinen luokkaympäristö olisi sellainen, joka yhdistäisi 

luokkaympäristössä harjoitettavaa kielitiedon opettamista ja kielenkäytön harjoituksia, 

jotka vastaisivat kielenkäytön tilanteita luonnollisissa oloissa. Kielitiedon opetus 

kohdistuisi tietoiseen kielen omaksumiseen ja autenttisten tilanteiden ympärille rakennetut 

kommunikatiiviset harjoitukset edistäisivät tiedostamatta opiskelijan kielitaidon lisäämistä 

(Krashen 1981: 47).  

Tästä voi päätellä, että yliopisto-opiskelijoidenkaan tapauksessa ei voi sulkea pois 

mahdollisuutta, että perfektin käytön omaksuminen onnistuu, vaikka oppimislähteet 

rajoittuisivat luokkaan. Kommunikatiivis-funktionaalisilla menetelmillä ja autenttisuutta 

korostavan oppimisympäristön avulla opettaja voi tukea oppilaitaan erittäin hyvän 

kielitaitotason saavuttamisessa. Opintomatkat kohdemaahan ja henkilökohtaiset kontaktit 

syntyperäisiin kielenkäyttäjiin kuuluvat tyypillisesti vieraan kielen opiskelijoiden 

arkipäivään ja omasta puolestaan edistävät viestinnällisten ja pragmaattisten taitojen 

kehittymistä ja ovat myös korvaamattomia kulttuurituntemuksen lisääntymisen kannalta.   
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4.3 Ympäristö suomi toisena kielenä -opetuksessa 

Toisen kielen opetuksessa oppimisympäristöä on mahdollista hyödyntää paljon laajemmin 

luokkahuoneen ja oppikirjan tarjoamiin mahdollisuuksiin verrattuna.  Ulkopuolinen 

maailma on silloin paras mahdollinen ympäristö kielen omaksumiselle. Opetus on 

mielekkäämpää ja tavoitteellisempaa silloin, kun se vastaa oppijan viestinnällisiä tarpeita ja 

auttaa häntä jäsentämään tietoja ja asioita, joita hän havainnoi ja oppii todellisessa elämässä. 

Maahanmuuttajataustaisten yläkoululaisten kirjoitetun kielen tutkiminen on osoittanut, että 

vaikka rakennevirheiden määrässä heidän tekstinsä ovat kaukana syntyperäisten 

kielenkäyttäjien tekstien tasosta, objektimuodon ja idiomaattisten konstruktioiden käytössä 

he eivät juuri tee virheitä. Tämä on todiste siitä, että muodot, jotka vaativat kielitajua ja 

analogisten mallien käyttökykyä, eivät ole sidoksessa formalistisen opetuksen tarjoamaan 

malliin, vaan ne pystytään omaksumaan käyttämällä kieltä erilaisissa viestinnällisissä 

tilanteissa. (Aalto ym. 2009: 410.) 

Pelkästään se, että oppija asuu maassa, jossa kohdekieltä käytetään äidinkielenä, ei 

kuitenkaan takaa kielen nopeaa ja vaivatonta oppimista. Siihen voivat vaikuttaa sellaiset 

tekijät kuin syrjään vetäytyminen ja sosiaalisten kontaktien vähyys. Kun maahanmuuttajalla 

ei ole riittävästi kontakteja suomalaisiin, ei synny tilanteita, jossa kieltä voi harjoitella 

vuorovaikutustilanteissa. Nämä tekijät tietysti vaihtelevat maahanmuuttajan iästä ja 

elämäntilanteesta riippuen. Syrjään vetäytyminen koskee enimmäkseen aikuisia 

maahanmuuttajia. Lapsille ja nuorille tällaiset ongelmat eivät ole tyypillisiä, koska heille on 

ominaista luontainen pyrkimys samaistua samanikäisiin. (Storhammar 1996: 134.) Myös 

nuorten keskuudessa, johon minunkin tutkimani kohderyhmä kuuluu, voi kuitenkin olla 

poikkeuksia. Ne koskevat tilanteita, jolloin kontaktin luominen syntyperäisiin ikätovereihin 

syystä tai toisesta epäonnistuu ja maahanmuuttajataustainen nuori joutuu hakeutumaan 

yksinomaan omaa äidinkieltään puhuvien joukkoon. Tuolloin luontaiset viestintätilanteen 

syntyperäisten puhujien kanssa voivat jäädä hyvin vähäisiksi. Näissä tilanteissa suomi 

toisena kielenä -tunnit nousevat ratkaisevaan roolin, koska niiden avulla nuori saa 

ensimmäisen sysäyksen myös sosiaalisia kontakteja tukevan kielitaidon omaksumiselle.  

Suomi toisena kielenä -opetuksessa opettajalle on tarjolla laaja kirjo oppimistehtäviä, 

joissa luonnollista ympäristöä voisi hyödyntää. Opetuksen kannalta paras mahdollinen 
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oppimistilanne olisi sellainen, jossa opettaja ei enää ohjaisi oppimisprosessia ennalta 

määriteltyjen raamien sisällä, vaan myötäilisi sitä ja kannustaisi oppijoita lisäämään 

kielitaitoaan luokan ulkopuolisia virikkeitä käyttäen. Silloin opetuksen päätehtäväksi 

muodostuisi oppijan luokan ulkopuolella hankkimien kielellisten kokemusten avaaminen ja 

täydentäminen. Opetuksen lähtökohtana olisi silloin kielitiedon omaksumisen sijasta 

kommunikatiivisen kompetenssin hankkiminen aitoja viestintätilanteita hyväksi käyttäen. 

(Aalto ym. 2009: 411.) 

Luokkatilanteessa vuorovaikutukselliset tehtävät eivät välttämättä palvele niiden 

perimmäistä tarkoitusta, koska tällaisissa tehtävissä oppilas joutuu työstämään kieltä 

itsenäisesti opettajan asettaman viitekehyksen sisällä. Silloin tarkoituksena ei ole oppia 

vuorovaikutustilanteesta vaan sen avulla. Aidossa vuorovaikutustilanteessa oppija taas 

rakentaa siltaa oman ja toisen kognition välille, ja silloin perimmäisenä tarkoituksena ei ole 

tietyn muodon harjoittaminen vaan aidon ongelman ratkaisu, merkityksellisen 

lopputuloksen saavuttaminen. (Aalto ym. 2009: 410 – 411.) 

Perfektin ja imperfektin käytön oppimisen kannalta perfekti on sellainen muoto, 

jonka oppiminen vaatii tietynlaisen kielitajun kehittymistä, koska oppikirja ei tarjoa 

tyhjentävää ja yksiselitteistä vastausta, milloin perfektin käyttö on hyväksyttävämpää kuin 

imperfektin käyttö. Suomi toisena kielenä -opetuksessa opettajalla on mahdollisuus 

kohdistaa oppilaiden huomiota perfektin käyttöön ja pyytää heitä esimerkiksi 

havainnoimaan suomalaisten puheesta, millaisissa tilanteissa he käyttävät enemmän 

perfektiä ja millaisissa imperfektiä. Tilanteiden käsittely myöhemmin luokassa selventää 

oppilaille myös tilanteita, joissa molempien muotojen käyttö on täysin hyväksyttävää. 

Tällaisia tehtäviä varten opettaja voi käyttää hyväksi erilaisia tekstityyppejä, joiden 

yhteydessä molempia muotoja käytetään runsaasti. Seuraavassa luvussa esittelen, miten 

aikamuotojen käyttö vaihtelee eri tekstityypeissä. 
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5 TEKSTITYYPIT JA AIKAMUODOT TOISEN JA VIERAAN 

KIELEN KIRJOITTAMISESSA 

Kaikki tekstit voidaan jakaa viiteen tekstityyppiin: 

 

1. Kuvaileva (engl. description): kuvailee jonkun ilmiön tai tilan  

2. Kertova (engl. narration): selostaa tapahtumia, jotka seuraavat ajassa toisiaan 

3. Selittävä (engl. exposition): selittää ja analysoi ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita 

4. Argumentoiva (engl. argumentation): antaa oman arvion ilmiöstä, pohdiskelee ja 

kyseenalaistaa sitä  

5. Ohjaileva (engl. instruction): antaa toimintaohjeita (Werlich 1983:39 – 41).  

 

Hyland kutsuu kuvailevaa, kertovaa ja argumentoivaa tekstityyppiä makrogenreiksi (engl. 

macrogenre), joiden alle sijoittuu yksityiskohtaisempia alatyyppejä. Kolmen makrogenren 

näkökulmasta olen havainnollistanut tekstien jakoa makrogenrien alle seuraavan taulukon 

avulla: 

 

Taulukko 1. Tekstityyppien jakautuminen makrogenrien alle Hylandin mukaan (2004: 28 – 

32 ). 

 

Kertova genre Kuvaileva genre Argumentoiva genre 

selostus kuvaus selitys 

ohje raportti argumentti 

kertomus   
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Hyland (2004: 29) havainnollistaa, miten tekstityypit jakautuvat vaatimustasoltaan 

helpommasta vaikeampaan: 

 

  selostus →ohje→kertomus→kuvailu→raportti→selitys→argumentti 

 

Vaikeusaste riippuu niistä osaamisalueista, jotka oppijan kunkin tekstityypin kohdalla 

täytyy hallita. Janan loppupäähän sijoittuvat selitys ja argumentti vaativat oppijoilta 

huomattavasti enemmän ponnistusta ja taitoja kuin alkuun sijoittuva selostus. Selostusta 

voidaan luonnehtia peräkkäisten tapahtumien luetteloksi, kun taas selityksessä ja 

argumentissa oppija joutuu käyttämään abstrakteja käsitteitä ja viittaamaan asioihin, jotka 

ovat kaukana hänen henkilökohtaisesta kokemusmaailmastaan. (Hyland 2004:29 – 31.) 

Grönholm erittelee artikkelissaan kolme tekstityyppiä, joiden avulla voidaan arvioida 

suomi toisena ja vieraana kielenä -oppilaan kirjallisten taitojen kehittymistä. Nämä 

tekstityypit ovat samat kuin Hylandilla, eli kuvaileva, argumentoiva ja kertova. Kertovalla 

tekstityypillä on arviointitehtävässä heikoin asema, koska se ei paljasta, kuinka 

monipuolisesti ja pragmaattisesti korrektisti opiskelija pystyy hallussaan olevaa 

kielitaitoaan käyttämään. Argumentoivan tekstityypin avulla voidaan taas paljon 

tehokkaammin saada selville opiskelijan kielellisen kompetenssin tila ja kyky ilmaista 

itseään abstraktilla tasolla. Tämä johtuu siitä, että argumentoivassa tekstityypissä opiskelija 

joutuu käyttämän ensinnäkin monimutkaisempia morfologisia ja syntaktisia rakenteita ja 

myös pohtimaan asiaa pragmaattisesta näkökulmasta. Argumentoivan tekstityypin 

tunnusmerkkeinä ovat kieltomuotojen, imperatiivin ja konditionaalin käyttö. Lisäksi tekstit 

voivat heijastaa tunteita, mikä ilmenee käskyjen, toivotusten, pyyntöjen, mielihalujen ja 

lievennyksien käyttönä (Grönholm, 1993: 411).  

Myös Hyland (2004) luettelee morfologisia piirteitä, joiden avulla eri tekstien 

alatyypit voidaan erottaa toisistaan. Näin kuvauksessa olla-verbin ja omistusrakenteiden 

määrä on suuri. Aikamuotona käytetään preesensiä. Kuvaukselle on ominaista myös 

tietynlainen staattisuus, joka saavutetaan nominivaltaisuudella. Selostuksen aikamuotona 

on imperfekti, tyypillisenä piirteenä toimintaverbien runsas käyttö. Esseessä oppija joutuu 

käyttämään enemmän abstrakteja substantiiveja ja verbaalisubstantiiveja.  Esseelle on myös 
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tyypillistä sisältösanojen määrän nousu funktiosanoihin nähden ja  ellei, jos, koska -sanojen 

runsas käyttö  ja, sitten, kuten -ilmaisujen sijasta. ( Hyland 2004: 31 – 32.)  

Hyland luonnehtii kuvailevaa tekstityyppiä tyypiksi, jossa käytetään olla-verbiä ja 

omistusrakenteita ja sen aikamuotona on useimmiten preesens. Tämä mahdollistaa, että 

kertovalle tekstityypille ominaiset alatyypit voivat kuulua myös kuvailevalle tekstityypille. 

(Hyland 2004:31.) Tämän jaottelun perusteella voisin jakaa käytettävissäni olevat 

tekstityypit seuraavasti: 

 

Taulukko 2. Aineistossa olevien tekstityyppien jakautuminen makrogenrien alle. 

 

Kertova genre 

Kuvaileva genre 

Argumentoiva genre 

runo, kertomus, kirje, päiväkirja, kortti, kuvaus, referaatti viesti ystävälle, viesti 

opettajalle, arvostelu, 

mielipide, essee, sähköposti 

verkkokauppaan 

 

Olen yhdistänyt kertovan ja kuvailevan genret, koska niissä käytettävät morfologiset ja 

syntaktiset piirteet vastaavat hyvin toisiaan.  

 

Taulukkoon 3 on koottu aikamuotojen jakautuminen tekstityyppien alle Egon Werlichin 

(1983) mukaan.  
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Taulukko 3. Aikamuotojen jakautuminen tekstityyppien alle (Werlich 1983: 49 – 124). 

 

Kuvaileva Kertova Argumentoiva 

preesens  

imperfekti 

preesens 

imperfekti 

perfekti 

preesens 

 

 

 

Kuten taulukosta 3 näkee, preesensiä käytetään kaikissa kolmessa tekstityypissä. 

Imperfektiä käytetään kuvailevassa ja kertovassa tekstityypissä. Perfekti esiintyy ainoastaan 

kertovan tekstityypin kohdalla. Oman tutkimusaiheeni näkökulmasta voisi päätellä, että 

kohderyhmien teksteissä dominoivana aikamuotona esiintyy preesens, toiseksi eniten 

käytetään imperfektiä ja perfektin esiintymät saattavat jäädä hyvin vähäisiksi. 

Aikamuotojen käyttö ei myöskään välttämättä korreloi oppilaan edistymistason kanssa, 

koska vaativimpienkin tekstityyppien aikamuotona hyväksytään preesens. Perfektin 

virheellinen käyttö siinä, missä sen ei kuuluisi olla, voi kuitenkin olla osoituksena siitä, että 

opiskelija ei ole vielä omaksunut perfektin ja imperfektin käyttöeroja, eikä tunne 

kohdekielen aikamuotojen käyttösääntöjä tekstien kirjoittamisen kohdalla. Perfektin 

virheellinen käyttö voi myös kertoa negatiivisen transferin vaikutuksesta.  
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6 ÄIDINKIELEN VAIKUTUS VIERAAN KIELEN OPPIMISESSA 

6.1 Kontrastiivinen analyysi  

Kielet eroavat tavoiltaan käsittää todellisuutta. Nämä erot vaikuttavat siihen, miten oppijat 

suoriutuvat tehtävistä oppimallaan vieraalla kielellä ja siihen, miten oppijan 

käsitysmaailmaa muuttuu toisen kielen oppimisen myötä. (Jarvis ym. 2008: xii.) Kielten 

välinen vuorovaikutus (engl. crosslinguistic influence) on monimutkainen kognitiivinen 

ilmiö, joka on yhteydessä käyttäjän havainto- ja käsitteellistämiskykyyn, mentaaliseen 

assosiaatiokykyyn ja henkilökohtaisiin valintoihin (Jarvis ym. 2008: 13). Kielitieteessä 

suhtautuminen kielten väliseen vuorovaikutukseen on ollut hyvin kirjaavaa. Vuosikausien 

ajan äidinkielen vaikutusta vieraan kielen oppimiseen on tutkittu virheiden näkökulmasta. 

Kielten erilaisuutta pidettiin virheiden aiheuttajana ja häiriötekijänä uuden kielen 

omaksumisprosessissa. On muun muassa ajateltu, että oppija paikkaa tietojensa puutteita 

äidinkielensä muodoilla, koska ei halua panostaa oikean muodon oppimiseen (Jarvis ym. 

2008:9). Jarvisin ym. mukaan nykytutkimusten valossa kyseisille väitteille ei ole perusteita. 

Erot lähtökielen ja kohdekielen välillä eivät johda oppimisvaikeuksiin ja virheisiin, vaan 

päinvastoin tukevat oppimista. Vastoin aikaisempaa ajattelua, helposti näkyvät kielten 

väliset erot helpottavat oppimista, kun taas muodot, jotka ovat samanlaisia molemmissa 

kielissä johtavat virheisiin. Kielten välinen vuorovaikutus voidaan nähdä tietynlaisena 

strategiana, jonka avulla oppija käyttää yhden kielen tietoja muodostaakseen hypoteeseja 

toisen kielen muodoista, rakenteista, toiminnoista ja säännöistä. Äidinkielen vaikutus ei 

sananmukaisesti johda virheisiin, vaan kohdekielen rakenteiden ali- tai ylituottamiseen. 

(Jarvis  2008: 11.)  

Kontrastiivinen analyysi tutkimussuuntana pyrki ennustamaan ja selittämään vieraan 

kielen omaksumista helpottavia tai vaikeuttavia tekijöitä. Kontrastiivisen analyysin 

kukoistuskautena pidetään 1960-lukua, jolloin Yhdysvalloissa koetettiin hyödyntää 

äidinkielen ja kohdekielen systeemien vertailua kielikoulutuksen edistämiseksi.  

Kontrastiivisen analyysin perimmäisenä tarkoituksena oli paljastaa, miten kieltenväliset 

erot vaikuttavat vieraan kielen oppimisongelmiin. Vertailemalla kielellisiä systeemejä on 

pyritty ennustamaan, mitkä opittavan kielen alueet saattavat tuottaa opiskelijalle vaikeuksia 
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ja mitkä ovat helppoja omaksumisen kannalta. Kontrastiivinen analyysi koki rajun suosion 

laskun 1970-luvulla, jolloin konstruktivistinen oppimisnäkemys oli syrjäyttämässä 

behavioristisen. Kontrastiivinen analyysi väitti behavioristisen oppimisnäkemyksen tavoin, 

että kaikki oppijan virheet ja oppimisongelmat johtuvat hänen äidinkielestään. Virheiden 

luonnehdittiin johtuvan oppijan yrityksestä siirtää äidinkielestään tuttuja muotoja suoraan 

kohdekieleen. Virheen uskottiin tapahtuvan silloin kun siirrettävä muoto ei vastannut 

kohdekielessä olevaa muotoa. (Ellis 1994: 47 - 48.)  

Kontrastiivisen analyysin epäsuosion syyksi koitui toteaminen, että kaikkia 

opiskelijoiden virheitä ei voida selittää äidinkielen vaikutuksesta johtuviksi. Tätä väitettä 

on vahvistettu lukuisilla tutkimuksilla. Analyysin toiseksi heikkoudeksi paljastui 

mahdottomuus riittävän tarkasti ennustaa, mitkä virheet saattavat johtua äidinkielestä ja 

mitkä jostakin muusta syystä. (Ellis 1994: 307 – 308.)  

Kontrastiivinen analyysi tutki pelkästään oppijan äidinkielen ja kohdekielen eroja ja 

yhtäläisyyksiä ottamatta huomioon oppijaa luovana oppimisprosessin osanottajana. 

Myöhemmin kontrastiivinen analyysi sai uuden mahdollisuuden, mutta modernissa 

kielitieteessä sitä hyödynnetään eri kielten systeemien mm. pragmaattisten, 

performatiivisten ja kognitiivisten näkökulmien vertailussa (Sajavaara 1999:106 – 109). 

6.2 Virheanalyysi tutkimusvälineenä 

Kontrastiivisen analyysin menetettyä suosiotaan tilalle tuli 1970-luvulla uusi analyysi, joka 

oli ottanut tarkastelun kohteeksi opiskelijoiden äidinkielen negatiivisesta vaikutuksesta 

johtuvat virheet (Sajavaara 1999: 116).  

Jos kontrastiivinen analyysi tutki äidinkielen ja kohdekielen eroja ja 

samankaltaisuuksia, virheanalyysi tutki välikielen ja kohdekielen keskinäistä suhdetta. 

Selinkerin välikieli -käsitteellä (engl. interlanguage) ymmärretään tietynlaista kielen 

dialektia, jolla oppija tulee toimeen ennen kuin kohdekieli on täydellisesti opittu. Välikieltä 

voidaan ajatella systemaattisena kokonaisuutena, koska se sisältää sääntöjä ja hypoteeseja, 

jotka oppija on muodostanut itselleen uuden kielen järjestelmästä. Sen takia välikieltä ei 

tulisi käsitellä ainoastaan suhteessa kohde- tai äidinkieleen, vaan omana merkityksellisenä 

järjestelmänä. (Ellis 1994, 352.) Kuvailemalla kohdekieltä ja vertailemalla sitä välikieleen, 
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virheanalyysi yritti selittää opiskelijoiden virheitä ilman puuttumista äidinkielen systeemiin. 

Kohta kuitenkin selvisi, että virheanalyysillä ei ole pohjaa, jos sitä tutkitaan ilman yhteyttä 

äidinkieleen. (James 1998: 5.) 

Virheanalyysin vaiheita ja virheiden kuvausta on esitelty monessa eri teoksessa. 

Tässä tutkimuksessa käytän Carl Jamesin (1998) ja Terence Odlinin (1989) töissä 

kuvailtuja virheanalyysin vaiheita ja virhetyyppejä. 

James erottaa virheanalyysissä viisi vaihetta. Ensimmäisen vaiheen tehtävänä on 

tunnistaa virhe. Virheet voi luokitella seuraaviin kategorioihin:  

a) kieliopillinen oikeellisuus (engl. grammaticality): käsittää kontekstista 

riippumattomia virheitä muodoissa, joita ei ole mahdollista käyttää sellaisenaan 

missään olosuhteissa 

b) hyväksyttävyys (engl. acceptability): muoto on kontekstisidottu, kieliopillisesti 

oikea, mutta ei ole hyväksyttävä juuri tässä kontekstissa 

c) oikea käyttö (engl. correctness): käsittää tapauksia, jolloin oppija osaa oikean 

muodon, mutta joissakin tilanteissa valitsee sen tilalle väärän 

d) outo tai epäonnistunut käyttö (engl. strangeness and infelicity): käsittää ilmaisuja, 

jotka luokitellaan oudoksi kielenkäytöksi syntyperäisten puheessa, mutta virheiksi 

ei-syntyperäisten käytössä  

Tämän lisäksi James erottaa virheet lipsahduksista. Hänen mukaan virhe (engl. error) on 

osoitus siitä, että oppija ei ole omaksunut tietoa, lipsahdus (engl. mistake) on yksittäinen 

kyseisen muodon virheellinen käyttö. Erottelukriteerinä James pitää tahattomuutta. 

Ainoastaan lipsahdusta voi kuvailla tahattomuudeksi; virheen tapauksessa kyse on 

tietämättömyydestä. (James 1998: 64 – 78.)  

Seuraava vaihe on virheen kuvaus. Koska virheen tunnistaminen ei ole aina 

ongelmatonta, on ratkaisevan tärkeä määrittää, mihin oppilaan muotoa verrataan. Jamesin 

mukaan paras vaihtoehto olisi verrata oppijan kieltä ideaalikieleen (ransk. étalon), joka on 

tietynlainen kohdekielen neutraalimuoto. Tällaista kieltä kuvaillaan esimerkiksi kieliopin 

oppaissa. On olemassa erilaisia kuvaussysteemejä, jotka luokittelevat virheitä tiettyjen 

ominaisuuksien mukaan. Näin Jamesin mainitsemassa Alexanderin virhepankissa virheet 

kuvaillaan esimerkiksi aiheen, toiminnan tai kieliopillisen ominaisuuden mukaisesti. 

(James 1998: 95 – 99.) 
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Kolmas vaihe on virheen luokittelu. Jamesin mukaan virheiden luokittelussa voidaan 

käyttää kolmea periaatetta: modaliteetti (engl. modality), keino (engl. medium) ja taso 

(engl. level). Modaliteetti kuvaa, oliko oppija virheellistä tuotosta tehdessään 

oppimisprosessin prosessoijana vai tuottajana, keino käsittelee virheellistä tuotosta 

puhuttuna tai kirjoitettuna, ja taso määrittelee, millä kielen tasolla virhe on tehty. Kielen 

tasoista James mainitsee kolme: sisältö, teksti ja diskurssi (James 1998: 129). Käsillä 

olevan aineiston kannalta minua kiinnostavat virheet sijaitsevat tekstin tasolla. Tekstin 

tasolla James jakaa virheet leksikkovirheiksi, semanttisiksi virheiksi ja kielioppivirheiksi  

(James 1998: 144 – 154). Aikamuodot kuuluvat morfologian ja syntaksin alueelle, joten 

siinä tuotetut virheet voidaan luokitella kielioppivirheiksi. 

Seuraava virheanalyysin vaihe käsittelee virheiden selittämistä. Virheiden syihin liittyviä 

kategorioita on Jamesin (1998:179) mukaan neljä: 

1. Interlingvaaliset, eli transferin aiheuttamat virheet 

2. Intralingvaaliset virheet 

3. Tuottamisstrategioista johtuvat virheet 

4. Opetuksen aiheuttamat virheet  

Interlingvaalisten virheiden (engl. interlingual errors) kohdalla puhutaan transferista. 

Transfer -ilmiöllä ymmärretään aiemmin omaksuttujen kielten vaikutusta kohdekieleen 

(Odlin 1989: 27). Odlinin (1989) mukaan transferin vaikutusta voi luokitella sen mukaan, 

kuinka paljon kohdekielessä ja äidinkielessä on eroja tai yhtäläisyyksiä: 

1. Positiivinen transfer kuvaa ilmiötä, jossa kohdekielen ja äidinkielen systeemien 

samanlaisuus helpottaa kohdekielen vastaavien alueiden omaksumista (Odlin 1989: 36). 

2. Negatiivinen transfer käsittelee kohdekielen ja äidinkielen systeemien eroja ja niistä 

johtuvia virheitä. Negatiivisen transferin vaikutusta oppijan tuotokseen voidaan kuvailla 

seuraavien virheiden avulla: 

3. Alikäyttöön (engl. underproduction) liittyvät virheet johtuvat oppijan pyrkimyksestä 

välttää kohdekielen muotoja, jotka eroavat hyvin paljon hänen äidinkielensä muodoista. 

4. Ylikäyttöön (engl. overproduction) liittyvät virheet ovat seurausta alituottamisesta. 

Yrittäessään välttää äidinkielestään poikkeavia muotoja opiskelija korvaa niitä joko 
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kohdekielen muilla vastaavilla muodoilla tai lainaa korvaavat muodot omasta 

äidinkielestään. 

5. Tuottamisvirheet (engl. production errors) voidaan jakaa korvikkeista (engl. 

substitutions), käännöslainoista (ransk. calques) ja struktuurin vaihtelusta (engl. 

alterations of structures) johtuviin virheisiin. Korvikkeet, joita James kutsuu 

valeystäviksi (engl. false friends) (James 1998:15) ovat virheitä, jotka johtuvat 

äidinkielen muotojen käytöstä kohdekielessä. Käännöslainoissa kysymys on sanan tai 

fraasin suorasta kääntämisestä äidinkielestä kohdekielelle. Struktuurin vaihtelusta 

johtuvat virheet taas käsittelevät esimerkiksi liiallista korjaamista (engl. 

hypercorrection), jolloin oppija ikään kuin ylireagoi äidinkielestään johtuvaan 

vaikutukseen, ja yrittäessä korjata tiettyä virheellistä muotoa päättyy korjaamaan niitä 

vääristä rakenteista.  

6. Väärintulkitseminen (engl. misinterpretation) käsittelee virheitä, jotka johtuvat 

äidinkielen systeemin vaikutuksesta kohdekielellä ilmaistun viestin ymmärtämiseen. 

Tekijät, jotka vaikuttavat virheelliseen tulkitsemiseen, voivat liittyä fonologisiin tai 

sanajärjestykseen liittyviin eroihin. (Odlin 1989: 36 – 38.)  

Intralingvaaliset virheet ( engl. intralingual errors) liittyvät oppijan pyrkimykseen selvitä 

tietystä ongelmakohdasta kohdekielessä omia oppimis- tai kommunikaatiostrategioitaan 

käyttäen. Jamesin mukaan niiden käyttö voi johtaa virheisiin (James 1998:185). 

Oppimisstrategioista johtuvista virheistä (engl. learning strategy based errors) 

James mainitsee väärän analogian (engl. false analogy), joka käsittelee virheitä, jotka 

oppija tekee silloin kun hän yhdistää tietyn kieliopillisen piirteen muotoihin, joihin tämä 

piirre ei kuulu. Puutteellinen analyysi (engl. misanalysis) johtaa virheisiin, joita oppija 

tekee silloin kun hän muodostaa vääriä hypoteeseja siitä, miten kohdekielen rakenteet 

toimivat.  Säännön puutteellisesta soveltamisesta (engl. incomplete rule application) on 

kysymys silloin kun oppija tekee säännön yksinkertaistamisesta johtuvia virheitä. 

Redundanssin hyödyntäminen (engl. exploiting redundancy) ilmenee silloin kun oppija 

sortuu liikasanaisuuteen tuotosta työstäessään. Käytön rajoituksien noudattamatta 

jättäminen (engl. overlooking co occurrence restrictions) käsittää virheitä, joita oppija 

tekee silloin kun hän käyttää sanoja tai muotoja ottamatta huomioon niitä koskevia 

käyttöympäristön rajoituksia. (James 1989: 185 – 186. ) 
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Kommunikaatiostrategioista johtuvista virheistä (engl. communication strategy       

based errors) James mainitsee likiarvon (engl. approximation), jolla ymmärretään oppijan 

pyrkimystä korvata oppimatta jäänyttä sanaa toisella, lähellä kyseistä merkitystä olevalla 

sanalla. Kielen vaihtaminen sanastosta puuttuvan sanan kohdalla (engl. language switch) 

tai suora käännöslaina (ransk. calque) ovat kommunikaatiostrategian tyyppejä, mutta 

kuuluvat intralingvaalisten virheiden joukkoon. (James 1998:187 – 188.) 

Opetuksen aiheuttamat virheet (engl. enduced errors) voivat johtua opettajan 

laatimasta materiaalista, hänen tavastaan opettaa, ohjata, antaa selityksiä. James esittää 

esimerkin sellaisesta tilanteesta, jossa opettaja korostaa jotakin muotoa liikaa ja tämä ohjaa 

oppilaita yliyleistämiseen (engl. overgeneralization), eli muodon käyttöön muissakin kuin 

siihen tarkoitetuissa merkityksissä. (James 1998: 189.) 

Analyysin viimeinen vaihe on virheen merkityksen arviointi. Siina James käyttää 

sellaisia arviointikriteereitä kuten kielellinen tekijä (engl. linguistic criteria), jolla 

arvioidaan virhettä kieliopillisen yhdenmukaisuuden (engl. conformity) noudattamisen 

kannalta, frekvenssi (engl. frequency), jolla mitataan virheiden määrä, ymmärrettävyys 

(engl. comprehensibility) liittyy viestin tuottamisen ja vastaanottamisen onnistumiseen, 

havaittavuus (engl. noticeability) tarkoittaa virheen erottuvuutta ja sitä, kuinka helppoa 

syntyperäisen puhujan on huomata virhe oppijan puheesta tai kirjoituksesta ja  

ärsyttävyystekijä (engl. the irritation factor) taas liittyy oppijan ääntämiseen ja kuulijan 

reagoimiseen siihen. (James 1998: 206 – 221.) 
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7 TUTKIMUKSEN AINEISTO  

7.1 Suomi vieraana kielenä -aineisto 

Ensimmäistä kahdesta tutkimastani oppimisympäristöstä edustaa tekstikorpus, joka on 

peräisin Oulun yliopiston Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista 

ominaisuuksista -hankkeen aineistosta. Se koostuu ulkomaalaisten suomi vieraana kielenä -

oppijoiden kirjoittamista teksteistä. Olen valikoinut aineistosta vain venäjänkielisten 

opiskelijoiden tekstejä. Kyseessä ovat venäläisten yliopistojen opiskelijat, joiden pää- tai 

sivuaine on suomen kieli. Heidän tapauksessaan suomen kieltä opiskellaan pääasiassa 

luokassa opettajan johdolla ja opetus on luonteeltaan teoriapainotteista. Jatkossa analysoin 

aineistoa suomi vieraana kielenä -oppijat -nimikkeellä. Koehenkilöt on jaettu taitotason 

mukaisesti kolmelle tasolle: alkeistaso, keskitaso ja edistynyt taso. Tasot vastaavat 

annettujen oppituntien määrää: alle 200 oppituntia vastaa alkeistasoa, 200 – 400 oppituntia 

keskitasoa ja edistynyt taso vastaa yli 400 oppitunnin kokonaisuutta. Suomi vieraana 

kielenä -oppijoiden teksteissä on yhteensä 84 938 sanaa. 

Aineisto muodostuu erityyppisistä teksteistä. Tekstit painottuvat keski- ja 

edistyneelle tasoille. Alkeistason tekstejä on suhteellisen vähän. Keskitasolla erottuu 

kuvaustekstien suuri määrä muihin tekstityyppeihin verrattuna. Edistynyt taso on 

tekstimäärältään ja tyypeiltään runsaslukuisin ja kirjavin. Referaattien määrä edistyneellä 

tasolla on poikkeuksellisen suuri. Tekstien määrästä, tyypeistä ja niiden suhteesta tasoihin 

olisi voinut sanoa enemmän, jos aineistokeruun periaatteena olisi ollut kaikkien 

tekstityyppien kirjoittaminen kaikilla tasoilla. Seuraavassa taulukossa esitän tekstien 

määrän ja tyyppien jakautumista taitotason mukaan. 
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Taulukko 4. Suomi vieraana kielenä -oppijoiden tekstien tyypit ja määrät.  

   

Taso/tehtävä Arvostelu Runo Mielipide Kuvaus Kertomus Kirje Päiväkirja Essee Kortti Referaatti Yht. 

Alkeistaso   2 1 5  2     

Keskitaso 7 3 5 29 2 3 6  1   

Edistynyt 
taso 

42  30 12 4 2  39  115  

           310 

Lähde: Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI), 2007, 2008, 2009. 

7.2 Suomi toisena kielenä -aineisto 

Toisena lähteenä olen hyödyntänyt CEFLING-hanketta, jonka puitteessa tutkitaan toisen ja 

vieraan kielen oppijan kielitaidon kehittymistä tasolta toiselle. Kirjoitukset on arvioitu 

Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen 

mukaan asteikolle A1 – C2. Suomen kieltä koskevassa osuudessa Celfing-hankkeen 

puitteissa on kerätty kirjallista aineistoa aikuisilta ja nuorilta. Aineisto koostuu 669 

tekstistä. Tekstit ovat suomi toisena kielenä -oppijoiden kirjoittamia. Aikuisten tekstit ovat 

peräisin yleisten kielitutkintojen yhteydessä kirjoitetuista teksteistä. Nuorten tekstit ovat 

erityisesti projektia varten kerättyä aineistoa. Nuorten ryhmää edustavat suomalaisissa 

kouluissa opiskelevat iältään 12 – 16 -vuotiaat maahanmuuttajataustaiset oppilaat. 

Tehtävänä sekä aikuisilla että nuorilla on ollut kolmen tekstin kirjoittaminen. 

Tekstityyppeinä ovat virallinen viesti, epävirallinen viesti ja argumentoiva teksti. Lisäksi 

nuoria pyydettiin kirjoittamaan kertomus. Testattavat edustavat yhteensä 20 äidinkieltä. 

(Martin ym. 2010: 57, 62.) Omaa tutkimustani varten olen valikoinut aineistosta vain 

venäjänkielisten nuorten tekstejä. Suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä on 8 704 

sanaa. Annoin aineistolle nimikkeen suomi toisena kielenä -oppijat. Aineisto painottuu     

A2- ja B1-tasoille. A1- ja B2-tason tekstejä on melko vähän. A2-taso on tekstimäärältään 
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runsaslukuisin. A2-tasolla mielipidetekstien määrä on suhteellisien suuri muihin 

tekstityyppeihin verrattuna. B1-tasolla tekstien määrä on jakautunut tasaisesti, kertomuksia 

on tällä tasolla hiukan enemmän kuin muita. 

Taulukko 5. Suomi toisena kielenä -oppijoiden tekstien tyypit ja määrät. 

 

Taso/tehtävä Viesti ystävälle Viesti opettajalle Sähköposti 

verkkokauppaan 

Mielipide Kertomus Yht. 

A1 4  5 5 2  

A2 13 8 24 30 19  

B1 12 6 12 10 17  

B2  2 1  3  

      173 

Lähde: CEFLING - Linguistic Basis of the Common European Framework for L2 English 

and L2 Finnish. 

 

Tämän aineiston avulla tutkin, miten perfektin ja imperfektin omaksuminen tapahtuu 

ympäristössä, jossa oppijoilla on mahdollisuus käyttää oppimaansa kieltä jokapäiväisessä 

elämässään suomen kielen opetuksen ulkopuolella. 

Aineistot eroavat laajuudeltaan sen takia, että opiskelijoiden tapauksessa kyseessä on 

ollut myös arvosanan suorittaminen, joten sama henkilö on voinut kirjoittaa monta eri tekstiä 

ja osa teksteistä on ollut melko pitkiä. Koululaisten tapauksessa kyse on ollut korpusta 

varten järjestetystä aineistokeruutilaisuudesta ja tekstin pituudella ei ole ollut niin suurta 

merkitystä. 
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8 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT 

8.1 Perfektin ja imperfektin esiintyvyyden laskeminen 

 

Pyrkimyksenäni on selvittää perfektin ja imperfektin esiintyvyyttä koehenkilöiden 

teksteissä. Olen jaotellut kaikki perfekti- ja imperfektiesiintymät suomi toisena kielenä         

-opetuksessa usein sovellettavan menettelyn mukaisesti. En löytänyt mitään syytä 

passiivisen ja aktiivisen perfektin ja imperfektin erittelylle omiksi muuttujiksi. Passiivisten 

muotojen käyttösäännöt vastaavat perfektin ja imperfektin käyttöä aktiivissa. Näin ollen 

imperfektistä on olemassa kaksi tyyppiä: kerronnallinen imperfekti ja imperfekti, jota 

käytetään ajan adverbiaalin kanssa. Vastaavasti perfekti voidaan jakaa viitteelliseen 

perfektiin ja perfektiin ajan adverbiaalin kanssa. Lasken kielteiset perfekti- ja 

imperfektimuodot erillisiksi muuttujiksi, koska perfektin kanssa käytettävistä ajan 

adverbiaaleista osaa käytetään vain kielteisissä lauseissa. Selvitän tätä jaottelua tarkemmin 

luvuissa 3.2 ja 3.3. Laskettuani perfektin ja imperfektin esiintymät 1000 sanaa kohti pystyn 

selvittämään, kummassa koehenkilöryhmässä näitä aikamuotoja käytetään enemmän.  

Tarkemmin imperfektin ja perfektin esiintymiin tasojen ja tehtävien mukaan voi 

tutustua tutkimuksen liitteessä 2. 

8.2 Virheanalyysin soveltaminen 

 

Tutkimuksessani en ota huomioon rakenteellisia virheitä vaan keskityn perfektin ja 

imperfektin käyttövirheisiin. En myöskään puutu sellaisiin virheisiin, joissa käytetään 

esimerkiksi preesensiä tai pluskvamperfektiä perfektin tai imperfektin sijaan. Huomioin 

vain sellaisia tapauksia, joissa perfektiä tai imperfektiä on käytetty virheellisesti.  

Virheanalyysin lähtökohtana on kohdekielen normi, johon tarkastelun kohteena 

olevia muotoja voi verrata (Ellis 1994: 51). Käytän sellaisena normina Isossa suomen 

kieliopissa esitettyjä perfektin ja imperfektin käyttösääntöjä.  

Virheanalyysissä käytän Carl Jamesin (1998) kehittelemää viiden vaiheen 

järjestelmää. Virheen tunnistamisen yhteydessä tutkijan täytyy erottaa virheet 

lipsahduksista (James 1998, 78). Käytettävissäni oleva aineisto ei kuitenkaan mahdollista 
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tämän erottelun tekemistä. Lasken virheiksi kaikki Ison suomen kieliopin normista 

poikkeavat muodot. Virheen kuvaamisen avulla esitän, millä tavalla koehenkilön käyttämä 

muoto poikkeaa normista. Virheluokitteluni periaatteena ovat perfektin tai imperfektin 

käyttövirheet.  Luokittelen virheet sen mukaan, minkä aikamuodon sijasta perfektiä ja 

imperfektiä teksteissä on käytetty virheellisesti. Perfektin ja imperfektin käyttövirheiden 

lisäksi Muut virheet -osiossa kuvailen poikkeuksia, jotka liittyvät preesensin ja imperfektin 

vaihtelevaan käyttöön kertomuksissa. Pidän näitä tapauksia mielenkiintoisina, koska ne 

mahdollisesti paljastavat, kuinka oppijoiden äidinkieli vaikuttaa aikamuotojen käyttöön 

suomen kielessä.  

Virheen selittäminen on analyysin haastavin kohta, koska virheellisen muodon 

valintaan voivat vaikuttaa monenlaiset tekijät. Yksittäisten virheiden selittämisen sijaan 

pohdin yleisesti, mistä oppijan virheet voivat johtua. Viimeisessä analyysin kohdassa 

pohdin, kuinka merkittävästi perfekti ja imperfektivirheet vaikuttavat viestin 

ymmärrettävyyteen. 

Tutkimusmenetelmäni keskittyvät perfekti- ja imperfektiesiintymien laskemiseen, 

niissä esiintyvien käyttövirheiden laskemiseen ja virheanalyysiin. Perfekti- ja 

imperfektiesiintymien määrä auttaa hahmottamaan, kummassa koehenkilöryhmässä 

aikamuotojen käyttö on yleisempää ja luontevampaa. Virheiden laskeminen selvittää, 

minkä aikamuotojen hallinta aiheuttaa koehenkilöille eniten vaikeuksia, eli kummassa 

ryhmässä aikamuotojen käytön tarkkuus on heikompaa. Virheanalyysi taas auttaa 

kartoittamaan, minkä tyyppisiä virheitä oppijat tekevät. Useasti toistuvien virheiden laatu 

antaa vinkkejä siitä, mihin suuntaan opetusta kannattaa viedä, jotta näiden virheiden määrä 

laskisi. Virheanalyysi antaa myös käsityksen, mitä merkityksiä oppijat perfektille ja 

imperfektille antavat, eli kuinka tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti he näitä 

aikamuotoja käyttävät. Aikamuotojen käytön monipuolisuus liittyy suoraan 

kompleksisuuden lisääntymiseen. 

Tutkimuksessani käytän määrällisiä ja ladullisia menetelmiä. Tutkimustehtävien 

kannalta ne jakautuvat niin, että perfektin ja imperfektin esiintymiä selvitän laskelmien 

avulla ja virhetyyppejä ja oppimisympäristön vaikutusta lähestyn laadullisen analyysin 

näkökulmasta. Tutkimukseni laadullinen osuus pohjautuu paljolti virheanalyysiin. Alan 

tutkimuksessa virheanalyysiä menetelmänä on kritisoitu kapea-alaisuudesta, ja sen tapaa 
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selittää oppilaan tekemien virheiden syitä on syytetty metodologisesti epäpäteväksi  

(Sajavaara 1999: 117, Ellis 1994: 69). Käsillä olevassa työssä valikoin virheanalyysistä 

vain ne vaiheet, jotka mielestäni auttavat kartoittamaan oppilaiden tekemien virheiden 

tyyppejä. Virheiden luokittelun ja analysoinnin avulla voidaan paremmin ymmärtää, mitä 

eroja ja yhtäläisyyksiä kahden kohderyhmän virheissä on ja mitä virheiden luonne kertoo 

oppilaiden tavoista omaksua uutta kieltä.  

8.3 Virheiden analysointi 

Tässä kappaleessa käyn virheanalyysin vaiheet läpi ja keskityn perusteellisesti vain 

virheiden luokitteluun ja kuvaukseen. Virheiden selittämisen jätän analyysistä pois, koska 

en koe omaavani riittävästi tietoja tehdäkseni päätelmiä virheiden syistä, eikä se aina ole 

edes mahdollista. 

8.3.1 Virheen tunnistaminen 

Analyysissani on mukana vain perfektin ja imperfektin käyttöön liittyviä virheitä. Olen 

laskenut virheiksi ainoastaan sellaiset tapaukset, joissa joko perfektiä on käytetty 

virheellisesti imperfektin, preesensin tai pluskvamperfektin tilalla tai imperfektiä 

vastaavasti perfektin, preesensin tai pluskvamperfektin tilalla. Jos lauseessa oli esimerkiksi 

preesens, jota on käytetty virheellisesti imperfektin tilalla, en ottanut tällaista virhettä 

laskuuni mukaan. Toisin sanoin kiinnitin huomiotani virheitä etsiessäni vain perfektin ja 

imperfektin esiintymiin lauseissa. Virheiden tunnistamisessa olen käyttänyt Ison suomen 

kieliopin perfektin ja imperfektin käytön kuvauksia. Tällä tavoin Isossa suomen kieliopissa 

kuvattu kieli on ollut minulle se kohdekielen neutraalimuoto, jota James kutsuu 

ideaalikieleksi (ransk. étalon) (James 1998: 95).  En myöskään tehnyt eroa virheen ja 

lipsahduksen välillä, koska käytössäni olevan aineiston pohjalta tällaisen erottelun teko 

olisi ollut mahdotonta. 

8.3.2 Virheen luokittelu ja kuvaaminen 

Jamesin (ks. luku 6.2) luokitteluun sisältyvän modaliteetin näkökulmasta virheet ovat 

ilmenneet oppijoiden tuotoksissa.  Keinon näkökulmasta virheet ovat tulleet ilmi 
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kirjoitetussa muodossa ja tasoltaan virheet kuuluvat tekstivirheisiin. Kolmesta tekstivirheen 

tyypistä analysoimani aikamuotojen käyttövirheet kuuluvat syntaktisiin kielioppivirheisiin. 

Seuraavaksi näytän esimerkkejä ja kuvaan aineistossani olevat suomi vieraana kielenä ja 

suomi toisena kielenä -oppijoiden perfektiin ja imperfektin käyttöön liittyvät virheet. 

Virheelliset muodot olen korostanut lihavoinnilla. 

 

9 TULOKSET JA ANALYYSI 

9.1 Tulosten yleiskatsaus 

Tässä kappaleessa analysoin tulokset yleisellä tasolla: missä koehenkilöryhmässä on 

käytetty perfektiä tai imperfektiä enemmän, minkä tyyppistä perfektiä tai imperfektiä 

teksteissä on käytetty enemmän ja missä muodoissa on tehty eniten virheitä. 
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Taulukko 6. Perfektin ja imperfektin taajuus 1000 sanaa kohti. 

 

 kerron. 

imp. 

imp + 

ajan 

adv. 

 

viitteel. 

perf. 

perf. + 

ajan 

adv. 

kielt. 

kerron. 

imp. 

kielt. 

imp. + 

ajan 

adv. 

kielt. 

viitteel. 

perf. 

kielt. 

perf. + 

ajan 

adv. 

Suomi 

vieraana 

kielenä       

-oppijat 

32,2 1,83 5,1 0,33 2,2 0,4 0,32 0,12 

Suomi 

toisena 

kielenä       

-oppijat 

50,3 2,5 4 0,1 4 0,1 0,6  

 

 

Kuvio 1. Taajuus Suomi vieraana kielenä ja Suomi toisena kielenä -oppijat. 
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Kuvio 1 osoittaa, että käytetyin menneen ajan aikamuoto molemmissa ryhmissä oli 

kerronnallinen imperfekti. Koululaisten kirjoituksissa sitä on käytetty huomattavasti 

enemmän kuin opiskelijoiden töissä. Toiseksi suosituimmat muodot olivat kielteinen 

kerronnallinen imperfekti ja viitteellinen perfekti. Kielteistä kerronnallista imperfektiä 

käyttivät enemmän koululaiset, mutta viitteellinen perfekti oli enemmän opiskelijoiden 

suosiossa. Kolmanneksi suosituin muoto oli imperfekti ajan adverbiaalin kanssa. 

Koululaiset käyttivät sitä aavistuksen enemmän kuin opiskelijat. Vähiten käytetyt muodot 

olivat kielteinen viitteellinen perfekti, kielteinen imperfekti ajan adverbiaalin kanssa ja 

kielteinen perfekti ajan adverbiaalin kanssa. Kielteinen viitteellinen perfekti oli enemmän 

koululaisten suosiossa, mutta kielteistä perfektiä ajan adverbiaalin kanssa koululaiset eivät 

käyttäneet ollenkaan. 

Seuraavaksi tarkastelen tuloksia virheiden näkökulmasta. Virheellä tässä tarkoitan 

perfektin tai imperfektin väärää käyttöä, ei muotovirhettä. 
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Perfektin ja imperfektin tarkkuus 1000 sanaa kohti suomi toisena kielenä -oppijoiden 

kirjoituksissa 

 

Taulukko 7. Perfektin ja imperfektin tarkkuus 1000 sanaa kohti suomi toisena kielenä          

-oppijoiden kirjoituksissa. 

 kerron. 

imp. 

imp + 

ajan 

 adv. 

 

viitteel. 

perf. 

perf. + 

ajan 

adv. 

kielt. 

kerron. 

imp. 

kielt. 

imp. + 

ajan 

adv. 

kielt. 

viitteel. 

perf. 

kielt. 

perf. + 

ajan 

adv. 

oikein/ 

väärin 

o v o v o v o v o v o v o v o v 

yhteensä 466 3 24  38  1  38  1  6 

 

   

per 1000 
sanaa 

50 0,3 2,5  4  0,1  4  0,1  0,6    

 

 
Kuvio 2. Tarkkuus Suomi toisena kielenä –oppijat. 
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Kuten kuviosta 2 näkyy, suomi toisena kielenä -oppijoiden kirjoituksissa ei juuri ole 

virheitä. Hyvin vähäinen määrä virheitä on huomattavissa kerronnallisen myönteisen ja 

kielteisen imperfektin kohdalla. Tämä voi viitata siihen, että suomi vieraana kielenä             

-oppijoille perfektin ja imperfektin käyttöerojen omaksuminen ei tuota ongelmia.  
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Perfektin ja imperfektin tarkkuus 1000 sanaa kohti suomi vieraana kielenä                  

-oppijoiden kirjoituksissa 

 

Taulukko 8. Perfektin ja imperfektin tarkkuus 1000 sanaa kohti suomi vieraana kielenä        

-oppijoiden kirjoituksissa. 

 

 

 

kerron. 

imp. 

imp + 

ajan 

adv. 

 

viitteel. 

perf. 

perf. + 

ajan 

adv. 

kielt. 

kerron. 

imp. 

kielt. 

imp. + 

ajan 

adv. 

kielt. 

viitteel. 

perf. 

kielt. 

perf. + 

ajan 

adv. 

oikein/ 

väärin 

o v o v o v o v o v o v o v o v 

yhteensä 2643 105 

 

159 3 406 29 21 3 178 24 30 12 26 2 15 2 

per 1000 

sanaa 

31 

 

1,2 1,8 0,03 4,8 0,3 0,3 0,03 2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,02 0,1 0,02 

 

 
Kuvio 3. Tarkkuus Suomi vieraana kielenä -oppijat. 
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Suomi vieraana kielenä -oppijoiden kirjoituksissa virheitä on kaikissa aikamuodoissa. 

Eniten virheitä on kuitenkin kerronnallisen imperfektin kohdalla. Virheiden vähäinen määrä 

kertoo kuitenkin siitä, että suomi vieraana kielenä -oppijat pääasiassa hallitsevat perfektin 

ja imperfektin käyttöä melko hyvin.   

9.2 Suomi vieraana kielenä -oppijoiden virheet 

Oulun yliopiston Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista 

ominaisuuksista -hankkeen aineistossa opiskelijoiden tekstit merkitään koodeilla, jotka 

koostuvat kukin opiskelijan etu- ja sukunimen lyhenteistä. Niillä opiskelijoilla, jotka 

kirjoittivat enemmän kuin yhden tekstin, koodia seuraa tekstin järjestysnumero. Joissakin 

tapauksissa koodista näkyy myös yliopisto, josta aineisto on kerätty. Näin Arkangelin 

yliopistosta vuonna 2009 ja Petroskoin yliopistosta vuonna 2009 ja 2010 kerätyn aineiston 

kirjoittajien nimilyhenteet alkavat isoilla alkukirjaimilla. 

Aineiston melko suuren määrän takia kaikkien virheiden analysointi ei olisi ollut 

mahdollista. Virheet on jaoteltu virheryhmien ja yksittäisten virhetyyppien mukaan. 

Yhdeksi virheryhmäksi olen yhdistänyt vähintään kaksi ja enintään viisi virhettä. 

Yksittäisillä virhetyypeillä tarkoitan sellaisia virheitä, joita en voinut yhdistää ryhmiin, 

joten kommentoin ne kukin erikseen. 

Perfekti preesensin tilalla 

Tässä virheryhmässä virheet ovat hyvin erityyppisiä ja se ehkä kertoo, että perfektin käyttö 

ei ole vielä vakiintunutta vaan opiskelijat ovat luoneet sen käytölle omia tulkintoja: 

 

(1) marijdj>  Minä lienen tullut joskus Suomessa vielä? 

Opiskelija käyttää virheellisesti potentiaalin perfektiä ilmaistessaan futuuria 

preesensverbimuodon sijasta. 

 

(2) oljgsr4> Terve minun ystäväni! Olen [name]. Uskon, että sinä olet muistanut minua.  

Tässä tapauksessa ei sovi käyttää perfektiä, koska kirjeessä puhutaan nykyhetkestä ja 

viittaus menneisyyteen on tarpeetonta. 
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(3) viktobo> Olen opiskellut Petroskoin Pedagogisessa yliopistossa ja tämä vuosi on 

viimeinen. 

Perfektin käyttö tässä kontekstissa viittaa menneisyyteen, mutta ilman täsmentävää ajan 

adverbiaalia, esim. jostakin lähtien, täytyy käyttää preesensiä, koska opiskelu liittyy 

nykyhetkeen. 

 

(4) RoineAn2>Met Officen selonteon mukaan vuonna 2008 maapallon keskilämpötila 

oli 14,3 astetta, mikä on tullut kymmenenneksi lämpimin sitten vuoden 1859. 

Perfektin käyttö on tarpeetonta, koska relatiivilause on luonteeltaan predikatiivinen, eikä 

sisällä toimintaa. 

 

Imperfekti preesensin tilalla 

 

Tässä virheryhmässä käytetään imperfektiä vaikka puhehetki on sama kuin viittaushetki 

joka on sama kuin tapahtumahetki. Tästä syystä aikamuotona täytyy käyttää preesensiä: 

 

(5) OlgaMy> Eläkeläisia, minusta, usein ajattelivat että heidän elämä loppui ja ei 

tarvitse mitään harrastaa, koska eivät näe syitä, siksi he tulevat tyhmäksi ja heidän 

kanssa seurusteleminen ei ole mielenkiintoista nuorisolle. 

 

(6) tanjana5> Kun haluat asua Helsingissä, mutta samalla kokea myös aitoa 

kylätunnelmaa, ihastut varmasti "Helsingin sanomat" lehdeen. Siitä löydät erilaisia 

ilmoituksia, joissa kirjoitettiin asunnoista, jota sijoittuivat Helsingin erilaisilla 

alueilla. 

 

Seuraavissa katkelmissa viitataan tulevaisuuteen, joten oikea muoto olisi ollut preesens 

futuurin merkityksessä: 

 

(7) AlisaBu> Näytelmä alkoi siitä, että päähenkilöt ovat jo vanhat. Ukko sairastui ja 

unissaan hänelle tuli kuolema ja sanoi hänelle, että jos hän tekee yhden pyhän 

asian, niin hän voi elää vielä viisi vuotta, jos ei, hän kuoli. 
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(8) irinaso> Minä ajattelen, että Te tulitte vielä kerran Udmurtiaan ja me jatkamme 

retkiä. 

 

(9) natasba> Me tutustuimme Markkuun ja Mattiin, jotka tulivat ylioppilaaksi vuonna 

1200, ja he valmistuivat nyt pian lääkäriksi. Mutta he eivät ole vanhoja. 

 

Tässä verbiryhmässä imperfektin käyttö kesken dramaattisen preesensin rikkoo 

tapahtumaketjun. Katkelmassa (12) kuvaillaan henkilön ominaisuutta, joten preesensin 

käyttö olisi ollut luontevampaa: 

 

(10) JelenJe> Tässä novellissa ei ole dialogia. Novellissa käytetään 

imperfekti. Teoksessa kertoja käytti kuvausta (Esim: Himmeät violetinväriset 

loistelamput paloivat laboratorion tislauspullojen yläpuolella…)  

 

(11) nastjki> Menen kauppaan ja ostan siementa ja lannoitteen. Ja 

kadon lahellä istuttan puuta. Mina olin iloinen. Mutta yhtäkkiä minä näin linnun, 

joka halua syödä. Ja minä päättelen tehdä kotin linnun varten. Kotiin minä pane 

rehua. Lintu alkoi syödä. 

 

(12) julijef2> Onneksi Manta kuuluu sellaisten neitien lukuun, jotka 

nöyrtyivät kohtaloonsa ja elivät onnellisesti. 

 

Imperfekti perfektin tilalla 

 

Tässä virheryhmässä viitataan menneisyydestä nykyhetkeen ja voidaan käyttää ajan 

adverbiaalia jostakin lähtien, joten ainoa mahdollinen muoto on perfekti. 

 

(13) KatjaPo> Maapallon kymmenen lämmintä vuotta huomioitiin 

vuodesta 1997. 
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(14) irinama> Näytelmön jälkeen minä tapasin ystäväni, jota en nähnyt 

jo paljon aikaa. 

 

Seuraavat virheet ovat laadultaan erityyppisiä, mikä jälleen kerran osoittaa, että perfektin ja 

imperfektin käyttöerojen hallinta ei ole vielä vakiintunutta vaan tulkinnanvaraista. 

 

(15) Jekatsi3> Ramadan, Muslimiveljeskunnan egyptiläinen perustaja 

Hassan al-Bannan pojanpoika, syntyi Genevessä, johon hänen vanhempansa 

muuttivat vuonna 1962. Hän opiskeli Sveitsissä ja Ranskassa. 

Kyseessä oleva henkilö on edelleen elossa, joten perfektin käyttö olisi soveliaampaa. 

 

(16) tanjana4> Minä olen [name]. Olen Udmurtiasta. te ette tietenette, 

mutta minulle kerrottiin teistä paljon. 

Lauseessa viitataan menneisyyteen, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ilmoiteta, joten toimintoa 

ei voi ajatella päättyneeksi, mikä olisi imperfektin edellytys. 

 

(17) OlgaMy> Eläkeläisia, minusta, usein ajattelivat että heidän elämä 

loppui ja ei tarvitse mitään harrastaa, koska eivät näe syitä, siksi he tulevat 

tyhmäksi ja heidän kanssa seurusteleminen ei ole mielenkiintoista nuorisolle. 

Lauseessa puhutaan kuvaannollisesti elämän ”loppumisesta” tarkoittaen sillä aktiivista 

elämänvaihetta, joten perfektin käyttö on soveliaampaa.  

 

(18) YanaAr> Pojan nimi on Tomi. Hänen äitinsä kuoli. 

Perfekti olisi parempi muoto tässä, koska äidin kuoleman ajankohtaa ei ilmoiteta ja 

tapahtumalla on selkeästi vaikutusta elokuvan sankarin nykyhetkeen. 
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Perfekti imperfektin tilalla 

 

Seuraavassa virheryhmässä opiskelija käyttää kerronnallista imperfektiä kertoessaan 

päättyneestä tapahtumasta. Sen takia perfektin käyttö keskeyttää peräkkäisten toimintojen 

ketjun: 

 

(19) MariaRe> Yleensä näyttelijät esittivät niin taitavasti ja realistisesti, 

että kokonaan uppoutuu tapahtumiin. Minä en ole huomannut miten näytelmän 

aika tuli. Minä pidin tästä näyttelystä. 

 

(20) MariaRe> Minä jopa purskahdin itkuun kun vaari puhui omista 

tunteista vaimollensa. Sitä mukaan kuin tapahtumat etenivat oli selvää, että mies ei 

ole puhunut koskaan sanoja omasta rakkaudestaan vaimollensa. 

 

Seuraavan ryhmän virheissä perfektin käyttö saattaa viitata tapahtuman keskeneräisyyteen. 

Päättyneestä tapahtumasta kerrottaessa on parempi käyttää kerronnallista imperfektiä. 

Virheessä (21) imperfektin tai akkusatiiviobjektia vaativan nähdä-verbin käyttö olisi 

parempi viittaamaan toiminnan lopputulokseen: 

 

(21) KristKu> Haluan kertoa yhdestä ihanasta näytelmästä. Olen 

katsonut sen meidän kansallisteatterissamme. 

 

(22) LidijKo> Minä olen lukenut Leena Krohnin novellin, jonka nimitys 

on ”Salakuuntelija”. 

 

Tapaus (23) on haastava, koska sitä on vaikea luokitella virheeksi. Ryhmän katkelmissa 

puhutaan romaanihenkilöiden elämänvaiheista, joten kerronnallisen imperfektin käyttö olisi 

ollut soveliaampaa. Perfektin käyttö taas antaa vaikutelman, että puhutaan oikeista 

henkilöistä:   
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(23) IrinaTe2> Kureishi siteerasi "Poikani on fanaatikko" romaanin 

otteita. Kirjassa on kerrottu isän ja pojan konfliktistä. Isä on syntynyt Pakistanissa, 

mutta sitten on muuttanut Iso-Britanniaan. Hän on aina suhtautunut 

välinpitämättömästi uskontoon. Hänen poikansa on syntynyt Iso-Britanniassa ja 

alkaa tunnustaa, että syntyperältään hän on muslimi.  

 

(24) InnaRu3> Sen sijaan hänen poikansa Ali, joka on syntynyt Iso-

Britaniassa, avaa itselleen oman kansansa perinteitä ja pitää niistä kiinni. 

 

Seuraavassa virheryhmässä kerrotaan päättyneistä tapahtumista, joten olisi parempi käyttää 

kerronnallista imperfektiä:  

 

(25) MarijTe2> Italian paakaupungissa on ollut keskuselu 

eurooppamaisen islamin perspektiiveista (nakyma, kehitysmahdollisuus. 

 

(26) InnaRu3> Toukokuun loppupuolella Roomassa pidettiin tilaisuus, 

jonka aiheena oli Onko Islamin ja Euroopan kulttuurien yhteiselämä mahdollista? 

Tähän keskusteluun on osallistunut kaksi Euroopassa asuvaa muslimi-

intellektuellia, Tariq Ramadan ja Hanif Kureishi. 

 

(27) tanjana2> Meille oppaat antoivat varusteet sekä opastuksen 

koskenlaskuun. Nautiskelimme hieman järvimaisemista ja vaihdimme mielipiteitä 

ensimmäisestä koskesta. Matkan jälkeen pääsimme eläviin suurpetokeskukseen, 

jossa on ollut kuusi karhua. 

 

Seuraavissa virheissä opiskelija käyttää perfektiä, koska on kuullut suomalaisten käyttävän 

sitä, mutta ei saanut lopullista käsitystä, miten perfektiä tulisi käyttää oikein: 

 

(28) viktobo> Vuonna 2004 olen ollut Suomessa Au pairina vuoden. 
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(29) viktobo> Minä asuin Jokelassa, Tuusulassa hienossa suomalaisessa 

perheessä. Siinä minä olen auttanut hoitamaan lasta, jonkun nimi on Saga. 

 

Tässä verbiryhmässä kuolleen henkilön syntymäpäivän yhteydessä on parempi käyttää 

imperfektiä: 

(30) AlexaMi2> Suomalainen kirjailija Juhani Aho on syntynyt 11. 

syyskuuta vuonna 1861 Lapinlahdella. 

 

(31) AnnaOr> Kaupungin asiaat tietävät ja muistavat Lomonosovin nimi 

kuka on syntynyt Arkangelissa.  

 

Muut virheet 

 

Muihin virheisiin olen luokitellut sellaiset tapaukset, joissa kyse ei ole perfektin tai 

imperfektin virheellisestä käytöstä vaan preesensin ja imperfektin kiintoisasta tavasta 

vaihdella riippuen kerrottavan asian luonteesta. Tapaukset kiinnittivät huomiotani 

toistuvuutensa takia. Imperfektiä olen korostanut lihavoinnilla, preesensiä lihavoinnilla ja 

alleviivauksella. 

 

Preesensin ja imperfektin vaihtelua kertomuksissa  

 

Tämä ryhmä on mielenkiintoinen, koska kaikissa katkelmissa pysyvää ilmaistaan 

preesensillä, omat kokemukset tai toiminta imperfektillä: 

 

(32) tanjana2> Minä vietin kesää mainiosti! Minä, Irina ja Leena 

matkustimme opiskelemaan ulkomaille Suomeen. Me asuimme Suomessa yksi 

kuukausi. Suomessa aika kului nopeasti, mielenkiintoisesti. Matkan jälkeen olen 

asunut Suomen luonnon vaikutelman vallassa, koska siellä on raitis ilman, puhadas 

vesi, jotka minusta ovat terveen elämän edellytyksiä. Myös Suomessa on hitaasti 

kuin Venäjällä eli katuliikenne on rauhallista, monet suomalaisesta sekä nuorisio, 

että iäkäät ihmiset pyöräilevät. Se ihmetytti minua. 
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(33) mariama> Maivoin keräsin hernettä. Minä tekin kaikkea, mitä 

isäntä sanoi. Farmissa oli 8 ihmistä, kaikki ihmiset työskentelivat paljon, 9 tuntia 

päiväksi. Mutta, minusta työ ei ole vaikea. Minä, minun paras ystäväni Ksuska ja 

viellä yksi tyttö Katja asuivat yhdessä talossa. Me olemme kaikki Petroskoista. Me 

seurustelivat, iloisivat. Toisessa talossa asuu Inna ja Nina. Inna on 25 vuotta 

vanha. 

 

(34) natalpa> Elämässämme on aina paljon ongelmia. Eva, joka on 

nuori neito asui pienessa kaupungissa Helsingin lähellä. Hänellä oli paljon 

ihailijaa, mutta hän ei halunnut olla heidän kanssa, luoda perhe ja pettää itseään. 

 

(35) tanjako> Tänään minä heräsin aikaisemmin. Minä nousin 

vuoteesta ja katsoin ikkunasta ulos. Ikkunasta on kaunis näköala puistoon. 

 

(36) jekatle2> Me kävimme tutkimassa suomen luonnon, sen takia 

asuimme kesämökissä. Siinä on oikein kaunis, erikoisesti pitivät puista: 

Lehmuksista, vaahterasta, poppeleista, katajoia. Minä näin niin paljon perhoseita! 

Yksi kerran näin, että pieni poika pyydysti sitä suurin haavin! 

 

Seuraavat katkelmat eroavat edellisistä sillä, että niissä preesens liittyy johonkin hyvin 

konkreettiseen. Näin katkelmassa (38) opettajan päivä on mennyt, joten kaikki sen 

yhteydessä tapahtunut kuvataan imperfektillä. Valokuvat ovat vieläkin olemassa, joten 

niistä puhutaan preesensissä. Esimerkissä (39) mehu on juotu ja pullat on syöty, mutta 

terassi, sauna ja männikkö ovat edelleen pystyssä, joten niistä puhutaan preesensissä: 

 

(37) jekatts> Suomessa on oikein kaunis luonto. Minä asuin ja 

työskennelin Laitikkalassa maatilassa. Kylässä on lampi. Lammin nimi on 

Kissanlampi. Kissanlammen vedessä kasvaivat lumme, ulpukka ja kaisla. 

Kissanlammen rannalla on sauna ja pieni lauturi. Illalla minä ystävineni kävimme 

saunassa ja uimme lammessa. 
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(38) anastka> Eilin Venäjällä meillä oli opettajan päivä. Meidän 

ryhmämme ratkaisi kokoontua yhdessä tänä päivänä. Me kävimme saunassa. Siellä 

oli hauskaa. Me uime uimahallissa, saunoimme, valokuvautimme itsemme ja jopa 

tanssimme ja lauloimme. Valokuvat ovat oikein mielenkiintoisia ja hyviä.  

 

(39) tanjana4> Viimenä kesänä olin jo Suomessa, jossa asuin setälän 

mökissänsä. Mökki sijoittuu männikossa, jossa lienee paljon sieniä. Lähellä mökkeä 

on sauna, johin minä kävin joka illalla. Saunan vieressä on terassa, jossa seisoo 

pöytä ja sofa. Pöydällä joka oli mehua, ja munkkit tai pullat. Pullat olivat vehnästä 

ja makeita. 

 

Näissä katkelmissa puhutaan menneistä tapahtumista, mutta vain toimintaa kuvataan 

imperfektillä. Omista tuntemuksista tai olotiloista kerrotaan preesensissä: 

 

(40) LenaBu3> Toukokuun lopussa, Roomassa, kaksi Euroopassa 

asuvaa muslimia osallistui tämän kysymyksen käsittelyyn. Molemmat miehet ovat 

melkein samaa mieltä. 

 

(41) olgani> Mä menin kauppaan ja ostin kankaan. Sitten istuin kotona, 

keskustelin perhen kanssa… mmm… äiti leipoi kakun.. Oli hyvin maukasta!!! 

Siskoni kävi Moskovasta Petroskoihin, siis me olimme yhdessä! On hyvää… 

 

(42) TamarSh> Kuitenkaan nainen ei välittänyt siitä, hänen on tärkeätä 

tietää vain miehensä tunteita, rakastaako miehensä häntä. 

 

Preesensin ja imperfektin vaihtelua kirja-arvostelussa 

 

Tämän ryhmän virheissä preesensin ja imperfektin vaihtelu on melko satunnaista.  

Preesensiä käytetään pääasiassa silloin kun kuvataan henkilöiden tai asioiden pysyviä 

ominaisuuksia. Toimintaa kuvataan imperfektillä. 
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(43) KatjaPo> On mielenkiintoista ja myös hauskaa, että päähenkilöt 

ovat ystäviä ja Jussi tarvitsi porsaan, mutta hän ei ottanut sitä kiinni, se teki Antti, 

Jussi vain komentoi. Katkelmassa on myös taustahenkilöitä, jotka vaikuttavat 

taustavoimina päähenkilöiden elämään. Ne ovat talonmies, Kotilaisen poika ja 

Pakarisen poika. Pojat olivat kaksitoistavuotiaisia, mutta ja he nauroivat katkelman 

päähenkilöille, koska tämä asia (porsasjahti) oli itseasiassa tyhmyyttä. 

 

(44) julijef> Heidän mielestään Liperi on paras ja kaunein paikka 

maailmassa. Se on tyypillista jokaiselle suomalaiselle. He pitävät omaa 

kotipaikkaansa tärkeimpänä paikkana maailmassa. […] Ja eräänä päivänä he 

tapasivat toinen toisensa tiellä ja tämä tie oli kuin heidän seikkailunsa symboli. 

Tästä tiestä jokainen heistä voi palata kotiin mutta he lähtivät kaupunkiin. Se oli 

ratkaiseva hetki heidän elämässään. 

 

(45) julijef> Hänen isänsä pakotti hänet mennä naimisiin Uutelan 

kanssa, koska hän oli rikas mies ja jaksoi vielä huolehtia toisesta ihmisestä. Toinen 

syy on se että tyttö oli raskas, hän odotti lapsensa. […] Uutela ja Manta ovat eri 

sosiaalisissa asemissa, he ovat erilaisissa ikäluokissa. Uutela on jo vanha mies ja 

Manta on vielä nuori tyttö, jolla ei ollut ennen mikään kokemusta. 

9.3 Suomi toisena kielenä -oppijoiden virheet 

CEFLING-hankkeessa koululaisten tekstit on merkitty koodilla, josta erottuu testattava 

kieli, tässä tapauksessa suomi. Oppilaan henkilöllisyys on numerosarjan takana. Koodiin on 

merkitty myös keruun ajankohta ja vuosi, koulu, josta aineisto on kerätty sekä luokka. 

Viimeisenä lukee tehtävän numero. 

 Analyysin kohteena olevia virheitä teksteissä oli vain kolme. Loput virheet koskevat 

imperfektin ja preesensin vaihtelua kertomuksissa.  
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Imperfekti preesensin tilalla 

 

(46) ID: F-723-AUT07-HKI14N-8-T3  

 

Ostin Fifa 2008 kun oli hinnat kuutamolla 

peli ei avaudu ja siina oli monta naarmoa 

 

Puhehetki on sama kuin viittaushetki, joka on sama kuin tapahtumahetki, joten oikea 

aikamuoto on preesens. 

 

Seuraavan ryhmän virheissä tuleva mahdollisuus täytyy ilmaista preesensillä futuurin 

merkityksessä. Virheessä (53) opiskelija yrittää sanoa siltä varalta, jos ”he unohtavat 

bussikortin mukaan tai hukkaavat sen”.  

 

(47) ID: F-762-SPR08-LAH02B-8-T4  

 

Mun mielestä monella oppilailla on mukaan kännykä koska esim. he 

unohtivat bussikorti mukaan tai hukautuvat se. 

 

(48) ID: F-247-AUT07-HKI14N-7-T5  

 

Kun olin pieni tyttö, minua pelosin yöttä. Ja kun minun vanhemmat menivät 

nukkumaan, ja minä olin yksin huonessa, minä pelosin, että joku kauhea 

ihminen tai eläin tai muut tulivat minun huoneeseen ja minä pelosin sitä. 

 

Muut virheet 

 

Seuraavat katkelmat sisältävät preesensin ja imperfektin vaihtelua: silloin kun opiskelija 

kertoo, hän käyttää imperfektiä, kun kuvailee pysyviä ominaisuuksia, käyttää preesensiä: 

(49) ID: F-766-SPR08-LAH02B-8-T5 
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Minulla on yksi tosi hauska tapahtuma. Kesällä me olimme perheen kanssa 

Serenassa Helsingissä. Silloin siellä oli vihreä liukuputki ja se oli nopein 

Serenassa. Meidän perheeseen kuuluu äiti, isä ja minä mutta meidän 

kanssa oli vielä isoäiti ja hän on rohkea ja halusi mennä ensimmäinen sinne 

putkeen.  (…) Liukuputken jälkeen isoäiti ei ymmärtänyt missä hän on. Se 

oli hauska, emme tienneet että se putki on niin kamalaa. 

 

(50) ID: F-708-AUT07-TRE12L-8-T5 

 

Tänä kesänä kävin Pariisissa. Oli hauskaa, koska olin ensimmäisen kerran 

ulkomailla. Olin tyytyväinen matkasta. Pariisi on kaunis kaupunki. Oli 

todella kivaa tavata vanhoja kavereitä. Kävimme yhdessä kirkoissa ja 

museoissa. Ranskalaiset ovat kohteliaita ja ystävällisiä. He olivat paljon 

auttaneet minua monissa tilanteissa. Tykkäsin muutenkin Ranskasta. 

Lentokonematkakin oli kivaa! 

 

(51) ID: F-722-AUT07-HKI14N-8-T5 

 

Luulin kerran että olen sokea 

kävelin kellarissa ja yhtäkkiä valot sammuivat kuului väin rottien piipitys 

 

Seuraavassa katkelmassa itse tapahtumaa kuvaillaan preesensissä ja taustalla olevia 

tapahtumia imperfektissä: 

 

(52) ID: F-741-SPR08-TRE04D-8-T5 

 

Minulle yhdelle minun kaverille tapahtui tosi hauska asia. Se tapahtui 

syksyllä. Me oltiin menossa matematiikan tunnille. Minä avaan oven katson 

luokkaan näen siellä kolme eri luokkalaista poikaa läymäytän oven kiinni. 

Me aletaan nauraa. Meidän luo tulee toinen opettaja, hän kysyy mitä 
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hätänä, me vastataan ettemme tiedä missä meillä on tunti parin minutin 

päästä opettaja lähtee, Minun kaveri avaa oven luokkan ja me katsotaa taas 

sisällä ja huomataan ette siellä on meidän luokkalaisia ja meidän 

matematiikan opettaja. Me menemme luokkaan noloina ja samassa 

yrititään pitää meidän hihitystä. Opettaja kysyy että missä me oltiin mutta 

me emme vastanneet koska tiedettiin että opettaja tietää jo. Meidän kaikki 

luokkalaiset katsoivat meihin silloin ihan kun me oltais pähkä hulluja. 

Kaikki kysyivät mikä toi muka mukamas oli. Me vastattiin että pikku vääryys. 

Se oli hauska koska en tiedä miksi se oli hauska. 

Näissä tapauksissa vaihtelun syynä voi olla venäjän kielen vaikutus. 

Venäjässä menneitä tapahtumia on mahdollista kuvata preesensissä. Silloin 

kuulijaa asetetaan silminnäkijän rooliin seuraamaan tapahtumien kulkua. 

Varsinkin hyvin tämä näkyy esimerkistä (52). Oppija kelaa tapahtumia 

taaksepäin ja kuvaa toimintojaan siinä hetkessä ikään kuin kaikki tapahtuisi 

juuri tässä ja nyt.  

9.4 Analyysin tulosten vertailua 

Virheiden kuvaus osoitti, että suomi vieraana kielenä ja suomi toisena kielenä -oppijoiden  

virheissä on sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Suurin ero on tietysti virheiden määrässä ja 

laadussa. Suomi vieraana kielenä -oppijoiden teksteissä on huomattavasti enemmän 

erilaisia virhetyyppejä suomi toisena kielenä -oppijoihin verrattuna ja niissä virheet ovat 

luonteeltaan moniselitteisempiä. Tällä tarkoitan sitä, että suomi toisena kielenä -oppijoiden 

imperfekti preesensin tilalla -virheet voisi helpommin luokitella kirjoitusvirheiksi kuin 

suomi vieraana kielenä -oppijoiden virheet. Osittain se johtuu siitä, että suomi vieraana 

kielenä -oppijoiden tapauksessa näyttöä on enemmän. 

Sekä suomi toisena kielenä että suomi vieraana kielenä -oppijat tekivät 

samantyyppisiä virheitä imperfekti preesensin tilalla -virheiden ja muut virheet -tapausten 

kohdalla. Näiden lisäksi suomi vieraana kielenä -oppijoiden virheet koskivat perfektiä ja 

imperfektiä preesensin tilalla, imperfektiä perfektin tilalla ja perfektiä imperfektin tilalla. 

Suomi toisena kielenä -oppijoilla ei näissä tapauksissa virheitä ole. Taulukossa 8 
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tarkastelen imperfekti preesensin tilalla -virheitä tyypeittäin sen mukaan, kummassa 

kohderyhmässä niitä esiintyy. 
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Taulukko 9. Vaihtelua samantyyppisten virheiden kohdalla opiskelijoilla ja koululaisilla. 
 

Virheen tyyppi: Imperfekti preesensin tilalla 

 Suomi toisena 
kielenä              
-oppijat 

Suomi 
vieraana 
kielenä              
-oppijat 

Imperfektin käyttö preesensin tilalla tilanteissa, joissa 
puhehetki on sama kuin viittaushetki joka on sama kuin 
tapahtumahetki: 

on on 

Preesens futuurin merkityksessä: on on 

Imperfektin käyttö kesken dramaattisen preesensin: ei  on 

Muut virheet: 

Preesensin ja imperfektin vaihtelua kertomuksissa 

Toiminnan kuvaaminen imperfektillä, pysyvien 
ominaisuuksien preesensillä: 

 

on 

 

on 

Varsinaisen tapahtuman kuvaaminen preesensillä, taustalla 
olevien tapahtumien imperfektillä: 

on ei 

Preesensin käyttö konkreettisen asian yhteydessä, muissa 
tapauksissa imperfektin käyttöä:  

ei on 

Toiminnan kuvaaminen imperfektillä, omien tuntemuksien tai 
olotilojen preesensillä: 

ei on 

Preesensin ja imperfektin vaihtelua kirja-arvostelussa 

Preesensin käyttö henkilöiden tai asioiden pysyvien 
ominaisuuksien yhteydessä, toiminnan kuvaaminen 
imperfektillä: 

 

ei 

 

on 
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Varsinaisten virheiden, eli perfektin ja imperfektin käyttövirheiden analyysi osoitti, että 

todellisia käyttövirheitä esiintyy vain opiskelijoiden kirjoituksissa. Suomi toisena kielenä    

-oppijoiden virheet koskevat vain imperfektin käyttöä preesensin tilalla, joten se ei riitä 

todistamaan, että suomi vieraana kielenä -oppijoilla olisi ollut ongelmia perfektin tai 

imperfektin käytön omaksumisessa, koska näiden aikamuotojen käyttö vastaa parhaiten 

heidän äidinkielensä preesensin ja preteritin käyttöä. Tästä syystä suomi toisena kielenä –

oppijoiden  virheet voi tulkita kirjoitusvirheiksi tai puhekielisyyksiksi. Seuraavaksi arvioin 

oppijoiden virheitä oppimisympäristön näkökulmasta. 

9.5 Suomi toisena kielenä -oppijoiden virheet 

oppimisympäristön näkökulmasta 

Kalliokoski (1996) mainitsee artikkelissaan, että koulussa suomen kieltä opiskeleva 

maahanmuuttaja ei ole saanut tilaisuutta omaksua suomen kielen kirjallisia normeja samalla 

tavalla kuin syntyperäinen tai finskaa opiskeleva ikätoverinsa. Tästä syystä hän joutuu 

kirjallisissakin tuotoksissaan käyttämään kirjakielisten tilalla puhekielisiä muotoja. Kielen 

omaksumisen jälkeenkin hän joutuu jatkuvasti valitsemaan suomen ja hänen äidinkielensä 

kielellisten systeemien välillä. (Kalliokoski 1996: 111.) Puhekielen käytöstä kirjoituksissa 

kertovat kaksi seuraavaa esimerkkiä:  

 

(53)  ID: F-247-AUT07-HKI14N-7-T1 

Anteeksi, mutta minä en voi tulla kahvilaan, koska minun äitini 

kerto minulle minun tarvitsee mennä hänen kanssa mumollaan. 

 

(54) ID: F-810-SPR08-LAH02B-T1 

Mä en voi tulla, koska mulla on perhelounas. Ja mun on pakko olla 

siellä Ja mä pääsin vaihtaa aika. Sopiiko sulle esim. klo 1  

(mulla on perhelounas klo 7) 
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Esimerkissä (53) imperfektin muodolta puuttuu pääte, mikä on tyypillistä puhekielelle. 

Esimerkissä (54) pääsin vaihtaa on puhekielessä vakiintunut ilmaisu. 

Viitaten Kalliokosken artikkeliin (1996) voi todeta, että aikamuotojen käytössä suomi 

toisena kielenä -oppijat luottavat kirjoituksissa kielelliseen vaistoonsa ja aidoista 

viestintätilanteista saatuun kokemukseensa. Suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä 

pistää silmiin suuri rakennevirheiden määrä, mutta käytön kannalta ne eivät juuri erotu 

syntyperäisten opiskelijoiden perfektin ja imperfektin käytöstä. Rakennevirheitä tutkimalla 

voi todeta, että kaikki käyttövirheiksi luonnehtimani virheet voivat todellisuudessa olla 

rakennevirheitä tai lipsahduksia. Se, että suomi toisena kielenä -oppijoiden kirjoituksista 

puuttuvat perfektivirheet viestii siitä, että kielivaistonsa ansiosta he pystyvät ratkaisemaan 

perfektin käytön periaatteet vaikka muoto puuttuukin heidän äidinkielestään. 

9.6 Suomi vieraana kielenä -oppijoiden virheet 

oppimisympäristön näkökulmasta 

 Suomi vieraana kielenä -oppijoiden tapauksessa tilanne on toinen. Yliopisto-opiskelijoiden 

virheiden laatu viestii, että moni virhe voi johtua opetuksesta tai monipuolisen kielen 

käytön puutteesta. Seuraavien virheiden kohdalla voi ihmetellä, miksi aikamuodoksi on 

valittu juuri perfekti. Kyseessä on päättynyt, loppuun suoritettu tapahtuma ja myös 

oppilaiden äidinkieli suosii tässä tapauksessa perfektiivisen aspektin käyttöä, jota suomessa 

ilmaistaan imperfektillä: 

(55) anastra> Arvostelu. Minä olen lukenut Väinö Linnan romaanin 

”Tuntematon sotilas”. Se on merkittävä sotaromaani maailmankirjallisuudessa. 

 

(56) alekssl> Mielipideteksti. Minä olen lukenut artikkelin. Se on 

päivähoidon maksu-uudistusta. 

Suomen kielen oppijan kokemukseni pohjalta voisin olettaa, että perfektiä tässä on käytetty, 

koska sääntöjen mukaan, jos viitataan menneeseen, mutta lauseesta puuttuu tapahtuman 

ajankohta, imperfektiä ei ole sopiva käyttää. 
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Seuraavat esimerkit, joissa oppijat käyttävät tavanomaisessa kielenkäytössä todella 

harvinaista perfektin potentiaalia vahvistavat oletustani opetuksesta johtuvista virheistä. 

Vastaavaa potentiaalin käyttöä oli vain tietyllä samaa yliopistoa edustavalla ryhmällä, joten 

tämä viittaa siihen, että oppijoita on ohjattu käyttämään potentiaalin perfektiä tavanomaisen 

perfektin sijasta.  

(57) oljgsr4> Anteeksi!!! En kertone sinulle tärkeästä asiasta. Minä 

lienen ollut dekaanina jo pitkään Udmurtian filologian tiedekunnassa. 

 

(58) tanjana4> Silloin menimme kotiin aikaisin. Kun te olitte lasten, 

ystävinenne lienette käynyt puistossa. 

Seuraavat virheet kertovat meille, että asuessaan Suomessa oppija on tottunut kuulemaan 

perfektiä, mutta sen käyttö ei ehtinyt vakiintua, joten nyt hän käyttää perfektiä 

epäsystemaattisesti: 

 

(28)  viktobo> Vuonna 2004 olen ollut Suomessa Au pairina vuoden.  

 

(29)  viktobo> Minä asuin Jokelassa, Tuusulassa hienossa suomalaisessa 

perheessä. Siinä minä olen auttanut hoitamaan lasta, jonkun nimi on Saga. 

 

Virheessä (20) oppija rikkoo imperfektin luomaa yhtenäistä tapahtumaketjua luultavasti 

siksi, koska hän on omaksunut, että ei koskaan ajan adverbiaalin kanssa on luontevampi 

käyttää perfektiä. 

(20)  MariaRe> Minä jopa purskahdin itkuun kun vaari puhui omista 

tunteista vaimollensa. Sitä mukaan kuin tapahtumat etenivat oli 

selvää, että mies ei ole puhunut koskaan sanoja omasta 

rakkaudestaan vaimollensa. 

Toinen selvä piirre, joka erottaa kahden ryhmän kirjoitukset toisistaan, on 

puhekielisyyksien täydellinen puute suomi vieraana kielenä -oppijoiden teksteistä. 

Yliopisto-opiskelijoiden tekstit on kirjoitettu kirjakielisiä normeja noudattaen ja 
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sanastoltaan ne ovat paljon monipuolisempia ja monisärmäisempiä kuin koululaisten tekstit. 

Suomi vieraana kielenä -oppijoiden tuotoksissa on myös rakennevirheitä, mutta 

abstraktiotasoltaan tekstit ovat edistyneempiä kuin suomi toisena kielenä -oppijoiden 

tuotokset. Toisaalta tämä on odotuksenmukaista, jos otetaan huomion informanttien ikä ja 

koulutustaustaerot. 

9.7 Preesensin ja imperfektin vaihtelua kertomuksissa: muut 

virheet 

Muut virheet -otsikon alle olen kerännyt sekä opiskelijoilta että koululaisilta tapauksia, 

joissa huomasin olevan samantyyppistä perfektin ja preesensin vaihtelua. Luulen vaihtelun 

johtuvan oppilaiden äidinkielen vaikutuksesta. Venäjän puhekielelle on tyypillistä, että 

menneistä tapahtumista voi kertoa joko imperfektiä tai dramaattista preesensiä käyttäen. 

Seuraavaksi annan tästä esimerkit.  

 

Ensimmäisen katkelman aikamuotona on preesens, vaikka puhutaan eilisestä tapahtumasta 

ja käytetään lauseen alussa sana вчера ”eilen”: 

 

1) Иду я вчера вечером по городу. Вдруг из за угла выходят два 
типа. Второй достаёт из кармана финку: ”Жизнь или кошелёк!”  Я бросаю им сумку, 
они скрываются в темноте. В сумке свежий номер ”Жизни”, кошелёк остаётся в 
кармане. 

 
 
Tässä katkelman käännös suomeksi: 
 
 
2) Kävelen eilen illalla kadulla. Yhtäkkiä kulman takaa ilmestyy 

kaksi tyyppiä. Toinen vetää taskustaan puukon: ”Elämä tai lompakko!” Heitän heille 
laukkuni, he häviävät pimeyteen. Laukussa on ”Elämä” -lehden tuorein numero, lompakko 
pysyy taskussani. 

 

Kolmannessa katkelmassa on sama teksti, mutta tällä kertaa preteritissä ja perfektiivisessä 

aspektissa kirjoitettuna:  
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3) Шла я вчера вечером по городу. Вдруг из за угла вышли два 
типа. Второй достал из кармана финку: ”Жизнь или кошелёк!”  Я бросила им сумку, 
они скрылись в темноте. В сумке был свежий номер ”Жизни”, кошелёк остался в 
кармане. 

 

Lopuksi katkelman käännös suomeksi: 

 

4) Kävelin eilen illalla kadulla. Yhtäkkiä kulman takaa ilmestyi kaksi 
tyyppiä. Toinen veti taskustaan puukon: ”Elämä tai lompakko!” Heitin heille laukkuni, he 
hävisivät pimeyteen. Laukussa oli ”Elämä” -lehden tuorein numero, lompakko pysyi 
taskussani. 

Katkelmassa (1) dramaattisen preesensin käyttö asettaa lukijan tapahtumien silminnäkijäksi, 

hän on ikään kuin paikalla läsnä seuraamassa tapahtumia. Katkelmassa (3) kuulijan ja 

kertojan suhde on etäisempi. Kertoja luettelee tapahtumia ja imperfekti korostaa niiden 

lopullista päättymistä.  

Preesensin käyttö menneiden tapahtumien kuvauksessa ei ole tuntematon ilmiö 

suomen kielessäkään. Yli-Vakkuri antaa esimerkkejä dramaattisen preesensin käytöstä 

vilkkaan kertomuksen yhteydessä. Hänen mukaan tällaisella preesensin käytöllä 

on ”affektiivisuuden funktio”. (Yli-Vakkuri 1986:152.) Yli-Vakkurin esimerkeistä puuttuu 

kuitenkin tapahtumia ankkuroiva ajan adverbiaali. Eilen sanan käyttö katkelmassa (3) 

rajoittaa muiden aikamuotojen käyttömahdollisuuksia. Venäjänkielisissä katkelmissa 

sanalla вчера ei ole samanlaista rajoittavaa vaikutusta. 

Suomi toisena kielenä -oppijoiden imperfektin ja preesensin vaihtelut kärjistyvät 

nimenomaan kertomuksissa, jotka sisältävän paljon toimintaa. Näin esimerkissä (52) oppija 

ilmoittaa lukijalle heti kertomuksen alussa, että kyseessä on mennyt tapahtuma se tapahtui 

syksyllä. Itse tapahtumaa hän kuitenkin kuvailee suomeksi niin kuin olisi kertonut asiasta 

omalla äidinkielellään preesensiä käyttäen. Palaan tässä Kalliokosken havaintoon, jonka 

mukaan maahanmuuttajaoppilaat kielen omaksumisen jälkeenkin joutuvat tekemään 

valintoja kahden systeemin välillä (Kalliokoski 1996). Tämä esimerkki osoittaa, että vaikka 

rakenteellisesti oppija pystyy ilmaisemaan itsensä lähes virheettömästi, aikamuotojen 

vaihtelut tekevät hänen tekstistään hyvin ”epäsuomalaisen” (Kalliokoski 1996: 111). 
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Suomi vieraana kielenä -oppijoiden tekstien imperfektin ja preesensin 

vaihtelutapauksissa huomioni herättivät tapaukset, joissa toisin kuin suomi toisena kielenä  

-oppijoiden teksteissä, omaa toimintaa ilmaistaan imperfektillä, mutta kaikki pysyvää 

olemista tai ominaisuutta kuvailevaa preesensillä. Näin esimerkeissä (37) ja (38)  

preesensverbinä on useimmiten olla-verbi ja sitä käytetään pysyvien asioiden tai 

ominaisuuksien kuvauksissa. Mielenkiintoista on se, että venäjän kielestä puuttuu kopula. 

Kun asioita kuvataan venäjän kielellä, verbiä ei käytetä ollenkaan. Seuraavaksi esimerkki 

tästä: 

 

Наш дом очень красив. В нём высокие потолки и просторные комнаты. На стенах жёлтые 

обои, на полу паркет из лучших пород дерева. 

 

Katkelmassa ei ole käytetty yhtään verbiä. Seuraavaksi sama katkelma suomeksi: 

 

Talomme on hyvin kaunis. Siinä on korkea katto ja avarat huoneet. Seinillä on keltaista tapettia ja 

lattian parketti on parasta puulajia.   

 

Näin esimerkistä (39) huomaa, että oppija käyttää olla-verbiä lähes poikkeuksetta silloin 

kun hänen äidinkielestään tämä verbi puuttuu preesensmuodossa. En tietenkään osaa antaa 

asialle täsmällistä selitystä, mutta jälleen kerran omakohtaiseen kokemukseeni nojaten voin 

arvailla, mistä kyseinen ilmiö voi johtua. Opiskelija on oppinut, että suomen kielen 

lauseessa on oltava verbi, mutta hän välttää käyttämästä imperfektiä, koska hänen 

mielestään kyseessä on asioiden eikä tapahtumien kuvaaminen, joten hän valitsee 

preesensin, koska se on pysyvyyttä ja pysähtyneisyyttä ilmaiseva aikamuoto:  

 

(39) tanjana4> Viimenä kesänä olin jo Suomessa, jossa asuin setälän 

mökissänsä. Mökki sijoittuu männikossa, jossa lienee paljon sieniä. 

Lähellä mökkeä on sauna, johin minä kävin joka illalla. Saunan vieressä 

on terassa, jossa seisoo pöytä ja sofa. Pöydällä joka oli mehua, ja 

munkkit tai pullat. Pullat olivat vehnästä ja makeita. 
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Jos asetetaan vastakkain esimerkit (39) ja (52) voidaan huomata, että vaikka 

molemmissa on kyse preesensin ja imperfektin epäsäännöllisestä vaihtelusta kertomuksissa, 

suomi toisena kielenä -oppijoiden tekstissä taustalla on venäjän kielen puhekieli, suomi 

vieraana kielenä -oppijan tapauksessa taustalla on taas tekstin kirjoittamiseen teoriaan 

liittyvät lähtökohdat. Suomi vieraana kielenä -oppijat lähestyvät aikamuotojen käyttöä sekä 

venäjän että suomen kielen näkökulmasta ja tuloksena on välimuoto, jossa näkyy 

äidinkielen vaikutus ja kohdekielen sääntöjen soveltaminen.   

Virheanalyysin viimeinen kohta koskee virheiden merkityksen arviointia. 

Seuraavassa luvussa vertailen venäjän perfektiivisen ja imperfektiivisen aspektien ja 

suomen aikamuotojen virheitä viestin ymmärtämisen näkökulmasta. 

9.8 Perfektin ja imperfektin virheiden merkityksen arviointi 

viestin ymmärrettävyyden kannalta 

Venäjän aspektit ovat kieliopillinen kategoria. Aspekti muodostuu lisäämällä verbin 

vartaloon perfektiivisyydellä tai imperfektiivisyydellä ”ladattu” morfeemi. Aspektin 

muutos aiheuttaa väistämättä myös merkityksen muutoksen. Näin lauseissa он делал 

работу ja он cделал работу (hän teki työtä, hän teki työn) prefiksin valinnasta riippuu, 

puhutaanko työn prosessista vai työn tuloksesta. Jos puhuja tekee lauseessa aspektivirheen, 

saamme kuitenkin tietää, että viesti kertoo meille tekijästä ja hänen työstään. Työn tulokset 

voivat paljastua myöhemmästä kontekstista. Tapauksessa, jossa muu konteksti tai tausta 

puuttuu, vaan käytössämme on vain tämä kolmen sanan lause, työn tulokset tai niiden puute 

voivat jäädä ikuiseksi arvoitukseksi.  

Sama koskee suomen perfektin ja imperfektin kategorioita. Lauseissa olen asunut 

Suomessa viisi vuotta ja asuin Suomessa viisi vuotta perfekti viittaa siihen, että henkilö on 

tullut Suomeen viisi vuotta sitten, mutta jatkaa asumistaan Suomessa. Imperfekti taas 

viittaa siihen, että henkilö asui Suomessa joskus, mutta muutti täältä pois ja asuu tällä 

hetkellä jossakin muualla. Virhe aikamuodon valinnassa ei haittaa viestin ymmärtämistä, 

jos meillä on muutakin tietoa kyseisestä henkilöstä. Ilman tätä taustatietoa meidän olisi 

mahdotonta tietää, kummasta vaihtoehdosta on kyse. Tavanomaisissa tilanteissa on 
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kuitenkin melko harvinaista, että kuulijalla ei ole mahdollisuutta saada lisää tietoa asiasta, 

esimerkiksi kyselemällä henkilöltä suoraan.   

Nämä esimerkit osoittivat, että sekä venäjän aspektien että suomen perfektin ja 

imperfektin kohdalla virheellinen käyttö ei useimmiten vaikuta sanoman merkitykseen, jos 

lukijalla tai kuulijalla on pääsy taustatietoihin. Aspektien ja aikamuotojen virheetön käyttö 

on kuitenkin osoitus syntyperäiskäyttäjän taitoa lähellä olevan kielitaidon saavuttamisesta.   
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10 PÄÄTÄNTÖ 

Tällä tutkimuksella on neljä tutkimustehtävää: 

1. selvittää perfektin ja imperfektin esiintyvyyttä eritasoisten suomi toisena ja suomi 

vieraana kielenä -oppijoiden kirjallisissa tuotoksissa. 

2. kartoittaa, minkä tyyppistä perfektiä ja imperfektiä kirjoituksissa käytetään suomi 

toisena ja vieraana kielenä -opetuksessa yleisesti sovellettavan jaottelun mukaisesti. 

3. selvittää, minkä tyyppisiä perfekti- ja imperfektivirheitä kirjoituksissa esiintyy. 

4. selvittää, miten oppimisympäristö vaikuttaa perfektin ja imperfektin hallintaan. 

Kaksi ensimmäistä tutkimustehtävää muodostavat tutkimukseni määrällisen osuuden, kaksi 

jälkimmäistä edustavat sen laadullista puolta. 

Määrällisessä osuudessa olen selvittänyt, että molemmat informanttiryhmät käyttävät 

eniten kerronnallista imperfektiä ja siinä on tehty enemmän virheitä. Toiseksi eniten 

käytetään viitteellistä perfektiä ja kolmanneksi eniten käytetään imperfektiä ajan 

adverbiaalin kanssa. Vähiten on käytetty perfektiä ajan adverbiaalin kanssa. Mennyttä aikaa 

on käytetty huomattavasti vähemmän suomi vieraana kielenä -oppijoiden kirjoituksissa. 

Heillä yleisempänä aikamuotona teksteissä esiintyy preesens. Tämä saattaa viitata siihen, 

että suomen tempusjärjestelmän monimutkaisuus pakottaa oppijoita välttämään näitä 

muotoja. Suomea vieraana kielenä -oppilaiden kirjoituksissa on huomattavasti enemmän 

virheitä kuin suomea toisena kielenä -oppilaiden. Suomea toisena kielenä -oppilaiden 

kirjoituksissa on yhteensä kolme virhettä ja ne kaikki kohdistuvat kerronnallisen 

imperfektin käyttöön. Suomea vieraana kielenä -oppilaiden kirjoituksissa on käyttövirheitä 

kautta kaikkien aikamuotojen.  

Laadullisessa osuudessa olen selvittänyt, että suomi toisena ja suomi vieraana kielenä                   

-oppijoiden teksteistä löytyy sekä samantyyppisiä että laadultaan poikkeavia imperfektin 

käyttövirheitä. Koska suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä ei ollut yhtään perfektin 

käyttövirhettä, samantyyppisiä käyttövirheitä esiintyy ainoastaan imperfekti preesensin 

tilalla -virhetyypin kohdalla ja muut virheet -kohdalla. Molemmista kohderyhmistä 

nousevat tapaukset, joissa imperfektiä on käytetty virheellisesti preesensin tilalla, vaikka 

puhehetki oli sama kuin viittaushetki, joka oli sama kuin tapahtumahetki. Myös preesens 
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futuurin merkityksessä -virheitä esiintyy molemmissa ryhmissä. Imperfektin käyttöä kesken 

dramaattisen preesensin esiintyy vain suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä. Muut 

virheet -tyypissä samoja virheitä ilmenee preesensin ja imperfektin vaihtelua kertomuksissa 

-tapauksen kohdalla.  

Suomi vieraana kielenä -oppijoiden perfekti- ja imperfektivirheet ovat osoitus siitä, 

että käyttöerojen ymmärtäminen ei ole vakiintunutta. Kahden muodon epäsystemaattinen 

käyttö antaa syyn olettaa, että suomi vieraana kielenä -oppijoilla on omat teoriansa 

perfektin ja imperfektin käyttämiselle. Joistakin virheistä huomaa, että suomi vieraana 

kielenä -oppijoiden perfektin tai imperfektin käyttö teksteissä perustuu oppikirjan 

tarjoamalle tiedolle. Imperfektin ja preesensin vaihtelut teksteissä viestivät taas siitä, että 

suomi vieraana kielenä -oppijat turvautuvat kirjoittaessaan äidinkielestään tuttuihin 

aikamuotojen käyttämisen kaavoihin.  

Suomi toisena kielenä -oppijat hyödyntävät aikamuotojen käytössä puhekielestä 

tuttuja rakenteita. Kyseisen ryhmän teksteissä ei aikamuotojen käyttövirheitä juuri ole.  

Preesensin ja imperfektin vaihteluun liittyvät virheet ovat merkki siitä, että näiden 

muotojen käytössä oppilaiden äidinkielen vaikutus on edelleen läsnä.  

Perfektin ja imperfektin käytön tarkastelu suomi vieraana kielenä ja suomi toisena 

kielenä -oppijoiden teksteissä osoitti, että oppimisympäristöllä on vaikutusta perfektin ja 

imperfektin omaksumiseen. Kun kyseessä on perfektin tapainen vaikeasti käsiteltävissä 

oleva asia, oppikirjoihin perustuva teoreettinen tieto ei kata kaikkia kyseisen ilmiön 

käyttöön liittyviä vaihtoehtoja. Oppijat saattavat oppia muodostamaan perfektin ja 

imperfektin muotoja virheettömästi, mutta oppiakseen niiden käytön heidän täytyy käyttää 

niitä todellisissa viestintätilanteissa. Perfektin käytön omaksuminen on pitkä prosessi. 

Pelkkä suomalaisten keskuudessa toimiminen aina ei riitä tämän aikamuodon täydelliseen 

omaksumiseen, päinvastoin se voi johtaa väärien johtopäätösten tekemiseen. Suomi 

vieraana kielenä -oppijoiden teksteissä oli tapauksia, jolloin oppija käytti perfektiä väärissä 

konteksteissa, koska kuuli suomalaisten käyttävän sitä menneen ajan ilmaisemisen 

yhteydessä, mutta ei omaksunut konkreettisesti, missä ja milloin perfektin käyttö on 

suositeltavampaa kuin imperfektin. Perfektin ja imperfektin erojen omaksumisen kannalta 

paras ympäristö olisi sellainen, jossa oppija teoreettisen tiedon ohella saisi mahdollisuuden 

käyttää näitä aikamuotoja viestintätilanteissa ja häntä myös ohjattaisiin havainnoimaan niitä 
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eri tilanteissa ja analysoimaan opettajan ohjauksessa. Esimerkiksi affordanssien tietoinen 

hyödyntäminen on erinomainen keino juuri perfektin tapaisten kielitajua vaativien asioiden 

omaksumisessa.   

Pedagogiselta kannalta tarkasteltuna perfektin ja imperfektin tapaisten muotojen 

omaksumisongelmat asettavat haasteita opettajille ja oppikirjojen tekijöille. Opetuksen 

lähtökohtana ei saisi olla kaikkien kielellisten asioiden looginen selittäminen ja lokeroihin 

sijoittaminen. Tällainen keino tietysti helpottaa opettajan työtä ja ehkä alkuvaiheessa myös 

oppijan oppimistakin, mutta loppupäässä sillä on vain negatiivisia vaikutuksia. Kieli ei ole 

sääntöjen kokoelma, eikä kieltä voi vangita eikä tuoda tarjottimella valmiiksi paloiteltuna. 

Kieli on viestinnän väline, joka elää ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Opetuksen ja 

oppikirjojen täytyy pohjautua kommunikatiiviseen lähestymistapaan. Kieltä täytyy lähestyä 

aitojen viestinnällisten tilanteiden kautta, eikä sääntöjen näkökulmasta. Teknologian aikana 

se on mahdollista myös suomi vieraana kielenä -ympäristössä. Autenttisen puheen 

kuunteleminen, affordansien tarjoaminen, erilaisten puhetilanteiden harjoittaminen saavat 

luokkaympäristössä opiskelevia ymmärtämään perfektin tapaisia kielellisiä ilmiöitä, joille 

oppikirja tarjoaa vain yksipuolisia ja poissulkevia selityksiä. 

Suomi toisena kielenä -oppijoiden tekstit osoittivat, että kirjoittaessaan oppijat 

tukeutuvat liikaa puhekielen rekisterin tarjoamaan tukeen. Suomen kielen opetuksen täytyy 

auttaa heitä erottamaan, mitkä ovat puhe- ja kirjakielen rajat ja tunneilla täytyy keskittyä 

luku- ja kirjoitustaitojen kehittämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Vaikka suomi 

toisena kielenä -oppijoilla ei ollut ongelmia äidinkielestään puuttuvien muotojen käytön 

omaksumisessa, heidän tekstinsä olivat sanastolta ja rakenteilta melko suppeita ja 

yksinkertaisia. Kouluiässä toiseen maahan muuttaneiden nuorten kohdalla on olemassa 

mahdollisuus jäädä kirjallisten taitojen kannalta huonompaan asemaan syntyperäisiin 

ikätovereihinsa verrattuna. Oppijoiden äidinkielellä kirjalliset taidot eivät uudessa maassa 

enää kehity, mutta toisenkin kielen kirjalliset taidot saattavat jäädä hyvin vaatimattomiksi, 

jos asian parantamiseksi ei tehdä kovasti työtä. Koulutusta arvostavassa 

yhteiskunnassamme kirjallinen taito on yhä tärkeämmässä roolissa, enää on vaikea pärjätä 

pelkkien puhelahjojen varassa. Uhkaako nuoria, joilta puuttuu hyvät kirjalliset taidot, 

syrjäytyminen? 
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Mihin tästä eteenpäin? 

 

Tämän työn tekeminen on ollut mielenkiintoinen prosessi. Se on vastannut moneen 

kysymykseen ja auttanut ymmärtämään monia asioita, mutta myös nostanut uusia 

kysymyksiä, kuten esimerkiksi, onko perfektin kaltaisten asioiden oppiminen luokkaan 

rajoittuvassa oppimisympäristössä ylipäänsä mahdollista. Miten oppija pystyy käsittämään 

asioita, joiden substanssit puuttuvat hänen äidinkielestään? Vieraan kielen opetukselle on 

tyypillistä, että oppitunnilla käytetään myös oppijoiden äidinkieltä. Voisin aavistaa sitä 

turhautuneisuuden määrää, joka herää siinä vaiheessa, kun opettaja kääntää sekä perfektissä 

että imperfektissä kirjoitetun lauseen venäjäksi aivan samalla tavalla.  

Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä oli valottaa suomen kielen opetuksesta 

kiinnostuneille, mistä venäjänkielisten oppijoiden perfektin ja imperfektin omaksumisen 

ongelmat johtuvat ja mitkä ovat ne kohdat, jotka vaativat erityistä huomiota perfektin 

kaltaisten asioiden opetuksessa. Venäjänkieliselle aspektin muuttuminen imperfektiivisestä 

perfektiiviseksi tarkoittaa tapahtuman sisäisen päätepisteen saavuttamista. Suomenkielinen 

tarkastelee asioiden aikajärjestystä subjektin näkökulmasta, ikään kuin ulkoapäin. 

Ymmärtääkseen perfektin käyttöä venäjänkielisen oppijan täytyy vaihtaa tarkastelun 

perspektiiviä, eli ”astua ulos” tarkastelemaan tapahtumien keskinäistä järjestystä hänen 

itsensä eli tekijän näkökulmasta. 

Moni suomen kielen opettaja on siinä käsityksessä, että venäjässä ei ole perfektiä ja 

sen takia opiskelijoiden on vaikea omaksua sitä. Moni venäjänkielinen oppijakin ajattelee 

samalla lailla. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Se, että venäjässä ei ole perfektiä 

aikamuodon roolissa, ei suinkaan tarkoita, että se olisi ilmiönä tuntematon. Menemätöntä 

aikaa ilmaistaan venäjässä imperfektiivisen aspektin avulla, eli eri keinoin kuin suomessa. 

Tämä on juuri koko ongelman ydin. Perinteinen kielenopetus ei vielä osaa lähestyä asioita, 

joiden käsittämistä ei voi selittää konkreettisesti sanan päätteitä tai suffikseja vaihtamalla. 

Kun asia vaatii koko käsitteellisen systeemin muuttumista uuden kielen näköiseksi, keinot 

alkavat olla vähissä.  Tästä syystä asiat, jotka eivät mahdu paradigmoihin tai taulukkoihin, 

kuten esimerkiksi suomen objekti, ajanilmaisut, mennyt aika ja predikatiivilauseet 

aiheuttavat oppijoille paljon haasteita senkin jälkeen kun suomen kieli on kohtuullisen 

hyvin opittu.  
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Perfektin ja imperfektin kannalta olisin kiinnostunut tutkimaan niiden esiintyvyyttä 

puhutussa kielessä, koska varsinkin perfekti on sellainen muoto, joka ilmenee parhaiten 

puhutussa rekisterissä. Teksteistä ei saa kokonaista kuvaa aikamuotojen monipuolisesta 

käytöstä. Kiinnostavaa olisi myös tutkia, mitä tuloksia saisi, jos toisena kohderyhmänä olisi 

sellaisen kielen edustajia, joissa perfekti on suomen tapaan erillisenä aikamuotona. Mitä 

näiden kahden ryhmän perfektin ja imperfektin käyttövirheet kertoisivat äidinkielen 

vaikutuksesta kohdekieleen? 

Venäjänkieliset ovat Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä. Tällä hetkellä Suomessa 

asuu noin 52 000 venäjänkielistä maahanmuuttajaa (Vähemmistövaltuutetun raportti, 2010: 

3). Tämä tarkoittaa merkittävää määrää venäjänkielisiä oppilaita suomen kielen 

koulutuksissa. Kotimaassa Venäjällä hankittu korkea koulutus ei takaa kaikille töitä 

Suomessa. Syitä tähän tilanteeseen on monia, mutta yksi tärkeimmistä on varmasti 

aikuisiässä muuttaneiden ihmisten riittämätön kielitaito. Suomen kielen omaksumisen 

helpottamiseksi olisi hyödyllistä perehtyä tämän kohderyhmän oppimisen erityispiirteisiin. 

Sellaisten piirteiden kartoittaminen ja analyysi saattavat tarjota opettajille keinoja helpottaa 

ja nopeuttaa venäjänkielisten oppilaiden suomen kielen omaksumisprosessia. Näin 

varmistettaisiin, että huomattava osa maahanmuuttajataustaista väestöä pääsisi 

työllistymään ja hyödyntämään koulutustaan ja pitkää työkokemustaan suomalaisessa 

työelämässä suomen kielellä. 
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LIITE 1 

Glossauslyhenteet Leipzigin koulukunnan (The Leipzig Glossing Rules: Conventions for 

interlinear morpheme-by-morpheme glosses, 2005) mukaan:  

 
1 first person 
2 second person 
3 third person 
A agent-like argument of canonical transitive verb 
ABL ablative 
ABS absolutive 
ACC accusative 
ADJ adjective 
ADV adverb(ial) 
AGR agreement 
ALL allative 
ANTIP antipassive 
APPL applicative 
ART article 
AUX auxiliary 
BEN benefactive 
CAUS causative 
CLF classifier 
COM comitative 
COMP complementizer 
COMPL completive 
COND conditional 
COP copula 
CVB converb 
DAT dative 
DECL declarative 
DEF definite 
DEM demonstrative 
DET determiner 
DIST distal 
DISTR distributive 
DU dual 
DUR durative 
ERG ergative 
EXCL exclusive 
F feminine 
FOC focus 
FUT future 
GEN genitive 
IMP imperative 
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INCL inclusive 
IND indicative 
INDF indefinite 
INF infinitive 
INS instrumental 
INTR intransitive 
IPFV imperfective 
IRR irrealis 
LOC locative 
M masculine 
N neuter 
N- non- (e.g. NSG nonsingular, NPST nonpast) 
NEG negation, negative 
NMLZ nominalizer/nominalization 
NOM nominative 
OBJ object 
OBL oblique 
P patient-like argument of canonical transitive verb 
PASS passive 
PFV perfective 
PL plural 
POSS possessive 
PRED predicative 
PRF perfect 
PRS present 
PROG progressive 
PROH prohibitive 
PROX proximal/proximate 
PST past 
PTCP participle 
PURP purposive 
Q question particle/marker 
QUOT quotative 
RECP reciprocal 
REFL reflexive 
REL relative 
RES resultative 
S single argument of canonical intransitive verb 
SBJ subject 
SBJV subjunctive 
SG singular 
TOP topic 
TR transitive 
VOC vocative 
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LIITE 2 

Imperfektin ja perfektin esiintymät tasoittain ja tehtävittäin 

Suomi toisena kielenä -oppijoiden aineisto 

Taulukko (1) Imperfektin esiintymät A1 

T
E

H
T

Ä
V

Ä
 Kerronnallinen imperfekti Kielteinen kerronnallinen 

imperfekti  
Imperfekti ajan adverbiaalin 

kanssa 
Kielteinen imperfekti 

+ ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

T1         

T2         

T3 1        

T4         

T5 4  3      

Taulukko (2) Perfektin esiintymät A1 

T
E

H
T

Ä
V

Ä
 Viitteellinen perfekti Kielteinen viitteellinen perfekti Perfekti ajan adverbiaalin 

kanssa 
Kielteinen perfekti + 

ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

T1 1        

T2         

T3         

T4         
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T5         

 

Taulukko (3) Imperfektin esiintymät A2 

T
E

H
T

Ä
V

Ä
 Kerronnallinen 

imperfekti 
Kielteinen kerronnallinen 

imperfekti  
Imperfekti ajan 

adverbiaalin kanssa 
Kielteinen 

imperfekti + ajan 
adverbiaali 

O V O V O V O V 

T1 3  1      

T2 31  5      

T3 15  2  3    

T4 5    1    

T5 133  10  5    

 

Taulukko (4) Perfektin esiintymät A2 

T
E

H
T

Ä
V

Ä
 Viitteellinen perfekti Kielteinen viitteellinen 

perfekti 
Perfekti ajan adverbiaalin 

kanssa 
Kielteinen 

perfekti + ajan 
adverbiaali 

O V O V O V O V 

T1 2        

T2 7        

T3 5 1       
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T4 1 1   1    

T5  1       

T5 5        

 

Taulukko (5) Imperfektin esiintymät B1 

T
E

H
T

Ä
V

Ä
 Kerronnallinen 

imperfekti 
Kielteinen kerronnallinen 

imperfekti  
Imperfekti ajan 

adverbiaalin kanssa 
Kielteinen 

imperfekti + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

T1 3        

T2 15    1    

T3 8    2    

T4 1        

T5 172  14  7  1  
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Taulukko (6) Perfektin esiintymät B1 

T
E

H
T

Ä
V

Ä
 Viitteellinen perfekti Kielteinen viitteellinen 

perfekti 
Perfekti ajan 

adverbiaalin kanssa 
Kielteinen perfekti 
+ ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

T1 1  1      

T2 9        

T3 3        

T4 2        

T5     1    

Taulukko (7) Imperfektin esiintymät B2 

T
E

H
T

Ä
V

Ä
 Kerronnallinen 

imperfekti 
Kielteinen 

kerronnallinen 
imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen 
imperfekti + ajan 

adverbiaali 

O V O V O V O V 

T1   1      

T2 7        

T3         

T4         

T5 71  5  1    
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Taulukko (8) Perfektin esiintymät B2 

 

T
E

H
T

Ä
V

Ä
 Viitteellinen perfekti Kielteinen viitteellinen 

perfekti 
Perfekti ajan adverbiaalin 

kanssa 
Kielteinen perfekti + 

ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

T1         

T2 4        

T3 1        

T4         

T5         
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Suomi vieraana kielenä -oppijoiden aineisto 

 

Taulukko (9) Imperfektin esiintymät kuvauksessa 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen kerronnallinen 
imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen imperfekti 
+ ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 129 4 6  3   1 

Keskitaso 67 5 3 1 3    

Alkeet 19  3      

 

 

 

Taulukko (10) Perfektin esiintymät kuvauksessa 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen perfekti Kielteinen viitteellinen 
perfekti 

Perfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen perfekti + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 17 2    1 2 1 

Keskitaso 1        

Alkeet     1    
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Taulukko (11) Imperfektin esiintymät mielipiteessä 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen 
kerronnallinen 

imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielt. imperfekti + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 114 6 24 3 2    

Keskitaso 4  1      

Alkeet         

 

 

Taulukko (12) Perfektin esiintymät mielipiteessä 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen 
perfekti 

Kielteinen 
viitteellinen perfekti 

Perfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen perfekti + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 25 2   1    

Keskitaso 1 2   1    

Alkeet   1      
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(Taulukko 13) Imperfektin esiintymät elokuva-arvostelussa 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen 
kerronnallinen 

imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen imperfekti 
+ ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 817 35 67 8 39 1 2 3 

Keskitaso 168 4 10  5 1   

Alkeet         

 

 

 

Taulukko (14) Perfektin esiintymät elokuva-arvostelussa 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen 
perfekti 

Kielteinen viitteellinen 
perfekti 

Perfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen perf. + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 103 14 8 2   9  

Keskitaso 2        

Alkeet         
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Taulukko (15) Imperfektin esiintymät referaatissa 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen 
kerronnallinen 

imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen 
imperfekti + ajan 

adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 648 19 39 9 62  1 4 

Keskitaso         

Alkeet         

 

 

Taulukko (16) Perfektin esiintymät referaatissa 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen 
perfekti 

Kielteinen 
viitteellinen perf. 

Perfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen perf. + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 168 5 10  9  3  

Keskitaso         

Alkeet         
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Taulukko (17) Imperfektin esiintymät kertomuksessa 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen 
kerronnallinen 

imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen imperfekti 
+ ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 66 3 3  2    

Keskitaso 143 6 11 1     

Alkeet 96  5 1 2    

 

 

Taulukko (18) Perfektin esiintymät kertomuksessa 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen perfekti Kielteinen viitteellinen 
perfekti 

Perfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen perf. + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 3    4    

Keskitaso 2        

Alkeet 1    1    
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Taulukko (19) Imperfektin esiintymät esseessä 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen 
kerronnallinen 

imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen 
imperfekti + ajan 

adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 241 9 15 2 32    

Keskitaso         

Alkeet         

 

 

Taulukko (20) Perfektin esiintymät kertomuksessa 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen 
perfekti 

Kielteinen viitteellinen 
perf. 

Perfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen perf. + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 40 1 1  3 2   

Keskitaso         

Alkeet         
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Taulukko (21) Imperfektin esiintymät kirjeessä 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen 
kerronnallinen 

imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen 
imperfekti + ajan 

adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 1   1 2    

Keskitaso 108 6 2  6  1  

Alkeet         

 

 

 

Taulukko (22) Perfektin esiintymät kirjeessä 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen 
perfekti 

Kielteinen viitteellinen 
perf. 

Perfekti ajan adverbiaalin 
kanssa 

Kielteinen perf. + ajan 
adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso 1    1    

Keskitaso 6 3 3  1    

Alkeet         
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Taulukko (23) Imperfektin esiintymät runossa 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen 
kerronnallinen 

imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen 
imperfekti + ajan 

adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso         

Keskitaso 2        

Alkeet         

 

 

 

Taulukko (24) Perfektin esiintymät runossa 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen 
perfekti 

Kielteinen 
viitteellinen perf. 

Perfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen perf. + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso         

Keskitaso         

Alkeet         
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Taulukko (25) Imperfektin esiintymät kortissa 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen 
kerronnallinen 

imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen 
imperfekti + ajan 

adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso         

Keskitaso     1    

Alkeet         

 

 

Taulukko (26) Perfektin esiintymät runossa 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen perfekti Kielteinen 
viitteellinen perfekti 

Perfekti ajan adverbiaalin 
kanssa 

Kielteinen perf. + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso         

Keskitaso         

Alkeet         
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Taulukko (27) Imperfektin esiintymät kortissa 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen 
kerronnallinen 

imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen 
imperfekti + ajan 

adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt 
taso 

        

Keskitaso     1    

Alkeet         

 

 

Taulukko (28) Perfektin esiintymät runossa 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen perfekti Kielteinen viitteellinen 
perf. 

Perfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen perf. + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso         

Keskitaso         

Alkeet         
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Taulukko (29) Imperfektin esiintymät päiväkirjassa 

T
A

SO
 

Kerronnallinen 
imperfekti 

Kielteinen 
kerronnallinen 

imperfekti  

Imperfekti ajan 
adverbiaalin kanssa 

Kielteinen 
imperfekti + ajan 

adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso         

Keskitaso 78 4 6 1 2   1 

Alkeet 34 1 7      

 

 

Taulukko (30) Perfektin esiintymät runossa 

 

T
A

SO
 

Viitteellinen perfekti Kielteinen viitteellinen 
perfekti 

Perfekti ajan adverbiaalin 
kanssa 

Kielteinen perf. + 
ajan adverbiaali 

O V O V O V O V 

Edistynyt taso         

Keskitaso         

Alkeet         

 


