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Vain kääntämistäkö?
Kääntämisen määrittelystä
käännöstekstin toimivuutee
toimivuuteen
Liisa Tiittula
Tampereen yliopisto
The paper deals with translation assessment. It begins with a newspaper article
where the translation is the news item but the translator is not named (”X:s book
came out at last in Finnish”). The (in)visibility of the translation process is discussed, as well as possible causes for deviations from the norms or standards of the
target language and culture in translated texts. Translating is compared with other
kinds of text production. Professional translation is never a goal in itself, but it has
a genuine goal: to make the text function in a specific situation and to put the
message across to a certain addressee or set of addressees. In this respect, translating is a very similar action to any text production, for it is guided by similar
principles and constraints as other kinds of text production, too. Moving between
two cultures and languages places additional demands on the translator. With economic and technical development, translators, too, are faced with new challenges,
and diverse skills like computer skills, technical knowledge, the ability to acquire
information as well as common social skills and flexibility are required.
Keywords: translation, translation assesment, text production, style

338

Kääntäjän käsitys kääntämisestä on yleensä erilainen kuin maallikon. Kääntämistä kuitenkin määritellään usein ammattikunnan ulkopuolelta, mikä näkyy paitsi käännöksiä ja kääntämistä koskevissa
diskursseissa myös esimerkiksi kääntäjille annetuissa toimeksiannoissa tai kääntäjien arvostuksessa. Kääntämisen määrittely ei ole
pelkkä akateeminen määritelmäkysymys, koska sillä, miten toiminta rajataan, on seuraamuksia myös toiminnan tuotoksiin, käännösteksteihin. Näiden yhteyksien pohdinta on tämän artikkelin lähtökohta. Lisäksi tarkastelen sitä, millaisia vaatimuksia asetetaan toimivalle käännöstekstille ja sen laatijalle

1 Kääntämisen näkyvyys
Jokin aika sitten Helsingin Sanomat uutisoi etusivulla näyttävästi
belgialaisen kirjailijan Hugo Clausin mestariteoksen ilmestymisen
suomeksi:
Hugo Clausin Belgian suru suomeksi
Hugo Claus on Belgian tunnetuin kirjailija ja samanlainen
kiintotähti Euroopassa kuin Günter Grass. Hän on kirjoittanut
yli sata teosta, mutta hänen kirjojensa suomennoksia on saatu
odottaa näihin päiviin. Tällä viikolla ilmestyy vihdoin Belgian suru, joka ilmestyi alunperin 1983. Natsimiehityksen traumoja kuvaava teos on Clausin kansainvälinen läpimurtoromaani. Claus saapuu tiistaina Suomeen. (HS 8.11.1999)
Uutisen keskeinen sisältö on siis se, että Clausia on vihdoin käännetty suomen kielelle. Sisäsivun uutisotsikko nostaa niin ikään suomennoksen keskeiseksi uutisaiheeksi: ”Tiistai-iltana Suomeen saapuvalta Hugo Clausilta on tulossa ensimmäinen suomennos.” Artikkelissa ei kuitenkaan missään mainita, kuka teoksen on suomentanut. Käännös on ikään kuin jokin tekninen tapahtuma, jonka lähes
1000-sivuinen romaani on läpäissyt Suomeen saapuessaan. Muutamaa päivää myöhemmin kirjasta ilmestyi arvostelu, jossa toki kään-
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täjä mainittiin – bibliografisissa tiedoissa yhdessä kustantajan, sivumäärän ja hinnan kanssa. Ylistävässä kirja-arviossaan kriitikko Jukka Petäjä keskittyy kirjan sisältöön, mutta käsittelee jonkin verran
myös kieltä ja tyyliä:
Ja mikä lukijan kannalta mukavinta Belgian suru on romaani,
jota lukee mieluusti, koska Hugo Claus kirjoittaa hauskasti,
pirullisesti, empaattisesti, tylysti, ymmärtäen ja viisaasti.
Kerronta tempaa mukaansa, ja romaanihenkilöt tulevat lihaksi ja vereksi.
Romaania on helppo lukea. Se ei suinkaan tarkoita, että romaani
olisi pinnallinen – kaikkea muuta. Hugo Clausin maailmassa syvällisyys ja vaikeaselkoisuus eivät ole synonyymejä. (HS 11.11.1999)
Kriitikko tai lukija ei tietenkään lue suoraan sitä tekstiä, jonka
Claus on flaamin kielellä kirjoittanut, vaan sitä, jonka palkittu kääntäjä Markku Mannila on muotoillut suomeksi ja saanut kuulostamaan suomalaisen lukijan korvissa hauskalta, mukaansa tempaavalta, verevältä, helppolukuiselta jne. Vaikka luemme Clausin teosta,
ilman kääntäjän luovaa panosta teksti ei toimi eikä kieli-instrumentti soi kirjailijan säveltämien nuottien mukaan. Huono suomennos
vaikeuttaa vastaavasti teoksen vastaanottoa, mutta lukija pitää jälleen vastuullisena ensisijaisesti kirjailijaa, ei kääntäjää.
Clausin romaanin uutisointi ei ole suinkaan ainutlaatuinen tapaus. ”Pulitzer-palkitun Michael Cunninghamin menestysteos käännettiin suomeksi” otsikoi Helsingin Sanomat (24.8.2000) kirjailijaa
ja hänen teostaan esittelevän artikkelin, jossa kääntäjän nimeä ei
näkynyt missään. Samalla sivulla ilmestyneen arvostelun bibliografisista tiedoista utelias lukija saattoi kyllä löytää suomentajankin nimen. Kirjat siis ”ilmestyvät suomeksi”, ne kääntyvät näkymättömällä tavalla. Kääntäjä on kuin musta laatikko, johon teksti katoaa
putkahtaakseen sitten ulos toisena ja kuitenkin samana.
Silloin tällöin kääntäjä toki näkyy. Joskus saamme lukea jopa
sankaritarinoita, kuten ”Siivoojana Suomessa aloittanut insinööri
käänsi Sinuhen romaniaksi” (HS 14.11.1999). Erityisen hämmästyttävää on se, että kääntäjä käänsi romaanin ”ilman suomi-romaniasuomi-sanakirjan apua, koska sellaista ei ole”. Kääntäminen esitetään teknisenä tapahtumana, joka onnistuu, kun vain löytää oikeat
sanavastineet. Kääntäminen on omituista toimintaa: ”Nyt Palic on
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työtön. Mutta tekee työtä, kääntää.” Onneksi hänellä on nyt uusi
ammatti: ”Omaan talouteensa Palic voi vasta nyt hakea apurahaa,
sillä Sinuhen käännös todistaa hänet alan ammattilaiseksi.”
Kääntäjän työ voi näkyä monella tavalla paitsi käännösteksteissä
myös kääntämiseen liittyvissä diskursseissa. Siten kääntäjän näkyvyys liittyy läheisesti työn arvostukseen.
Suomenkielisistä teksteistä merkittävä osa on käännöksiä. Olemme jatkuvasti tekemisissä vieraista kielistä tuotettujen tekstien
kanssa: luemme ulkomaan uutisia ja muita ulkomaisista lähteistä
peräisin olevia artikkeleita, silmäilemme käyttöohjeita, tuoteselosteita, mainoksia jne. ajattelematta sen kummemmin, että kyse on
käännöksistä. Teksti kiinnittää huomiota käännöksenä tavallisesti
vasta silloin, kun se poikkeaa jollain tavoin totutuista konventioista.
Esimerkiksi seuraava työpaikkailmoitus on helppo tunnistaa käännökseksi epätavallisten rakenteiden vuoksi. Saksan kieli kuultaa
suomen kielen alta.
Esimerkki 1
Olemme keskikokoinen yritys uudenlaisilla tuotteilla erikoismarkkinasegmentissä katto + julkisivu.
Myyntiosaston vahvistamiseksi etsimme
kauppaedustajia Suomessa
Onko sinulla yhteyttä rakennus-aine-/puu-erikoistukkukauppaan? Edustat jo tuotteita kattorakennukseen tai sisustamiseen?
Osaatko antaa neuvoja kirvesmiehille/katonpainajille/sisustusammattiväelle?
Etsitkö ylimääräisen, tuottoisan edustuksen kasvumahdollisuuksilla?
Onko sinulla saksalaista tai englantilaista suullista kielentaitoa?
Jos osaat vastata myöntävästi vähintäin kahteen kysymykseen, meidän pitäisi tutustua nopeasti.
Lähetä edustusprofiilisi no.:
—
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Jos käännös herättää huomiota, se voi johtua kielivirheistä (esim.
Etsitkö ylimääräisen edustuksen kasvumahdollisuuksilla?) tai kömpelöstä tyylistä (esim. Edustat jo tuotteita kattorakennukseen?),
usein kuitenkin kyse on muustakin – siitä että kääntäminen on liian
kirjaimellista ja käännös liian lähellä lähdetekstiä. Tuloksena voi
olla vaikeaselkoinen tai jopa huvittava teksti. Tekstin lähettäjän
kannalta olennaista on se, miten teksti menee perille ja saavuttaa
tarkoituksensa. Seuraava esimerkki on peräisin Saksan liittotasavallan 50-vuotisjuhlien kunniaksi julkaistun Deutschland-lehden erikoisnumeron suomenkielisestä versiosta. Kölniä käsittelevässä artikkelissa esitellään ja samalla mainostetaan kaupunkia.
Esimerkki 2
KÖLN–DIE STADT DER GIPFEL KÖLN – HUIPPUJEN
KAUPUNKI
New Yorkissa kadut ovat nyt puhtaampia kuin ennen. Pariisissa ne ovat kuitenkin paljon upeammat. Lontoossa on Piccadilly Circus ja paljon muutakin. Berliinissä on uusi keskus.
Entä mitä on Kölnissä?
Myönnettäköön: kaupunki on suttuinen, taivas on usein pilvinen ja joskus Reini tulvii, nousee uomastaan ja aiheuttaa kaupungin asukkaille melkoisesti vaivaa. Mutta silti ja ehkä juuri
sen vuoksi: Köln on vertaansa vailla.
Lähestyttäessä kaupunkia miltä suunnalta hyvänsä, tuomiokirkon tornit näkee jo kauas – selkeällä säällä 40 kilometrin
päähän. Tuo mahtava rakennus vietti juuri 750-vuotisjuhlaansa. Tosin jo ennen tätä samalla paikalla seisoi romaaninen
kirkko. Kölnin tuomiokirkko valmistui vasta 632 vuotta peruskiven muurauksen jälkeen, mikä osoittaa toisaalta rakennusta kohtaan tunnetun innostuksen laantumisesta mutta
myös kölniläisten erikoisen vahvan tietoisuutta kölniläsyydestään. Sillä ilman vuonna 1842 perustettua ja vielä nykyisinkin erittäin aktiivista tuomiokirkkorakennuksen keskusseuraa sekä 1864 perustettuja tuomiokirkkorakennusarpajaisia, keskiaikainen nostokurki osoittaisi vieläkin kohti taivasta tuomiokirkon puolivalmiilla etelätornilla, joka on ollut
kaupungin tunnusmerkki jo vuosisatoja.
(Deutschland 6/98, 14)
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Artikkeli alkaa suorastaan runollisesti. Huomiota kiinnittää kolmas kappale, jossa Kölniä, tai oikeastaan sen tuomiokirkkoa, ryhdytään kuvaamaan tarkemmin. Tekstissä on pieniä kieli- ja painovirheitä (jälkimmäiset johtuvat usein siitä, että kääntäjä ei ole saanut oikolukea vedosta). Olennaisempaa on kuitenkin saksan kieltä liian
tiukasti seuraava lauserakenne, joka tekee alkukielellä hyvin toimivasta tekstistä suomenkielisessä muodossa vaikeaselkoisen (vrt. erityisesti viimeinen virke). Esimerkin viimeinen kappale on tyylillisesti ristiriidassa tekstin mainosmaisuuden kanssa. Mainoskielisyys
korostuu artikkelin alussa, mutta myös lopussa se näkyy mm. liioittelussa, sananvalinnassa ja siinä, että virke aloitetaan konjunktiolla.
Ristiriitaisuudesta syntyy koominen vaikutelma, joka tuskin on alkutekstin kirjoittajan tarkoitus.
Edellisessä esimerkissä tarkastelimme vain käännöstä – näinhän
tekstin lukijakin tekee. Seuraavassa esimerkissä otan suomennoksen rinnalle lähdetekstin. Tarkoituksena on havainnollistaa kääntämisen sanasanaisuutta ja sitä, millaiseen tekstiin tämä käännösstrategia saattaa johtaa. Tekstit ovat Deutschland-lehden lopusta, ja
niissä esitellään numeron kirjoittajia. Esimerkin korostukset osoittavat muutamia käännöksen sanasanaisuuden silmiinpistäviä kohtia, painovirheet ovat alkuperäisiä.
Esimerkki 3a
Otto Graf Lambsdorff oli vuodesta 1977 vuoteen 1984 liittohallituksen talousminsiteri, ensiksi Helmut Schmidtin sosiaali-liberaalisessa koalitiohallituksessa sitten Helmut Kohlin
CDU/CSU/F.D.P.-hallituksessa. Vuodesta 1988 vuoteen 1993
hän toimi vapaiden demokraattien puolueen puheenjohtajana.
Hän on väitellyt juristi, syntymävuosi 1926, oli vuodesta
1972 syskuuhun 1998 liittopäivien jäsen. Häntä pidetään yhtenä asiantuntevimmista saksalaisista talouspoliitikoista.
Dr. Otto Graf Lambsdorff war von 1977 bis 1984 Bundesminister für Wirtschaft, zunächst in der sozialliberalen Koalition
von Bundeskanzler Helmut Schmidt, dann in der CDU/CSU/
F.D.P.-Koalition unter Helmut Kohl. Von 1988 bis 1993 war
er Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei
(F.D.P.). Der promovierte Jurist, Jahrgang 1926, war von
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1972 bis September 1998 Mitglied des Bundestages und gilt
als einer der versiertesten deutschen Wirtschaftspolitiker.
(Deutschland 6/98, 54)
Esimerkki 3 b
Marie Hüllenkremer toimii 1. lokakuuta 1998 lähtien Kölnin
kaupungin kulttuurijohtajana. Poikkeuksellinen ura: 55-vuotias aachenilainen työskenteli aiemmin yli kolme vuosikymmentä journalistina, muun muassa Zeitmagazin-lehden
toimituspäällikkönä ja yhden taidelehden kirjeenvaihtajana
New Yorkissa. Viiimeksi hän oli kölniläisen Stadt-Anzeiger lehden toinen päätoimittaja.
Marie Hüllenkremer ist seit 1. Oktober 1998 Kulturdezernentin der Stadt Köln. Ein ungewöhnliche Karriere: Die 55jährige Aachenerin arbeitete zuvor mehr als drei Jahrzehnte lang
als Journalistin, unter anderem als Redaktionsleiterin des
Zeitmagazins und Korrespondentin einer Kunstzeitschrift in
New York. Zuletzt war sie stellvertretende Chefredakteurin
des Kölner Stadt-Anzeigers.
(Deutschland 6/98, 54)
Alleviivatut kohdat korostavat esimerkinomaisesti joitakin sanasanaisuuden ilmentymiä, esim. suomalaisessa vastaavanlaisessa tiiviissä tekstissä vuodesta 1977 vuoteen 1984 ilmaistaan tavallisesti
välimerkillä: 1977–1984; saksan seit-preposition kanssa käytetään
preesensiä, kun menneisyydessä alkanut toiminta jatkuu yhä, suomessa vastaavassa ilmauksessa mennyttä aikamuotoa (on toiminut).
Myös lauserakenteisiin ja yksittäisiin sanavalintoihin voitaisiin
kiinnittää huomiota tai pohtia sitä, osaako suomalainen lukija liittää
lyhenteen F.D.P. ja vapaat demokraatit toisiinsa (tässä kääntäjä on
poikennut lähdetekstin eksplisiittisyydestä, eli hän ei ole kuitenkaan
joka kohdassa noudattanut sanatarkkaa käännösstrategiaa).
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2 Kääntäjä tekstin tuottajana
2.1 Vastaanottajan ja tilanteen huomioon
ottaminen
Esimerkkien 2 ja 3 käännösteksteissä ongelmana ei kapeasti ajatellen ole kääntäjän suomen kielen taito; Saksassa asuva kääntäjä saattaa olla äidinkieleltään suomalainen. Ongelmana on toimivan tekstin tuottaminen. Käännöstä ei ole sopeutettu kohdekieleen ja -kulttuuriin, ja tuloksena on sen normeista ja konventioista poikkeava
teksti. Kulttuurin huomiotta jättäminen voi tietysti näkyä hyvin monenlaisina ilmiöinä: kielellisinä, tekstuaalisina tai ei-verbaalisina
erikoisuuksina. Teksti voi myös sisältää kohdekieliselle lukijalle
tuntematonta kulttuurista tietoa, minkä vuoksi käännös voi jäädä
hänelle käsittämättömäksi tai johtaa täysin vääriin tulkintoihin. Esimerkkinä tällaisesta tekstistä on katkelma Härmänmaan seutukunnan matkailuesitteestä ja sen saksankielisestä käännöksestä (ks.
esim. 4 ja liite).
Esimerkki 4
Asutusta Härmänmaalla on tavattu jo esihistoriallisena aikana. Alueella on aina eletty vahvasti ja luontoa kunnioittaen.
Seudulla on menestyksekästä pienyrittäjyyttä, mutta monipuolisesta osaamisesta omaa kieltään kertovat myös alueen
monikansalliset metalliteollisuuden yritykset; rehevien pohjalaisisäntien leipä kasvaa edelleen lakeuden viljavilla vainioilla.
Eräät kuuluisimmista suomalaisista olivat härmänmaalaisia.
Isontalon Antti, Rannanjärvi, ruma vallesmanni Adolf Hägglund ja Vihtori Kosola, kaikki vahvoja miehiä, jotka muistetaan yhä.
”Tulukaa jos tohoritta!”
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Tekstin vieressä olevassa kuvassa (yllä) istuvat kahlehditut, vanginpukuiset Isoo-Antti ja Rannanjärvi. Suomalainen lukija, jolle
eräät kuuluisimmista suomalaisista ovat tuttuja, voi tulkita esitteen
humoristiseksi (vrt. kehotus ”Tulukaa jos tohoritta!”), mutta saksalaisen lukijan on mahdotonta ymmärtää, miksi seutu ylpeilee sillä,
että sieltä ovat kotoisin nämä kahlevangit, jotka mainitaan ”aikansa
kuuluisimmiksi henkilöiksi” (suomalaisessa tekstissä kaikki vahvoja miehiä, jotka muistetaan yhä). Saksalaisessa käännöksessä kuvan
lisäksi Härmänmaan kuuluisuuksista ei anneta muuta informaatiota,
kuin että Adolf Hägglund oli ”paha” nimismies (alkutekstissä
ruma).
Käännöksen toimeksiantajan olisi tietysti pitänyt miettiä, kannattaako tekstiä tällaisenaan kääntää, mutta myös kääntäjän työhön
kuuluu tekstin toimivuuden pohtiminen. Esimerkkien 1–4 kaltaisten
tuotosten taustalla on todennäköisesti erittäin suppea käsitys kääntämisestä. Kääntämisenä pidetään vain lähdetekstin kielellisten
merkkien muuttamista toisiksi. Teksti irrotetaan kontekstista – yhtäältä siitä, johon se on alun perin kuulunut, toisaalta siitä, johon
vastaanottajan pitäisi se liittää. Syynä voi olla se, että tekstin tuottajalla (kääntäjällä) on puutteelliset tiedot tekstin tarkoituksesta, kohderyhmästä, tekstin vastaanottotilanteesta, ilmestymispaikasta jne.
Kääntäjä on myös saattanut kääntää tekstin näkemättä edes sitä
tekstikokonaisuutta, jonka osa käännös on ja johon esimerkiksi ku-
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vat, layout ym. kuuluvat. Tuloksena voi siten olla myös kuvan ja
tekstin yhteensopimattomuus.
Teksti tuotetaan aina johonkin tarkoitukseen, tietylle vastaanottajalle tai vastaanottajaryhmälle, jolla on tietyt kulttuuriset ja tälle
vastaanottajaryhmälle tyypilliset tekstiodotukset sekä edellytykset
ymmärtää kyseinen teksti. Tekstin tuottajan on otettava huomioon
nämä tekstiin kohdistuvat vaatimukset. Sama koskee käännöstä:
käännös ei elä tyhjiössä, sitä säätelevät aivan samat tuottamisen ja
vastaanottamisen periaatteet kuin muitakin tekstejä, luonnollisesti
sillä erolla, että käännettävän tekstin on ylitettävä kielten ja kulttuurien välinen raja. Kulttuurienvälisessä viestinnässä teksti on saatava
toimimaan viestinä kulttuurirajojen yli.
Jossakin tilanteessa kömpelökin teksti voi toimia – oli se sitten
alun perin äidinkielellä tuotettu tai käännetty. Esimerkiksi edellä
esitetty työpaikkailmoitus (esim. 1) voi vallan hyvin saavuttaa tarkoituksensa kömmähdyksistä huolimatta, jos motivoitunut, edustustehtävästä kiinnostunut henkilö lukee sen. Jos käännöksen tarkoituksena on vain informoida lukijaa siitä, mistä lähdetekstissä puhutaan, vaatimus tekstin laatimisille on aivan toinen, kuin jos käännöksen pitäisi vaikuttaa jollakin tavalla vastaanottajaan (esim. saada
kiinnostumaan asiasta tai herättää esteettistä mielihyvää) ja saada
hänet toimimaan tietyllä tavalla (esim. noudattamaan annettuja ohjeita).

2.2 Tekstin tyyli
Sopivan tyylin löytäminen on käännöstekstissäkin tärkeää. Mikäli
tarkoituksena ei ole tuottaa erityisesti vieraannuttavaa, dokumentoivaa tai näkyvää käännöstä (engl. covert translation, ks. tarkemmin esim. Chesterman 2000), tarkoittaa tämä sitä, että teksti on aidosti kohdekielen ja -kulttuurin konventioiden mukainen kaikilla
tasoilla kieliopista ja sanastosta tekstirakenteeseen saakka. Tekstikokonaisuus käsittää myös kuvan ja ei-verbaaliset elementit, jotka
voivat niin ikään sisältää kulttuurisia konventioita.
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Tyyli voidaan ymmärtää tekstin tai yleisemmin toiminnan toteuttamisen tavaksi. Tyyli voi olla konventionaalistunut tai individuaalinen, ja valitun tyylin mukaan vastaanottaja antaa tekstille tulkinnan. Tyylillä on siis vaikutus. Kaikilla teksteillä, niin puhutuilla
kuin kirjoitetuillakin, on aina jonkinlainen tyyli. Saksalainen tyylin
tutkija Barbara Sandig (tulossa) on esittänyt seuraavanlaisen kaavion niistä viestinnän ja vuorovaikutuksen tekijöistä, joihin tyyli ja
sen tulkinta suhteutuvat. Näitä ovat kulttuuri, aika, konventiot, tilanne, toiminta, teema ja viestintäväline. Tyyli on monesta osatekijästä rakentuva kokonaisuus, joka ilmentää lähettäjän ja vastaanottajan
välistä suhdetta.
Käännettäessä on otettava huomioon, että kaaviossa esitetyt tekijät muuttuvat, kun teksti siirretään toiseen kulttuuriin. Lisäksi samanlaisilla kielellisillä muodoilla voi lähde- ja kohdekulttuurissa
olla aivan erilainen tyylillinen vaikutus.

kulttuuri
historiallinen aika/muodit

instituutio/toiminta-alue
tilannetyyppi
lähettäjä–vastaanottaja-suhde
näkökulma
asenteet
lähettäjä
(roolit, status...)

toimintatyyppi
ilmaistu =
teksti(n osa) toiminnan
toteutuskeinona

näkökulma
asenteet
vastaanottaja
(roolit, status...)

teema/teemat

KANAVA, VÄLINE

Kuvio 1. Tyyliin vaikuttavat viestinnän ja vuorovaikutuksen tekijät
Sandigin mukaan.
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2.3 Kääntämisen suunta
Kääntäjän työkielten1 taitoon kuuluu kyky tuottaa tekstiä, joka on
kielellisesti, tyylillisesti ja rakenteellisesti moitteetonta ja onnistuu
välittämään sanoman perille. Hänen on myös tunnistettava tekstin
näkymättömät kulttuuriset piirteet ja viittaukset sekä kirjoittajan
näkökulma tai näkökulman erityisyys (vrt. The POSI Project 1999).
Vaativia tekstejä tulisi kääntää ensisijaisesti A-työkieleen, joka
on yleensä äidinkieli. Tekstejä, joita ei ole tarkoitettu julkaistavaksi,
tai raakatekstejä voidaan kääntää myös B-työkieleen. Kääntämisen
suunta on tosin hyvin monisäikeinen kysymys, jota on viime aikoina pohdittu uudenlaisista näkökulmista, jopa kyseenalaistettu äidinkielen merkitystä kohdekielenä (ks. esim. Kocijancic Pokorn 2000,
Grosman ym. 2000). Suomen kaltaisessa maassa joudutaan joka tapauksessa tekemään paljon käännöksiä B-työkieleen (vrt. Jääskeläinen ja Mauranen, tässä teoksessa). Jos käännetään vieraaseen kieleen päin, koulutuksessa pitäisi Campbellin (1998) mukaan kiinnittää huomiota tehokkaisiin tekstin editointistrategioihin ja käännöksen laadun arviointiin, joka on vieraskielisten tekstien osalta vaikeampaa kuin äidinkielisten tekstien ollessa kyseessä.
Kiinnostavaa on, että kääntämisessä vieraan kielen taitoa pidetään usein ensisijaisena: käännöksiä siihen päin harjoitellaan, ja ajatuksena näyttää olevan se, että äidinkieltähän kaikki osaavat. Kun
ottaa huomioon, että hyvin suuri osa suomenkielisistä teksteistä, joiden kanssa olemme tekemisissä, on ainakin jossain määrin käännöksiä, ei suinkaan ole samantekevää suomen kielen kannalta, millaisia käännökset ovat. Kiinnostava kysymys onkin, mikä vaikutus
kääntämisellä tai käännöksillä on äidinkieleen.
_______________
1

Kääntäjän ja tulkin työkielet:
A- työkieli: Kieli, jota kääntäjä/tulkki osaa parhaiten ja jota hän käyttää sekä lähde- että kohdekielenä. Yleensä äidinkieli, jossa on saavutettu viestinnän ammattilaisen taso.
B- työkieli: Vieras kieli, jota kääntäjä/tulkki osaa niin hyvin, että pystyy käyttämään sitä myös kohdekielenä.
C-työkieli: Vieras kieli, jota kääntäjä/tulkki osaa niin hyvin, että pystyy käyttämään sitä lähdekielenä.
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2.4 Lähdetekstisidoksisuuden syitä
Edellä sivuttiin jo sitä, että se, missä määrin tekstin on noudatettava
kohdekulttuurin konventioita, riippuu tekstilajista ja käännöksen tavoitteesta. Käännösstrategia voi olla tietoisesti vieraannuttava (runsaasti vieraita elementtejä sisältävä, esim. säilytetään saksalainen
puhuttelu tai lauserakenne) tai kotouttava, jolloin tekstistä ei näy,
että kyseessä on käännös (jopa nimet saatetaan kääntää). Näitä pohdintoja käydään erityisesti kaunokirjallisuuden kääntämisessä, ja
sopeuttamisen aste voi vaihdella hyvinkin paljon, kuten Riitta Oittisen tutkimus Lewis Carrollin Alice’s Adventures in Wonderland teoksen suomennoksista havainnollisesti osoittaa (Oittinen 1997,
ks. myös Paloposki & Oittinen 2000). Sen sijaan käyttötekstit yleensä sopeutetaan kohdekulttuurin normeihin: käyttöohjeen on oltava
sellainen, että laitteen käyttäjä pystyy sen avulla käyttämään laitetta, mainoksen on vedottava kuluttajaan, tiedotteen on vietävä informaatio perille. Tosin tästäkin voi olla poikkeuksia. Esimerkiksi EUtekstien käännöksissä suomalaisten tekstien vierautta perusteltiin
aluksi mm. EU:n auktoriteetilla: käännöksen piti olla mahdollisimman lähellä alkutekstiä, noudattaa EU-kieltä. Esimerkkinä tästä lähtökohdasta syntyneistä teksteistä on seuraava Euroopan komission
ilmoitus vuodelta 1995.
Esimerkki 5
EUROOPAN KOMISSIO
järjestää kokeisiin perustavan avoimen kilpailun ottaakseen
varallaololuetteloon
suomenkielisiä
APULAISHALLINTOAVUSTAJA
- OIKOLUKIJOITA
(naisia ja miehiä)
Tärkeimmät edellytykset kilpailuun hyväksymiselle:
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- jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisuus;
- erinomainen suomen kielen taito ja jonkin muun Euroopan unionin virallisen kielen tyydyttävä taito;
- hakijan on oltava syntynyt 26/7/1959 jälkeen;
- loppuun asti suoritetut ylemmän keskiasteen opinnot,
joista on osoituksena tutkintotodistus;
- tutkintotodistuksen saamisen jälkeen hankittu vähintää kahden vuoden ammattikokemus, joka vastaa tasoltaan
kilpailun kohteena olevia työtehtäviä; tästä 12 kuukautta täytyy olla hankittu painovedosten oikolukemisesta ja julkaisujen kustantamisesta tai tekemisestä.
Komissio noudattaa naisille ja miehille tasa-arvoiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja rohkaisee erityisesti naisia
jättämään hakemuksen.
—
Ilmoituksessa huomiota kiinnittää mm. ammattinimikkeen alla
oleva määrite (naisia ja miehiä), joka johtuu siitä, että nimike ei saa
olla kumpaakaan sukupuolta syrjivä. Tämä on otettava huomioon
niissä kielissä, joissa sukupuoli on ilmipantu (vrt. saksan der Leser/
die Leserin). Suomessa oikolukija käsittää molemmat sukupuolet,
joten määrite on tarpeeton. Edellisen esimerkin kaltaisia EU-käännöksiä suomalainen lukija ei juuri enää kohtaa, mutta Kaisa Koskisen (2000: 90) mukaan Euroopan komission teksteissä kääntäminen
näkyy edelleen erittäin selvästi: vieraan euroretoriikan, EU-terminologian ja epäidiomaattisten rakenteiden käytöllä käännökset
osoittavat vieraan alkuperänsä. Kielenhuoltoon on kuitenkin jäsenyyden alkuvuosien jälkeen kiinnitetty lisääntyvää huomiota, mistä
esimerkkinä on Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen vuonna
1998 perustettu EU-kielenhuoltajan virka.
Kun tutkimme projektissa Suomalais-saksalaiset kulttuurierot
talouselämän viestinnässä yritys- ja tuote-esitteiden kääntämistä,
lähdetekstiä tarkkaan seuraavan käännöksen ongelmat näyttäytyivät
erityisesti tekstuaalisen tason ongelmina. Esimerkiksi sinänsä suju-
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va lauserakenne johti usein esiteteksteille tyypillisen teemastaattisen teema–reema-rakenteen rikkoutumiseen. Kääntäjät näyttivät
siis kiinnittävän ensisijaisesti huomiota lausetasoon tai sitä pienempiin yksikköihin. Lisäksi teksteihin sisältyi usein kulttuurista, toisen
kulttuurin edustajalle tuntematonta tietoa. On huomattava, että
myös Suomessa kauan asunut ”natiivi” kääntäjä voi sisällyttää tiedostamattaan suomalaista kulttuuritietoutta teksteihin yhtä lailla
kuin äidinkieleltään suomalainen kääntäjä. Suomessa koulutuksen
saanut ulkomaalainen on saattanut sosiaalistua moniin tekstilajeihin
Suomessa ja pitää sen vuoksi äidinkielestään huolimatta suomalaisia tekstikonventioita ”luonnollisina”. Äidinkielen taitoakin on siis
monenlaista.
Syitä siihen, miksi käännöksiin ei tehdä tekstuaalisia muutoksia,
on monia. Taustalla voi ensinnäkin vaikuttaa se, että kääntäjällä on
liian vähän tietoa tekstikonventioista. Kääntäjät käyttävät kyllä apunaan ns. rinnakkaistekstejä, yleisesti ottaen kontrastiivista tekstinja diskurssintutkimusta kaivataan kuitenkin nimenomaan käyttötekstien osalta edelleen kipeästi. Toinen syy tekstuaalisten muutosten vähäisyyteen voi olla se, että käsitys kääntämisestä on liian ahdas: kieli erotetaan kulttuurista ja nähdään hyvin suppeasti koodina.
Myös toimeksiantajan käsitys kääntämisestä ja tekstin toiminnasta
vaikuttaa käännökseen, toisin sanoen se, millaisia mahdollisuuksia
kääntäjällä on toimivan tekstin tuottamiseen. Lopulta syynä tekstuaalisten muutosten vähäisyyteen voi olla se, että käännöksen tarkoitus on ollut epäselvä.

3 Kääntämisen rajausta
Miten kääntäminen sitten eroaa muusta tekstin tuottamisesta kulttuurista toiseen? Milloin kyseessä on käännös? Kääntämisestä puhutaan yleensä, jos on olemassa lähdeteksti. Sen sijaan lähde- ja
kohdetekstin välinen suhde voi olla hyvin monenlainen. Toisaalta
lähdetekstin status ei ole välttämättä aina selvä. Voi olla, että kohdetekstin pohjana ei ole yksi lähdekieli eikä yksi lähdeteksti. Esimerkiksi monet EU-tekstit syntyvät erilaisten vaiheiden kautta, myös
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monen työstäjän tuloksena. Näin syntyy myös ns. hybriditekstejä,
joissa lopputeksti on tulosta erilaisten kulttuuristen normien yhteen
sovittamisesta.2
Onko kyse kääntämisestä vain silloin, kun lauseet ja sen osat siirretään mahdollisimman tarkkaan toiseen kulttuuriin? Sandra Halverson (1998) on esittänyt, että käännöksiä voitaisiin tarkastella
prototyyppiteorian pohjalta (vrt. Rosch 1977). Prototyyppi ilmentää
luokkansa tyypillisiä piirteitä, joita luokan muilla, vähemmän tyypillisillä jäsenillä on eri määrin; keskenään muiden jäsenten ei tarvitse jakaa yhtään piirrettä. Käännösten prototyyppisiä edustajia
ovat ilmeisesti ne, joissa sisältö, funktio, tyyli ja rakenne pysyvät
lähdetekstiin nähden samoina tai samankaltaisina, kulttuurista sopeutusta ei juuri ole (vrt. Chesterman 1998: 208). Prototyypistä
poikkeavat siten esimerkiksi käyttöohjeet, jotka lokalisoidaan, samoin tiivistelmäkäännökset. Suppea käsitys kääntämisestä käsittää
usein vain prototyypin. Esimerkiksi ulkomaan uutisia tai vieraskielisiä juttuja kääntävät toimittajat eivät halua puhua kääntämisestä
vaan puhuvat toimittamisesta.
Prototyypin käsitettä käytetään selitettäessä ylipäätään merkityksiä (ks. esim. Taylor 1989, Onikki 2000), miksei sitä sitten voisi soveltaa käännöksen ja kääntämisenkin merkitykseen. Prototyyppiajatukseen kuuluu, että kielenkäyttäjillä on merkityksistä paitsi yhteistä kulttuurista ja sosiaalista tietoa myös individuaalisia käsityksiä. Maallikon käsitys siitä, mikä on käännös tai mitä on kääntäminen, on erilainen kuin ammattikääntäjän. Kääntämisen sisältöä prototyyppikäsite ei kuitenkaan sen tarkemmin selvennä.
Käännöksen ja kääntämisen määrittely liittyvät olennaisesti yhteen. Malmkjærin (2000: 163–164) esimerkkiä käyttääkseni: Jos
kääntämisellä tarkoitetaan sitä prosessia, joka alkaa kun ranskan
opiskelija saa eteensä suomenkielisen lauseen ja päättyy, kun opiskelija on tuottanut vastaavana pidetyn lauseen ranskaksi, silloin kyseinen lause on käännös. Mutta jos kääntämisellä tarkoitetaan pro_______________
2

Ks. Trosborg (1997) ja Koskisen (2000: 87–88) kritiikki. Hybridisyys voidaan
ymmärtää myös tekstissä ilmenevinä intertekstuaalisina suhteina; tämän ajattelun
mukaan Fairclough ja Chouliaraki (1999: 13) pitävät hybridisyyttä sosiaalisen
kielenkäytön yleisenä piirteenä, mutta erityisesti postmodernin ajan tekstien ominaisuutena.
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sessia, joka alkaa tilaajan toimeksiannolla ja päättyy tyytyväiseen
asiakkaaseen, silloin yhtäkään ranskankielistä lausetta, joka on tuotettu edellä kuvatulla tavalla, ei voi pitää käännöksenä eikä opiskelijan toimintaa kääntämisenä.

4 Kääntäjän muuttuva toimenkuva ja uudet
haasteet
Teknologian kehityksen myötä tekstin tuottamisen ja vastaanottamisen käytänteet sekä tekstin muodot muuttuvat. Tämä näkyy myös
kääntäjän työssä. Kääntäjien koulutusta on pohtinut muun muassa
yhteiseurooppalainen POSI-projekti3 , jossa edustettuina ovat olleet
kääntäjät, tulkit, kouluttajat ja palvelujen käyttäjät. Hankkeen tavoitteena on kääntäjien ja tulkkien koulutuksen kehittäminen vastaamaan käytännön työelämän vaatimuksia ja tarpeita. Suomen
POSI-työryhmä teki kääntäjille ja tulkeille, käännös- ja tulkkauspalvelujen käyttäjille sekä käännös- ja tulkkauspalveluja tuottaville
yrityksille laajan kyselyn, jossa kartoitettiin käännös- ja tulkkauspalveluihin sekä koulutukseen kohdistuvia odotuksia (ks. The Finnish POSI Committee 1998). Kyselyn vastaukset osoittavat, miten monenlaista osaamista käännöstekstien laatijalta nykyään vaaditaan.
Erityisen tärkeänä kyselyn vastaajat pitivät monipuolista tiedonhakutaitoa, johon kuuluu myös tiedon arviointikyky. Niin ikään uuden tietotekniikan opettamiseen toivottiin kääntäjänkoulutuksessa
kiinnitettävän entistä enemmän huomiota. Kääntäjän nykyaikaisiin
työvälineisiin kuuluvat niin käännösmuisti- kuin julkaisuohjelmatkin: teknisten välineiden kehittymisen myötä kääntäjiltä vaaditaan
yhä useammin painovalmista jälkeä, mikä edellyttää paitsi julkaisuohjelmien käyttötaitoa myös kulttuuristen typografisten piirteiden
tuntemista (ks. Schopp 1996).
_______________
3

POSI = Praxisorientierte Studieninhalte für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung; Practical orientation of study contents in the training of translators and
interpreters; Ammattikäytännön huomioon ottaminen kääntäjien ja tulkkien koulutuksessa
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Enemmän huomiota pitäisi kyselyn mukaan kiinnittää myös erikoisalojen terminologian tuntemukseen; yritykset korostivat erityisesti talouselämän tuntemuksen tärkeyttä. Termi- ja sanastotyön perusteiden hallitsemista pidettiin niin ikään tärkeänä. Yritykset kaipasivat lisäksi tekstien editointitaitoa ja kykyä tuottaa itsenäisesti
tekstejä vieraaseen kulttuuriin. Kääntäjät puolestaan toivoivat
enemmän äidinkielen opetusta.
Myös sellaisia taitoja toivottiin kuin ryhmätyötaidot ja projektien
hallinta, mikä osaltaan kuvastaa käännöstoiminnan arkea: yhdessä
osana isompaa kokonaisuutta. Kun kääntäjä lisäksi on usein yksityisyrittäjä, ammatissa tarvitaan paljon muutakin osaamista kuin
varsinaista käännöstaitoa.
Vieraan kielen taidon laajenemisen myötä kääntämisen tarve ei
suinkaan ole pienentynyt, vaan monipuolistunut. Esimerkiksi AVkääntäjien toimenkuva on laajentunut käsittämään tv- ja elokuvakääntämisen lisäksi Internetin. Digitaalinen media monikulttuurisena ja
-modaalisena välineenä tulee tuomaan lisää haasteita. Melko uusi alue
on tekninen viestintä, joka on tärkeä osa yrityksen dokumentointiprosessia. Tekniset viestijät ovat tavallisimmin opiskelleet kieliä tai käännöstiedettä (ks. Suojanen 2000). Kääntämisen haasteista ja käännöstoiminnan moninaisuudesta hyvän kuvan antaa Oittisen ja Mäkisen (2001)
toimittama kokoomateos Alussa oli käännös.

5 Lopuksi
Monikulttuurisessa maailmassa tekstejä tuotetaan yhä suuremmassa
määrin kielestä ja kulttuurista toiseen. Raja kääntämisen ja muun tekstin tuottamisen välillä on usein hiuksen hieno. Intertekstuaalisuus ja kulttuurisuus hämärtävät rajoja entisestään. Hyvien käännöstekstien
tuottamista ei palvele käännöksen ja kääntämisen ahdasalainen rajaaminen, vaan lähtökohtana on oltava toiminnan ja tekstin tarkoitus. Kielellä
rakennetaan sosiaalista todellisuutta, ei siis ole samantekevää, millaisia
tekstejä tuotamme ja käytämme, millaiset tekstit täyttävät arkemme.
Käännöstekstit ovat yhtä lailla osa suomenkielistä tekstimaailmaa kuin
alunperin suomen kielellä kirjoitetut tekstit.
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