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KÄÄNTÄJÄT JA KIELITEKNOLOGIA
– KOKEMUKSIA TYÖELÄMÄSTÄ
Riitta Jääskeläinen
Joensuun yliopisto
Anna Mauranen
Tampereen yliopisto
This paper reports on a case study which aimed at finding out the extent to which
electronic tools are currently being used by translators in the Finnish export industry. The study consisted of two parts: a needs analysis and a corpus experiment.
The first part included translator interviews, translation logs, and a questionnaire
which was distributed to freelance translators and translation agencies in eastern
Finland. In the second part, in-house translators were trained to use corpora and
asked to report on their experiences. The findings of the needs analysis indicate
that electronic tools are not as widely used by translators as we expected. The most
frequently used tools are bilingual electronic dictionaries and the web, while, for
example, terminology management programs and electronic corpora seem virtually unknown. After testing corpora at work, translators felt that corpora are useful
and interesting tools, but they found the concordance program too complicated to
use.
Keywords: translator’s tools, language technology, electronic corpora, needs analysis
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1 Johdanto
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on kääntämistarpeen kasvu
globaalissa talousjärjestelmässä, minkä vuoksi kääntämisestä on tulossa huomattava tuotannonala. Tähän liittyy pyrkimys tehostaa
käännösten tuotantoa, mikä tarkoittaa toisaalta käännösten tekemistä nopeammin ja toisaalta käännösten laadun parantamista. Molempien tavoitteiden toteutuminen yhtä aikaa ei tunnetusti ole kovin
helppoa. Yksi ratkaisu ongelmaan on ollut elektronisten työvälineiden kehittäminen kääntäjille.1 Näiden suunnittelijoina ovat yleensä
tietokonespesialistit, joskus lingvistit, ja näyttääkin siltä, että tässä
yhtälössä kääntäjän tarpeet sivuutetaan. Ongelmia syntyy jo siitä,
että yksittäiset välineet eivät sovi yhteen. Lisäksi monet välineet
ovat epätarkoituksenmukaisia; esim. käännösmuistiohjelmat toimivat yksittäisten lauseiden pohjalta siten, että kääntäjän ei ole mahdollista nähdä pitempää tekstiotetta kerrallaan. On selvä, ettei kääntäjä voi luontevasti toimia ilman sellaista perusedellytystä kuin että
hän pystyy sovittamaan tekstin osat toisiinsa ja ottamaan huomioon
edeltävän ja tulevan tekstiyhteyden.
Elektroniset korpukset ovat yksi uusimmista kääntäjille tarjotuista työvälineistä, ja niiden käytöstä on saatu hyviä kokemuksia kääntämisen opetuksessa. Mm. Bolognan yliopistossa (Aston 1999, Bernardini 2000) korpuksia on käytetty kääntäjäkoulutuksessa, ja Bowker (1998; 2000) sekä Pearson (1996) raportoivat samanlaisia kokemuksia. Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitoksessa
korpuksia on hyödynnetty opetuksessa sekä siten, että kääntämisen
opettajat käyttävät niitä työssään että niin, että opiskelijat itse etsivät korpusaineistoista tarvitsemiansa ilmauksia. On kuitenkin il-

_______________
1

Puhumme mieluummin kääntäjän “työvälineistä” kuin “apuvälineistä”, sillä haluamme korostaa näkemystä, jonka mukaan näiden välineiden käyttö on olennainen osa kääntäjän ammattitaitoa. Kääntäjä ei tule toimeen ilman työvälineitään,
olivatpa ne painettuja sanakirjoja tai tietokoneohjelmia. Kyse ei siis ole ammattitaidon puutteista, joita pyritään paikkaamaan erilaisilla apuvälineillä.
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meistä, että jos opiskelijat alun perin tutustutetaan korpuksiin, he
varmaankin mielellään käyttävät niitä, ainakin opiskeluaikanaan.
Tässä tutkimuksessa halusimme selvittää, mikä tilanne on jo työelämässä olevien kääntäjien kohdalla. Ei ollut odotettavissa, että yksikään työssä oleva kääntäjä olisi vielä koulutusaikanaan perehtynyt
korpuksiin, mutta tietoyhteiskunnassa voi toki ajatella, että uudet
välineet leviävät myös koulutuksesta riippumatta.
Keskeisiä kysymyksiä, joita halusimme selvittää, olivat ensinnäkin se, onko korpus ylipäänsä kääntäjille tuttu, ja jos on, millainen
on korpusten ja muiden välineiden rooli kääntäjän työssä. Mikäli
taas korpukset olisivat jääneet tuntemattomiksi, miten kääntäjät arvioisivat sitä tutustuttuaan siihen? Lisäksi halusimme selvittää, mitä
muita elektronisia välineitä kääntäjät käyttävät ja miten he näitä välineitä arvioivat. Tutkimus toteutettiin osana EU:n MLIS-ohjelman
(= Multilingual Information Society) rahoittamaa SPIRIT-hanketta
(= Supporting Peripheral Industries with Realistic Applications of
Internet-based Technology), jonka tavoitteena oli luoda kääntäjien
elektroninen tukipalvelu internetin kautta. Hankkeen kohderyhmänä oli metsäteollisuus EU:n reuna-alueilla. (Ks. tarkemmin Jääskeläinen & Mauranen 2000.)

2 Tutkimuksen vaiheet
Hankkeellamme oli useampia tavoitteita, jotka jäsentyivät kolmeksi
tutkimusvaiheeksi: tarvekartoitus, kokeilukorpuksen luominen ja
käyttökokeilu korpuksilla. Ensimmäisessä vaiheessa pyrimme tarvekartoituksen avulla selvittämään, millainen asema elektronisilla
välineillä kaiken kaikkiaan on kääntäjien kohderyhmän työssä. Kartoitus niveltyi myös kansainvälisen SPIRIT-projektin kokonaisuuteen, joka muuten melko tyypilliseksi osoittautuneeseen tapaan halusi tarjota kääntäjille uusia välineitä ilman, että oli oikein selvillä,
mitä kääntäjät itse arvelisivat tarvitsevansa tai toivovansa työtään
helpottamaan.
Aluksi oli tarpeen tehdä perusselvitys siitä, mikä asema korpuksilla ja muilla elektronisilla välineillä oli kääntäjien työssä. Oletim-
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me, että koska kartoitamme vientivoittoista teollisuudenalaa ja koska Suomi on viennissään riippuvainen vieraista kielistä ja lisäksi
yksi maailman pisimmälle teknologisoituneita maita, elektronisilla
työvälineillä olisi vankka jalansija ainakin suuremmissa yrityksissä,
mahdollisesti myös pienissä. Oli vähemmän luultavaa, että elektroniset korpukset olisivat jo löytäneet tiensä suoraan kääntäjille, kun
niitä ei ole kääntäjien koulutuksessakaan vielä paljon käytetty. Tätäkään vaihtoehtoa emme voineet sulkea ennalta pois, sillä on selvä,
ettei kaikki uudistus, etenkään uutta teknologiaa koskeva, kulkeudu
ammattikäyttöön yksinomaan (jos lainkaan!) korkeakoulujen tai
yliopistojen kautta. Pyrimme siis kartoittamaan elektronisten välineiden kokonaiskäyttöä ja korpustuntemusta tässä kontekstissa. Halusimme myös selvittää mahdollisten korpusten käyttäjien tai korpuksia kokeilleiden, mutta ne hylänneiden kääntäjien kokemuksia.
Toisena tavoitteena oli, ensimmäisen vaiheen tuloksista riippuen,
laatia halukkaiden kääntäjien käyttöön korpus, jonka avulla voisimme selvittää sitä, miten kääntäjät omaksuisivat korpuksen uutena
työvälineenä. Tämä vaihe oli alun alkaenkin tarkoitus suunnata niille, jotka eivät entuudestaan tunteneet korpuksia. Pyrkimyksenä oli
samalla selvittää sitä, millainen korpus olisi sopivin työelämän
kääntäjän käyttöön. Lähtökohtana oli ajatus, että tarjoaisimme käyttöön pienehkön yleiskielen korpuksen ja yhteistyössä kääntäjien
kanssa heidän työhönsä soveltuvan erityiskorpuksen. Otaksuimme,
että käännöstyössä voisi molemmille olla käyttöä, mutta koska esimerkiksi vieraan kielen oppijoiden kanssa käytettyjen korpusten
yhteydessä käydään jatkuvaa keskustelua siitä, pitäisikö käyttää erityisaineistoja vai yleiskielen aineistoja, tuntui järkevimmältä asettaa kysymys empiirisesti: kummalla olisi enemmän käyttöä, vai olisivatko kenties molemmat tarpeen?
Erityiskorpus oli määrä laatia siten, että kääntäjien työpäiväkirjojen ja muun tarvekartoituksesta saadun aineiston nojalla sekä kokeiluun osallistuvien kääntäjien kanssa neuvotellen suunniteltaisiin
korpus, jonka hankkeen tutkija sitten toteuttaisi. Samalla oli ajatuksena, että erityiskorpuksen laatimisprosessi tuottaisi käyttökelpoisen menetelmän oman korpuksen laadintaohjeina, jotka voisivat
hyödyttää muidenkin alojen kääntäjiä.
Kolmas päätavoite projektissa oli korpuksen käytön kokeilu. Täs-
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sä pyrittiin selvittämään sitä, mikä olisi luonteva paikka korpukselle
kääntäjän arjessa. Mikäli käyttäjiä jo olisi, heitä voitaisiin haastatella, ja uusia käyttäjiä silmällä pitäen tarkoituksena oli pyytää heiltä
työpäiväkirjoja ja kommentteja kokeilukäytön ajalta. Ajatuksena
oli, että projektin tutkija perehdyttäisi uudet käyttäjät korpusaineiston käyttöön ja toimisi tarvittaessa neuvojana kokeilun ajan. Kokeilukaudeksi pyrittiin saamaan ainakin kaksiviikkoinen jakso, mieluummin pitempi, jotta käyttäjät saisivat luontevan tuntuman ja jo
tottumustakin välineen käytössä.
Kokeilussa haluttiin selvittää myös yksityiskohtaisempia seikkoja, kuten kääntäjien kritiikkiä välineiden heikkouksia kohtaan ja
käyttökokemukseen perustuvia toivomuksia hyvän ohjelman ominaisuuksista.

3 Tutkimuksen tulokset
3.1 Tarvekartoitus
Tutkimushankkeessa lähdettiin siis liikkeelle tarvekartoituksesta,
jonka tavoitteena oli saada parempi kuva kääntäjien työnkuvasta
yleensä sekä kieli- ja käännösteknologian käytön levinneisyydestä
erityisesti. Kääntäjien kouluttajille tutkimustieto kääntäjien nykyisestä työnkuvasta on tietysti tarpeellista ja kiinnostavaa monestakin
syystä. Tämän tutkimushankkeen näkökulmasta mm. kääntämiseen
liittyviä yleisimpiä ongelmia kartoittavat kysymykset tarjoavat lisäksi tärkeää taustatietoa kääntäjän työvälineiden (kieli- ja käännösteknologia mukaan lukien) kehittelytyötä varten.
Hankkeen tarvekartoitus koostui kolmesta eri vaiheesta: haastattelu, työpäiväkirja ja kysely. Tarvekartoituksen haastattelut tehtiin
kahdessa suuressa metsäalan vientiyrityksessä. Haastattelutilanteet
olivat vapaamuotoisia, ja niihin osallistui yhteensä viisi yritysten
kääntäjää tai muuta viestintätyön tekijää (näihin olemme laskeneet
sihteerit, assistentit, tiedottajat jne. joiden toimenkuva sisältää samanlaisia työtehtäviä kuin varsinaisten “kääntäjä” -nimikkeellä
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työskentelevien; tässä artikkelissa käytämme yleisnimikkeenä
“kääntäjää”). Haastatteluissa selviteltiin käännöstehtävien ja muiden kieliosaamista vaativien tehtävien (kuten vieraalla kielellä kirjoittaminen, kielentarkistus) laatua: mitä kieliä käytetään, mihin
suuntaan käännetään (äidinkieleen/vieraaseen kieleen), minkälaisia
tekstilajeja tehtävät edustavat, mitkä ovat tyypillisiä ongelmia ja
mitä työvälineitä ongelmien ratkaisuun käytetään (sekä perinteiset
että elektroniset työvälineet).
Haastattelujen pohjalta laadimme työpäiväkirjan eli lomakkeen,
johon yllä mainitut kysymykset oli ryhmitelty valmiiksi: tehtävälaji,
kieli ja suunta, tekstilaji, ongelmat, työvälineet. Työpäiväkirjaa piti
yhteensä kymmenen kääntäjää ja muuta viestintätyöläistä em. yrityksissä 2-3 viikon ajan eli he kirjasivat kaikki työtehtävänsä työpäiväkirjoihin, jotka sitten palautettiin hankkeen tutkijalle.
Tarvekartoituksen kahden ensimmäisen vaiheen pohjalta laadimme kyselylomakkeen, joka lähetettiin itäsuomalaisille freelancekääntäjille ja käännöstoimistoille. Kyselylomakkeessa käytettiin aikaisemmista vaiheista tuttuja kysymyskategorioita: toimeksiantojen
kieliparit ja kääntämisen suunta, tekstilajit (tarjous, sopimus, esite,
käyttöohje jne.), erikoisalat (paperikoneet, tietokoneohjelmat, matkailu jne.), käännösten kohderyhmät (toimeksiantajan asiakkaat,
julkaistavaksi, yksityiskäyttöön jne.), tyypilliset ongelmat, perinteiset työvälineet ja elektroniset työvälineet. Lisäksi kyselimme kääntäjien kiinnostusta uusia työvälineitä kohtaan.
Tarvekartoituksen tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että
tiedon lähteet olivat hieman erilaisia eri vaiheissa. Haastattelujen ja
työpäiväkirjojen informantit olivat kahden yrityksen työntekijöitä,
joiden työnkuva on joiltakin osin vakiintuneempi kuin kyselyyn
vastanneiden freelance-kääntäjien ja käännöstoimistojen, jotka itsenäisinä yrittäjinä joutuvat usein mukautumaan hyvinkin vaihteleviin tilanteisiin ja viestintäkulttuureihin. Lisäksi haastattelu ja kysely perustuivat vastaajien omaan arvioon työtehtävistä ja toimeksiannoista, kun taas työpäiväkirjoihin tallennettiin päivittäin vastaan tulleet työtehtävät 2-3 viikon ajalta.
Tutkimuksen tulosten kannalta on valitettavaa, että kyselyyn vastasivat vain pienet käännöstoimistot; suuret käännöstoimistot, jotka
nojaavat vahvasti etätyöhön eivät vastanneet. Tämä saattaa hieman
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vinouttaa tuloksia: tilannekatsauksemme koskee siis pieniä itäsuomalaisia käännösyrityksiä, jotka lisäksi markkinoivat aktiivisesti
palvelujaan (tilanne voi olla erilainen niillä freelancereilla ja käännöstoimistoilla, joilla on vakituinen asiakaskunta).
Kääntäjien työnkuvaan näyttää sisältyvän paljon vieraalla kielellä kirjoittamista: yrityksissä yli puolet työtehtävistä kuului tähän
ryhmään (liikekirjeenvaihto selittää osaltaan suurta osuutta). Kuitenkin myös yllättävän suuri osuus kääntämisestä tapahtuu vieraaseen kieleen päin. Esimerkiksi yritysten työpäiväkirjoihin kirjatuista käännöstehtävistä 76% oli kääntämistä vieraaseen kieleen. Kyselyyn vastanneet freelancerit ja käännöstoimistot raportoivat niin
ikään kääntävänsä usein tekstejä vieraaseen kieleen, jopa julkaistavaksi tarkoitettuja tekstejä (matkailuesitteet, tutkimusraporttien tiivistelmät jne.). Käännösmarkkinoilla on siis nykyään tuotettava julkaisukelpoisia tekstejä vieraalla kielellä, minkä korpustutkija voisi
optimistisesti tulkita viittaavan myös siihen, että käännösalalla on
kysyntää sellaisille työvälineille (esim. korpukset), jotka auttavat
kääntäjiä tuottamaan laadukkaita vieraskielisiä tekstejä.
Freelancerit ja (itseään mainostavat) pienet käännöstoimistot
näyttävät erikoistuvan lähinnä kielittäin (yleisimmin käytetään 2-3
vierasta kieltä). Toimeksiantojen alat (= erikoisalat, ammattikielet)
sen sijaan vaihtelevat enemmän, ja useimmat vastaajat raportoivat
kääntävänsä säännöllisesti tekstejä 5-7 alalta. Yritysten kääntäjät
liikkuvat tietysti pääasiassa yhdellä erikoisalalla (esim. mekaaninen
puunjalostus/vaneri), mutta osa teksteistä (tarjoukset, sopimustekstit) edellyttää myös muiden alojen ammattikielten tuntemusta. Toisaalta yritysten kääntäjät joutuvat joustamaan kielivalikkonsa suhteen: tutkimuksessa mukana olleissa yrityksissä käytännössä kaikki
kääntäjät joutuivat käyttämään myös englantia, olipa sitä opiskeltu
tai ei. Viestinnän ammattilainen voisi saada tarvitsemaansa “heikon” vieraan kielen käyttötietoa esim. korpuksista. Kaiken kaikkiaan kääntäjien työnkuva vaikutti siltä, että korpuksille olisi käyttöä.
Kääntäjien työvälineiden osalta havaitsimme, että elektronisten
työvälineiden käyttö oli oletettua vähäisempää. Käytännössä kaikki
(yksi freelance-kääntäjä ei tunnustanut käyttävänsä mitään elektronisia työvälineitä – tekstinkäsittelyä ei tässä lasketa mukaan) vastaajat käyttivät kaksikielisiä elektronisia MOT -sanakirjoja ja inter-
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netiä (sekä toimeksiantojen vastaanottamiseen/lähettämiseen sähköpostitse että tiedonhakuun: Tekniikan sanastokeskuksen TePapalvelu ym. verkkolähteet). Sen sijaan termistönhallinta- ja käännösmuistiohjelmat sekä elektroniset korpukset olivat lähestulkoon
tuntemattomia. Osittain tämä on ymmärrettävää: esimerkiksi käännösmuistit, jotka edellyttävät suuria määriä toistuvaa tekstiä, eivät
tunnu järkeviltä ensihankinnoilta freelance-kääntäjälle, joka joutuu
tekemisiin useiden eri alojen kanssa. Toisaalta suurten yritysten
kohdalla käännösmuistien käyttö voisi olla perustellumpaa, etenkin
kun suurilla yrityksillä on yleensä jo olemassa yrityksen sisäinen
verkko, jonne käännösmuistin voisi sijoittaa.
Freelance-kääntäjät ja pienet käännöstoimistot tuntuivat usein pitävän elektronisia työvälineitä riski-investointeina: luotettavan tiedon puuttuessa ei haluta investoida kalliisiin ohjelmiin, joiden hyödystä ja toimivuudesta ei ole mitään takeita. Kieli- ja käännösteknologian testaustoiminnalle onkin olemassa selvä tilaus. Perinteisiä
työvälineitään (sanakirjat, sanastot, tietosanakirjat, termistöt, rinnakkaistekstit, alan asiantuntijat jne.) vastaajamme käyttivät sen sijaan sangen monipuolisesti. Lisäksi useimmat vastaajat ilmaisivat
olevansa erittäin kiinnostuneita saamaan lisätietoa uusista työvälineistä, mikä viittaa kääntäjien täydennyskoulutustarpeeseen kielija käännösteknologian alalla.

3.2 Korpuskokeilu
Tarvekartoituksen tulokset olivat korpusten soveltuvuuden näkökulmasta siinä määrin rohkaisevia, että se antoi lisäpontta korpusten
käyttökokeilun toteuttamiseen. Alun perin olimme suunnitelleet kokeilua freelance-kääntäjien ja käännöstoimistojen kanssa, mutta tässä vaiheessa ongelmaksi muodostui yhteytemme metsäteollisuuteen
eli miltä metsäteollisuuden alalta testattava korpus pitäisi laatia?
Kyselyvastauksissa metsäteollisuus muodosti toiseksi suurimman
ryhmän raportoiduista erikoisaloista (11 kääntäjää). (Suurin ryhmä
oli lakitekstit: 12 kääntäjää.) Metsäteollisuuden käännökset jakautuivat kuitenkin seuraaviin alaryhmiin:
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METSÄTEOLLISUUS (11)
●
paperi (3)
●
sahateollisuus (2)
●
sellu (2)
●
puutavara (2)
●
mekaaninen puunjalostus (1)
●
puusepänteollisuus (1)
Käytännössä metsäteollisuudelle kääntävät freelancerit muodostivat liian pieniä alaryhmiä käyttökokeilua varten, joten yhteistyökumppaniksemme valikoitui UPM-Kymmene/Schauman Wood
Lahdesta, joka pystyi tarjoamaan meille yhdeksän kääntäjän testiryhmän kokeilua varten. Testikorpuksen alaksi tuli siten mekaaninen metsäteollisuus/vaneri, ja korpuksen kieleksi valittiin englanti,
jota yrityksen kaikki kääntäjät joutuvat ainakin jonkin verran käyttämään työssään. Tiukan aikataulun vuoksi tekstit korpukseen hankittiin verkosta, ja korpukseen valitut tekstilajit (tuotekuvaukset,
testi- ja tutkimusraportit) rajattiin työpäiväkirjoista saadun tiedon ja
tekstien saatavuuden perusteella (minkä tyyppisiä tekstejä verkosta
löytyy). Neuvottelimme tekstilajien valinnasta myös testiryhmän
kanssa. Vanerikorpuksen laajuudeksi tuli noin 0,5 miljoonaa sanaa,
ja sen lisäksi käytimme kokeilussa noin kahden miljoonan sanan
yleiskielistä kirjoitetun englannin korpusta.
Korpuskokeilun aluksi testiryhmä koulutettiin korpusten käyttöön. Koulutuksessa oli ensin yhteinen johdanto, minkä jälkeen testiryhmän jäsenet saivat yksilöohjausta korpusten ja konkordanssiohjelman käytössä. Yksilöohjaus vie tietenkin paljon aikaa kouluttajalta, mutta ainakin tässä tapauksessa se oli erityisen onnistunut
ratkaisu, sillä testiryhmäläiset olivat hyvin eritasoisia tietokoneen
käsittelytaidoiltaan, ja yksilöohjauksessa oli helpompi ottaa yksilölliset erot (ja ennakkoluulot) huomioon kuin suuremmassa ryhmässä. Koulutuksen jälkeen testiryhmä sai käyttää korpuksia omien työtehtäviensä apuna 5-6 viikon ajan (tästä nettoaikaa oli noin 3-4 viikkoa), mikä jälkeen he antoivat palautetta kokemuksistaan.
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Pääosin saatu palaute oli positiivista ja rohkaisevaa. Suurin osa
testiryhmästä oli käyttänyt molempia korpuksia monipuolisesti
tekstien ymmärtämiseen (uusien sanojen tai termien selvittäminen
kontekstista) ja tekstien tuottamiseen hakemalla käyttötietoa (mikä
verbi tai prepositio termin kanssa jne.) Testiryhmä kuvaili kokemuksiaan mm. seuraavasti: korpukset olivat hyödyllisiä ja sisälsivät
kiinnostavaa tietoa (niistä saattoi oppia uutta), korpukset tarjosivat
tukea sanakirjoista saatavalle tiedolle. Suurimmaksi ongelmaksi
näytti hieman yllättäen muodostuneen kokeilussa käytetty konkordanssiohjelma, jota testiryhmä piti hankalana käyttää. Itse asiassa
kaksi testiryhmäläistä kertoi kokeilleensa korpuksia vain muutaman
kerran, koska uuteen ohjelmaan ei ollut aikaa perehtyä muiden kiireiden keskellä. Tämä viitannee siihen, että hakuohjelmien käyttäjäystävällisyyteen voisi vielä panostaa.

4 Johtopäätöksiä
4.1 Tarvekartoitus
Selvitimme tässä tutkimuksessa elektronisten työvälineiden asemaa
ammattikääntäjien arkisessa työssä. Kuten jo mainitsimme, kieliteknologian käytön vähäisyys yllätti meidät. Etenkin freelancekääntäjät näyttivät pitävän kieliteknologian hankkimista usein riskiinvestointina. Tämän kynnyksen ylittäminen edellyttää työvälineiden luotettavan testaus- ja tutkimustiedon lisäämistä, ja nimenomaan kääntäjille helposti saatavassa muodossa. Elektronisia korpuksia ei tuntenut yksikään tutkituista kääntäjistä.
Tässä tutkimuksessa selvitetty viipale ammattikääntäjien nykyisestä työnkuvasta tarjoaa pohdittavaa kääntäjien perus- ja täydennyskoulutukselle monessakin suhteessa. Freelance-kääntäjien ja
pienten käännöstoimistojen tilanne erikoisalojen/ammattikielten
osalta tukee käsitystä, että koulutuksen tulisi antaa valmiudet omaksua uusia erikoisaloja sen sijaan että ammattikielten käännöstunneilla raapaistaan pintaa useilta eri aloilta. Varsinainen tiettyyn
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alaan erikoistuminen tapahtuu aina työssä. Kääntämisen opetuksen
kannalta oli myös kiintoisaa havaita, että yksi yleisimmistä ongelmista näyttää olevan “huonosti kirjoitetut lähtötekstit”, mikä ei sinänsä ole mitenkään yllättävää, sillä käännettäviä tekstejä kirjoittavat usein ihmiset, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia. Toivottavaa onkin, että kääntäjien koulutus antaa välineet myös huonosti kirjoitettujen tekstien käsittelyyn. Lisäksi vieraalla kielellä
kirjoittamisen ja vieraaseen kieleen kääntämisen suuri osuus on
myös syytä ottaa huomioon paitsi kääntäjien koulutuksessa, myös
kehiteltäessä uusia työvälineitä kääntäjille.

4.2 Korpuskokeilu
Kuten sanottu, elektroniset korpukset olivat uusi tuttavuus kaikille
kääntäjille. Korpusten saama pääosin myönteinen vastaanotto tukee
aikaisempaa, kääntämisen opiskelijoiden ja opettajien palautteeseen
perustuvaa käsitystämme siitä, että korpukset hyödyttävät käännöstyötä. Tämän tutkimuksen nojalla näyttää siltä, että ne voivat tarjota
hyvän työvälineen myös normaaliin ammattikäyttöön. Mielenkiintoista oli myös havaita, että sekä yleis- että erityiskorpuksia käytettiin ja molempia pidettiin hyödyllisinä. Näiden välille ei siis kääntäjien työssä näytä syntyneen selvää preferenssijärjestystä.
Erityiskorpuksen laadinta sujui onnistuneesti, koska sen pohjaksi
oli kerätty tietoa tarvekartoituksesta ja haastattelusta ja suunnitteluvaiheessa neuvoteltiin kääntäjien kanssa. Vastaavanlaisen korpuksen koostamiseksi muiden alojen käyttöön oli myös suhteellisen
vaivatonta laatia yleiset ohjeet. Siitä huolimatta on pidettävä mielessä, että tämän korpuksen käytännössä toteutti hankkeen tutkija,
jolla oli käytettävissään paljon enemmän tukea ja aineiston kokoamiseen käytettävää aikaa kuin kenties tavallisella kääntäjällä, jonka
työ on usein yksinäistä ja toimeksiannot lähes poikkeuksetta kiireellisiä. Korpuksen laatiminen omaan käyttöön on taito, jolle olisi aivan ilmeinen täydennyskoulutuksen tarve. Se voisi olla osa korpusten käyttöön ohjaavaa kurssia.
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Kääntäjät tarvitsevat siis erilaisia korpuksia moninaisiin tarkoituksiin. Joitakin on selvästikin koottava itse, mutta toiset ovat sellaisia, joilla on yleisempää käyttöä (mahdollisesti muissakin ammateissa ja esimerkiksi vieraan kielen opiskelussa). Korpusten koostamisessa näemme ainakin seuraavia mahdollisuuksia:
●

●

●

●

kaupallisesti tuotettavia korpuksia saattaisi olla 5-6 miljoonan sanan yleiskielen korpus ns. “suurista” kielistä, kuten
englanti, saksa, ranska (maailmanlaajuiset markkinat)
suomentajille myös suomen kielen yleiskorpus olisi hyödyllinen – esimerkiksi suppea kooste Suomen kielen tekstipankista saattaisi tulla kysymykseen markkinakelpoisena tuotteena
yritykset voisivat koostaa omia erityiskorpuksiaan (yhteistyössä korpustutkijoiden ja kääntäjien kanssa) ja tarjota niitä
yrityksen omien tai yritykselle työskentelevien käyttämien
freelance-kääntäjien käytettäväksi
freelancerit voisivat koota omia korpuksia niiltä aloilta, joiden käännöksiä he eniten tekevät; tämä edellyttää korpusten
käytön ja kokoamisen taitojen koulutusta niin perus- kuin
täydennyskoulutuksessa

Tässä kokeilussa käytimme yksinomaan vieraskielisiä korpusaineistoja. Se näytti olevan yksinkertaisin ratkaisu silloin, kun kysymys on kääntäjän ensi kosketuksesta korpuksiin. On kuitenkin helposti ajateltavissa, että korpusaineistoja voi hyödyntää myös äidinkielessä ja äidinkieleen päin käännettäessä. Erityisaloilla rinnakkaiset, samoilla periaatteilla rakennetut aineistot saattaisivat hyvinkin
toimia molempiin suuntiin. Kääntäjien koulutuksessa äidinkielisten
korpusten käyttöä ovat kokeilleet ja suositelleet jo esimerkiksi Jennifer Pearson (1996) ja Lynne Bowker (2000).
Korpukset näyttävät siis olevan lupaava työväline, mutta niiden
hyödyntämiseen käytettävät ohjelmistot kaipaavat lisäkehittelyä.
Konkordanssiohjelmien suhteen on jo olemassa valinnanvaraa, joten luonteva alku olisi testata jo olemassa olevia ohjelmia käytännön työssä. Jos ohjelmat kuitenkin osoittautuvat heikosti kääntäjän
arkeen soveltuviksi, tutkimustietoa voidaan käyttää uuden “kääntä-

369

jän konkordanssiohjelman” kehittelyyn. Mielestämme onkin erityisen tärkeää, että konkordanssiohjelmat ja muut kääntäjien käyttöön
tarkoitetut työvälineet kehitetään ja testataan yhdessä kääntäjien
kanssa, jotta niistä saadaan käyttökelpoisia ja käyttäjäystävällisiä.
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