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KÄÄNNÖS ON AINA KÄÄNNÖS! MIELIKUVIA KÄÄNNÖSSUOMESTA
Jarmo Harri Jantunen
Joensuun yliopisto
This article examines attitudes towards translated language. The results of Vehmas-Lehto
(1989), Tirkkonen-Condit (2002) and Jantunen (2004) are taken as starting points in
exploring how non-linguists evaluate Finnish of translated texts. To investigate the
attitudes, 145 individuals were interviewed. The analysis of the interview data indicates that
the informants associate incorrect and clumsy language with translations, whereas correct,
fluent and “rich” language is associated with texts written originally in Finnish. The results
confirm the earlier findings on the attitudes towards translated language. The research
suggests, however, that from the language point of view some genres are more valued than
others. The results also indicate that the evaluation of translated language is based both on
the equivalence relation between the source and the target text and on the so-called
acceptability relation, i.e. how fluent, readable and native-like the language of translations
is. These criteria are usually not separated from each other when translated language is
evaluated by non-linguists.
Keywords: language attitudes, translated Finnish, quality of translation, linguistic
correctness

Kääntäjän täytyy olla todella hyvä, jotta hän pystyisi kirjoittamaan yhtä hyvää kieltä kuin suoraan suomeksi kirjoitetussa
kielessä.1
1 JOHDANTO
Tutkimuskohteenani ovat asenteet käännöksiä ja käännöskieltä kohtaan.
Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti asenteita, jotka kohdistuvat
suomennosten kieliasuun. Kieliasenteita on kartoitettu runsaasti eri kulttuuri- ja kielialueilla muun muassa sosiaalisesta, tilanteisesta ja kielen tai
kielimuodon valintaan liittyvistä näkökulmista. Suomessakin asenteita on
tutkittu erityisesti sosiolingvistisessä ja kansandialektologisessa
tutkimuksessa (mm. Mielikäinen–Palander 2002). Sen sijaan asenteita
käännöskieleen ei ole käsittääkseni systemaattisesti analysoitu. Esimerkiksi hakuteokset Routledge Encyclopedia of Translation Studies (toim.
Baker 1998) ja Shuttleworthin ja Cowien (1997) Dictionary of
1

Aineistoesimerkki.
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Translation Studies eivät mainitse käännöskieliasenteita tutkimuskohteena. Myöskään kieliasennetutkimusta käsittelevissä yleisesityksissä (esim.
Garrett–Coupland–Williams 2003) ei käännöskieliasenteita näy käsiteltävän.2 Käännösten arvottamista on kylläkin sivuttu vastaanotto- ja
käännöskritiikkitutkimuksessa (ks. mm. Kovala 1992; Paloposki–Makkonen-Craig [toim.] 2000).
Aivan tutkimusten ulottumattomissa eivät suoranaiset käännöskieleen
kohdistuvat asenteet silti ole. Käännöskieliasenteita ovat sivunneet nimittäin Vehmas-Lehto (1989), Tirkkonen-Condit (2002) ja Jantunen (2004)
käännöstekstien tunnistettavuutta ja käännöksiä osittain myös kielenhuollon ja kielen laadun näkökulmasta tarkastelevissa tutkimuksissa.
Näistä käy ilmi, että tunnistettavuustesteissä käännöksiin liitetään hyvin
usein huono tai outo kieli, ellei jopa norminvastaisuus. Suoraan suomeksi
kirjoitettuihin eli alkuperäissuomalaisiin teksteihin liitetään sen sijaan
hyvä ja sujuva kieli: ”tekstissä ei ole mitään vikaa”, kuten yksi testiin
osallistunut luonnehti alkuperäissuomalaista tekstiä (ks. Jantunen 2004).
Usein valintapäätökseen vaikutti nimenomaan tekstin oikeakielisyys.
Tällaisista valintaperusteista voidaan päätellä, millaisia asenteita testeihin
osallistuneilla oli käännöksiä ja käännöskieltä kohtaan. Koska
tunnistettavuustesteihin osallistuneet olivat muun muassa kääntämisen ja
suomen kielen opiskelijoita sekä opettajia3, esiin tulleita näkemyksiä ei
voi yleistää yleiseksi käsitykseksi käännöskielestä; testit antavat kuvan
pääasiassa kieliasiantuntijan tai sellaiseksi opiskelevan asenteista
käännöskieltä kohtaan.
Tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että käännösten
kieltä ei yleensäkään arvosteta korkealle – erityisesti kun vertailun kohteena on kotimaisten tekstien kieli. Oletukselle antaa lisäpontta se, että
hyvin usein käännöksistä puhuttaessa ja käännöksiä arvioitaessa kiinnitetään huomio lähdetekstin ja käännöksen vastaavuuden lisäksi juuri kieliasuun; huomion saavat silloin nimenomaan epäonnistuneet ilmaukset ja
niin sanotusti huono kieli. Kieli ja sen laatu ovatkin aina olleet osa
käännöskeskustelua, ja esimerkiksi kritiikistä heijastuvat ainakin välillisesti myös asenteet käännösten kieltä kohtaan. Riikosen (2000) käännöskritiikin historiaa käsittelevästä katsauksesta käy ilmi, että nimenomaan kielen käyttö ja puhdaskielisyys ovat olleet suomennosten
arviointikriteereinä erityisesti 1800-luvulla alkaneen kiivaan käännöskeskustelun aikana. Tämä oli luonnollista suomen kielen aktiiviseen kehittämiseen pyrkineen käännöstoiminnan aikana. Chesterman (2000: 67–68)
pitää käännöksen kieliasun luonnollisuuden ja sujuvuuden arviointia
2

Käännöskieliasenteisiin kohdistuvan tutkimuksen puute johtunee ainakin osittain siitä, että
kieliasennetutkimus on keskittynyt pitkälti puhuttuun kieleen. Kirjoitettuja tekstejä on kuitenkin
tarkasteltu jonkin verran siitä näkökulmasta, mitä erilaiset kirjoitetut tekstit kertovat yhteiskunnan ja eri
instituutioiden suhteesta kieliin ja kielimuotoihin. (Näkökulmasta tarkemmin Garrett et al. 2003: 15.)
3
Vehmas-Lehdon (1989) tutkimus eroaa kahdesta muusta tutkimuksesta siinä, että hän on käyttänyt
tunnistettavuustesteissä lukiolaisia. Tutkimukset eivät ole täysin vertailtavia keskenään, koska osa
Vehmas-Lehdon materiaalista oli tutkijan itsensä tuottamia tekstejä, Tirkkonen-Condit ja Jantunen
käyttivät taas luonnollisesti esiintyvästä kielestä poimittuja korpustekstejä.
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yhtenä kriitikoiden arviointikriteerinä edelleenkin: arvioidessaan
suomennoksia kriitikko vertaa niitä lähdetekstin lisäksi myös kohdekieleen (ja kohdekulttuurin muihin teksteihin): Chesterman nimittää tätä
dimensiota käännöksen hyväksyttävyyssuhteeksi. Huolimatta kielen ja
sen hyväksyttävyyden voimakkaasta roolista käännösten arvioinnissa
käännöskieleen liittyviä asenteita ei ole tutkittu kovinkaan järjestelmällisesti.
Tässä artikkelissa kuvatun haastattelututkimuksen tarkoituksena on
tuoda lisävaloa käännöskieliasenteisiin. Tutkimuksessa keskitytään
kognitiivisiin ja evaluoiviin kieliasenteisiin, joista ensimmäiset käsittävät
tietoon liittyvät näkemykset kuvattavasta asiasta, kuten esimerkiksi käsitykset erilaisista kielimuodoista. Evaluoivat (affektiiviset) asenteet kattavat puolestaan esteettisyyteen, kiinnostavuuteen ja mieluisuuteen liittyvät näkemykset. Sen sijaan konatiivisia (behavioristisia) tekijöitä eli
asenteiden aikaansaamia toimintaan liittyviä vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa varsinaisesti käsitellä. (Asenteiden eri komponenteista ks.
Agheyisi–Fishman 1970: 139–140; Garrett et al. 2003: 3–4.) Seuraavassa
tarkastellaan siis sitä, millaisia tietoon perustuvia ja tunneperäisiä asenteita suomalaisilla on käännöksiin ja käännössuomeen. Pidetäänkö suomennosten kieltä yleisesti heikkotasoisena ja kotimaisten tekstien kieltä
niihin verrattuna vuorostaan parempana?
2 TUTKIMUSAINEISTO
Tutkimuksen aineistona olevat haastattelut kerättiin Joensuun yliopiston
suomen kielen oppiaineen järjestämällä käännössuomen erityispiirteitä
tarkastelevalla kurssilla syksyllä 2004.4 Haastattelut tehtiin kuudessa itäsuomalaisessa kaupungissa: pääosin Joensuussa ja lisäksi myös Imatralla,
Kuhmossa, Kuopiossa, Lieksassa ja Savonlinnassa. Haastattelupaikkoina
olivat pääasiassa kirjastot, mutta osa haastatteluista tehtiin myös
kirjakaupoissa ja satunnaisesti opiskelijan asumassa taloyhtiössä. Haastateltavia oli kaikkiaan 145, eli informanttien määrä on varsin laaja. Naisia
heistä on 61 % (n = 89) ja miehiä 39 % (n = 56). Iältään he ovat 15–78vuotiaita; keskimäärin vastaaja on 37-vuotias. Koulutustason perusteella
haastatellut jakautuvat seuraavasti: perus- tai kansakoulun käyneitä on 12
% (n = 17), ylioppilaita 24 % (n = 35), opistotason tai ammattikoulutuksen saaneita 35 % (n = 51), ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita
12 % (n = 17) ja korkeakoulututkinnon suorittaneita 17 % (n = 25).
Tutkimus tehtiin lomakehaastatteluna, ja kysymykset olivat taustakysymyksiä lukuun ottamatta avoimia. Haastattelulomake sisälsi yhteensä 15 kysymystä, joista neljässä kysyttiin taustatietoja haastateltavista,
loput 11 kysymystä muodostivat varsinaiset tutkimuskysymykset. Osa
kysymyksistä sisälsi lisäksi tarkentavia kysymyksiä. Tässä artikkelissa
4

Kiitän lämpimästi Käännössuomen erityispiirteitä -kurssillani syksyllä 2004 olleita suomen kielen
opiskelijoita haastattelujen tekemisestä.
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raportoidaan kahdeksaan nimenomaan suomennoksia ja kotimaisia
tekstejä sekä suomennosten ja kotimaisen tekstien kieliasua arvioiviin
tutkimuskysymyksiin saatuja vastauksia.
Lomake oli rakennettu siten, että alkajaisiksi kysyttiin vastaajien
lukutottumuksia sekä käsityksiä suomennoksista ja kotimaisista teksteistä
yleensä. Tämän jälkeen lomakkeen kysymykset siirtyivät käsittelemään
kieltä: vastaajia pyydettiin vertailemaan suomennosten ja kotimaisten
tekstien kieltä keskenään ja erittelemään erityisesti käännöskieleen
liittyviä ominaisuuksia. Kyselyssä vältettiin ei-kielitieteilijälle mahdollisesti tuntemattomien termien käyttämistä, koska ne olisivat
vaikeuttaneet vastaamista. Termit kuten käännös- ja alkuperäissuomi
korvattiin termeillä suomennettujen tekstien / käännösten kieli ja kotimaisten tekstien kieli tai soveltavasti suomennokset ja kotimainen
kirjallisuus.5
3 LUKEMISAKTIIVISUUS, SUOMENNOSTEN
HAVAITSEMINEN JA TEKSTIEN VALINTA
Haastateltuja pyydettiin kyselyn aluksi arvioimaan, miten paljon he lukevat erilaisia tekstejä (paljon / jonkin verran / en ollenkaan). Lukeminen ja
aktiivisuus lukijana on käsitettävä tässä laajasti, sillä arvioitavana olivat
myös tv- ja elokuvatekstitykset (ruututekstitykset), joita ei kuitenkaan
asettauduta lukemaan samaan tapaan kuin esimerkiksi romaania.
Vastaajia pyydettiin arvioimaan aktiivisuuttaan seuraavien tekstien
lukijana: sanomalehdet, aikakauslehdet, kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus, sarjakuvat, Internet sekä tv- ja elokuvatekstitykset. Viimeistä
kategoriaa selvennettiin tarvittaessa siten, että vastaajat voivat arvioida,
miten paljon he katsovat ulkomaisia elokuvia ja televisio-ohjelmia ja
lukevat ruututekstityksiä.
Vastaajat lukevat eniten sanomalehtiä: peräti 60 % (n = 87) vastaajista arvioi lukevansa sanomalehtiä paljon; sellaisia, jotka eivät lue sanomalehtiä ollenkaan on vain prosentin verran (n = 2). Paljon-vastauksia
saivat toiseksi eniten ruututekstitykset. Vastaajista 47 % (n = 68) ilmoitti
lukevansa niitä paljon ja 41 % (n = 59) jonkin verran. Kaunokirjallisuutta
lukee paljon 42 % (n= 61) ja jonkin verran 54 % (n = 78). Aikakauslehtiä
ei tyypillisesti lueta paljon (vain 17 %, n = 25), mutta peräti 77 % (n =
112) vastaajista ilmoitti lukevansa niitä jonkin verran. Vähiten aktiivisia
vastaajat olivat sarjakuvien lukijoina: 30 % (n = 43) haastatelluista ei lue
niitä ollenkaan. Lukemisaktiivisuuden perusteella haastateltavat jaettiin
kolmeen ryhmään: paljon lukevat (14 %, n=21), melko paljon lukevat
(57 %, n=83) ja vähän lukevat (28 %, n = 41). Lukukokemusten määrää
verrataan tutkimuksessa asenteisiin, joita haastateltavilla on tekstejä ja
kielivariantteja kohtaan.
5
Metakielen merkityksestä ja erityispiirteistä kansanlingvistisessä tutkimuksessa ks. Mielikäinen ja
Palander (2002: 91) sekä Niedzielski ja Preston (2000: 3–6).
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Lukemisaktiivisuuden jälkeen haastateltavilta kysyttiin, kiinnittävätkö he huomiota siihen, onko luettava teksti käännös tai kotimainen teksti.
Kenties yllättävänä voi pitää sitä, että peräti lähes puolet, 46 % (n = 67),
vastaajista ilmoitti, että ei kiinnitä huomiota siihen, onko teksti käännetty
vai ei. 37 % (n = 54) ilmoitti vuorostaan kiinnittävänsä tähän huomiota ja
17 % (n = 24) väitti huomioivansa asian toisinaan. Edellä tarkasteltu
lukuahkeruus näyttää kuitenkin vaikuttavan siihen, kiinnittääkö lukija
huomiota tekstin syntyprosessiin. Kuviosta 1 näkyy, että paljon lukevat
kiinnittävät tyypillisesti (52 % tähän ryhmään kuuluvista, n = 11)
huomiota tekstin syntyprosessiin, sen sijaan vähän lukevista 54 % (n =
22) kuului ryhmään, joka ei asiaa huomioi. Tulosta ei voitane pitää
yllättävänä, sillä voitaneen ainakin karkeasti olettaa, että aktiiviset ja
ahkerat lukijat lienevät kiinnostuneita siitä, onko teksti tuotettu kääntämällä vai onko se kirjoitettu suoraan suomeksi.
60 %

ei kiinnitä

50 %

kiinnittää
kiinnittää toisinaan

40 %
30 %
20 %
10 %
0%
vähän lukevat melko paljon paljon lukevat
lukevat

Kuvio 1. Lukemisaktiivisuuden suhde siihen, kiinnittääkö lukija huomiota tekstin
kirjoittamisprosessiin.

Missä vastaajat ovat sitten mielestään kohdanneet suomennettuja
tekstejä? Se selviää kuviosta 2. Tavallisin vastaus oli kirjallisuus: 94 %
(n = 137) haastatelluista vastasi tavanneensa suomennettuja tekstejä
kirjallisuudessa, tavallisimmin kaunokirjallisuudessa (n = 43) mutta
myös tietokirjallisuudessa (n = 23). TV-ohjelmat ja elokuvat nosti esiin
65 % (n = 94) vastaajista. Seuraavina ovat lähes tasavertaisina
käyttöohjeet (39 %, n = 56) ja tuoteselosteet (37 %, n = 53). Näiden
sijoittuminen seuraaviksi on siinä mielessä mielenkiintoista, että
kumpaakaan ei mainittu haastattelun alussa lukutottumuksia
tiedusteltaessa; kauno- ja tietokirjallisuus sekä tv- ja elokuvat sen sijaan
mainittiin. Näyttää siis siltä, että haastateltavat mieltävät erilaisten
välineiden ja kojeiden käyttöohjeet sekä (tavallisesti elintarvikkeiden ja
lääkkeiden) tuotepaketeissa olevat tuoteselostukset ja etiketit
käännöksiksi. Myös mainokset, tietokoneohjelmat ja -pelit sekä musiikki
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ja laulut ovat sellaisia, joita ei haastateltaville ollut mainittu aiemmin
mutta jotka annettiin esimerkeiksi käännösteksteistä. Satunnaisia
mainintoja saivat myös sellaiset konkreettiset vastaukset kuin kirjastossa
(n = 7), kirjakaupassa (n = 6) sekä opiskelussa ja töissä (n = 6); etenkin
kahden ensimmäisen vastauksen stimuloijana saattoi olla haastattelupaikka. Kahdesta kolmeen mainintaa saivat myös muun muassa lentokenttäkuulutukset, radio, tienviitat, ruokaohjeet ja kännykät. Vastaajista
kymmenen ilmoitti tapaavansa suomennettua kieltä kaikkialla. Nykypäivän Suomessa tämä havainto pitääkin paikkansa.

Kuvio 2. Haastattelijoiden mainitsemat genret, jotka sisältävät suomennoksia.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, lukevatko he mieluummin kotimaisia
vai käännettyjä tekstejä. Vastaajista yli puolet (kuvio 3) ilmoitti tekstin
tuottamistavan vaikuttavan tekstien valintaan: 32 % (n = 46) vastaajista
lukee mieluummin kotimaisia, 23 % (n = 33) suomennettuja tekstejä.
Vastaajat mielsivät tekstit hyvin usein kirjallisuudeksi, missä valinta
onkin mahdollinen. Esimerkiksi tuoteselosteissa, käyttöohjeissa ja ruututekstityksissä ei valinnan mahdollisuutta ole. Osuuksia vertailemalla
näyttäisi siltä, että suomalaisten lukumieltymykset painottuisivat kotimaisiin teksteihin. Vastaajista kuitenkin neljäsosa (n = 36) on sitä mieltä,
että tekstin tuottamisprosessi ei vaikuta valintaan. Lisäksi 14 % (n = 20)
ilmoitti, että lukuvalintaan vaikuttaa jokin muu piirre kuin se, onko teksti
käännös vai kotimainen; tyypillisimmin valintaan vaikuttavaksi piirteeksi
mainittiin tekstin aihe tai sisältö.
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riippuu x:stä
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6%

suomennettuja 23 %

Kuvio 3. Vastaajien lukumieltymykset suomennosten ja kotimaisten tekstien
välillä.

4 KOTIMAISTEN JA SUOMENNETTUJEN TEKSTIEN KIELI
Ensimmäinen kysymys, joka suoranaisesti koski suomennosten ja
kotimaisten tekstien eroa, oli muotoiltu seuraavasti: Miten suomennokset
ja kotimaiset tekstit eroavat mielestäsi toisistaan? Vastauksista
muodostunut kuvaus suomennosten ja kotimaisten tekstien piirteistä on
koottu taulukkoon 1. Huolimatta siitä, että kysymyksessä ei pyydetty
arvioimaan tekstien kieltä, juuri sitä pidettiin tyypillisesti erottavana
piirteenä. Kieleen liittyvät arviot kattavat vastauksista selvästi
suurimman osan, ja mielipiteet jakautuvat lähes yksiselitteisesti siten,
että kotimaisiin teksteihin liitettiin hyvä, värikäs, rikas ja vivahteikas
kieli, käännöksiin vuorostaan huono, yksinkertainen ja jopa virheellinen
kieli. Myös vieraus ja outous – niin nimissä, käsitteissä kuin
rakenteissakin – liitettiin suomennoksiin. Kielen lisäksi myös tekstien
luettavuutta pidettiin erottavana ominaisuutena: Vastaajat pitivät kotimaisia tekstejä helpompana lukea. Tämä näkyy siinä, että kotimaisiin
liitettiin helppolukuisuus ja suomennoksiin vaikealukuisuus. Kotimaisia
tekstejä pidettiin myös laadukkaina, tarkkoina ja syvällisinä; käännösten
suhteen lukijan pitää kuitenkin vastaajien mielestä olla varuillaan, sillä
ne eivät saata vastata lähdetekstiä tai voivat olla muuten sisällöltään
epäuskottavia.
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Taulukko 1. Kotimaisiin ja suomennettuihin teksteihin liitettyjä piirteitä.
kotimaiset

suomennetut

arvottavat
mielipiteet

helpompi lukea (17)
kieli
- parempaa (7)
- värikästä (6)
- rikasta (6)
- vivahteikasta (5)
- käsitteet tarkkoja (3)
tekstit
- laadukkaita (3)
- syvällisiä (2)
- yksityiskohtaisia (2)
- luontevia (1)
- ankeita (1)
- aitoja (1)
luonteva huumori ja sanaleikit (5)

hankalampi lukea (10)
kieli
- huonompaa (18)
- (sanasto) yksinkertaista (6)
- virheellistä (5)
- outoja rakenteita (sanajärj.) ja
sanontoja (5)
- vieraita sanoja (3)
- vähemmän virheitä (1)
- ilmaukset laveita (1)
- yläkäsitteitä (1)
- keksittyjä nimiä (1)
tekstit
- väkinäisiä (1)
- heikompitasoisia (1)
- laadukkaampia (1)
- eivät kuulosta suomalaisilta (1)
sisältö
- uskottavuuden suhteen oltava
kriittinen (9)
- ei vastaa lähdetekstiä (8)
- haastavampaa (2)
epäaitous (1)
näkyy suomentajan vaikutus (1)

muut
mielipiteet

asiasisältö suomalaista (12)
puhekielisiä ilmauksia (9)
kuvattu asia on läheistä (6)
ajantasaisuus (1)

(lause)rakenteet erilaisia (7)
näkyy erilainen kulttuuritausta (5)
tyyli erilaista (4)
yleis-, kirjakieltä (5)
kieli erilaista (3)
käsitteet ja nimet erilaisia (3)
lähellä lähdetekstiä (2)
aihepiirien monipuolisuus (2)

Vastauksissa tuotiin ilmi myös seikkoja, joilla ei suoranaisesti arvotettu
tekstejä vaan ilmaistiin muita havaittuja ominaisuuksia. Kotimaisiin
teksteihin liitettiin suomalainen asiasisältö ja kuvattujen asioiden
läheisyys. Myös puhekielisyyttä (murteellisuutta, ronskeja ilmauksia)
pidettiin nimenomaan kotimaisten tekstien ominaispiirteenä; yleis- tai
kirjakielisyys liitettiin vuorostaan suomennoksiin. Niin ikään lähdetekstin erilainen kulttuuritausta ja läheisyys lähdetekstiin oli havaittu
suomennoksista. Kielen ja tyylin erilaisuus mainittiin usein erottavaksi
piirteeksi myös ilman, että niiden katsottiin tekevän teksteistä toistaan
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huonompia. Vastaajista 14 ei nähnyt tekstien välillä eroja, ja viisi
vastaajaa mainitsi mahdollisten erojen johtuvan kääntäjästä, kaksi
kirjailijasta. 13 vastaajaa ei osannut ottaa kantaa asiaan.
Kysymykseen, pystyykö vastaaja kielen perusteella erottamaan
suomennetun tekstin kotimaisesta, jakautuivat vastaukset kuvion 4
mukaisesti. En- ja kyllä-vastausten osuudet ovat jossain määrin yllättäviä
edellä tarkastellun valossa: vaikka käännökset ja kotimaiset tekstit
erosivat vastaajien mielestä voimakkaasti nimenomaan kielen
perusteella, eivät vastaajat kuitenkaan rohkeasti arvioineet tunnistavansa
tekstejä pelkän kielen perusteella. Aiemmat tunnistamistestit (TirkkonenCondit 2002; Jantunen 2004) ovat osoittaneet, että suomennettujen
tekstien tunnistaminen alkuperäissuomalaisten tekstien joukosta ei ole
kovin helppoa; haastateltavien mielipiteet eivät näytä poikkeavan tästä
tutkimustuloksesta. Vastauksille oli tyypillistä asettaa seuraavanlaisia
ehtoja: mahdollisuus erottaa riippuu tekstistä (n = 28); en erota, jos on
hyvä käännös (n = 7); riippuu kääntäjästä (n = 4). Kaunokirjalliset
suomennokset erotettiin vastaajien mielestä helposti, erityisesti mainittiin
vanhat kaunokirjalliset (klassikko)suomennokset. Hajanaisia mainintoja
saivat myös käyttöohjeet, matkaoppaat, lastenkirjat ja aikakauslehdet.

eos; 2 %
kyllä; 30 %

en; 39 %

toisinaan; 29 %

Kuvio 4. Vastaajien arvio kyvystä erottaa suomennettu ja kotimainen teksti
toisistaan kielen perusteella.

Kun tässä yhteydessä kysyttiin, millä perusteella vastaajat erottavat
suomennoksen kotimaisesta tekstistä, nousivat esiin jälleen monet jo
taulukossa 1 mainitut kielipiirteet. Tyypillisimpänä suomennosindikaattorina pidettiin sanastoa: vieraat henkilön- ja paikannimet,
vierasperäiset sanat ja termit tai muuten vieras tai outo sanasto vihjaavat
vastaajille (n = 36), että kyse on käännöksestä. Jälleen myös kömpelöt
ilmaukset (n = 11), oudot lauserakenteet (n = 10), huono kieli ja
kielivirheet (n = 10), kielen yksinkertaisuus (n = 8) ja outo sanajärjestys
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(n = 5) ja poikkeava tyyli (n = 7) liitettiin nimenomaan suomennoksiin.
Mainituiksi tulivat myös asiavirheet (n = 3) ja vieraaseen kulttuuriin
liittyvä sisältö (n = 19), jotka eivät kuitenkaan ole kieleen liittyviä
ominaisuuksia, samoin kuin eivät suoranaisesti ole suoraan jostain
kielestä käännetyt ilmaisutkaan (n = 5), jotka voivat olla käännösstrategian tulosta.
Seuraavassa kysymyksessä vastaajia pyydettiin viimein varsinaisesti
kuvailemaan suomennosten kieltä. Vastaukset vahvistavat jo edellä esiin
tulleita asenteita. Tässä yhteydessä vastaajat eivät enää kuitenkaan
nostaneet kielivirheitä tai kielen huonommuutta selvästi suomennosten
kielipiirteeksi vaan nyt korostuivat kankea ja töksähtelevä ilmaisu (n =
22) ja kielen yksinkertaisuus (n = 21). Esimerkkejä annetuista
vastauksista on lueteltu alle.
(1)

Suomennos tönkköä, kömpelöä, eikä olla käännetty suomen kielelle, eli
esimerkiksi toisen kielen lauserakenne on suomennoksessa.

(2)

Suomennosten kieli on kömpelöä ja epätarkkaa.

(3)

Jäykempää kuin kotimainen teksti.

(4)

Töksähtelevää, puuttuu suomen kielelle tyypillinen rytmi. Aiheenvaihdot
tapahtuu suomennoksissa huonommin.

(5)

Ei välttämättä kovin sujuvaa: töksähdyksiä, jotka eivät kuulosta suomalaiseen korvaan hyvältä.

(6)

Joskus kieli on hankalampaa, väkinäisiä kohtia.

Vastaajien havaitsema suomennosten yksinkertaisuus liitettiin usein
nimenomaan sanastoon (7–10), mutta toisinaan myös yleensä ilmaisuun
(11–12). Esimerkki 13 kuvaa kuitenkin vastausten jakautumista: myös
joitakin vastakkaisia mielipiteitä saatiin.
(7)

[Suomennokset ovat] sanakirjatekstiä: käytetty perussanoja, ei värikkäitä ilmauksia. Lyhytsanaista ja töksähtelevää. Ei suomalaiselle kulttuurille tyypillisiä ilmauksia.

(8)

Yleensä suomennosten (ainakin tv-ohjelmissa) käännetyt sanat ovat
mahdollisimman yksinkertaisia, jotta jokainen ymmärtää ne. Synonyymien käyttö on melko rajoitettua.

(9)

Sanasto on yksinkertaisempaa.
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(10)

Ilmaukset eivät yhtä kirjavia: sanoo esimerkiksi asua, vaikka kuvaavampi termi olisi majailla.

(11)

Suomennosten kieli ei ole yhtä rikasta kuin kotimaisten tekstien.

(12)

Aika pelkistettyä.

(13)

Joskus kieli voi olla rikkaampaa [suomennoksessa].

Yksinkertaisuus liitettiin toisinaan ymmärrettävyyden helpottamiseen
(14), mutta silti suomennoksia pidettiin myös vaikeasti ymmärrettävinä
(n = 7). Suomennoksissa oli havaittu pitkiä ja monimutkaisia
(lause)rakenteita (n = 8), joita pidettiin ymmärtämisen kannalta vaikeina:
(14)

Yksinkertaistettu, tehty suomalaisille helpoksi ymmärtää. Kielikuviltaan
köyhempää kuin suomalainen teksti.

(15)

[Suomennoksissa] hyvin paljon sivulauseita, pitkiä lauserakenteita,
monimutkaisuutta kielessä.

(16)

[Suomennoksissa] lauserakenteet ovat turhan pitkiä, ymmärtäminen voi
olla vaikeaa, sanajärjestys on erilaista.

(17)

Lauserakenteet ei välttämättä oikein.

Mielikuva suomennosten yksinkertaisesta kielestä on huomion arvoinen
käännöstekstien ja -kielen tutkimuksen kannalta, sillä käännösten on
oletettu olevan kielellisesti yksinkertaisempia kuin niille verrannolliset
alkuperäiskieliset tekstit, onpa käännöskielen yksinkertaistumista pidetty
jopa kieliparista ja tekstilajista riippumattomana tendenssinä (esim.
Baker 1996). Vaikka aineistopohjaisten tutkimusten tulokset (LaviosaBraithwaite 1997; Jantunen 2001; Nevalainen 2005) käännösten
kielellisestä yksinkertaisuudesta ovat ainakin osittain ristiriitaisia eikä
oletusta yksinkertaisesta kielestä voi tutkimustuloksin osoittaa vielä
varmasti oikeaksi tai vääräksi, on mielenkiintoista huomata, että myös eilingvistit liittävät tämän ominaisuuden käännettyyn kieleen.
Suomennoskielestä puuttuu vastaajien mielestä tietty suomalaisuus ja
suomalainen tyyli: käännösten rytmi ei ole suomelle ominainen,
suomalaisten tekstien vivahteet, tunnelma ja kotimaiset tyylipiirteet ovat
jääneet pois (n = 17). Pyrkimys kirjakieliseen ilmaisuun liitettiin selvästi
suomentamiseen (n = 12), mikä oli havaittavissa jo aiemmistakin
vastauksista (ks. taulukkoa 1). Toisinaan suomennosten kieltä pidettiin
kuitenkin oivaltavana ja mielikuvituksellisena (esimerkki 26).
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(18) [Suomen] kielelle ominainen tunnelma ja ilmaisuvoima on jäänyt pois.
(19) Suomennettu voi joissain tapauksissa olla hyvinkin ”kliinistä”.
(20) Ei yhtä luontevaa kuin kotimainen, on kuivahkoa kieltä.
(21) Tylsän säännönmukaista. Naiivia.
(22) Verbit eivät välttämättä ole niin eläviä kuin kotimaisessa
kirjallisuudessa.

(23) Kirjakielisempää kuin alun perin suomeksi kirjoitettu.
(24) On hyvää kirjakieltä, murresanat tietysti puuttuvat.
(25) Murresanat puuttuvat, kirjakielen omaista, vertaa Heikki Turuseen.
(26) Joissakin tapauksissa suomennosten kieli voi olla myös mielikuvituksellista (Harry Potter).

Suomennosten sanastosta kerrottiin alla olevien esimerkkien kaltaisia
havaintoja. Vieraat, vierasta perää olevat tai vaikeat sanat miellettiin
usein suomennoksiin kuuluviksi, ja niiden myös katsottiin hankaloittavan
lukemista ja ymmärtämistä.

(27)

[Sisältää] englanninkielisiä sivistyssanoja.

(28)

Suomennoksissa ei käytetä suomalaisia termejä vaan ulkomaalaisia.

(29)

Sisältää monimutkaisia termejä.

(30)

Käännösteksteissä käytetty kömpelöjä sanoja.

(31)

Suomennoksista vaikea ymmärtää ulkomaalaisia nimiä.

(32)

Suomennoksissa äidinkieli lipsuu sanoihin, jotka eivät kuulu
kirjakieleen.

Läheskään kaikissa vastauksissa ei suomennosten kieltä haluttu
kuitenkaan suoranaisesti arvottaa, vaan käännöskielen erilaisuus tuotiin
esiin neutraalisti. Vastauksissa kiinnitettiin silloin huomiota erityisesti
220

poikkeavaan sanastoon (mm. vierasperäiset sanat) (n = 21), lauserakenteiden erilaisuuteen (n = 10) ja erilaiseen sanajärjestykseen (n = 5):
(33)

Saattaa sisältää outoja sanoja ja vierasperäisiä sanoja: elegantti,
glamour.

(34)

Lauserakenne voi olla erilainen.

(35)

Käännöksissä sanajärjestys voi olla hyvin erilainen.

Aina eivät vastaajat halunneet tehdä suomennoksia koskevia yleistyksiä,
vaan toivat esiin eroja esimerkiksi tekstilajien tai jopa yksittäisten
tekstien välillä. Sen lisäksi, että suomennosten kielen sanottiin riippuvan
tekstistä, oli tavallista (n = 22), että suomennosten kielipiirteiden
sanottiin riippuvan myös kääntäjästä:
(36)

[On] erilaisia suomennoksia: Hyvät suomennokset parhaimmillaan elävää, luovaa kieltä (myös uusia sanoja). Huonommillaan suomennokset
ovat tietokoneen tekemä sanalista, jossa on sanoilla väärä merkitys. Internetissä free Viagra tablets oli suomennettu vapaita Viagra tabletteja.

(37)

Tuoteselosteiden kieli on kömpelöä, Internetissä taas tapaa monesti
kapulakielisiä käännöksiä.

(38)

Tv-tekstit on kökköjä, kirjoissa käännökset hyviä.

(39)

Riippuu suomennoksesta ja kääntäjästä. Jos tehty hyvin, kieli on sujuvaa
eikä ole kielioppivirheitä. Jos tehty huonosti, kieli on raskasta, sanajärjestys on outo ja saattaa olla kielioppivirheitä.

(40)

[Kieli] riippuu suomentajasta, ammattitaito ratkaisee.

Kahdeksan vastaajaa piti suomennosten ja kotimaisten tekstien kieltä
samanlaisina. Positiivisia piirteitä esitettiin selvästi harvemmin kuin
negatiivisia, mutta tyystin huonoa ei käännösten kieli aina kuitenkaan
vastaajien mielestä ole: suomennosten kieltä saatettiin pitää myös
sujuvana (n = 7), hyvänä (n = 7) ja kauniina (n= 3).
(41)

Samanlaista kuin muukin kieli (ainakin pitäisi olla).

(42)

En usko, että on sellaisia piirteitä, jotka olisivat suomennoksille
tyypillisiä.
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(43)

[Suomennosten] kieli on tasoltaan hyvää ja sujuvasanaista.

(44)

Yleensä sujuvaa kieltä (suomentajilla ihailtava taito), kaunista, hyvää.

(45)

Yleensä ihan sujuvaa ja asiallista, helpposelkoista.

(46)

Riippuu suomentajasta, jotkut suomentajat tosi hyviä. Kaunista ja
oivaltavaa kieltä esimerkiksi Terry Bratchetin suomennoksissa.

Koska kysymyksenasettelu ei edellyttänyt rinnastusta kotimaisen
kirjallisuuden kieleen, vaan haastateltavia pyydettiin pelkästään
kuvailemaan suomennosten kieltä, hyvin monet vastaajat vertasivat
suomennoksia lähdeteksteihin (n = 35). Tyypillistä oli mainita, että
suomennokset sisältävät käännösvirheitä, että osa alkuperäisestä on
jäänyt kääntämättä tai että lähdetekstin ajatus ei välity. Usein
esimerkkinä käytettiin tv-ohjelmien tai elokuvien ruututekstityksissä
havaittuja ongelmia (esimerkki 48). Vastaajien havainnot ruututekstien ja
tv-ohjelmien tai elokuvien replikoinnin vastaamattomuudesta ovat
luonnollisesti osittain totta: Esko Vertasen (2001) mukaan ruututekstille
asettavat rajoituksia muun muassa käytettävissä oleva aika ja tila sekä
ohjelman rytmi. Ruututeksti on rajoitusten vuoksi monien
kompromissien tulos, mutta asiaan perehtymätön ruututekstin lukija voi
kuitenkin pitää tilannetta ärsyttävänä.
(47)

[Kiinnitän huomiota] elokuvien ja tv:n kummiin käännöksiin. Esim.
Gone with the wind -> Tuulen viemää on OK! ER = emergency room
’päivystys’ -> Teho-osasto on täysin eri asia!

(48)

Esimerkiksi tv-tekstityksissä tekstiä on yksinkertaistettu niin, ettei pelkän suomennoksen perusteella saa oikeaa kuvaa alkuperäisestä viestistä.

Myös suomentajien ammattitaitoon otettiin toisinaan kantaa ja annettiin
kääntämistä koskevia ohjeita tai pohdittiin kääntämisen luonnetta (49–
53). Vastaajista 21 ei osannut tässä kysymyksessä kuvata suomennosten
kieleen liittyviä piirteitä.
(49)

Kääntäjä ei ole aina käyttänyt omaa mielikuvitusta, löytänyt
synonyymejä.

(50)

Joskus kääntäjä eksyy juonesta. Esineiden nimet ja tarkoitukset voivat
olla vääriä. Suomentaja ei aina ole tarkka.
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(51)

Toisen ajatteluun on päästävä ensin sisään ennen kuin voi kääntää. Kirjan
”henki” pitäisi pystyä säilyttämään.

(52)

Luotan, että suomentajat ovat ammattitaitoisia, yrittävät suomentaa niin,
että kirjailijan ajatus tulee oikein selitetyksi.

(53)

Kääntäjä ei ole kirjailija, pitää ehkä kulkea keskitietä.

Kysymyslomakkeessa oli myös kysymys, jossa vastaajia pyydettiin
arvioimaan, onko käännösten kieli heidän mielestään parempaa,
huonompaa vai yhtä hyvää kuin kotimaisten tekstien kieli. Vastaukset
jakautuivat kuvion 5 mukaisesti.

riippuu x:stä
19 %

eos
4%

huonompaa
37 %

parempaa
2%

yhtä hyvää
38 %

Kuvio 5. Vastaajien mielipiteet suomennosten ja kotimaisten tekstien laadusta.

Tuloksista käy ilmi, että käännöskieltä pidetään huonompana tai
korkeintaan yhtä hyvänä kuin kotimaisten tekstien kieltä. Parempana
käännöskieltä piti vain kaksi prosenttia vastaajista (n = 3). Usea vastaaja
(19 %, n = 28) ei kuitenkaan tyytynyt arvioimaan kielimuotoja
yksiselitteisesti toista paremmaksi vaan heidän mielestään kielen
paremmuus tai huonommuus eli kielen laatu riippuu jostakin
kielenulkoisesta tekijästä. Tällaisiksi mainittiin tyypillisimmin kääntäjä,
tekstilaji tai teksti. Huomionarvoista on, että kotimaisen tekstin kirjoittaja
(kirjailija) mainittiin vain kahdesti; vastaajat kiinnittivät huomiota
nimenomaan kääntäjän kykyyn tuottaa kieltä, eivät juurikaan kotimaisten
tekstien kirjoittajan. Lukemisaktiivisuus ja se, lukeeko mieluummin
kotimaista tai käännettyä kirjallisuutta, eivät vaikuta mielipiteisiin
käännöskielen laadusta.
Miten vastaajat sitten perustelivat suomennosten laatua? Edelleen
vastauksissa toistuivat kielen yksinkertaisuus ja huonoon kieleen liittyvät
maininnat. Kielen lisäksi nostettiin esiin myös seikkoja, jotka vaikuttavat
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itse tekstin tuottamiseen. Yksi harvoista suomennoskieltä parempana
pitävistä perusteli paremmuuden syytä seuraavasti:

(54)

Ammattisuomentaja paneutuu niin paljon sisältöön ja kieleen, suomeksi
kirjoittava jättää tyyliseikat sivuun. Kotimaisten kirjojen oikoluku voisi
olla parempaa varsinkin kieliopin kannalta.

Suomentajan ammattitaito nousikin useissa vastauksissa esiin. Huonosta
ammattitaidosta etsittiin syytä kielen huonommuuteen (n = 6), ja
vastaavasti kääntäjän hyvästä ammattitaidosta syytä siihen, että
käännökset ovat yhtä hyviä kuin kotimaisetkin teokset (n = 7). Kääntäjiä
vaivaa vastaajien mielestä kiire, vaikka tähän on yhden vastaajan
mielestä tullutkin parannus (55). Kielen huonommuutta perusteltiin myös
sillä, että kääntäjä ei ole samassa asemassa kuin kirjailija (56–60):
(55)

Suomentajien ammattitaito on mielestäni parantunut ja heidän tiettyyn
käännökseen käyttämä aika on lisääntynyt. Tällöin asioiden taustatietoja
voidaan tarkastella enemmän, mikä osaltaan parantaa suomennosten
laatua.

(56)

Koska suomentaja on täysin kiinni alkukielisessä tekstissä, mutta omalla
kielellään kirjoittava voi kirjoittaa mitä ja miten haluaa.

(57)

Suomalaisen tekstin on tehnyt kirjailija, käännöksen tekee tulkitsija
(=kääntäjä).

(58)

Kääntäjä ei tunne aihetta niin hyvin, ja sitä kautta ei osaa kääntää kieltä
oikein.

(59)

Suomalainen kirjoittaja saa ilmaistua kaikki nyanssit juuri niin kuin
haluaa, mutta käännettäessä pienet vivahteet jäävät helposti pois.

(60)

No ei ole parempaa! Suomalaisella ja ulkomaisella kirjailijalla on oma
elämänkokemus ja tapahtumien muistiinpanot (V. Linna). Kirjailijalla on
laajat taustatiedot ja kyky sopeutua syvällisesti asiaan.

Aina vastaajalla ei kuitenkaan ollut antaa selvää syytä kielen
huonommuudelle:
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(61)

Käännös on aina käännös!

Lisäksi epäiltiin, että käännöksillä on alempi julkaisukynnys kuin
kotimaisella kirjallisuudella, ettei suomennosten kieliasua ole tarkastettu
ja että kääntäminen on ylipäätään vaikeaa. Tosin vastakkaisiakin
mielipiteitä löytyi:
(62)

Suomennokset ovat yhtä hyviä, koska jonkun tahon hyväksyntähän
yleensä tarvitaan.

Tekstien yhtäläistä hyvyyttä perusteltiin paljolti sillä, että virheitä on
yhtä hyvin kotimaisissa kuin suomennetuissakin teksteissä ja laadun
katsottiin vaihtelevan molemmissa. Jos eri tavalla tuotettuja tekstejä
pidettiin yhtä hyvänä niin saatettiin kuitenkin mainita, että suomennokset
eivät kuitenkaan ole parempia (esimerkki 67).

(63)

Voi kotimaisessakin tekstissä olla virheitä!

(64)

Molemmissa voi olla huonoa kieltä, riippuu kääntäjästä.

(65)

Välillä törmää suomennoksissa jopa parempaan tekstiin kuin
kotimaisessa julkaisussa, mutta välillä myös huonompaan.

(66)

Jos onkin käännetty, se tehdään Suomessa niin hyvin, ettei eroa huomaa.

(67)

Riippuu kääntäjästä: jos kääntäjä on hyvä, teksti voi olla yhtä hyvää kuin
kotimaisten tekstien kieli. Mutta ei voi olla ainakaan parempaa! Eli
alkuperäinen suomenkielinen teksti on aina parempaa.

Edellä olevissa esimerkeissä on silloin tällöin tullut mainituksi muutamia
tekstejä, joita vastaajat ovat käyttäneet esimerkkinä hyvää tai huonoa
kieltä sisältävistä teksteistä. Haastattelussa kysyttiin kuitenkin tätä
erikseen suomennosten näkökulmasta; millaiset käännöstekstit siis
sisältävät vastaajien mielestä hyvää ja millaiset huonoa kieltä?
Vastausten jakauma käy ilmi tiivistetysti kuviosta 6.
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Kuvio 6. Hyvää ja huonoa kieltä sisältävät suomennokset.

Vastauksista näkyy ensinnäkin, että huonoa kieltä sisältäviä tekstejä oli
vastaajien helpompi mainita kuin hyvää kieltä sisältäviä: Huonoa
kielenkäyttöä sisältäviä tekstejä mainittiin yhteensä 204 kertaa ja hyvää
vuorostaan 137. Lisäksi sellaiset vastaajat, jotka eivät olleet osanneet
mainita kieleltään hyviä tekstejä, pystyivät usein kuitenkin luettelemaan
joitakin kieleltään huonoja tekstejä. Viimeksi mainittuja listattiin yleensä
myös kerralla useampia. Vastausten jakauma on joidenkin tekstilajien
osalta selvästi erotteleva. Kaunokirjallisuus mielletään selvästi hyvää
kielenkäyttöä sisältäväksi: se on ylivoimaisesti useimmin mainittu hyvää
kieltä sisältäväksi tekstilajiksi. Erityisesti lasten- ja nuortenkirjallisuus –
tyypillisesti Harry Potter -teosten suomennokset (n = 13) – mainittiin
esimerkkeinä tässä yhteydessä. Kaunokirjallisuuden lisäksi tietokirjallisuus erottui tekstilajiksi, jota arvostettiin kielen näkökulmasta; muut
eivät saaneet kovin monia mainintoja.
Kielen laadun näkökulmasta vähiten arvostettiin käyttöohjeita ja tvtekstityksiä. Kaunokirjallisuus mainittiin tässäkin yhteydessä; erona
kuitenkin edellä mainittuun on se, että nyt esimerkeiksi tarjottiin kioskija viihdekirjallisuuden sekä salapoliisikertomusten huonoa kieltä.
Myöskään tuoteselostuksia ja elokuvatekstityksiä6 ei arvostettu korkealle
kielen kannalta. Ruututekstit eli tv- ja elokuvatekstitykset ovat kuitenkin
eri asemassa kuin muut mainitut tekstityypit: niitä pidettiin huonoina
ainakin osittain sen tähden, että ne eivät vastaa lähdetekstiä eli esimerkiksi tv-sarjan replikointia. Sen sijaan tuoteselosteita ja etenkin käyttöohjeita arvioitiin nimenomaan tekstin ymmärrettävyyden ja käytännöllisyyden kannalta, eikä vastaaja yleensä verrannut niitä lähdeteksteihin.
Alla on mainittu muutama esimerkki vastaajien perusteluista.

6

Tv- ja elokuvatekstitykset on pidetty tässä erillään, koska osa vastaajista mainitsi nimenomaan vain
toisen.
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(68)

Käyttöohjeiden käännökset – esimerkiksi lasten turvaistuimen käyttöohjeet –
epäselviä, idioottimaisia: Kiinnitä hihna kiskon alta, jos saat hihnan sopimaan
kiskon ja lattian välistä.

(69)

Kosmetiikkatuotteiden kyljissä olevat selosteet – ei kuitenkaan tuoteselosteet
vaan ne, joissa kerrotaan, miten tuote vaikuttaa ja mihin sitä käytetään.

(70)

Tv-ohjelmien tekstit, kuulee myös alkuperäisen ja voi verrata. Etenkin Kauniit ja
rohkeat -tv-sarjan tekstitys.

5 POHDINTAA
Tätä tutkimusta varten haastatellut informantit muodostavat niin sanotun
helposti hankittavan otoksen, jonka on tarkoitus edustaa
keskivertosuomalaista ei-lingvistiä. Koska haastattelut tehtiin kirjastoissa
ja kirjakaupoissa ja koska informantit ovat pelkästään itäsuomalaisia,
näytettä voidaan pitää jossain määrin valikoituneena: kirjastossa ja
kirjakaupoissa asioivat luonnollisesti sellaiset, jotka ovat jonkin verran
kirjoista ja kirjallisuudesta kiinnostuneita; itäsuomalaisuus sulkee
luonnollisesti pois muut suomalaiset. Nämä ehdot huomioon ottaen
tulosten
voidaan
kuitenkin
katsoa
edustavan
suomalaisten
käännöskieliasenteita.
Tulokset ovat pitkälti yhteneviä aiempien tutkimusten (TirkkonenCondit 2002; Jantunen 2004; ks. myös Vehmas-Lehto 1989) kanssa:
kuten lingvistikoulutuksen saaneetkin myös ei-lingvistit liittivät
käännöksiin huonon kielen, outouden ja epätyypillisyyden,
supisuomalaisiin teksteihin taas hyvän ja rikkaan kielen. Suomennoksia
ei myöskään hevin pidetty kieleltään kotimaisia tekstejä parempana –
yhtä hyviä ne saattaisivat toisinaan olla. Tutkimus antoi kuitenkin
aiempaa tarkempaa tietoa siitä, miten eri tekstilajeihin asennoidutaan.
Kävi ilmi, että tietyt suomennetut tekstilajit miellettiin hyvää kieltä
sisältäviksi, toiset taas kieleltään huonoiksi. Kieliasultaan hyvänä
pidettiin selvästi kaunokirjallisuutta, huonoina erityisesti tv-tekstityksiä
ja käyttöohjeita. Kaksi jälkimmäistä ovat kuitenkin keskenään teksteinä
hyvin erilaisia ja niistä esitetyt arviot nousevat tekstien erilaisista
vertailusuhteista: Ruututekstityksiä voidaan verrata lukuhetkellä
katseltavan tv-ohjelman lähdetekstiin, jolloin lukija arvioi lähinnä
käännöksen ja lähdetekstin välistä ekvivalenssisuhdetta. Tämä näkyi
selvästi informanttien vastauksista. Käyttöohjeita taas luetaan tyypillisesti vertaamatta niitä lähdetekstiin. Niitä arvioidaankin ymmärrettävyyden ja tekstin funktionaalisen onnistuneisuuden näkökulmasta ja
vertailua tehdään mahdollisesti suomennoksen ja kohdekielen välillä.
Kyse on silloin Chestermania (2000: 67–68) seuraten niin sanotusta
hyväksyttävyyssuhteesta: noudattaako teksti kohdekielen kielinormeja ja
millaista se on kohdekielen näkökulmasta?
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Haastatellut eivät aina erottaneet tekstin vastaanottotilanteita
toisistaan eivätkä pitäneet käännösvirheitä ja kieliasuun liittyviä seikkoja
toisistaan erillään. Tekstilajeja arvioitiin hyvin monella tavalla: vertailtiin
suomennoksen onnistuneisuutta suhteessa lähdetekstiin, suomennosten
ymmärrettävyyttä ja niiden kieliasua suhteessa verrannollisiin kotimaisiin teksteihin. Näyttää selvästi siltä, että käsitykset käännöskielestä
muodostuvat hyvin monella tapaa. Tavallinen lukija voi muodostaa käsityksensä yhtä hyvin vastaavuus- kuin hyväksyttävyyssuhteenkin perusteella, eikä näitä arvotuksen taustalla olevia kriteereitä välttämättä edes
eroteta toisistaan. Mahdollisesti lukijat tekevät myös yleistyksiä jonkin
tekstilajin perusteella: esimerkiksi epäonnistuneiden, huonoilla käännösohjelmilla tehtyjen käyttöohjeiden kielivirheet tai ruututekstien yksinkertaistukset tai vastaavuuslipsahdukset saatetaan liittää yleensä myös
muuta kääntämistä koskevaksi. Yksi kielivariantti, käännössuomi, voi
saada leiman muutaman tapauksen perusteella samalla tavoin kuin
stereotypiat muodostuvat yleensäkin. Käännöskukkasilla herkuttelevat
Internet-sivustot ja julkaisut eivät luonnollisestikaan vähennä tällaisen
negatiivisen stereotypian muodostumista.
Haastattelu oli rakennettu siten, että informanteilta kysyttiin aluksi
yleisesti asenteita käännöksiä kohtaan ja vasta myöhemmin pyydettiin
analysoimaan käännösten kieltä. Tästä huolimatta juuri kielen laatu
nostettiin erottavaksi tekijäksi jo heti alussa. Tekstien heijastamaa
erilaista kulttuuritaustaa tai vieraiden ilmiöiden käsittelyä ei pidetty
läheskään yhtä merkittävästi tekstejä erottavana ominaisuutena. Kielen
nostaminen tärkeäksi arvioinnin kohteeksi ja erottavaksi tekijäksi lienee
merkki siitä, että kieltä pidetään yhteiskunnassamme tärkeänä asiana ja
sen laadusta ollaan myös huolestuneita. Vastaajien asenteisiin saattavat
vaikuttaa myös suomennoksiin liittyvät juurtuneet – ja luutuneet –
käsitykset kielen laadusta: suomennosten kieli on ollut arvostelun
alaisena lähes aina. Suomennoskieltä arvosteltiin voimakkaasti jo 1800luvun jälkipuoliskolla, jolloin suomen kirjakieltä kehitettiin aktiivisen
käännöstoiminnan avulla. Koska suomentamisen tavoitteena oli tuolloin
nimenomaan kielen kehittäminen eikä suomennosteoksilla ollut aina
varsinaisesti itseisarvoa sinänsä, oli sopivaa ja odotuksenmukaistakin
esittää arvioita suomennosten kielen laadusta. Yleiset asenteet ja muun
muassa käännöskritiikki saattavat heijastaa vieläkin tätä historiallista
tilannetta; vieläkään ei hevin kääntäjää kiitellä erinomaisesta kielestä.
Kustannustoimittaja Vappu Orlov (2004) huomauttaakin, että lukijat
vaativat suomennosten kieleltä ehdottomampaa norminmukaisuutta kuin
lähdeteosten kieleltä. Saattaa olla mahdollista, että sama vaatimus
kohdistetaan myös käännettyihin teksteihin suhteessa kotimaisiin
teksteihin. Sallivatko lukijat kotimaisilta teksteiltä enemmän kokeilevaa
ja kielioppisääntöjä rikkovaa kieltä ja suoranaisia kielivirheitäkin?
Annammeko kotimaisen tekstin kirjoittajalle enemmän mahdollisuuksia
ja anteeksi kuin kääntäjälle?
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