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Kiitokset

Heti  aluksi  haluan  kiittää  ohjaajaani  professori  Liisa  Tiittulaa  kaikesta
kannustuksesta,  jota häneltä olen  saanut  käsillä olevaa  väitöstutkimusta
tehdessäni. Ensinnäkin siitä, että hän yllytti minua kouluttautumaan tut
kijan uralle,  ja toiseksi siitä, että hän on uskonut kykyihini ja myös anta
nut  sen  näkyä sanoissaan. Erityisesti  kiitän  häntä  säännöllisestä ohjauk
sesta,  oman  tilan  antamisesta,  kannustuksesta  monialaisuuteen  ja  mo
nenlaisesta  muusta  opastuksesta  matkalla  kohti  tutkijan  ammattipäte
vyyttä. Heti aluksi haluan myös esittää kunnioittavimmat kiitokseni tut
kimukseni esitarkastajina toimineille professori Pekka Kujamäelle ja pro
fessori  Heikki  E.  S.  Mattilalle.  Heidän  panostuksensa  tutkimukseni  ar
viointiin ja lausuntojen antamiseen on hyödyttänyt merkittävästi tätä tut
kimusta.  Kokeneet  silmät  näkevät  laajemmin!  Kiitän  professori  Mattilaa
myös siitä, että hänen lausumansa kannustus tutkimuksen ensi vaiheissa
antoi minulle tarmoa ja rohkeutta liikkua oikeustieteen maaperällä.

Seuraavaksi  haluan  osoittaa  parhaimmat  kiitokseni  professori  Aulis
Aarniolle,  jonka  kanssa  käydyt  tulkintaaiheiset  keskustelut  ovat  olleet
tutkimukseni kannalta  uskomattoman  innostavia. Hän pystyi  heti näke
mään, mihin tutkimukseni tähtää. Kiitän häntä lisäksi tekstieni napakasta
kommentoinnista. Edelleen haluan osoittaa sydämellisen kiitokseni ylei
sen kielitieteen lehtori Urho Määtälle, joka luki kirjoituksiani ja keskusteli
kanssani  aikaansa  säästämättä  juuri  silloin,  kun  perustelun  punaisesta
langasta tuntui puuttuvan oleellinen pätkä. Aloittelevan tutkijan on ollut
jännittävää havaita, miten samat peruskysymykset kiinnostavat tutkijoita
tieteenalasta  riippumatta. Seurustelu  näiden  avarakatseisten oppineiden
kesken on kutonut tutkimukseeni monia sellaisia säikeitä, jotka muutoin
olisivat jääneet syntymättä.

Moni muukin ajatus on punottu  väitöskirjaan eri  tilanteissa  käytyjen
keskustelujen  jälkeen.  Samoin  moni  ajatus  on  jäänyt  itämään  ihmettele
vistä  kysymyksistä  ja  toteamuksista,  joita  työstäni  kiinnostuneet  ovat
heittäneet ilmaan. Näistä iduista ja vehreistä versoista suuntaan suurim
mat kiitokseni Marja Kivilehdolle ja Kaisa Koskiselle. Kumpikin on luke
nut  ja  kommentoinut  tekstejäni  matkan  varrella.  Mitä  olisikaan  jäänyt
syntymättä  ilman  lukuisia  kahvihetkiä,  lounastunteja  tai  pikaisiksi  aiot
tuja pistäytymisiä toisen työhuoneessa. Samalla käytävällä tutkimusta te
kevän Svetlana ProbirskajaTurusen  kanssa käydyt keskustelut ovat  jae
tun  kiinnostuksen  kohteen  vuoksi  menneet  suoraan  asioiden  ytimeen.
Määrättömän  monta  kertaa  olen  jakanut  iloja  ja  suruja  matkakumppa
neitteni  Satu  Leinosen  ja  Päivi  Stöckellin  kanssa  (kauan  eläkööt  Tupu,
Hupu ja Lupu!). Satulle kiitokset käsikirjoituksen lukemisesta ja monista,
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monista arvokkaista huomioista. Myös niistä kaikista, jotka eivät ole liit
tyneet  väitöskirjaan!  Edelleen  kiitän  kaikkia  käännöstieteen  tutkijasemi
naarilaisia  omien  tutkimustensa  esittelyistä,  tuoreiden  ajatusten  jakami
sesta ryhmässä sekä tutkimukseni kommentoinnista sen eri vaiheissa. Li
säksi osoitan monet kiitokseni opiskeluaikojeni ystäville Katri Seppälälle
ja Kaisa Kuhmoselle, joiden kanssa saan nykyisin jakaa myös tutkimusai
heeseen  liittyvät  huoleni.  Kumpikin  on  kommentoinut  ajatuksiani  ter
minologisen tutkimuksen näkökulmasta.

Kiitän myös asianajaja Juha Koivulaa, joka luovutti tutkimuskäyttööni
maakaaren saksankielisen  käännöksen. Hän ei  lakannut  ihmettelemästä,
että  jaksoin  vuodesta  toiseen  pähkäillä  kiinteistöpanttioikeuden  käsit
teitä. Haluan myös kiittää oikeusneuvos Timo Eskoa ja SaksalaisSuoma
laisen  Kauppakamarin  lakiasioista  vastaavaa  Joachim  Reimersia,  jotka
antoivat aikaansa käyttööni  ja vastasivat ystävällisesti  loputtomiin kysy
myksiini.  Samoin  kiitän  professori  Wolfgang  Minckeä  lennokkaista  aja
tuksista  ja tehokkaasta  johdatuksesta saksalaiseen oikeusajatteluun. Kes
kustelut ovat vakuuttaneet minut aiheeni ajankohtaisuudesta ja sen tutki
muksen tarpeellisuudesta.

On ollut  ilo  tehdä  väitöskirja omaan oppiaineeseen,  ja  liittyä samaan
tutkimuksellisesti  vireään  ja  poleemiseen  seuraan,  jossa  itse  on  saanut
kasvaa  ja  kehittyä  sekä  opiskelijana  että  ihmisenä.  Se,  että  olen  saanut
toimia oppiaineen assistenttina ja myös opettaa ja osallistua kaikin puolin
yliopistoyhteisön  elämään,  on  ollut  minulle  erittäin  tärkeää.  Siitä  esitän
lämpimimmät  kiitokseni  työtovereilleni  Kaarina  Hietaselle,  Dinah
KrenzlerBehmille,  Satu  Leinoselle,  Dieter  Hermann  Schmitzille,  Jürgen
Schoppille,  Päivi  Stöckellille,  ja  vielä  erikseen  emeritusopettajilleni
Markku Mannilalle  ja Roland Freihoffille. Lisäksi kiitän Anna Salmelaa,
joka  hoiti  viime  keväänä  osan  assistentin  työstäni  viimeistellessäni  tut
kimustani esitarkastusvaiheeseen.

Tutkijakoulu  Langnet  ja  sen  käännöstieteen  ja  ammattikielen  tutki
muksen osaohjelma ansaitsee  lopuksi ponnekkaan  ja pitkällisen  kunnia
maininnan. Ilman nelivuotista opmrahoitusta en olisi  jättänyt vakituista
työpaikkaani  käännöstoiminnan  koordinaattorina.  Vaikka  tuskin  siedän
epävarmuutta vieläkään, siedin sitä vielä vähemmän vaiheessa, jossa ha
lusin perustaa perheen. Osoitan siksi kunnioitusta kaikille niille tahoille,
jotka  päättivät  ryhtyä  järkeistämään  tutkijankoulutusta  myös  meidän
alallamme ja halusivat antaa jatkoopiskelijoille mahdollisuuden suunni
tella elämäänsä pitkäjänteisesti. Erityisesti haluan kiittää osaohjelmamme
vetäjä  professori  Sonja  TirkkonenConditia.  Valtakunnallisen  tutkija
koulun piirissä sain mahdollisuuden tutustua luontevasti eri yliopistojen
käännöstieteen  tutkijoihin,  sekä  nuoriin  että  varttuneisiin.  Kiitos  semi
naareissa  saamastani  palautteesta  ja  monista  hedelmällisistä  keskuste
luista teille kaikille, ihanat KäTuihmiset Helsingissä, Kouvolassa, Savon
linnassa,  Turussa  ja  Vaasassa! Langnetissa  sain myös  osallistua  muiden
osaohjelmien  kursseille,  jotka  avarsivat  merkittävästi  näkemyksiäni  eri
laisissa kielen tutkimuksen ongelmissa.
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Tutkijaksi  tulemisen  aika  on  ollut  elämässäni monenlaisen  kypsymi
sen  aikaa.  Isän  sairastuminen  ja  kuolema  uuden  vuoden  aattona  loivat
oman harmaan sävyn tutkimuksen tekemiseen. Kaiken keskellä elämässä
oikeasti  oleellinen  on  näkynyt  hetkittäin  kirkkaammin.  Olen  saattanut
paeta suruani syventymällä tähän tutkimukseen. Isä yllytti minua tavoit
tamaan kuuta  taivaalta, vaikka se olisi  vaikeaa. Olisin halunnut  näyttää
hänelle, miten siinä onnistuin, koska ajoittain pelkäsin, että kuuseen kur
kottaja kapsahtaa aina lopulta katajaan. Äiti on onneksi aina osannut suo
dattaa auringon elämään, ja oma pieni perheeni on saanut tähdet tuikki
maan silmiini. Kiitos teille Martta, Oskari ja Leo.

Teiskossa 30. syyskuuta 2006

Tuija Kinnunen
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Abstract

Translation  as  a  source  of  law  –  a  study  of  legal  concepts  and  their
translation

This dissertation analyses the role of interpretation in legal texts and their
translations.  More  specifically,  it  focuses  on  the  problems  of  applying
translated  legal  texts  in  legal  proceedings.  International  mobility  has
increased  the  number  of  cases  where  the  parties  involved  represent
several  nationalities  and  where  some  issues  need  to  be  settled  on  the
basis  of  the  translations  of  foreign  sources  of  law.  These  cases  may
typically  involve  divisions  of  estate,  divorces  and  international  bank
ruptcy.  In  these proceedings  it  is  sometimes necessary  to  apply  foreign
rules  and  laws,  and  judges  thus  need  to  be  able  to  understand  and
interpret  foreign law. In order to guarantee a uniform and “right” inter
pretation, we need to consider the role of translation in this process. We
need  to  know  how  legal  texts  are  to  be  translated  and  how  these
translations  are  to  be  interpreted  in  order  to  reach  the  “right”  inter
pretation.  More  and  more  often,  jurists  and  translators  need  to  work
together,  and  they  need  to  understand  the  problems  of  one  another’s
work.

This  study  focuses  on  the  problems  of  translating  those  legal  texts
which were not originally intended for international use. The translations
of these legal texts do not have the same legal status as the original; they
are  translated  for  information  purposes,  to  give  information  on  the
content of a foreign source of law. The aim of my research is to illuminate
the problems of interpretation which arise when two conceptual systems
are brought into contact in the various contexts involving translation. The
institutional rules guiding legal interpretations were subjected to analysis
through  a  comparative  analysis  of  a  jurist’s  and  translator’s  interpre
tation,  and  their  significance  was  studied  in  both  translating  and  in
interpreting  translations.  For  this  part,  the  research  aimed  at  indicating
how  translators  can  use  their  knowledge  of  these  rules  to  guide  their
activities  and  reasoning,  and  how  jurists  can  enhance  their  under
standing  of  translation  when  they  become  aware  of  the  problems
inherent in translating legal texts.

The research problem was divided into two subsections: first, analysis
of  the  starting  point  as  well  as  the  framework  of  interpreting  and
translating  legal  texts  for  the  purposes  of  mediating  information  from
one legal system to another; second, an assessment of the limits of using
translations as a tool and basis for interpretation.
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The  methodology  adopted  here  was  based  on  a  critical  theoretical
reading  of  the  relevant  previous  literature  in  Translation  Studies  (in
particular, on translation strategies and the status of translations), Legal
Studies  and  Linguistics  (in  particular,  on  the  methods  of  legal  inter
pretation).  The  empirical  part  of  this  dissertation  consists  of  a  compa
rative conceptual analysis and an interview of a legal expert. The data for
the  comparative  conceptual  analysis  comes  from  the  Part  IV  (on  real
estate  liens)  of  the  Finnish  Code  of  Real  Estate,  and  more  specifically,
from  the  Section  15  and  the  respective  part  of  the  German  translation.
This particular section was selected first because a pilot study revealed it
to  be  an  extremely  culturebound  text,  second  because  it  proved  to  be
fruitful  in  bringing  to  the  fore  several  translation  problems  related  to
national  judicial  thinking.  In  the  interview,  the  readability  and  under
standability  of  the  German  translation  of  the  Code  of  Real  Estate  was
studied  from  the  point  of  view  of  interpreting  legal  concepts.  The
theoretical  background  for  this  analysis  was  borrowed  from  frame
semantics  and  its  ideas  of  how  meanings  are  interpreted  and  by  its
applications  in  Translation  Studies  (functionallyoriented  scenes  and
frames theories).

The empirical analysis yielded abundant information on the potential
problems  caused by  the  conceptual  differences  that  may  occur  in  inter
preting  translated legal  texts.  It  also provided an  understanding of how
profound a conceptual analysis is required in translating legislation. The
analysis  showed  that  legal  concepts  connect  each  paragraph  to  several
comprehensive frames of institutional knowledge. These frames are tied
together  into  networks  of  fieldspecific  knowledge.  The  legal  concepts
referred to in the text, and other legal concepts related to these, function
as  nodes  in  this  network.  An  expertlevel  interpretation  of  the  text
requires an understanding of these networks. The extensiveness of these
frames  was  revealed,  for  example,  by  studying  how  texts  create  inter
textual relations with other texts.

The knowledge  frames  thus  contain  extensive  information  about  the
meaning  of  concepts:  in  which  regulations  and  in  what  kinds  of
normative statements a given expression exists  in the  legal  system, and
how  it  is  used  in  court  decisions  and  the  judicial  literature.  All  this  in
formation assists  translators  in  understanding what kind of  legal action
the text is related to and what its function within the institution is. It also
helps  the  translator  in  reaching  a  reasoned  interpretation  and  also  in
justifying their translation strategies if necessary.

The  differences  between  the  knowledge  frames  of  the  two  systems
therefore  give  reason  to  expect  that  there  may  be  risks  involved  in
superficial  interpretation. The  knowledge  frames analyzed  in  this study
not only contained information related to interpreting the basic meaning
of  the  concept  but  they  also  included  extensive  information  which  is
entwined in the entire functioning of the judicial institution, for example
in the functional processes related to these concepts (schemas).
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On  the  basis  of  the  recorded  expert  interview,  the  interpretive
problems  related  to  the  text  data  (Sections  15  and  16  of  Part  IV  of  the
Code  of  Real  Estate)  could  be  divided  into  three  groups.  First,  some  of
the problems related primarily to the German equivalents of the Finnish
legal concepts used in the translation and to the fact that the reader could
not  get  enough  information  about  them  in  the  text.  Second,  there  were
problems  related  to  the  fact  that  some  legal  solutions  explained  in  the
translation  are  not  familiar  to  the  reader  from  his  own  legal  system.
Third, some problems were caused by the target language expressions, as
some things were expressed either in a manner different from the one the
reader was accustomed to or had learned to consider appropriate, or the
translation’s nonnormative use of the target language.

The analysis indicates that one cannot reach an exact interpretation of
the Code of Real Estate on the basis of its German translation, at least not
if the interpretation is based on the literal wording of the translated norm
formulations, that  is,  in cases when the expressions are analyzed on the
basis  of  the  targetlanguage  meanings  of  the  words  (familiar  from  the
legal target system). That is why translation strategies based on an exact
structural  and  formal  correspondence  between  the  source  text  and  the
translation  do  not  serve  those  readers  who  are  building  their
interpretation  on  the  information  they  receive  from  the  text  itself.
Readers  like  this  include,  for  example,  lawyers  who  do  not  have  an
extensive  knowledge  of  the  legal  source  system  or  who  do  not  have
access to other sources of information describing the source system.

Several of the German equivalents used in the translation differed  in
their  target  language  meaning  significantly  from  the  Finnish  legal
concepts  used  in  the  source  text.  Due  to  this  difference,  a  correct
interpretation  of  the  translation  presupposes  an  understanding  of  the
systematics of the legal source system and a thorough knowledge of the
meaning,  status  and  functional  role  of  the  source  system  concepts.  This
kind of descriptive information is normally not available in the legal text
or its translation. A superficial understanding of the expressions used in
the  translation  can  be  achieved  on  the  basis  of  potential  similarities
between the systems, but it is often not easy. Jumping to conclusions on
the  basis  of  one’s  own  previous  knowledge  can  be  hazardous.  The
analysis  shows that a superficial  understanding of  the translation  is  not
sufficient for clarifying the source system norm. The results thus bring to
focus  the  importance of  implicit knowledge and emphasize  the reader’s
own  responsibility.  The  results  also  indicate  a  particular  role  for  legal
translators:  it  would  be  beneficial  for  the  process  if  they  acted  as
“advocates of the translation”, or even as guardians of the text which has
a “limited capacity”.
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1.Oikeus, kieli, kääntäminen

Oikeuden  maailma  on  erittäin  selkeästi  kielen  maailmaa:  ennen
kaikkea  tekstien  maailmaa.  Oikeustiede  on  tekstuaalinen  tiede,
tekstien tiedettä. Se elää  tulkinnoista ja uudelleentulkinnoista, oi
keasta tulkinnasta ja sen murtamisesta, käsitteenmuodostuksesta ja
käsitteenpurkamisista.

(Hirvonen & Tuori 1990, johdanto.)

1.1. Juridisen tiedon välittäminen

Miten kääntäjä voi  tulkita käännettäväksi saamaansa  lakitekstiä oikein  ja
kääntää niin, että käännöksen lukijakin vielä tulkitsee ja ymmärtää kään
netyn tekstin oikein? Entä miten käännöksiä tulkitaan oikein? Kysymyk
set  ovat  merkityksen  välittämisen  ja  tekstien  samankaltaisen  tulkinnan
mahdollisuuksia  ajatellen  pohtimisen  arvoisia,  sillä  lakitekstien  tulkinta
on  toimintaa,  jota  oikeusjärjestelmä  pyrkii  normittamaan  tietyllä  tapaa
tapahtuvaksi.  Laintulkinnan  tulisi  perustua  yhteisesti  hyväksyttyihin
oikeuslähteisiin,  ja  sen  tulisi  noudattaa  tiettyjä  periaatteita  ja  tapahtua
näin ollen oikein – siis oikealla ja oikeusinstituutiossa hyväksyttävällä ta
valla.  Lakitekstien  yhdenmukainen  tulkinta  samankaltaisissa  ratkaisu
tilanteissa  on  yhteiskunnassa  tunnustettu  pyrkimys,  jonka  avulla  halu
taan  edistää  oikeusturvan  toteutumista.  Tämän  pyrkimyksen  pitäisi  to
teutua  myös  silloin,  kun  oikeudenkäynnin  aineistona  ja  tulkinnan  koh
teena  on  käännös.  Kääntäjä  edesauttaa  yhdenmukaisen  tulkinnan
toteutumista,  kun  hän  ymmärtää,  minkälaisen  instituution  viestintään
hän osallistuu.

Alun kysymyksiin  vastausta pohdittaessa on ensinnäkin selvitettävä,
(1)  mitkä  lähtökohdat  ja  reunaehdot  tulkinnalla  ja  kääntämisellä  on  sil
loin, kun tarkastellaan lakien kääntämistä ja kun kääntämisen tarkoituk
sena  on  välittää  tietoa  ratkaisuperusteista  ja  oikeudellisesta  ajattelusta
oikeusjärjestyksestä  toiseen.  Syytä  on  myös  tietää,  (2)  mitä  käännöksen
käyttäminen  juridisen  tulkinnan apuvälineenä  ja  tulkintaperusteena tar
koittaa  tulkitsijan  ja  kääntäjän  toiminnan  kannalta.  Jälkimmäisessä  ky
symyksessä kärjistyy tutkimuksen tavoite. On yhä tarpeellisempaa miet
tiä, mitä seikkoja on välttämätöntä ottaa huomioon silloin, kun oikeudel
linen  ratkaisu  tehdään  käännetyn  tekstin  perusteella.  Kansalaisten  yh
denvertaista  asemaa  oikeudenkäynneissä  kohdemaasta  riippumatta  on
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haluttu Euroopan unionissa edistää poliittisen päätöksenteon avulla. Yh
denvertaisen oikeudenkäynnin takaamiseen liittyy pyrkimys yhtenäistää
alan käytäntöjä  ja  parantaa  oikeustulkkien  ja  oikeudellisten  tekstien
kääntäjien  koulutusta  eri  jäsenvaltioissa  samoin  kuin  lisätä  niiden  hen
kilöiden  ammattitaitoa,  jotka  työskentelevät  yhdessä  kääntäjien  ja  tulk
kien  kanssa,  jotta  nämä  selvemmin  ymmärtäisivät,  millä  edellytyksillä
kieltenvälinen  viestintä  parhaiten  onnistuu  (ks.  esim.  Hertog  2001,  11–
14).

Tutkimusongelmaa valotetaan kielen, kääntämisen ja oikeuden tutki
muksen  näkökulmista. Lain  tulkinnan  ja  lain kääntämisen ongelmia  kä
sitellään rinnakkain, koska laintulkintaa käsittelevä tutkimus auttaa ym
märtämään,  minkä  tyyppisestä  ilmiöstä  lakitekstien  kääntämisessä  on
kysymys. Lakitekstien kääntämisen tutkimus on tieteidenväliseen maas
toon  sijoittuvan  ongelman  tutkimusta.  Aiheen  tarkastelussa  on  otettava
huomioon  lakitekstien  tulkintaa  sekä  toimintaympäristöä  koskevat
oikeustieteen  tutkimustulokset  eli  ymmärrettävä,  mikä  merkitys  kysei
sillä  teksteillä on  käyttäjiensä  sekä  kyseisen  instituution toiminnan  kan
nalta.  Pääasiallinen  näkökulma  säilyy  siitä  huolimatta  käännöstieteessä.
Oikeusalan  tekstien  kääntämisen  tutkimuksen  yleisenä  tavoitteena  on
saada selville, miten oikeusjärjestysten sisältöä välitetään oikeusjärjestyk
sestä  toiseen  ja  miten  käännöstoimeksianto,  käännöstilanne,  ajalliset  te
kijät  ja  kääntäjän  kompetenssi  vaikuttavat  lakitekstin  sisällön  välittämi
seen  oikeusjärjestysten  välillä  (Sandrini  1999).  Mainitun  lähtökohdan
mukaan  lakitekstien  kääntämisen  tutkimuksessa  käännöstieteen  yleisiä
tutkimustuloksia  sovelletaan erityisalan  tekstien kääntämisen  tutkimuk
seen, ja lisäksi lakitekstien kääntämisen tutkimuksessa otetaan huomioon
erityisalan  mukanaan  tuomat  kysymykset  kuten  tiedot  kansallisista
oikeusjärjestyksistä, oikeudellisen kielen sääntelyfunktio ja sen tulkinnan
erityiset  menetelmät  samoin  kuin  tekstien  käyttötapa  kyseisellä  kielen
käytön alueella (mts. 2–4).

Tämän  tutkimuksen  yleisen  kohteen  muodostavat  lakitekstit,  niiden
tulkinta  ja kääntäminen ja näiden kolmen osaalueen tarkastelu toisiinsa
nähden. Näiden osaalueiden keskiöön nousee oikeuskäsitteiden kääntämi
seen liittyvä  problematiikka.  Oikeuskäsitteiden  kääntämiseen  liittyvä
problematiikka  sisältää  lähdetekstin  käsitteiden  merkityksen  tulkintaan
ja  vastinevalintaan  liittyvät  kysymykset  sekä  vastineiden  kohdekulttuu
riseen  tulkintaan  liittyvät  kysymykset.  Oikeuskäsitteiden  kääntämistä  ja
tulkintaa tarkastellaan analysoimalla aineistoksi valittua lakitekstin otetta
ja  sen  käännöstä.  Lisäksi  aihetta  pohditaan  pienimuotoisen  haastattelun
avulla, jossa aineistoksi valittua käännöstä tarkastellaan asiantuntijaluki
jan  silmin.  Lakitekstien  tulkintaa  ja  kääntämistä  tarkastellaan  toisaalta
analysoimalla yksittäistä  kielellistä  ilmiötä,  kuten  oikeuskäsitteitä  ja nii
den  vastinevalintaa,  ja  toisaalta  tekstien  kulttuurista  ja  institutionaalista
tulkintakontekstia eli oikeusjärjestelmää, jolloin ilmiötä tarkastellaan sekä
mikro että makrotasolla (vrt. Tymoczko 2002).
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Oikeusalan  tekstilajeista  tutkimuksessa  tarkastellaan  lakien  (valtion
sisäinen oikeus) kääntämiseen liittyviä näkökohtia, ja siksi tutkimuskoh
teen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi tuomiot, sopimukset  ja muut  juridi
set  asiakirjat,  vaikka  niiden  kääntämiseen  liittyykin  oikeuskäsitteiden
kääntämisen  osalta  samanlaista  problematiikkaa.  Tutkimuskohteena  on
käännöstilanne,  joka rakentuu  kahden eri oikeusjärjestyksen  välille. Täl
löin tutkimuksen ytimeen valikoituu ongelmia, joita syntyy, kun kaksi eri
käsitejärjestelmää  joutuu  kosketuksiin  toistensa  kanssa  erilaisissa  kään
tämiseen  liittyvissä  tulkintatilanteissa.  Välittömän  tutkimuskohteen  si
vuun  jäävät sellaiset käännöstilanteet,  joissa on yksi oikeusjärjestelmä  ja
kaksi  virallista  kieltä  (kuten  Suomessa)  ja  joissa  kääntäminen  tapahtuu
valtion  virallisissa  elimissä,  samoin  monikielinen  EUlainsäädäntö.  Läh
tökohtana on näin ollen tarkastella sellaisten tekstien kääntämistä, joita ei
ole alun  perin  suunnattu monikansalliseen  tai  kieliseen  käyttöön (joilla
siis  ei  ole  käännettynä  lain  statusta)  ja  jotka  käännetään  niin  sanotussa
informaatiotarkoituksessa  eli  informaatioksi  toisen  valtion  oikeusjärjestyk
sen sisällöstä. Käännöksen  voi  tässä  tilanteessa rinnastaa  niin  kutsuttui
hin informaatiolähteisiin,  joiden  avulla  saadaan  tietoa  varsinaisesta
oikeuslähteestä. Tällaisia  lähteitä  ovat  esimerkiksi  lain  valmisteluvai
heessa  syntyvät  asiakirjat  (vrt.  Aarnio  1989,  219).  Informaatiotarkoituk
seen  laadittaviin  käännöksiin  suhtaudutaan  informaationa vieraasta oi
keudesta.  Vieraiden  valtioiden  laeista  halutaan  tietoa  moniin  eri  tarkoi
tuksiin, kuten esimerkiksi oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen kansain
välisen yksityisoikeuden alueella.

Tässä  tutkimuksessa  laintulkinnalla  ymmärretään  lakitekstin  merki
tyksen rajaamista – sitä ei siis pidä käsittää synonyymina sille juridiselle
tulkinnalle, joka tapahtuu oikeudellisessa sovellustilanteessa, vaikkakaan
teoreettista  ja  soveltavaa  tulkintaa  ei  oikeustieteessä  välttämättä  haluta
erottaa  toisistaan.  Tutkimuksessa  otetaan  huomioon  lakitekstien  tulkin
taa ohjaavat,  institutionaalisesti kehittyneet yleisesti  hyväksytyt  säännöt
(tulkintanormit)  sekä  oikeuslähteet  ja  pohditaan  niiden  merkitystä  laki
tekstien  tulkinnalle  ja  kääntämiselle.  Oikeuslähteitä  ovat  Suomessa  esi
merkiksi toiset lait, lakien esityöt ja korkeimman oikeusasteen päätökset.
Tutkimuksen  tarkoituksena  on  osoittaa,  mitkä  seikat  ohjaavat  tai  mil
laisten  seikkojen  pitäisi  oikeusalan  omien  oletusten  mukaan  ohjata  lain
tulkintaa eli siis myös kääntäjän tulkintaa.

Kääntäminen on  laintulkinnan  tapaan merkitysten  tulkintaa  ja  sovel
tamista, mutta käännöstilanteessa. Juristi tulkitsee tekstiä voidakseen so
veltaa  sitä  käytännön  tapauksen  ratkaisemisessa,  kun  taas  kääntäjä  tul
kitsee  tekstiä  voidakseen  soveltaa  tulkintaansa  käännöksessä  ja  voidak
seen  viestiä  osapuolia  tyydyttävällä  ja  tilanteen  kannalta  mahdollisim
man  optimaalisella  tavalla.  Koska  käytetyn  kielen  vaikutus  voi  olla  hy
vinkin  suuri,  oikeusalan  tekstiä  kääntävän  on  käytettävä  valtaansa  har
kiten (Šar evi  1997, 3). Lakitekstien kääntäjille ei ole perinteisesti sallittu
lainkaan  vapauksia  tehdä  omaehtoisia  tulkintaratkaisuja,  sillä  niillä  on
katsottu  olevan  oikeudellisia  seuraamuksia  (mts.  3).  Siksi  vastuullisten
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lakitekstien  kääntäjien  on  hyvin  tarkkaan  tunnettava,  minkälainen  liik
kumavara  työssä  on  (mts.  3).  Kääntäjä  joutuu  edellisestä  huolimatta  te
kemään  myös  sisällöllisiä,  tulkintaan  vaikuttavia  ratkaisuja,  sillä  kään
nöksessä käytetyillä sanoilla ei ole välttämättä täysin samanlaisia merki
tyksiä kuin  lähdekielessä, puhumattakaan siitä, että kaikki lukijat tulkit
sisivat niitä samalla tavalla.

Oikeusjärjestysten  vertaaminen  on  tuonut  myös  oikeustieteessä  esiin
kääntämisen merkityksen, sillä oikeusjärjestysten vertaamisiin  liittyvissä
kansainvälisissä  keskusteluissa  huomataan  usein,  että  puhutaan  ainoas
taan  näennäisesti  samasta  asiasta.  Kun  asioiden  näennäinen  samanlai
suus  havaitaan,  ymmärretään  myös,  että  merkityksiä  olisi  syytä  vielä
eriyttää  ja  säännöksiä  ymmärtää  tarkemmin,  jotta  voitaisiin  keskustella
tarkasti. Tämän perusteella kääntämisen ja toisen kulttuurin ymmärtämi
sen  merkitys  korostuu  oikeuskäsitteiden  merkitysten  niin  sanotuilla
harmailla  reunaalueilla  eli  alueilla,  joissa  oikeusjärjestykset  eivät  enää
ole  keskenään  samanlaisia.  Lakitekstien  kääntämisen  kannalta  syntyy
melkoinen paradoksi, jos kääntäjää tarvitaan erityisesti silloin, kun halu
taan  ymmärtää  toiseen  oikeusjärjestykseen  kuuluvia  normeja  erityisen
tarkasti ja hienojakoisesti, ja käännettävä teksti on lakiteksti, jossa asiat il
maistaan oikeusjärjestyssidonnaisten käsitteiden avulla  tiiviissä  ja  hyvin
abstraktissa muodossa.

Tutkimuksessa pohditaan kääntäjän mahdollisuuksia tehdä toisen oi
keusjärjestyksen  piirissä  työskentelevää  lukijaa  palvelevia,  kenties  tilan
nesidonnaisia,  tiettyyn  sovellustilanteeseen  suunnattuja  käännösratkai
suja.  Lakitekstien  kääntäminen  nähdään  tässä  tutkimuksessa  osana  oi
keudellista viestintää ja osana oikeusinstituution piirissä tapahtuvaa vuo
rovaikutusta.  Tutkimuksessa  pohditaan,  voivatko  käännökset  välittää
lukijalleen  tietoa  oikeudellisista  normeista  samalla  tavalla  kuin  alkupe
räinen laki, eli pohditaan kysymystä, miten lakia on luettava silloin, kun
se  on  käännös.  Viestinnän  tyyppitilanteena  ajatellaan  lukutilannetta,
jossa  tuomarin  on  tulkittava  vieraan  valtion  lainsäädäntöä  käännöksen
avulla.

Tutkimuksessa  pohditaan  lisäksi,  mitä  vaikutuksia  käännöksen  tul
kintaan on sillä, että tulkitsija tulee toisesta tulkintakontekstista eli toisen
oikeusjärjestyksen  ja  siihen  liittyvän  käsitejärjestelmän  vaikutuspiiristä.
Tutkimus  pyrkii  tuomaan  esiin,  miten  kielen  vaihto  ja  merkityksen  tul
kinnan  reunaehdot  vaikuttavat  informaation  välittämiseen  oikeusjärjes
tyksestä  toiseen. Tämä siksi, että tutkimuksen kuluessa vahvistui oletus,
että  lakitekstin  käännöksen  tulkitsija  ei  saa  lakitekstistä  tarpeeksi  infor
maatiota voidakseen tulkita tekstiä riittävän tarkasti ja että tästä syystä a)
tulkitsijan on hankittava itse lisää tekstiin liittyvää tietoa tai b) kääntäjän
on  tarjottava  lisäinformaatiota  käännöksessä.  Siksi  tutkimus  käsittelee
implisiittisen  tiedon  merkitystä  tulkinnassa.  Informaation  välittämiseen
liittyy  Saarenpään  (1999)  näkemys,  että  lakiteksteistä  saa  informaatiota
säännöistä,  mutta tieto  perustuu  informaation  ammattitaitoiseen  käyttä
miseen. Tieto edellyttää ymmärtämistä,  ja yksittäistä  tekstiä tai sen koh
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taa  on  vaikea  ymmärtää  kokonaiskontekstia  hahmottamatta.  Sekä  laki
tekstien kääntämisessä että käännettyjen tekstien tulkinnassa tarvittaisiin
tämän perusteella nimenomaan ammattitaitoa, minkä sosiaalisia ja tiedol
lisia perusteita tämä tutkimus pyrkii tuomaan esille.

Edellä  esitetyn  perusteella  tutkimuksessa  selvitetään  yhtäältä,  mitä
ehtoja  lakiteksti  asettaa  kääntäjälleen  tulkinnan  kohteena  (eli  millainen
kääntämisen  kohde  lakiteksti  tekstinä  on),  ja  toisaalta,  mitä  käännetyn
lakitekstin  lukijan  on  välttämätöntä  ottaa  huomioon  tekstiä  lähestyes
sään.  Nämä  kaksi  seikkaa  liittyvät  läheisesti  toisiinsa,  sillä  se,  miten
kääntäjä  lukee  lähdetekstiään,  mitkä  seikat  sieltä  ymmärtää  merkitystä
kantaviksi, miten arvioi käännöksen lukijan tiedot ja mitkä keinot päättää
ottaa käyttöön toisesta kielestä merkitystä välittämään, vaikuttaa keskei
sesti  siihen,  millainen  merkityspotentiaali  käännöksen  tulkitsijalla  on
käytettävissään.

Tämän tutkimuksen metodologia perustuu  lakitekstien kääntämiseen
liittyvän  käännöstieteellisen  kirjallisuuden  teoreettiseen  tarkasteluun,
lakitekstien  tulkintaan  liittyvän  oikeus  ja  kielitieteellisen  kirjallisuuden
tarkasteluun  sekä empiirisessä osuudessa  tehtävään  vertailevaan  käsite
analyysiin  ja  asiantuntijahaastatteluun.  Tutkimuskysymyksiin  vastataan
erityisesti  empiirisessä  osassa  oikeuskäsitteiden  kääntämisen  näkökul
masta.  Vertailevassa  käsiteanalyysissa  tarkastellaan  suomalaisen  lain
kääntämiseen  liittyviä  ja  liittyneitä  haasteita.  Vertailussa oikeuskäsitteet
nähdään laajoina institutionaalisen ja kulttuurisidonnaisen tiedon kehyk
sinä.  Lähestymistapa  pohjautuu  kehyssemantiikan  piirissä  esitettyihin
ajatuksiin merkityksen tulkinnasta. Vertailu tapahtuu oikeusvertailevien
periaatteiden  pohjalta.  Vertailevan  käsiteanalyysin  tehtävä  on  osoittaa,
mitä  ongelmia  käsitteiden  kääntämiseen  ja  niille  valittujen  vastineiden
tulkinnassa on  silloin, kun  käännös  laaditaan  tuomioistuimen  käyttöön.
Asiantuntijahaastattelun  perusteella  arvioidaan,  mitä  tulkintaongelmia
aineistoksi valitun käännöksen lukemiseen liittyy.

1.2. Oikeus ja kieli

Kääntämisestä on tullut entistä tärkeämpi osa oikeuden maailmaa. Laki
tekstien ja yleensä oikeusalan tekstilajien kääntämisestä on ryhdytty kes
kustelemaan erittäin vilkkaasti. Aiheesta on ilmestynyt 1990luvulta  läh
tien runsaasti kirjallisuutta,  ja 2000luvulla teema on yhä vain enemmän
noussut esiin  sekä oikeustieteen että kieli  ja käännöstieteiden keskuste
lufoorumeilla. Keskeisiä teemoja näissä keskusteluissa ovat olleet oikeus
alan  tekstien  kääntämisen  yleiset  ongelmat,  oikeusjärjestelmien  ja
oikeusjärjestysten  erot  ja  niiden  vertailun  vaikeus,  sopivien  käsitevasti
neiden  puute,  sanastotyö,  ammattikielisten  fraasien  kääntäminen,  am
mattikielen  ongelmat  yleensä,  oikeuslingvistiikan  mahdollisuudet,  EU:n
käännöstoiminnan  ongelmat  ja  kääntäjille  sopiva  koulutustausta
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(Madsen  1997,  Šar evi   1997,  de  Groot  &  Schulze  1999,  Sandrini  1999,
Koskinen 2000, Zaccaria 2000, Harvey 2002).

Sen sijaan laintulkinnan ja lakitekstien käännösten tulkinnan teoreettista
perustaa on käsitelty vielä melko vähän. Joitakin aiheeseen liittyviä tutki
muksia on tehty, kuten Braselmannin (2002) tutkimus Euroopan yhteisön
tuomioistuimen  ratkaisuista,  kielitoisinnoista  ja  niiden  tulkinnasta.  Sa
moin  aihetta  on  tutkinut  erityisesti  tuomioiden  kääntämisen  ja  tuomio
istuimen  kontekstissa  Engberg  (1999).  Tutkimus  on  ollut  vähäistä  siitä
huolimatta, että  lakien tulkinta  ja siihen liittyvät ongelmat ovat edelleen
yksi  oikeustieteen  keskeisimpiä  tutkimuskohteita.  Olisi  voinut  olettaa,
että käännösten tulkintaa olisi  jo perusteellisesti käsitelty sekä oikeustie
teellisessä  että  käännöstieteellisessä  tutkimuksessa.  Useissa  aihetta  si
vuavissa  kääntämiseen  tutkimuksissa  aiheen  laajempi  merkitys  on  ha
vaittu,  mutta  problematiikkaa  ei  ole  kovin  syvällisesti  avattu.  Lain  tul
kinnan  ja  merkityksen  antamisen  ongelmaa  sen  sijaan  on  kyllä  pyritty
käsittelemään  kielitieteen  piirissä  (ks.  esim.  Busse  1993),  mutta  näissä
yhteyksissä  kääntämiseen  ei  ole  laajemmin  puututtu.  Käännöstieteessä
erityisalatekstien  tulkintaa  ja  kääntäjän  vaikutusta  tekstin  tulkintaan  on
tutkinut  hermeneuttisesta  näkökulmasta  erityisesti  Stolze  (1992,  1999).
Lain tulkinta on teemana hyvin monitahoinen kokonaisuus, joten sitä on
todennäköisesti  ollut  työlästä  yhdistää  lakitekstien  kääntämisen  yhtä
lailla  laajaalaiseen  problematiikkaan.  Siksi  lakitekstien  kääntämiseen
liittyviä  tulkinnan  edellytyksiä  olisi  erityisen  tärkeää  selvittää  sekä
kääntäjän  oman  toiminnan  että  käännösten  tulkinnan  osalta  (Sandrini
19.7.2004, suullinen).

Oikeustieteessä  kielen  merkitystä  on  tarkasteltu  paljon  jo  siitäkin
syystä,  että  lakien  tulkinta  juridisia  ratkaisuja  tehtäessä  on  perusteltava
erilaisten  kielellisten  aineistojen  avulla  ja  myös  perustelu  on  ilmaistava
kielellisesti.  Erityisesti  oikeusfilosofiassa  lakitekstien  tulkintatapoja  on
pohdittu  kautta aikojen (Lenk 1993, 25). Sanojen,  ilmaisutapojen  ja  teks
tien merkitys on ollut keskeinen, koska oikeus toimii kielen ja kielellisen
toiminnan varassa (ks. esim. Stickel 2002, 3). Myös muodon ja merkityk
sen suhde on kiehtonut lakien tulkinnasta kiinnostuneita. Tämä siksi, että
usein  vasta  tietty  kielellinen  muoto  saa aikaan  oikeusvaikutuksen  —   il
man  oikeata  muotoa  tarkoitettua  oikeusseuraamusta  ei  synny  (Aarnio
1994,  279).  Tämä  koskee  esimerkiksi  testamenttia  tai  kiinteistökaupan
asiakirjoja. Muodon katsotaan luovan oikeusvarmuutta. Sillä miten kieltä
käytetään, mitä sanoja käytetään tai mikä sanontatapa valitaan, on oleel
linen merkitys, koska tekstin perusteella tehdään oikeudellisia ratkaisuja.
Tiukan  laintulkintakäsityksen  mukaan  lakiteksti  on  tulkittava  sen  sana
muodon  mukaan,  ja  heti  kun  tästä  joudutaan  poikkeamaan,  tulkitsijan
harkintavalta  ja  tarve  perustella  päätöksiään  lisääntyy  (mts.  284).  Sana
muoto  on  tulkintakäsityksestä  riippumatta  laintulkinnan  lähtökohta,
mikä luo erityisiä lisäpaineita käännösten laadulle.

Nimenomaan tulkintaan ja merkityksen antamiseen liittyvät ongelmat
yhdistävät oikeustieteellistä ja kielitieteellistä tutkimusta (Busse 1993, 11).
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Oikeustieteen,  kielitieteen  ja  käännöstieteen  yhtymäkohdat  voisivat olla
lakitekstien kääntämistä käsittelevässä tutkimuksessa varsin moninaiset,
jos seuraaviin Jyrängin (1999, 1) kompaktisti esittämiin oikeuden ja kielen
yhtymäkohtiin  liitettäisiin  vielä  mukaan  ajatus  kääntämisen  ja  kulttuu
rienvälisen viestinnän problematiikasta:

’Kieli’ ilmauksena voidaan käsittää eri tavoin. Oikeuden ja kielen yhteen
kietoutumisella  on  monia,  usein  oikeusfilosofiaan  kiinnittyviä  ulottu
vuuksia, kuten kielen ja todellisuuden suhde, sanojen merkityksen vaih
telu,  kielen käyttäminen eri  tarkoituksiin, kieli  tekona, kieli  arvojen vä
littäjänä  ja  kielen  kulttuurisidokset.  Konkreettisemmin  ottaen:  säädös
valmistelulla  on  kieliongelmansa,  säädöstekstillä  on  merkittävä  osuus
laintulkinnassa  ja  lakimieskieli  eroaa  selvästi  yleiskielestä  ja  muiden
ammattialojen  kielenkäytöstä.  Kaikki  tämä  liittyy  oikeuden  kielellisyy
teen: oikeudella on kielensä. (Jyränki 1999, 1.)

Oikeuskielen  tutkimuksen  ympärille  on  virinnyt  esimerkiksi  Saksassa
laajoja  hankkeita,  kuten  1999  syntynyt  monitieteinen  tutkimushanke
Sprache  des  Rechts  (BerlinBrandenburgische  Akademie  der  Wissen
schaften)  ja  jo  pitempään  Heidelbergissä  ja  Mannheimissa  vaikuttanut
työryhmä Rechtslinguistik,  jonka  näkyvimpiä  nimiä  on  ollut  Dietrich
Busse (ks. esim. 1991, 1992, 1993, 2004, 2005). Sen sijaan käännöstieteessä
ei ole vielä nähdäkseni riittävästi tutkittu sitä, miten erilaisia oikeuskieli
siä  tekstilajeja  (genrejä)  käytetään  ja  tulkitaan  oikeusinstituutioiden  pii
rissä,  millainen  merkitys  niissä  käytetyllä  kielellä  on  tekstien  erilaisille
käyttäjäryhmille  ja  miten  tämä  kaikki  vaikuttaa  näiden  tekstien  kääntä
miseen.  Siksi  oikeuskielisten  tekstien  kääntämiseen  liittyvät  kommentit
ovat  olleet  hyvin  yleistäviä,  vaikka  erilaisia  tekstilajeja  toisistaan  poik
keavine  funktioineen on  runsaasti –  puhumattakaan  erilaisten  käännös
tilanteiden runsaslukuisuudesta.

Oikeuden  kielellisyyttä  tarkastellaan  erityisesti  oikeuslingvistiikassa.
Oikeuslingvistiikka  pohtii  Mattilan  (2002,  45)  mukaan  ongelmia,  jotka
liittyvät oikeusviestinnän erilaisiin häiriötekijöihin, kuten viestin epätäy
dellisyyteen,  vaikeatajuisuuteen,  moniselitteisyyteen,  sanoman  muuttu
miseen  matkalla,  viestiä  sekoittaviin  signaaleihin  tai  vastaanottajan  tor
juvaan asenteeseen. Tässä tutkimuksessa pohditaan tekijöitä,  jotka liitty
vät  kääntämisen  avustuksella  tapahtuvaan  oikeusviestintään,  mutta
kääntämistä  sinänsä  ei  pidetä  häiriötekijänä,  kuten  ei  muitakaan  edellä
mainittuja  viestintään  myös  yleensä  liittyviä  ja  vaikuttavia  piirteitä.  Oi
keuden esteettömän toteutumisen näkökulmasta voitaisiin toki toisinkin
ajatella.
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1.3. Käännös oikein, kaikki hyvin?

Alussa  esitettyjä  tutkimuskysymyksiä  voi  tarkentaa  kysymällä,  missä
määrin  lain  juridinen merkityssisältö välittyy  tai  sen on mahdollista vä
littyä,  kun  se  käännetään  vieraan  oikeusjärjestelmän  käsitteistöä  ja  vie
raaseen tiedolliseen järjestelmään sitoutuvaa kieltä käyttäen. Voiko juristi
tehdä käännöksen perusteella niin  kutsutun  sanamuodon mukaisen tul
kinnan?  Joutuuko  tulkitsija  huudahtamaan:  Traduttore,  traditore  –
kääntäjä pettää aina!? Millainen vastuu on lakitekstin käännöksen tulkit
sijalla?  Mistä  on  kyse,  jos  hän  lakitekstin  käännöstä  lukiessaan  ajattelee
tulleensa  petetyksi  – eikö  hän  ymmärrä  käännöksen  tuottaman  suhteen
luonnetta  lähdetekstiin  nähden  tai  omaa  vastuutaan  tulkinnan  osapuo
lena?

Tätä kysyn, koska oikeudellisen tiedon välittämiseen liittyy useita teo
reettisia ongelmia. Nykyisten merkitysteorioiden valossa ei voida olettaa,
että tekstin merkityksen täydellinen välittäminen käännöksessä olisi mah
dollista, koska tulkinnasta suuri osa jää lukijan vastuulle ja tulkintatilan
teen  varaan.  Ei  voida myöskään olettaa,  että merkitykset  olisivat  täysin
jaettuja kahden eri oikeusjärjestyksen välillä. Oletus perustuu siihen, että
myöskään yksikieliseen  viestintään suunnattu  teksti ei pysty  yksin kan
tamaan  niitä  merkityksiä,  joita  tekstin  kirjoittaja  ajattelee  siihen  sisällyt
tävänsä.  Tekstin  tulkitsijan  on  jaettava  merkitykset  kirjoittajan  kanssa.
Siitä  huolimatta  tekstin  laatijan  intentio  voi  olla  vaikea  tunnistaa  teks
tistä. Kääntäjä tekstin tulkitsijana joutuu selvittämään tekstin merkitystä
ja  taustainstituution  pyrkimyksiä  hyvin  huolella,  eikä  silti  ole  lainkaan
varmaa,  että  tekstin  merkitys  suhteessa  toisessa  kielessä  käytettävissä
oleviin  ilmauksiin  selviäisi  aukottomasti.  Kääntäjä  joutuu  tekemään
kompromisseja  erilaisten  kohdekielisten  ilmausten  välillä,  vaikka  taus
talla  olevat  lähdekulttuurin  käsitteet  eivät  rajautuisikaan  niitä  vastaa
vasti. Kääntäjä joutuu punnitsemaan käsitteiden vastaavuutta ja etsimään
ilmaisuja,  jotka  eivät  tekisi  vääryyttä  lähdetekstin  käsitemaailmalle  ja
samaan aikaan myös riittäisivät kohdetekstin lukijalle  ikkunaksi osittain
tai  jossakin tapauksissa jopa kokonaan vieraaseen lähdekieliseen todelli
suuteen.

Käännöksen  merkitys  ei  näin ollen synny  vain  kääntäjän  ratkaisujen
varassa.  Käännös  on  tulkittava.  Siksi  lain alkuperäinen  merkitys  ja  sille
aiottu  tarkoitus  muuttuvat  käännöksessä  ja  vielä  käännösvaiheen  jäl
keenkin. Lukija saattaa liittää käännöksen käsitteisiin muita kuin kääntä
jän tarkoittamia merkityksiä itselleen tutumman merkitystiedon pohjalta.
Siksi on perusteltua kysyä, onko säädöstekstin käännöksen tehtävä ohjata
lukijaa  ymmärtämään vierasta oikeusjärjestelmää  ja edistää  sen ajattelu
tapojen ymmärtämistä esimerkiksi tekstiä selittämällä. Näin voisi ajatella,
koska  lukija  ei  välttämättä  saa  lakitekstin  käännöksestä  sellaisia  signaa
leja, joiden varassa hän pystyisi tulkitsemaan esimerkiksi oikeuskäsitteitä
omasta totutusta poikkeavalla tavalla. Lukijan esitiedot eivät välttämättä
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ole  sellaiset,  joita  tekstin  ymmärtäminen  edellyttäisi.  Tämä  siitä  huoli
matta,  että  lakitekstien  lukijoilta  vaaditaan  huomattavia  esitietoja  käsi
teltävistä asioista. Lakiteksteissä käytetyt peruskäsitteet oletetaan ennalta
tutuiksi,  sillä  säädösten  tarkoitus ei ole  antaa  tietoa  käsitteistä vaan  toi
mia  ohjeina  oikeudellisissa  ratkaisutilanteissa.  Lakitekstien  käännösten
osalta nämä vaatimukset korostuvat, sillä lukijan olisi periaatteessa osat
tava tulkita käännöstä  lähdetekstin  kontekstissa  ja  tuntea myös  lähdeoi
keusjärjestyksen käsitteet ennalta. Tässä mielessä lakitekstin käännöstä ei
voida  tarkastella  kohdekulttuurisena  tekstinä  vaan  pikemminkin  lähde
oikeusjärjestykseen kuuluvana vieraskielisenä tekstinä.

Säädöskäännöksiin  ja  niiden  tekijöihin  kohdistetaan  joskus  kohtuut
tomia odotuksia,  vaikka edellä kuvattu  kielen  varaan  rakentuva  laintul
kinnan problematiikka on tiedossa. Usein käännöksiä tarvitaan juuri sil
loin,  kun  oma  kielitaito  ei  riitä  ja  halutaan  ymmärtää  säädöksiä  oikein
tarkasti.  Tämän  vuoksi  kääntäjiltä  edellytetään  ”tarkkaa”  kääntämistä,
millä kuitenkin usein tarkoitetaan tekstin rakennetta seuraavaa sanatark
kaa,  kirjaimellista  kääntämistä.  Tutkimuksen  kuluessa  nousi  esiin  kysy
mys,  palveleeko  mainitunlainen  tarkka  kääntäminen  tarkkaa  (kaiken
kattavaa)  ymmärtämistä  eli  sitä,  mitä  kääntämisellä  loppujen  lopuksi
usein tavoitellaan. Tarkasti ymmärtäminen edellyttää  tekstin käsitesisäl
töjen  ja  merkityssuhteiden  hahmottamista,  mikä  puolestaan  edellyttää
joko  sitä, että  lukija hankkii  lakitekstin  käännöksen ymmärtämisen kan
nalta tarpeelliset esitiedot itse tai että kääntäjällä on mahdollisuus kajota
säädöksen  kielelliseen  muotoon  ja  sisältöön  esimerkiksi  alaviitteitä  li
säämällä tai muita parhaaksi katsomiaan ratkaisuja tekemällä.

Lakitekstien kääntäjän ja lakitekstien käännösten tulkitsijoiden työhön
liittyvää  vieraan oikeuden  kohtaamista  ja  vierauden  välittämistä  ryhdy
tään tarkastelemaan tutkimuksen toisessa luvussa. Luvun ensimmäisessä
alaluvussa  (2.1)  tarkastellaan  käännösten  käyttöä  kansainvälisen  oikeu
denkäynnin aineistona ja käännösten asemaa vieraan oikeuden tulkinnan
välineenä.  Tämän  tarkoituksena  on  osoittaa,  millaiseen  toimintaan  laki
tekstien  käännökset  osallistuvat  oikeudenkäynnin  osana  ja  millaisia  eh
toja tämä toiminta niille asettaa. Tämän jälkeen selvitetään, mitä vaikeuk
sia  lakitekstien  käännöksiin  on  liitetty  ja  millaista  ammatillista  kompe
tenssia  lakitekstien  kääntäjiltä  edellytetään.  Sen  jälkeen  siirrytään  tar
kastelemaan  lakitekstien  kääntämisen  perusongelmaa  eli  kahden  eri  oi
keusjärjestyksen  käsitteiden  välistä  ekvivalenssia  tai  pikemminkin  sen
puutetta  (2.2). Luvun tarkoituksena on pohjustaa merkityksen välittämi
sen  vaikeutta  kahden  eri  tavalla  normeja  käsitteellistävän  oikeusjärjes
tyksen välillä. Vastaavuuden ongelmien esittelyn jälkeen selostetaan kir
jallisuuskatsauksen  perusteella,  millä  tavalla  lakitekstien  kääntämiseen
kohdistetut  tarkkuus  ja  vastaavuusvaatimukset  katsotaan  olevan  mah
dollista  saavuttaa.  Tätä  tarkastellaan  kuvaamalla  erityyppisiä  kääntämi
sen strategioita  ja niihin liittyviä etuja  ja haittapuolia (2.3). Toisen luvun
lopuksi  esitellään  käännöksen  funktion  käsite,  pohditaan  lakitekstien
viestinnällistä  funktiota  sekä  tarkastellaan alustavasti  informaatiotarkoi
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tukseen tehtävien käännösten funktiota ja statusta. Tavoitteena on luoda
katsaus  siihen,  missä  rajoissa  kääntäjä  voi  käännösteoreettisen  kirjalli
suuden asettaman mittapuun mukaan  toimia, kun  lähdetekstinä on  laki
ja kääntämisen tarkoitus informaation välittäminen.

Kolmannessa  luvussa  tutkimuskohde  liitetään  osaksi  laajempaa  toi
minnallista merkitysyhteyttä eli osaksi oikeuden yhteiskunnallista tehtä
vää  ja  instituutioita.  Tämän  tarkoitus  on  osoittaa,  millaisissa  institutio
naalisissa puitteissa lakitekstejä käytetään ja miten oikeuskäsitettä voidaan
tarkastella  teoreettisesti.  Ensimmäisessä  alaluvussa  (3.1)  kuvataan
oikeuskäsitteen  tehtävä  lakitekstissä  ja  oikeusviestinnässä  sekä  tarkas
tellaan niitä oikeuskäsitteiden ominaisuuksia, jotka heijastuvat oikeuskä
sitteiden  tulkintaan,  vertailuun  ja  kääntämiseen.  Oikeuskäsitteiden  teh
tävää  tarkastellaan  oikeudellisen  erityisalatiedon  kehyksinä.  Luvussa
esitellään tutkimuksen empiiriseen osaan liittyvä tiedon kehyksen käsite ja
kehyssemanttinen merkityskäsitys.  Toisessa alaluvussa (3.2) selostetaan,
millä  tavalla  lakitekstejä  tulkitaan,  minkä  perusteella  otaksutaan,  että
samoilla  perusteilla  tulkitaan  myös  käännettyjä  lakitekstejä.  Laintulkin
taa  ja  kääntäjän  tulkintaa  verrataan  toisiinsa.  Tämän  jälkeen  tuodaan
esiin,  millä  tavalla  lakitekstin  kääntäjä  pyrkii  ennakoimaan  käännöksen
lukijan  tulkintaa  ja  tämän esitietoja  (3.3).  Kolmannen  luvun  lopuksi pa
neudutaan  vertailevan  metodin  yleisiin  periaatteisiin  oikeusvertailun,
monikielisen  sanastotyön  ja  funktionaalisen  kontrastiivisen  kielentutki
muksen  kannalta  (3.4).  Kokonaisuutena  luku  rakentaa  teoreettisen  pe
rustan  kahden  eri  oikeusjärjestyksen  käsitteiden  ja  käsitejärjestelmien
vertailulle sekä niiden välisten erojen havaitsemiselle.

Neljännessä  luvussa  analysoidaan  suomalaista  lakitekstiä  ja  sen  sak
sankielistä käännöstä sekä niihin liittyviä käsitteitä. Aineistoksi on valittu
maakaaren  (12.4.1995/540)  kiinteistöpanttioikeutta  käsittelevä  osa  IV  ja
erityisesti  sen  15  luku.  Maakaaren  saksankielisestä  käännöksestä Das
finnische  Grundstücksgesetz  tarkastellaan  vastaavaa  osaa.  Aineisto  on  va
littu siksi, että laki sijoittuu kiinteistöoikeuden alaan,  jonka voidaan kat
soa  edustavan  kansalliseen  ajatteluun  vahvasti  sidoksissa  olevaa  oikeu
denalaa. Siten sen  voitiin olettaa olevan  kulttuurisidonnaisuutensa puo
lesta erityisen kiinnostava käännöstutkimuksen kohde.

Tutkimusaineistoa tarkastelevassa vertailevassa analyysissa oikeuskä
sitteiden  merkitystä  tarkastellaan  niin  kutsutulla  systeemitasolla  eli
oikeusjärjestyksessä  käytössä  olevien  oikeuslähteiden  (virallisaineiston)
ja  oikeuslähteitä  tarkastelevan  oikeuskirjallisuuden  pohjalta.  Näiden
merkitysten  voidaan  olettaa  liittyvän  kahdessa  eri  oikeusjärjestyksessä
laintulkinnan taustatietoon. Aineiston valinnan vuoksi oikeuskäsitteiden
vertailun  ulottumattomiin  jäävät  ne  merkitykset,  jotka  käsitteet  saavat
esimerkiksi  oikeuskäytännössä,  asianajotoiminnassa  tai  viranomaisten
työskentelyssä. Analyysin tarkoituksena on tuoda esiin Suomen ja Saksan
oikeusjärjestysten  eroja  ja  yhtäläisyyksiä  kiinteistöpanttioikeusinstituu
tion  osalta  sekä  pohtia  näiden  seikkojen  merkitystä  lakitekstien  kääntä
misen ja lakitekstien käännösten tulkinnan kannalta. Ensin analysoidaan
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toisistaan erillään Suomen ja Saksan oikeusjärjestelmien kiinteistöpantti
oikeuteen  liittyvät  osaalueet.  Lopuksi  käydään  läpi  saksankielinen
käännös  ja  kääntäjien  tekemät  ratkaisut.  Analyysissa  pohditaan,  miten
oikeusjärjestysten  erot  tulevat  näkyviin  kääntäjien  ratkaisuissa.  Käsite
vertailun  perusteella  tarkastellaan,  mitkä  ratkaisut  supistavat  ja  mitkä
ratkaisut  laventavat  tulkintaa,  eli  avautuuko  uusia  tulkintavaihtoehtoja
vai sulkeutuuko joitakin tulkintavaihtoehtoja pois. Edelleen tarkastellaan,
millaisia  strategisia  ratkaisuja  kääntäjä  on  käyttänyt  eli  onko  kääntäjä
pyrkinyt  ensisijaisesti  siirtämään  merkityksiä  vai  tulemaan  lukijaa  vas
taan tekemällä  tämän tulkintaa helpottavia ratkaisuja. Vertailun  lopuksi
analyysin  osoittamien  yhtäläisyyksien  ja  erojen  merkitystä  käännöksen
tulkinnalle tarkastellaan pienimuotoisen asiantuntijahaastattelun avulla.
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2. Oikeusjärjestelmästä toiseen

2.1. Käännös oikeudenkäyntiaineistona

Valtioiden  välisen  yhteistoiminnan  ja  yleisen  kansainvälisen  liikkuvuu
den lisäännyttyä on yhä tärkeämpää —  paitsi ymmärtää eri oikeusjärjes
tysten  tapaa  ilmaista  ja  tulkita  oikeutta  —   myös  ymmärtää,  miten  näitä
oikeuteen  liittyviä  asioita  ilmaistaan  ymmärrettävällä  tavalla  toisesta
kielellisestä kontekstista  tuleville tulkitsijoille. Oikeusalan tekstien kään
tämisen  tutkimusta  on  harjoitettu  käännöstieteen  piirissä  aktiivisesti
1990luvulta  alkaen.  Kääntämisen  ongelmiin  paneutuva  keskustelu  oli
aiemmin niukempaa, koska alan tekstien kääntämisen merkitys on ollut
monissa maissa vähäisempi. Nyttemmin kääntäminen on tärkeällä sijalla
myös oikeuslingvistisessä tutkimuksessa, kuten Mattilan (2002) teos Ver
taileva  oikeuslingvistiikka  osoittaa.  Kääntämisen  ongelmat  ovat  alkaneet
kiinnostaa enenevässä määrin juristeja (Berteloot 1999, 101). Alan tekstien
kääntämisen  merkitys  on  kasvanut,  sillä  esimerkiksi  asianajon  kannalta
tarkasteltuna  kansainvälisten  asioiden  hoito  yleistyi  Suomessa  1990lu
vulla, ja sen jälkeen kansainvälisen oikeudellisen palvelun tarve on edel
leen lisääntynyt (Manner 2001, 601–602).

Asianajaja  joutuu tai pääsee hoitamaan kansainvälisiä kytkentöjä omaa
via  liikennevahinkoja,  omaisuusrikoksia,  avioero  ja  huoltajuusriitoja,
kiinteistökauppoja,  kuolinpesien  varallisuutta,  tavarantoimitus,  työ  ja
monenlaisia  sopimuksia,  yrityskauppoja,  immateriaalioikeuksien  louk
kauksia jne. (Mts. 601–602).

Kun myös kansainvälisten oikeudenkäyntien määrä ilmeisesti  jatkuvasti
kasvaa,  olisi  ehdottomasti  keskusteltava  siitä,  miten  käännöksiä  käyte
tään oikeudenkäyntiaineistoina, koska on olemassa esimerkkejä siitä, että
niiden  käyttöön  suhtaudutaan  jossakin  määrin  torjuvasti  (ks.  Klami  &
Kuisma 2000, Koulu 2003a). Torjuva suhtautuminen on ymmärrettävää ja
osittain perusteltua, mutta tuo samalla esiin sen, että hankalan viestintä
tilanteen  ymmärtämiseen  ja  jäsentämiseen kaivataan  lisätietoa käännök
sistä  ja  kääntämisestä  kyseisellä  alueella  —   sekä  juristien  että  eijuristi
kääntäjien keskuudessa. Mattilan (2000, 32; 2002, 28) mukaan on tärkeätä,
että  juristit  ymmärtävät  kääntämisen  lähtökohtia,  koska  kääntäjät  ovat
yhä useammin juristien yhteistyökumppaneita. On näin ollen syytä poh
tia  tekijöitä,  jotka vaikuttavat  lakitekstien  käännösten  laatimiseen  ja  tul
kintaan,  sillä  oikeudellisen  informaation  hankkimiseen  vieraasta  oike
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usjärjestyksestä  tarvitaan  myös  käännöksiä.  Kielen  merkitys  tuomiois
tuimessa esimerkiksi todisteiden esittämisessä ei ole vähäinen, koska ul
komaalainen asianosainen voi  joutua käyttämänsä vieraan kielen vuoksi
jopa  heikompaan  asemaan  kotikenttäetua  saavaan  toiseen  osapuoleen
verrattuna (ks. Klami & Kuisma 2000, 24). Tämä tulee esiin erityisesti oi
keustulkkauksen osalta.

Yhdenvertaisuus lain edessä on  uskottavan oikeusjärjestyksen perus
pilari. Suomessa yhdenvertaisuusvaatimus käy ilmi perustuslain 6 §:ssä:
”Ihmiset  ovat  yhdenvertaisia  lain  edessä”  (1999/731).  Tämä  pätee  Suo
men kansalaisten ohella myös kaikkiin niihin,  jotka ovat Suomen oikeu
denkäyttöpiirissä.  Yhdenvertaisuus  on  myös  kielellistä  yhdenvertai
suutta,  vaikkakin  kielilaki  (423/2003)  jakaa  kielelliset  ryhmät  tältä  osin
kolmeen kategoriaan: ensinnäkin kansalliskieliä puhuviin (suomi ja ruot
si), toiseksi saamen, romanin ja viittomakieltä käyttäviin ja kolmanneksi
muita kieliä käyttävien ryhmään. Kolmannelle ryhmälle  taataan vähiten
kielellisiä  oikeuksia,  vaikkakin  parempaa  kielellistä  palvelua  voidaan
antaa  kielilain  mukaan  myös  tälle  ryhmälle.  (Tallroth  2004,  515–517.)
Yhdenvertaisuus  näyttäisi olevan  ryhmien sisällä  toteutuvaa pikemmin
kin kuin ryhmästä riippumatonta (vrt. Aarnio 2002, 4). Tuomioistuimissa
vieraskielisiä  asiakirjoja  otetaan  todisteina  vastaan  runsaasti,  ja  niiden
käännättämistä  ei  aina  edellytetä,  mikäli  ”kenenkään  etu  tai  oikeus  [ei]
loukkaannu menettelystä”  (ks. Tallroth 2004, 518). Riittää siis,  että asian
ratkaisija  ymmärtää  todisteina  käytettävien  asiakirjojen  sisällön  (mts.
518).  Kun  tuomioistuin  viranomaisena  joutuu  huolehtimaan  siitä,  että
oikeudenkäyntien  asianosaisten  kielellisiä  perusoikeuksia  tai  etuja  ei
oikeudenkäynnin ymmärtämisen osalta loukata, niin huolehtiiko se myös
omista tulkinnan lähtökohdistaan eli siitä, että sillä itsellään on riittävästi
taitoa  arvioida  oikeuksien  toteutumista  (vrt.  emt.  530)  ja  ymmärtää  rat
kaisuperusteina käytettäviä aineistoja? Tämä kysymys koskee myös kan
sainvälisiin  oikeudenkäynteihin  osallistuvia  asianajajia  ja  heidän  kom
petenssiaan lainopillisten neuvojen ja  lausumien antamisen osalta näissä
yhteyksissä. Voiko päämies  luottaa asianajajansa  kykyyn ymmärtää vie
rasta oikeutta eli siihen, että tulkitsija osaa käyttää työvälinettään?

Lakitekstien  kääntämisen ehtoja  ja  lakitekstien  käännösten  ymmärtä
misen  ja  tulkinnan  ehtoja  on  tarkasteltava  toisensa  huomioon  ottaen.
Kääntäjän on otettava huomioon, miten juridisia tekstejä oikeusalalla tul
kitaan, ja käännösten lukijan on otettava huomioon, mitä juridisten teks
tien  kääntämiseen  liittyy.  Väitettä  pohjustetaan  seuraavassa  alaluvussa
tarkastelemalla  käännösten  käyttöä  viestintätarkoitukseen,  jossa  niiden
avulla  välitetään  oikeudellista  informaatiota  kansainvälisten  oikeuden
käyntien  tarpeisiin.  Näissä  tilanteissa  lukija  tarvitsee  tietoa  siitä,  miten
jokin asia on säännelty vieraassa oikeusjärjestyksessä tai miten jokin asia
olisi  ratkaistava  vieraan  oikeusjärjestyksen  mukaisesti.  Näissä  tapauk
sissa  käännöksillä  voi  olla epäsuoria oikeusvaikutuksia,  vaikka  ne  eivät
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olisi  statukseltaan  oikeudellisesti  sitovia.1  Aluksi  keskitytään  käsittele
mään käännösten  roolia oikeudenkäyntiaineistona  ja  asemaa oikeudellisen
tulkinnan kohteena.

2.1.1. Kansainvälinen oikeudenkäynti

Oikeudenkäynneissä  on  mukana  entistä  useammin  sellaisia  tekijöitä,
jotka tekevät niistä kansainvälisiä (Koulu 2003a, 1). Tällaisia tekijöitä voi
vat olla ensinnäkin käsiteltävänä oleva asia, josta ollaan erimielisiä, kuten
kansainvälistä  kauppaa  koskeva  riita,  toiseksi  jutun  osapuolena  oleva
asianomainen,  joka  on  ulkomaalainen,  tai  tilanne,  jossa kotimainen  ”tuo
mioistuin  joutuu  ottamaan kantaa  vireillä  olevaan  ulkomaiseen  oikeu
denkäyntiin  tai  vieraan  valtion  tuomioistuimen  antamaan  tuomioon”
(mts. 1).2 Näissä kansainvälisissä oikeudenkäynnissä on sovellettava vie
raan  valtion  oikeutta,  jos  ratkaistavan  asian  oikeusvaikutukset  yltävät
valtioiden  välisten  rajojen  yli.  Tämä  koskee  yksityisoikeudellisia  kysy
myksiä.  Tilanteet  liittyvät  usein  perimykseen  tai  aviovarallisuussuhtei
den selvittelyyn. (Esko 2001, 661.) Lisäksi tulevat muun muassa rikosasiat
ja erilaiset  hakemusasiat. Tyypillinen  lähtötilanne  kuvataan seuraavassa
esimerkissä:

Der 18jährige Österreicher  Ö einigt sich mit dem Franzosen F über den
Kauf des Ferienhauses des F im bayerischen Wald. Der Vertrag wird an
lässlich  eines  gemeinsamen  Urlaubs  in  Malaga  privatschriftlich  abge
schlossen. Später kommt es zum Streit. Ö fragt Sie, ob der Vertrag wirk
sam ist? (Benicke 2006.)

Yllä kuvatussa tilanteessa osapuolina on kaksi kahden eri valtion kansa
laista  (itävaltalainen  ja  ranskalainen),  joista  Itävallan  kansalainen  ostaa
lomaasunnon  Ranskan  kansalaiselta.  Lomaasunto  sijaitsee  Saksassa  ja
ostamisesta sovitaan kirjallisesti (mutta ilman kaupanvahvistusta) yhtei
sen  Espanjassa  vietetyn  loman  aikana.  Myöhemmin  osapuolet  riitaan

1  Statuksettomien  käännösten  käyttöön  ratkaisuperusteena  ja  käytännön  yleistymiseen
viittaa esim. Šar evi  (1997, 277).

2  Kansainvälistä  päätöksentekoa  tuomioistuimissa  ohjaa  ennen  muuta  kaksi  oikeudenalaa,
kansainvälinen yksityisoikeus ja kansainvälinen prosessioikeus. Määritelmistä riippuen kansain
välinen yksityisoikeus (Internationales Privatrecht) liittyy lainvalintakysymyksiin ja kansainvä
linen  prosessioikeus  (Internationales  Prozessrecht)  toimivallan  määräytymiseen  ja  ulkomaisten
lainkäyttöratkaisujen  tunnustamiseen  ja  täytäntöönpanoon;  lisäksi  kansainvälinen  prosessioi
keus tutkii säännösten tulkintaa kansainvälisissä ratkaisutilanteissa (Koulu 2003a, 11). Kansain
välinen  prosessioikeus  on  osa  prosessioikeutta,  ja  olemassa  on  kussakin  valtiossa  omaa  sään
nöstöä – siis saksalaista kansainvälistä prosessioikeutta ja suomalaista kansainvälistä prosessioi
keutta. Lisäksi on olemassa eurooppalaista prosessioikeutta,  jolla viitataan EU:n prosessioikeus
säännöksiin.
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tuvat asiasta. Esimerkissä itävaltalainen tiedustelee asianajajalta, mahtaa
ko sopimus olla pätevä. Alkuvaiheen selvittelytilanteessa näyttäisi olevan
potentiaalisesti läsnä neljän eri oikeusjärjestyksen säännöksiä.

Vastaavantyyppisiä juttuja hoitaessaan asianajajat toimivat asiakkaan
päämiehenä  ja  linkkinä  ulkomaisiin  asianajotoimistoihin,  jolloin  he  jou
tuvat  ottamaan  selkoa  vieraasta  oikeudesta  (ks.  esim.  Grießhaber  1999).
Oikeudenkäynnissä  asianosaisen,  joka  vaatii  vieraan  oikeuden  sovelta
mista,  on  annettava  oikeudelle  näyttöä  vieraan  maan  lain  sisällöstä.
Yleensä näissä tilanteissa joudutaan kääntämään lakeja tai niiden otteita.
Käännöksillä  on  tällöin  todistusvoimaa.  Käännöksiä  käyttävät  työssään
sekä tuomarit että asianajajat. Asianajajat hoitavat kansainvälisten oikeu
denkäyntien  asianosaisten  asioita,  jolloin  heidän  työhönsä  liittyy  ulko
maisen  päämiehen  asian  edistäminen  vieraan  valtion  oikeudellisesta
sääntelystä todisteita esittämällä, mihin voi liittyä säännöstekstien kään
tämistä tai käännättämistä tai säännöksistä annettujen lausuntojen kään
nättämistä. Tuomarit ratkaisevat, millaisen painoarvon nämä käännökset
teksteinä  ja  ratkaisuperusteina  saavat.  Oikeudenkäyntiaineisto  on  todis
telun väline,  ja Suomessa mitään todistuskeinoa ei ole legalisoitu, ”vaan
tuomioistuin suorittaa näyttöä koskevan harkinnan vapaasti kaiken pää
käsittelyssä  esitetyn  aineiston  perusteella”  (Kemppinen  2004,  37–38).
”Vieraskielisistä  asiakirjatodisteista on  toimitettava käännös  jutun  käsit
telykielelle, joka on suomi tai ruotsi” (mts. 51).

”Pitkien  asiakirjojen  osalta  riittää,  että  hankitaan  käännös  vain  siitä
osasta asiakirjaa,  johon todisteena vedotaan” (mts. 51). Kääntämisen nä
kökulmasta  tämä  herättää  epäilyksiä  sen  suhteen,  hahmottaako  jutun
ratkaisija  asian  oikein  pelkästään  asiakirjan  otteen  perusteella,  vaikka
todisteeseen  vetoava  osapuoli  niin  olettaisikin.  Kääntäjänä  ja  juristina
toimivan  SchlüterEllnerin  (2002)  mukaan  kääntäjien  pitäisi  kieltäytyä
kääntämästä yksittäisiä  juridisen tekstin otteita.  Jos asiakas vaatii otteen
kääntämistä, kääntäjän on vaadittava itselleen koko teksti ja huomattava
laskuttaa siitä, että on käyttänyt aikaa perehtyessään siihen. Jos asiakas ei
suostu  tähän  ja  edelleen  kustannussyistä  vaatii  yksittäisen  otteen  kään
tämistä,  kääntäjän  on varustettava  tekstinsä  kommentilla,  jossa  tuodaan
julki, että teksti olisi tulkittava osana muuta tekstiyhteyttä ja että kääntäjä
vetäytyy tämän perusteella osittain vastuustaan. (Mt.)

2.1.2. Vieraan oikeuden tulkinta

Kaikki oikeus on ilmaistu ja ilmaistaan kielellisesti. Oikeudellisten kysy
mysten  ratkaisu  lähtee  liikkeelle  ratkaistavaan  asiaan  liittyvien  tosiseik
kojen määrittämisestä, säädöstekstin lukemisesta ja sen ilmausten tulkin
nasta.  Juristin,  varsinkin  tuomioistuimessa  ratkaisuja  tekevän  tuomarin,
ja myös oikeustieteilijän, kiinnostuksen kohteena on tietty  tilanne  ja  sen
ratkaiseminen.  On  vastattava  kysymykseen:  ”Miten  tilanne  X  on  voi
massa olevan oikeuden mukaan  ratkaistava?”  (Aarnio 1989, 29). Toinen



28

kysymys on: ”Minkä säännön mukaan minun on toimittava?”  (mts. 54).
Säännöt  ja  voimassa  oleva  oikeus  tietyssä  ratkaisutilanteessa  on  määri
tettävä  lain  perusteella.  Lakitekstiä  tarvitaan  oikeudellisen  kysymyksen
ratkaisuavuksi  —   riippumatta  siitä,  syntyykö  ratkaisutarve  tuomiois
tuimessa, valtionhallinnossa vai yleensä asianajotoiminnassa. Käännetyn
oikeudenkäyntiaineiston  tulkintaan  sovellettuna  kysymys  kuuluu:  ”Mi
ten tilanne X on ratkaistava, kun tulkinnan kohteena on vierasta oikeutta
ainoastaan välillisesti edustava käännös ja joka ei statuksettomana kään
nöksenä edusta voimassa olevaa oikeutta?”

Tulkintatilanteessa on tärkeää tehdä ero käännetyn lakipykälän (nor
milauseen) tulkitsemisen ja taustalla olevan normin tulkitsemisen välille,
sillä  käännöksen  normilauseita  ei voi  ja  ei pidä  tulkita  erillään  taustalla
olevasta  normisysteemistä  (Klami  &  Kuisma  2000,  59).  Ulkomaista
oikeutta  on  tulkittava  osana  ulkomaisen  oikeusjärjestyksen  systeemiä.
Normilauseet  saavat  merkityssisältönsä  oikeusjärjestyksen  toimijoiden
muodostamassa kontekstissa, johon kuuluvat myös oikeuskäytäntö ja oi
keustiede. Kun vieraan oikeusjärjestyksen normilauseita tulkitaan omasta
oikeusjärjestyksestä  käsin,  niiden  alkuperäinen  systeemiyhteys  ”järk
kyy”, sillä systeemiyhteys on sidoksissa ”maan kulttuuriin, kieleen (kie
liin) ja yhteiskunnallisiin oloihin” (mts. 59). On huomattava, että kahdes
sa eri oikeusjärjestyksessä kahta kielellisesti samalta näyttävää (jopa tar
koituksellisesti  yhtenäistettyä)  normilausetta  tulkitaan  todennäköisesti
eri tavalla (mts. 59–61). Seuraava sitaatti osoittaa kokoavasti  lakitekstien
käännöksiin  liittyvät  tulkintaongelmat  eli  vastineiden  epätarkkuuden  ja
yhteiskunnallisen ja oikeudellisen kontekstin vaikutuksen tulkintaan:

Vaikka ilmausten välillä olisi sellainen suhde, että ne voidaan ymmärtää
toistensa  tietynlaisiksi vastineiksi  eri  kielissä,  eivät  ne  välttämättä  tarkoita
samaa. Kielet eivät vastaa toisiaan, eivätkä käännökset ole täysin tarkkoja.
Tämä ilmentää kulttuuriympäristön eroavuutta eri yhteiskunnissa. Kieli on
sidoksissa käyttäjiensä ajan ja paikan yhteiskuntaan. Erityisesti oikeusnormi
lauseiden  kieli  on  sidoksissa  koko  oikeusjärjestyksen  muodostamaan
merkitysyhteyteen,  ja  oikeusjärjestys  edelleen  yhteiskuntaan.  (Klami  &
Kuisma 2000, 61. Kursivointi alkuperäinen.)

Jos päädytään ratkaisemaan jokin asia vieraan valtion oikeuden mukaan,
tuomioistuimen  on  tulkittava  vieraita  oikeuskäsitteitä  siten  kuin  niiden
merkitystä  tulkittaisiin  vieraan  valtion  oikeusjärjestyksessä,  sen  oikeus
käytännössä ja oikeustieteessä on tapana (mts. 66). Kansainvälisten asioi
den hoito edellyttää, että juristikunnan edustajat tuntevat ulkomaisen oi
keuskulttuurin ominaispiirteitä, kuten sen keskeistä käsitteistöä ja ajatte
lutapoja, kielellistä ja oikeudellista historiaa (Mattilan 2000, 32).

Vieraan valtion lain soveltaminen ei ole kotimaisille  tuomioistuimille
tavanomaista  toimintaa,  ja näin ollen  ratkaisujen perustelu  ulkomaisella
oikeudella  saattaa  jopa  johtaa  virheellisiin  tuomioihin  (Koulu  2003a,  8),
joidenkin lähteiden mukaan jopa pääsääntöisesti virheellisiin tuomioihin
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(Klami  &  Kuisma  2000,  59).  Ihanteista  huolimatta  eri  maiden  tuomiois
tuimissa  samaa  lakia  sovelletaan  eri  tavalla  (Koulu  2003a,  36).  Vieraan
valtion  lakia  olisi  sovellettava  siten  kuin  kyseinen  valtio  sitä  itse  sovel
taisi (lojaalisuusvaatimus), jolloin tuomarin on tunnettava lakiin liittyvät
oikeuslähteet,  oikeuskäytäntö  ja  tulkintaperiaatteet.  Ongelma  on,  että
tämä  vaatimus  johtaa  siihen,  että  kumpikin  oikeusjärjestys  olisi  tunnet
tava  yhtä  hyvin.  Käytännössä  on  tyydyttävä  vähäisempään  tietoon.
(Koulu 2002, 2003a, 2003b.)

Myös Bergmann3  (2003) näkee  kansainvälisten oikeudenkäyntien on
gelmana  tuomarien  asiantuntemuksen  puutteen,  todisteluaineiston  sup
peuden  ja  käännösten  laadun.  Kun  vieras  oikeus  ymmärretään  väärin,
syntyy virheellisiä ratkaisuita. Yhtenä syynä niille mainitaan heikkotasoi
set  käännökset,  mutta  Bergmannin  mukaan  hyväkään  käännös  ei  takaa
sitä, että tuomari pystyisi tekemään oikean ratkaisun, koska kysymys on
siitä, pystyykö tuomari ymmärtämään käännöksen osana vierasta oikeus
järjestystä. Yksittäinen tekstiote on osattava nähdä osana laajempaa koko
naisuutta. Paljon siis riippuu myös tulkitsijan kyvyistä  ja omasta esiym
märryksestä. Usein saattaa olla niin,  että käännöstä syytetään huonoksi,
vaikka asiaa ei muutenkaan voisi ymmärtää tai ratkaista yksittäisen teks
tin  tai  tekstinkohdan  tai  niiden  käännösten  avulla.  Käännösten  statuk
seen liittyen Koulu (2003a, 60) huomauttaa, että

tuomioistuin ei ole sidottu viralliseen käännökseen sen enempää kuin al
kuperäisenkään asiakirjan sanamuotoon. Paraskaan käännös ei korjaa al
kuperäisen tekstin tulkinnanvaraisuutta. Kääntäjän tulisikin varoa kään
tämästä alkuperäistekstin  tulkinnanvaraista kohtaa yksiselitteiseksi suo
menkieliseksi ilmaisuksi.

Sitaatissa  varoitetaan  kääntäjiä  puuttumasta  lähdetekstin  sisältämään
tulkintapotentiaaliin,  jotta  käännös  ei  loisi  alkuperäisestä  tekstistä  liian
yksiselitteistä  kuvaa.  Jos  siis  lähdeteksti  on  tulkinnanvarainen,  myös
käännöksen pitää  taata vastaava moniselitteisyys. Sanamuoto ei Koulun
mukaan  lopulta  ratkaise kummankaan tulkintaa. Tämän sitaatin  voi  ha
lutessaan lukea toisaalta myös niin, että jos alkuperäinen teksti on kovin
tulkinnanvarainen,  käännöskään  ei  pysty  poistamaan  kyseistä  ominai
suutta.

Bergmann suhtautuu erittäin kriittisesti virallisten kääntäjien tekemiin
käännöksiin. Hänen oman kokemuksensa perusteella niihin ei voi täysin
luottaa,  ja  siksi  hän  pitäisi  järkevämpänä,  että  tuomarit  pyytäisivät  lau
suntoja  kyseisen  lain  paikallisilta  asiantuntijoilta  kuin  luottaisivat  jutun
osapuolten  esittämiin  käännöksiin.  Konsulttipalvelujen  käyttöön  liittyy
kuitenkin ongelma, että kustannukset suhteessa jutun asiasisältöön saat
tavat  nousta  kohtuuttomiksi  ratkaistavan  asian  merkitykseen  nähden.

3  Asianajaja  Hans  Bergmann  (asianajotoimisto  BJL  Bergmann  Oy,  Helsinki)  yksityinen
sähköpostiviesti 1.4.2003
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Edellisestä  päätellen  käännösten  käyttö  oikeudenkäynneissä  lienee  tällä
perusteella  yleistä  myös  jatkossa,  vaikka  usein myös  käännösten  teettä
minen mielletään kalliiksi palveluksi.

Asianajotoiminnassa  käännösten  merkitys  riippuu  tilanteesta  ja
pragmaattisesta  tarpeesta.  Kun  asianajaja  valmistelee  asiaa  oikeuden
käyntiä  varten  eikä  ymmärrä  riittävästi  sen  maan  kieltä,  jonka  lainsää
däntö oikeudenkäyntiin  liittyy,  saatetaan alkuvaiheessa käännättää epä
virallisesti  joitakin  säännöstekstejä  tilanteen  hahmottamista  varten.  Oi
keudenkäyntiä varten voidaan teettää virallisen kääntäjän laatima kään
nös  jostakin  tekstikohdasta,  jolla  katsotaan  olevan  oleellinen  merkitys
asian ratkaisemisen kannalta. Käännöksen rooli oikeudenkäynnissä  riip
puu siitä, millainen asian laatu on. Sellaiset asiat, jotka voidaan ratkaista
yksittäisen  tekstin  tai  lainkohdan  avulla,  esimerkiksi  vanhentumissään
nösten  selvittäminen,  voidaan  hoitaa  pelkän  käännöksen  avulla,  mutta
niin  sanotut  isot  asiat  edellyttävät  usein  ulkomaisen  lain  asiantuntijan
kutsumista oikeudenkäyntiin, jolloin tarvitaan myös tulkkausta. Joistakin
teksteistä ei saa yksiselitteistä vastausta ”vaikka kuinka kääntäisi”, jolloin
tekstin  tulkinnan  tueksi  tarvitaan  käännöksen  lisäksi  muuta  tiedollista
tukea, esimerkiksi yleisesti tunnetuista  ja arvovaltaisista oppikirjoista  tai
käsikirjoista. (Esko, suullinen.) 4

On huomattava, että virallisen kääntäjän5 toiminta koskee asiakirjojen
kääntämistä  ja  vahvistamista  eikä  suoranaisesti  esimerkiksi  lakitekstien
kääntämistä (jollei niitä erikseen luonnehdita viranomaiskäsittelyssä tar
vittaviksi asiakirjoiksi). Suomalaisten virallisten kääntäjien toiminta ei ole
ollut  tässä  suhteessa  riittävän  selkiintynyttä,  ja  siksi  alalle  tarvittaisiin
viipymättä oikeudellisesti sitovat, viranomaisten laatimat käytännesään
nöt (Hietanen 2005, 259).

2.1.3. Vieraan oikeuden sisällön selvittäminen

Tuomioistuin  joutuu  hankkimaan selvityksen  jonkin  ulkomaisen  lain  si
sällöstä,  ”jos  kansainvälisen  yksityisoikeuden  säännös  määrää,  että
muuta  kuin  tuomioistuinmaan  lakia  on  sovellettava”  (Koulu  2003a,  34).
Kansainvälisessä  oikeudenkäynnissä  mukana  olevan  asianomaisen  on
vallitsevan  oikeuskäytännön  mukaan  itse  osattava  vedota  johonkin  ul
komaiseen oikeustosiseikkaan eli aktualisoitava vieraan valtion laki, jotta

4  Asianajaja, oikeustieteen  tohtori  Timo Esko  (asianajotoimisto Esko, Uoti &  Sotamaa  Oy,
Helsinki) haastattelu 19.9.2003.

5  Hietasen  (2005,  17)  mukaan  virallinen  kääntäjä  ”on  julkisoikeudellisesti  auktorisoitu
henkilö,  jolla  on  lakisääteinen  oikeus  laatia  laillisesti  päteviä  käännöksiä  ja  todistaa  omaan
toimialaansa  eli  kääntämiseen  kuuluva  asiakirja  aidoksi  ja  oikeaksi”.  Virallisella  kääntämisellä
”tarkoitetaan      laillisesti  pätevän  käännöksen  laatimista viranomaispäätöksen  tai oikeuskäsit
telyn  välineeksi”  (mts.  17).  Virallisen  kääntämisen  piiriin  kuuluvat  ainoastaan  viranomaisten
laatimat tai niille lähetetyt tai niiden hallussa olevat yleiset asiakirjat (mts. 83–84).
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tuomioistuin  voisi  soveltaa  sitä  oikeudellista  ratkaisua  tehdessään  (ks.
esim.  Koulu  2002,  217).  Oikeudenkäymiskaaren  (OK  17:3)  mukaan  oi
keudenkäynnissä  mukana  olevan  asianosaisen  on  esitettävä  näyttö  vie
raan lain sisällöstä6,  ja  joissakin tilanteissa myös oikeuden itsensä on vi
ran puolesta selvitettävä ulkomaan lain sisältöä.

Tuomareiden oletetaan itse  tuntevan tavallisimmat vieraan oikeuden
oikeuskäsitteet  ja  periaatteet  ja  ottavan  niistä  selvää  —   ja  nykyisin  yhä
enenevässä määrin myös tuntevan kansainvälistä  lainkäyttöä. Toisen oi
keusjärjestyksen sisältö voidaan selvittää oikeuskirjallisuuden, asiantun
tijalausuntojen  tai  kyseisessä  maassa  toimivan  asiantuntijan  oikeudessa
antaman  lausunnon avulla. Ei kuitenkaan ole  täysin  yksiselitteistä, min
kälainen  selvitys  milloinkin  voidaan  katsoa  ratkaisun  kannalta  riittä
väksi.  (Esko  2001,  670–671.)  Koulu  (2002,  2003a)  kritisoi  vahvasti  selvi
tysvastuun lankeamista jutun asianosaisille, sillä tällöin esittäjien subjek
tiivinen  näkökulma todisteiden hankinnassa  korostuu  verrattuna siihen,
että  selvitysvastuu  olisi  tuomioistuimilla.  On  katsottu,  että  tuomioistui
men oma selvitys on objektiivisempi kuin asianosaisen esittämä selvitys.

Selvityksiä  voidaan  pyytää  vierailta  valtioilta  kansainvälisen  sopi
muksen  turvin,  jolloin  selvityksessä  saadaan  vähintäänkin selvyys siitä,
mitkä  lakitekstit  ovat  jonkin  asian  ratkaisun  kannalta  oleellisia  (Koulu
2003a,  201–205).  Selvitys  voi  koostua  esimerkiksi  säädösmateriaalista,
oikeustapauksista, oikeuskirjallisuuden  kannanotoista  ja asiantuntijalau
sunnoista  (Kansainvälisen  siviiliprosessioikeuden  käsikirja  2002,  212).
Tiedonhankkimiseen  liittyvistä  käytännöistä  on  sovittu  Euroopan  neu
voston  yleissopimuksessa,  jossa  kääntämisestä  todetaan  erityisesti  seu
raavaa:

Tiedustelu  ja  sen  liitteet  tulee  toimittaa  tiedustelun  vastaanottavan  val
tion  kielellä  tai  jollakin  sen  virallisista  kielistä,  tai  siihen  on  liitettävä
käännös  tälle  kielelle.  Vastaus  toimitetaan  tiedustelun  vastaanottaneen
valtion kielellä. (SopS n:o 58/1990, 14 art., 1 kohta)

Tämä tarkoittaa, että mikäli vastaus tiedusteluun toimitetaan esimerkiksi
espanjankielisenä  (siis  tiedustelun  vastaanottaneen  maan  kielellä)  eikä
kieltä  tuomioistuimessa riittävästi  ymmärretä, vastaus on  käännätettävä
suomen kielelle.

Käsitys  siitä,  mikä  on  riittävä  selvitys  vieraan  valtion  oikeudesta,
vaihtelee  siitä  riippuen,  millainen  asia  on  ratkaistavana.  Joissakin  tilan
teissa on välttämätöntä perustella ratkaisu tietyllä lainkohdalla, jolloin on

6 Tällaisiin selvityksiin viittaa  esimerkiksi  seuraava  tekstiote KKO:n ratkaisusta 1997:160:
”Käräjäoikeus  totesi,  että  kantajan  Saksan  laista  esittämän  selvityksen,  jota  vastaaja  ei  ollut
sisällöltään kiistänyt, mukaan takaukseen ei liittynyt mitään erityisiä vanhentumisaikoja, vaan
siihen  tuli  sovellettavaksi  BGB  195  §:n  säännös  vanhentumisesta,  jonka  mukaisesti
vanhentumisaika  oli  30  vuotta.  Näin  ollen  vastaajapankin  takaukseen  perustuva  kantajan
saatava ei ollut vanhentunut.”
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tiedettävä,  mitä  alkuperäisessä  lainsäädännössä  sanotaan  (Esko  2001,
671).  Esimerkiksi  korkeimman  oikeuden  ratkaisusta  KKO  1999:98  käy
ilmi, että alemman oikeusasteen ratkaisu voidaan kumota,  jos pystytään
osoittamaan, että asianomaisen esittämä, käännökseen perustuva selvitys
vieraan valtion sisällöstä on riittävä. Korkeimman oikeuden ratkaisu asi
assa  KKO  1999:98  perustuu  espanjalaiseen  asiakirjaan,  josta  on  tuomio
istuimelle  esitetty  virallisen  kääntäjän  laatima  käännös.  Kyseisessä
tapauksessa riitti, että tietyn säännöksen tarkka kieliasu saatiin tietoon ja
että  vastapuoli  ei  kiistänyt  sen  riittävyyttä  (Koulu  2002,  385).  KKO
1999:98 mukaan ”[o]n tilanteita, joissa ratkaisua ei voida tehdä, ellei vie
raan  valtion  lain  asianomaisen  säännöksen  tarkka  sanamuoto  ole  tie
dossa”.  Oikeudenkäynnissä  käännösteksti  oli  toiminut  ratkaisevassa
asemassa. Ratkaisun perustelu jatkuu:

Konkurssipesän  esittämästä  selvityksestä  käy  ilmi,  että  Espanjan  lain
mukaan  sellaista  huoneistoa,  josta  nyt  on  kysymys,  pidetään  kiinteänä
omaisuutena ja että kiinteän omaisuuden tehokas panttaaminen edellyt
tää merkintää viranomaisen pitämään rekisteriin.

Näin  myös  yksittäisten  lainkohtien  käännökset  saattavat  joissakin
tapauksissa  edustaa  riittävää  selvitystä  jonkin  valtion  lainsäädännöstä.
Kuten edellä todettiin, hajanaiset säännöskoosteet eivät kuitenkaan peri
aatteessa ”voi antaa luotettavaa kuvaa ulkomaisesta oikeusjärjestyksestä”
(Koulu 2002, 388). Riittävän  korkeatasoisen  selvityksen  hankkiminen on
hankalaa, mikä johtaa tuomarin kannalta siihen, että kansainvälisten asi
oiden ratkaisu tuomioistuimessa saa asianajollisen luonteen (Koulu 2002,
388).  Kahden  eri  oikeusjärjestelmän  piirissä  tehtävältä  asianajotoimin
nalta edellytetään paljon. Asiakasta palvellakseen asianajajan on tunnet
tava  hoidettavan  asian  kannalta  sekä  lähde  että  kohdejärjestelmän  eri
tasoiset  lait  ja  osattava  arvioida  asiakkaan  tarvitseman  tiedon  määrä  ja
laatu. (Grießhaber 1999.)

On huomattava, että käännös ei tuo lain soveltajan tietoon säännöksen
tarkkaa sanamuotoa, koska muoto ei voi käännettäessä mitenkään pysyä
samana. Luottamus siihen, että tulkitsija saa käyttöönsä niin sanotun tar
kan  sanamuodon,  rakentuu  sen  käsityksen  varaan,  että  lähdeteksti  ja
käännös  oletetaan  toisiaan  vastaaviksi.  Käännettäessä  kieli  kuitenkin
vaihtuu ja käännös on jo ulkoisestikin toinen teksti kuin lähdeteksti, joten
täsmällisesti ottaen sanamuodosta  ja sen tarkasta säilyttämisestä ei tässä
yhteydessä voida puhua. Saattaa olla, että korkeimman oikeuden ratkai
sun  kohta  ”säännöksen  tarkka  sanamuoto”  heijastaa  laajemminkin  us
komusta,  jonka  mukaan  käännöksiltä  voidaan  vaatia  sellaista  läpinäky
vyyttä,  että niiden  olemassaolo  tulkintaprosessissa  olisi  mahdollista ko
konaan unohtaa. Näin tulkinta voisi ikään kuin suoraan kohdistua kään
nöksen  taustalla  olevaan  lakiin.  Illuusiosta  huolimatta  lain  tulkitsijan
silmien edessä on ”säännöksen tarkan sanamuodon” sijasta ”käännöksen
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tarkka  sanamuoto”,  jonka  välityksellä  tulkitsijan  on  pääteltävä  jotakin
siitä, mitä lain alkuperäisellä sanamuodolla on tarkoitettu.

2.1.4. Kääntäjän kompetenssi

Luttermann (1999, 48)  toteaa,  että oikeusalan  tekstien  kääntäjän ammat
titaitoon  kuuluu kulttuuriosaamista, erityisalatietämystä, instituutiotunte
musta  ja metodologisia  taitoja,  joita ovat  erityisesti  pragmaattiset  ja  teksti
lingvistiset  taidot.  Näiden  taitojen  olemassaolon  osoittaminen  voi  olla
hankalaa,  sillä  oikeustieteellistä  koulutusta  vailla  olevien  kääntäjien  te
kemiin oikeusalan tekstien käännöksiin suhtaudutaan varauksella. Kään
täjiä  syytetään  yleisimmin  siitä,  että  heillä  ei  ole  hallussaan  riittävästi
erityisalatietoa  (ks.  esim.  Sandrini  1999,  38).  Näistä  epäluuloista  kertoo
esimerkkinä seuraava sitaatti:

Kääntäjät  eivät  yleensä  ole  juristeja,  ja  sanakirjojen  varassa  on  vaikeaa
ymmärtää  oikeudellisesti  merkityksellisiä  hienouksia  (Klami  &  Kuisma
2000, 56).

Paitsi epäluuloista ja myös ilmeisen huonoista kokemuksista edellä oleva
sitaatti kertoo ennen muuta siitä, että kääntäjän työn katsotaan tapahtu
van  ”sanakirjojen  varassa”,  vaikka  suuri  osa  koulutetuista  kääntäjistä
varsin  hyvin  tietää,  että  sanakirjojen  tarjoamien  tietojen  varassa  kääntä
minen ei välttämättä johda hyvään lopputulokseen7. Varsinkaan,  jos nii
hin  tarttuvalla  kääntäjällä  ei  ole  riittävää  asiantuntemusta  ja  kielitaitoa
käyttää sanakirjaa oikealla tavalla.

Ilmeisesti  oikeusalan  tekstien  käännöksiin  kohdistuvat  epäilyt  liitty
vät  pääasiassa  kääntäjien  ammattitaitoon,  ja  itse  työtä  sinänsä  ei  pidetä
tyystin  mahdottomana,  jos  sen  vain  tekee  joku,  joka  teksteistä  jotakin
ymmärtää  eikä  käännä  niitä  pelkästään  sanakirjoihin  turvautuen.  Myös
juristit itse kokevat oikeusalan tekstien kääntämisen haasteellisena työnä.
On kaiketi selvää, että käännettävät tekstit on ymmärrettävä, sillä kieli ei
kulje asiayhteydestä irrallaan.

Tämän  vuoksi  juristit näyttävät myös katsovan, että asian osaamisen
perusteella he ymmärtävät puutteellisenkin kielitaidon perusteella monia
tekstejä riittävästi, minkä vuoksi kalliita käännöksiä ei useinkaan kannata
teettää (edellä annettu sitaatti jatkuu):

Ei  ole  perusteltua  edellyttää,  että  esim.  USA:n  tuotevastuuta  koskeva
kirja käännettäisiin oikeudenkäyntiä varten  tarpeellisilta osin suomeksi,

7  de  Groot  (2002,  238)  on  tarkastellut  noin  sadan  oikeussanakirjan  tarjoamia
käännösvastineita  ja  todennut,  että  monet  oikeussanakirjat  ovat  ”toivottomia”,  suurin  osa
huonoja  ja  ainoastaan  harvat,  alle  10  %,  ovat  käyttökelpoisia.  Tätä  väitettä  voitaneen
suhteellistaa pohtimalla yleisemmin, onko vika aina sanakirjassa itsessään vai käyttäjän tavassa
käyttää sanakirjaa.
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varsinkin kun on hyvin mahdollista, että tuomari ehkä vähän vajavaisine
kielitaitoineen  ymmärtää  alkuperäisen  tekstin  sittenkin  paremmin  kuin
maallikon tekemän kalliin käännöksen (Klami & Kuisma 2000, 56).

Edellä  lienee  kysymys  uskomuksesta,  jota  on  tapana  kuvata  sanomalla,
että  ”asiantuntija  kyllä  ymmärtää  puolesta  sanasta”.  Rohkenen  väittää,
että  juuri  tämä on petollista,  sillä puolesta sanasta  ymmärtämiseen  liit
tyy vaara, että toinen puoli sanan ymmärtämisestä rakentuu omakohtai
siin käsityksiin asiasta eikä koeteltuun tietoon, mistä voi olla seurauksena
vääriä  tulkintoja.  Lainatussa  tekstinkohdassa  halutaan  tuoda  esiin,  että
aivan  kaikkea  ei  ole  tarkoituksenmukaista  kääntää,  vaan  että  tuomarei
den  ammattitaitoon  kuuluu  ainakin  yhden  kansainvälisen  kielen  sen
tasoinen hallinta, että ammattialan tekstiä on mahdollista  lukea vaivatta
(mts.  56).  Sitaatti  antaa  myös  melko  suoraan  ymmärtää,  että  oikeudel
listen  tekstien  kääntämisessä  on  kysymys  hyvin  pitkälti  asian  ymmär
tämisestä ja sen pätevästä ilmaisemisesta puhumattakaan siitä, että kään
nöksen tilaaminen maallikolta tarkoittaa rahojen hukkaan heittämistä.

Kysymys  ammattitaidosta  ja  sen  tunnistamisesta  on  siis  käännösten
tilaajien  kannalta  erittäin  tärkeä.  Nykyisin  erilaisten  professioiden  väli
maastoihin syntyy  uusia ammattikuvia,  joiden  edustajilla,  kuten  Euroo
pan  unionissa  toimivilla  juristilingvisteillä  on  kompetenssia  monelta
perinteiseltä  erillisen  osaamisen  alueelta.  Oikeusalan  tekstien  kääntämi
seen liittyvä todellisuus on kuitenkin edelleen kiistaa siitä, mitä valtuuk
sia  maallikkokääntäjillä  on  selittää  tekstiä  ja  sen  kääntämisessä  ilmen
neitä  ongelmia,  esimerkiksi eroja  käsitteissä, miten  tätä  osaamista  arvo
tetaan (mitä siitä maksetaan) ja onko maallikkokääntäjä ylipäänsä uskot
tava  ilman  juridista  koulutusta.  Esimerkiksi  käsitteiden  eksplikointi  on
(myös) juuri sitä, mistä juristeille maksetaan. Tämän lisäksi tulevat edel
leen ammatin hallintaan pohjautuvat kysymykset siitä, millä tavalla juri
diseen tekstiin voi kajota käännöksessä.

Eskon (suullinen) näkemyksen mukaan laki on lähdetekstinä sen ver
ran  pyhä,  että  hän  katsoo  omassa  asianajotoiminnassaan  sopivimmaksi
käännöksen, joka on terminologisesti korrekti ja jonka hän voi itse asian
ajajana varustaa kommenteilla, mikäli se on vastaanottajan kannalta  tar
peellista. Nämä kommentit voivat  sisältää  tietoa kulttuurieroista  ja mai
nintoja  laeista,  joihin  asia  liittyy.  Oikeusalan  tekstien  kääntämisen  yksi
vaikeuksista kuitenkin liittyy juuri siihen, että terminologisesti korrektei
hin  ilmauksiin on  usein  liki mahdoton päästä,  sillä moni asia on  vaikea
ilmaista  kohdekielessä  yksiselitteisesti  pelkkien  termien  avulla.  Usein
kahden oikeusjärjestyksen termit myös poikkeavat  toisistaan,  jolloin ter
min  korvaaminen  termillä  saattaa  aiheuttaa  huomattavia  tulkintavai
keuksia.  Mattila  (2002,  604)  liittää  tarkkuuteen  kysymyksen,  miten  laa
jasti käännös voi olla selittävä ja millä perusteilla kääntäjä voi lisätä kään
nökseen jotakin sellaista, mitä lähdetekstissä ei ole. Selittävä käännös on
Mattilan mukaan tulkitseva,  ja tällaiseen tulkintaan kääntäjällä ei ole oi
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keutta.  Jos  selittävä käännös  on  tarpeellinen,  selityksen  on perustuttava
tietoon. (Mts. 604.)

On  huomattava,  että  kääntämisen  tutkimuksen  näkökulmasta  maal
likkokääntäjinä  pidetään  nimenomaan  sellaisia  henkilöitä,  jotka  tavalli
sesti toimivat muissa tehtävissä ja  joiden työnkuvaan kääntäminen kuu
luu  ainoastaan  satunnaisesti.  Oikeusalan  tekstien  kääntämiseen  erikois
tunutta kääntäjää on vaikea tarkastella ”maallikkokääntäjänä” siitä huo
limatta,  että  kääntäjänkoulutuksen  saanut  ammattimaisesti  toimiva  eri
tyisalan  kääntäjä  (nk.  professionaalinen  kääntäjä)  voidaan  edelleen  op
piarvonsa  perusteella  ryhmitellä  eri  ammattikuntaan  kuuluvaksi  kuin
juristikoulutuksen saanut kääntäjä. Koska kääntäjillä on erilaisia tiedolli
sia taustoja, kokemuksia ja taitoja, kääntäjiä on perusteetonta ryhmitellä
pelkästään koulutustaustansa perusteella niihin, jotka osaavat asiansa, ja
niihin, jotka eivät osaa.

Oikeusalan tekstien kääntämistä on toisaalta ehkä turhaankin pidetty
erityisen  vaikeana  kääntämisen  lajina,  vaikka  kyse  on  Harveyn  (2002)
mukaan  ainoastaan  siitä,  että  oikeusalan  käännöstilanteisiin  liittyy  run
saasti  sellaisia  seikkoja,  jotka  kääntäjän  tulisi  hallita  tai  ainakin  ottaa
huomioon.  Tämäkin  päätelmä  on  osittain  kyseenalainen,  koska  erityis
alojen  tekstien  kääntämiseen  liittyy  aina  runsaasti  erityisalan  luonteen
omaisia seikkoja, jotka tulevat esiin tekstien käytössä ja siten myös kään
tämisessä.

Arntzin (1993) mukaan oikeusalalla toimivien kääntäjien olisi pystyt
tävä lyhyessäkin ajassa omaksumaan erityisalan ajatteluun liittyviä asioi
ta  ja  valitsemaan  oikeat  ilmaisukeinot  tarvittavasta  kielestä.  Kääntäjän
pitäisi pystyä yhdistämään toisiinsa kielitaito ja erityisalatuntemus. (Mts.
155–156.)  Sandrinin  (1999,  38)  mukaan  oikeusalan  tekstien  kääntäjän
ammattitaito  koostuu  työkielten  hallinnasta,  terminologisista  taidoista,
joihin kuuluvat myös vertailevan sanastotyön taidot, kyvystä tehdä teks
tianalyysia,  tunnistaa  tekstilajipiirteitä  sekä  kummankin  tarvittavan  oi
keusjärjestyksen  tuntemuksesta.  De  Grootin  (1992,  310)  mukaan  oikeus
alan  tekstien  kääntäjien  ei  tarvitse  olla  koulutukseltaan  juristeja,  mutta
heidän  täytyy  ehdottomasti  saada  koulutusta  oikeusvertailussa.    Samaa
kantaa edustaa Lane (1982, 223), jonka mukaan oikeusalan tekstien kään
täjältä ei voi edellyttää sitä, että tämä oppisi soveltamaan lakia kuten ju
risti,  vaan  hänen  pitäisi  oppia  tuntemaan  erilaiset  järjestelmät  ja  lakien
olemus sekä mekanismit voidakseen havaita, mikä lakitekstien merkitys
on.  Ihanteellinen  kääntäjä  tuntee  sekä  lähde  että  kohdejärjestelmästä
käännöksen  aiheeseen  liittyvät  lait  (mts.  223). Usein kompetenssia  poh
dittaessa  kysytään,  kumpi  on  järkevämpää,  kouluttaa  kääntämisen  asi
antuntijoista  juridisia  kääntäjiä  vai  juristeista  kääntäjiä  (ks.  esim.  Wilss
1998, 148).8

8 Keskustelun teema ei ole uusi  eikä rajoitu pelkästään puheena olevaan erityisalaan. Sama
problematiikka  tulee  esiin esimerkiksi  teknisten  tekstien kääntämisen osalta. Ks.  esim. Peter A.
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Juristit syyttävät oikeusalan tekstien käännösten heikkoudesta kääntä
jiä, joilla ei ole oikeusalan koulutusta (Šar evi  1994, 302). Šar evi  toteaa
kääntäjien tarvitsevan oikeusalan koulutusta, mutta huomauttaa samalla,
että  myös  juristit  tarvitsevat  kääntäjän  taitoja —   muuten  onnistuneita
käännöksiä  ei  saada  aikaan.  Kaksikielisessä  Kanadassa  on  keskusteltu
paljon käännösten  laadusta  sekä  keinoista,  joilla  laatua  voitaisiin paran
taa.  Kanadassa  on  ryhdytty  kouluttamaan  kääntäjiä,  joilla  on  opintoja
molemmilta aloilta. Koulutukseen otetaan kääntäjiä sekä juristeja, ja kou
lutus  kestää  täysipäiväisesti opiskellen  vuoden verran. On  voitu  todeta,
että  kääntäjät  selviytyvät  mainiosti  oikeustieteen  kursseista,  kun  taas
puolet  juristeista  epäonnistuu  kielitaitokokeessa,  jonka  läpäiseminen
mahdollistaisi kurssille pääsyn. (Mts. 304–306.) Lavoie (2003, 393) väittää,
että  on  olemassa  vahva  uskomus,  jonka  mukaan  juristit  ilman  muuta
osaavat, naturellement, kääntää oikeudellisia asiakirjoja.  Lavoie (mt.) ky
syykin, pitääkö oikeudellisten tekstien kääntäjän olla juristi. Hän vetoaa
muun muassa samaan kanadalaiseen opiskelijavalintaan kuin Šar evi  ja
toteaa, että pelkkä asian osaaminen ei riitä silloin, kun on kyse viestinnän
osaamisesta (mts. 395). Lavoie on analysoinut juristien tekemiä käännök
siä  ja  perustelee  niistä  löytämiensä  terminologisten  virheellisyyksien
avulla  sitä,  että  oikeudellisten  tekstien  kääntämiseen  tarvitaan  välttä
mättä  lingvististä  kompetenssia:  ”Ces  diverses  formes  fautives  utilisées
par  certains  juristes  montrent  que  les  compétences  linguistiques  sont
nécessaires  à  la  pratique  de  la  traduction  juridique”  (mts.  396).  Tämän
perusteella  ei  näyttäisi  olevan  lainkaan  päivänselvää,  että  juristikoulu
tuksen  saanut olisi oikeudellisten  tekstien kääntäjänä pätevä – ainakaan
ilman lisäkoulutusta.

Šar evi   (1994,  306)  mainitsee  useita  taitoja,  joita  oikeusalan  tekstien
kääntäjien  koulutuksen  tulisi  taata kääntäjille. Ensinnäkin  kääntäjien  tu
lisi  olla  tietoisia  oikeusalan  tekstien  kääntämisen  rajoituksista  ja
mahdollisuuksista  ja  toiseksi  heidän  tulisi  kyetä  tulkitsemaan  sekä  ana
lysoimaan tekstiä. Kääntäjien olisi pystyttävä valitsemaan oikea käännös
strategia erilaisten tekstien kohdalla, ja heillä tulisi olla erittäin hyvä kie
litaito,  mikä  estäisi  mekaanisen  kääntämisen.  Lakitekstin  kääntäjän  pi
täisi  pystyä  määrittelemään,  kuinka  paljon  lähdetekstistä  voi  poiketa,
jotta  vielä  pystyy  tuottamaan  kohdetekstin,  joka  johtaa  samoihin  tulok
siin  kuin  lähdetekstikin.  (Mts.  306.)  Kääntäjän osana  on  pyrkiä  ymmär
tämään oikeusjärjestysten erot,  ja siihen hän  tarvitsee riittävän  tietopoh
jan.  Kääntäjä  voi  esimerkiksi  tutustua  eri  maiden  oikeusjärjestelmiä  kä
sittelevään  kirjallisuuteen.  (Stolze  1992a, 178.)  Pohjatiedon  merkitystä  ei
voida  liikaa  tähdentää,  sillä  tietyn  oikeusjärjestelmän  tunteminen  ja  sen
käyttämän  kielen  tunteminen  liittyvät  erottamattomasti  toisiinsa.  Eri
laisten  instituutioiden  tuntemus  tukee  kaikin  puolin  kääntämistä.
(Paepcke 1975, 299.)

Schmittin  (2004)  artikkeli  ”Ingenieur  vs.  Übersetzer:  Wird  Hochtechnologie  zu  hoch  für
Übersetzer?“.
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Genretutkija  Bhatia  (2004,  144)  käyttää  termiä discursive  competence,
diskursiivinen  kompetenssi,  puhuessaan  viestintäkompetenssin  eri  ta
soista  professionaalisissa  konteksteissa.  Tämä  kompetenssi  koostuu  kol
mesta eri osaalueesta:  tekstuaalisesta, geneerisestä  ja  sosiaalisesta  kom
petenssista.  Tekstuaaliseen  kompetenssiin  kuuluu  genren  lingvistisen
koodin  hallinta  ja  kyky käyttää  hyväksi  alan  tekstuaalista,  kontekstuaa
lista  ja pragmaattista  tietoa alan  tekstien  tuottamiseen  ja  tulkintaan. En
simmäinen  osaalue  vaatii  ensisijaisesti  kielellistä  tietoa,  muut  vaativat
paljon  tekstinulkoista  tietoa.  Geneerinen  kompetenssi  edellyttää,  että
pystyy  osallistumaan  professionaalisissa  konteksteissa  tapahtuviin  päi
vittäisiin  viestintätilanteisiin  ja  reagoimaan  uusiin  viestintätilanteisiin  ja
saavuttamaan  tavoitteensa  käyttämällä  hyväksi  tietoa  alan  viestinnälli
sistä  käytänteistä.  Tämä  edellyttää  erilaisiin  viestintätavoitteisiin  liitty
vien genrejen hallintaa. Sosiaalinen kompetenssi antaa edellytykset osal
listua  ja  toteuttaa  itseään  erilaisissa  instituution  puitteissa  tapahtuvissa
sosiaalisissa prosesseissa. (Mts. 144–145.) Bhatian (mts. 145) mukaan

Genres,  in  this  sense,  are  reflections  of  disciplinary  practises  and  the
acquisition  of  generic  competence  is  a  matter  of  acquiring specialist
competence  or expertise  in  the  knowledgeproducing  and  knowledge
consuming  activities  of  disciplinary,  professional  and  workplace
cultures.

Lakitekstien  kääntäjän  kannalta  ajatellen  oikeusalan  viestintäkeinojen
hallitseminen  edellyttäisi  alan  erilaisten  viestintätilanteiden  tuntemista.
Genreen  kuuluvat  tekstit  heijastelevat  oikeusinstituutioon  liittyviä  käy
tänteitä,  joten  tekstien  todellinen  ymmärtäminen  edellyttää  näiden  käy
tänteiden tuntemista.

Bhatian  (mts.  148)  mukaan  professionaalisuus  edellyttää,  että  viesti
jällä  on  käytössään  diskursiivista  ja  oppialakohtaista  tietoa.  Genreen
kuuluvien tekstien tuottaminen edellyttää paitsi  lingvististä tietoa, myös
sosiokognitiivista  tietoa,  kuten  tietoa  siitä,  miten  tekstejä  tuottava  ala
toimii  ja  mihin  tarkoituksiin  tiettyjä  tekstilajeja  alan  toiminnassa  käyte
tään.  Bhatia  (mts.  113–114)  esittää,  että  genretutkijoilla  on  usein  hallus
saan paljon tekstilajien viestinnällisiin tarkoituksiin liittyvää tietoa, kuten
tietoa käytetystä sanastosta, retorisista käytänteistä ja tekstin rakenteesta,
mutta niitä olisi muistettava tulkita  tekstinulkoisessa  institutionaalisessa
kontekstissa  eli  siinä  ympäristössä,  jossa  tekstilaji  syntyy,  jossa  sitä  tul
kitaan  ja  jossa  sitä  käytetään.  Tekstinulkoisten  tekijöiden  tuntemukseen
kuuluu tietoa diskursiivisista käytänteistä, diskursiivisista prosesseista ja
oppialakohtaisesta kulttuurista (disciplinary culture).

Diskursiivisilla  käytänteillä  tarkoitetaan  niitä  viestintätapoja,  joita
tietty toiminta edellyttää, eli esimerkiksi mitä ja millaisia tekstejä tietyssä
tarkoituksessa  käytetään.  Diskursiiviset  prosessit  ovat  prosesseja,  joissa
tekstilajien  edustajat  syntyvät,  eli  niistä  voidaan  selvittää  esimerkiksi
osallistujat  ja  osallistumisen  vaiheet  ja  osallistumisen  mekanismit.  Op
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pialakohtaisen  kulttuurin  tuntemukseen  kuuluu  tieto  yhteisön  tavoit
teista,  normeista  ja  toimintamalleista.  (Mts.  124.)  Lakitekstin  kääntäjän
kannalta pääsyä tähän tietoon voidaan pitää olennaisena käännösviestin
nän onnistumisen  kannalta, muuten  kohtalona on olla alaan  nähden  ul
kopuolinen ja myös pysyä ulkopuolisena (vrt. mts. 192). Voidaan lisäksi
ajatella,  että  käännöksen  tulkitsija  on  alkuperäiseen  viestintäyhteisöön
nähden  ulkopuolinen,  niin  kauan  kuin  kokemusta  jaetusta  tiedosta  ei
synny.  Bhatia  (mts.  198)  toteaa,  että  genretuntemus  sosiaalisten  käytän
töjen osalta  on  tärkeää  kaikissa  rekontekstualisoinnin  muodoissa,  kuten
kääntämisessä,  sillä  erityisesti  tiettyyn  viestintätarkoitukseen  laaditulle
tekstille ominaisen yhtenäisyyden (generic integrity) säilyttäminen tukee
tekstin merkityksen tulkintaa.

Generic  integrity  may  be  understood  in  terms  of  socially  constructed
typical constellation of form–function correlations representing a specific
professional, academic or institutional communicative construct realizing
a specific communicative purpose of the genre in question (mts. 123).

Myös Gouanvic (2002, 95), joka edustaa kääntämisen tutkimuksen sosio
logista  suuntausta,  korostaa,  että  teksti  kuin  teksti  syntyy  sosiaalisessa
tuotantoprosessissa,  ja sen tarkasteleminen  ilman tätä ympäristöä, social
milieu, ei anna täyttä kuvaa tekstistä.

2.2. Kaksi oikeusjärjestelmää – kaksi
  käsitejärjestelmää

Kun  kääntämisestä  puhuttaessa  korostetaan  lähde  ja  kohdekulttuurin
yleistä  tuntemusta,  niin  lakitekstien  kääntämisestä  puhuttaessa painote
taan niihin liittyvien oikeusjärjestelmien tuntemusta. Kun kääntämisestä
puhutaan kulttuurienvälisenä viestintänä, lakitekstien kääntämisestä pu
hutaan  oikeuskulttuurien9  välisenä  viestintänä.  Oikeusjärjestelmä  astuu
keskusteluun kulttuurin tilalle tai osaksi kulttuuria. Šar evi in (1994, 303)
mukaan  lakiteksti  käännetään  lähdejärjestelmästä  (source  legal  system)
kohdejärjestelmään  (target  legal  system),  ja  tällöin  olisi  jopa  puhuttava
oikeusjärjestelmien kääntämisestä (translation of legal systems).

Oikeusjärjestelmä on jäsennetty ja jatkuvasti jäsentyvä tiedon hallinnan
järjestelmä,  eräänlainen  näkemys  siitä,  miten  oikeudellinen  tieto  on  jär
jestetty  ja millaiset sidokset  järjestelmän osilla on toisiinsa nähden,  ja oi
keusjärjestys on  sen  normeista  koostuva  osa  (Aarnio  1989,  288–289).
Oikeusjärjestelmä  on  oikeustieteellisen  ajattelun  avulla  luotu  rakennel
ma,  jossa oikeuden  ilmiöillä on oma paikkansa ja  jossa säännöksiä halli

9 Eräs oikeustieteen osaalue on oikeuskulttuurin tutkimus (legal culture, Rechtskultur), ks.
esim. Kemppinen 1990.
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taan ja tulkitaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti (LettoVanamo 1999b,
3).  Oikeusjärjestelmä  koostuu  oikeudenalojen,  esimerkiksi  rikosoikeus,
esineoikeus  ja  hallintooikeus,  muodostamasta  systeemiin  perustuvasta
kokonaisuudesta,  joka  on  syntynyt  tietynlaisen  luokituksen  ja  käsitteis
tön pohjalta.

Kansalliset  oikeusjärjestelmät  luokitellaan  edelleen  erilaisiin  oikeus
ryhmiin,  joista  eurooppalaisesta  näkökulmasta  katsottuna  tärkeimmät
ovat romaanisgermaaninen ryhmä ja common law ryhmä. Näiden ryh
mien ulkopuolelle jää muun muassa islamin oikeus. Romaanisgermaani
seen ryhmään kuuluvien valtioiden laeissa pyritään antamaan yleisluon
toisia  ohjeita,  joita  sovelletaan  yksittäistapauksiin.  Oikeusjärjestelmä
koostuu  romaanisgermaanisissa  oikeusjärjestelmissä  säädännäisestä  oi
keudesta eli kirjoitetusta laista. Common law maissa laki taas on perus
luonteeltaan  tapauskohtaista,  eli  sillä  tähdätään yleensä vain yksittäisen
tilanteen ratkaisemiseen (case law). Suomen oikeusjärjestelmä kuuluu ro
maanisgermaaniseen  oikeustraditioon,  joka  on  alunperin  kehittynyt
roomalaisen oikeuden pohjalta. Tästä huolimatta Suomen oikeusjärjestel
mässä on havaittavissa vain vähän piirteitä roomalaisesta oikeudesta toi
sin kuin esimerkiksi Saksan liittotasavallan ja Itävallan järjestelmissä.

Yhteiskuntien  historialliset,  kulttuuriset  ja  sosiaaliset  erot  heijastuvat
lainkäyttöön,  ja  käytetyt  käsitteet  ja  taustaoletukset  vaihtelevat  maasta
toiseen.  Oikeusjärjestyksillä  on  kansalliset  piirteensä,  mutta  oikeusjär
jestyksiä  yhdistäviä  tekijöitä  on  siitä  huolimatta  runsaasti,  sillä  esimer
kiksi  Suomen  oikeusjärjestys  on  kehittynyt  romaanisgermaanisen
oikeusajattelun piirissä. Vaikka  länsimaisten  järjestelmien  välillä on pal
jon eroja, niillä on esimerkiksi  lainkäyttöjärjestelmien kannalta tarkastel
tuna enemmän yhteistä kuin erottavaa. (Aarnio 1993, 253; 260.)10

2.2.1. Vastaavuuden ongelma

Toisiaan  vastaamattomien  käsitteiden  käyttö  toistensa vastineina  ja  näi
den vastineiden uudelleen tulkinta on yksi juridisen kääntämisen perus
ongelmista  (Galdia  2003a,  21).  Tämän  perusteella  on  aiheellista  kysyä,
milloin  lähde  ja  kohdejärjestelmän  oikeuskäsitteitä  voidaan  pitää  ekvi
valentteina  eli  toistensa  vastineina.  Käytännössä  käsitteet  ovat  ekviva
lentteja ainoastaan silloin kun  lähde  ja kohdekieli  viittaavat  samaan oi
keusjärjestelmään  (esimerkiksi  Suomessa  käännettäessä  suomesta  ruot
siksi). Tällainen tilanne  näyttäisi olevan mahdollista valtioissa,  joissa on
käytössä useampi virallinen kieli, kuten Belgiassa, Kanadassa, Suomessa
ja Sveitsissä (de Groot 1990, 122–124). Lähes  täydellinen ekvivalenssi on
mahdollinen,  jos  käännöksen  kannalta  relevantti  asiaalue  on  säännelty

10  Tähän  liittyy  nk.  Ius  Commune  keskustelu.  Vielä  keskiajalla  Euroopassa  käytettiin
yhteisiä  oikeuslähteitä  ja  oikeuskäsitteitä,  jotka  olivat  peräisin  roomalaisesta  oikeudesta  ja
katolisen kirkon kanonisesta oikeudesta.
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samantapaisesti  kummassakin  järjestelmässä.  Vastaava  on  mahdollista
silloin, kun historian kuluessa on omaksuttu jokin käsite toisesta järjestel
mästä,  ja  sen merkitys on pysynyt samana  kummassakin  järjestelmässä.
(De Groot 1999a, 20–25.)

Ekvivalenssin  eli  vastaavuuden  toteaminen  oikeuskäsitteiden  välillä
on  ongelmallista,  koska  perusteita  tarvittavan  vastaavuuden  ehdoille  ei
ole yksinkertaista määritellä. On vaikea perustella, millä piirteillä riittävä
vastaavuus  todetaan.  Määrittelyvaikeuksista  huolimatta  kääntäjän  kom
petenssiin  kuuluu kyky  todeta ekvivalenssi  kahden eri kielen  ilmausten
välillä (ks. esim. Koller 2004). Lakitekstien kääntämisessä vaatimus koh
distuu kääntäjän kykyyn vertailla oikeuskäsitteitä ja ymmärtää oikeudel
listen  ilmiöiden  vastaavuutta  kahdessa  tai  useammassa eri oikeusjärjes
tyksessä. On oleellista havaita käsitteiden erot ja ne alueet,  joiden osalta
ilmausten  merkitykset  ja  käyttöalueet  eroavat  toisistaan,  jotta  nämä  sei
kat voidaan ottaa huomioon käännöstä laadittaessa.

Ekvivalenssi on kääntämisen synnyttämä suhde lähde  ja kohdeteks
tin välillä. Ekvivalenssisuhteen  luonne voi olla erilainen sen perusteella,
millä  kriteereillä  vastinevalintaa  kulloinkin  tarkastellaan.  Ekvivalenssi
suhdetta  voidaan  tarkastella  esimerkiksi  sen  perusteella,  millaisia  ver
rattavien ilmausten viittaussuhteet niiden tarkoitteisiin ovat (denotatiivi
nen ekvivalenssi)  tai millaisia konnotatiivisia merkityksiä eli  sivumerki
tyksiä vastine voi saada verrattuna lähdekieliseen ilmaukseen. Tämän li
säksi on myös muita mahdollisia perusteita tarkastella ekvivalenssia. Ek
vivalenssisuhteeseen  vaikuttaa  normatiivinen  elementti,  joka  edellyttää
lähdetekstin  ominaisuuksien  siirtämistä  kohdetekstiin  kohdekielen  nor
mien  mukaisesti.  (Koller  1992,  215–216.)  Kääntäjän  on  muodostettava
tekstien vastaavuus niissä rajoissa, jotka kohdekielen kieliopilliset ja tyy
lilliset normit sallivat.

Toinen  tapa  määrittää  lähde  ja  kohdetekstien  suhdetta  toisiinsa  on
lähteä  siitä,  että  tarvittava  tekstivastaavuus  määritellään  kääntämisen
tarkoituksen perusteella. Ensisijaista ei ole lähde ja kohdetekstin vastaa
vuus,  vaan  se,  että  käännös  toimii  käyttötarkoituksessaan.  Adekvaatti
suus on Reißin ja Vermeerin (1991, 139) skoposteorian puitteissa määrit
telemä käsite, jolla tarkoitetaan suhdetta, joka on syntynyt lähde ja koh
detekstin  välille  sellaisessa  käännöstilanteessa,  jossa  viestintätilanteen
vaikutus  kohdetekstin  sisältämään  informaatioon  on  otettu  huomioon.
Reißille  ja  Vermeerille  lähde  ja  kohdetekstin  sisältämän  informaation
samuus ei ole itseisarvo. Reiß ja Vermeer (mts. 139–140) käyttävät ekviva
lenssin käsitettä viittaamaan käännöstilanteeseen,  jossa  lähde  ja  kohde
tekstillä  on  funktionaalinen  vastaavuus.  Ekvivalenssi  voidaan  nähdä
adekvaattisuuden  alakäsitteenä  (erityisenä  alalajina),  jolloin  joissakin  ti
lanteessa  saattaa  olla  tilanteen  kannalta  funktionaalista  pyrkiä  lähde  ja
kohdetekstien  vastaavuuteen  (mts.  139–140).  Ekvivalenssiin  vaikuttavat
monet tekijät,  ja näiden tekijöiden määrittäminen on  lähestulkoon mah
doton  tehtävä  (mts.  147–148).  Kääntäjän  kannattaa  kuitenkin pyrkiä  tie
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dostamaan  mahdollisimman  hyvin  ekvivalenssiin  vaikuttavat  tekijät
(mts. 148).

Adekvaattisuuskäsitteen edut  näkee myös oikeusalan  tekstien kään
tämistä  tutkinut  Galdia  (2003b,  2),  joka  kritisoi  ekvivalenssikäsitteiden
yleistä pulmallisuutta esimerkiksi viittaussuhdevaatimusten osalta. Laki
tekstien  kääntämisestä  puhuttaessa  vastaavuuden  yleinen  kuvaaminen
liian ahtaasti määritellyllä ekvivalenssin käsitteellä on ongelmallista, kos
ka lähde ja kohdeoikeusjärjestysten käsitteet ovat jo lähtökohtaisesti eri
laiset  (Galdia  2003b).  Vaikka  toisiinsa  verrattavissa  olevien  käsitteiden
nimitykset  olisivat  kahdessa  kielessä  todettavissa  vastineiksi,  ne  eivät
tarkkaan  ottaen  viittaa  samoihin  tarkoitteisiin  ja  niiden  merkitys  muo
dostuu  erilaisissa  konteksteissa  (mts.  3–4).  Tiedossa  on,  että  kahden  oi
keusjärjestyksen  käsitteiltä  puuttuu  yhteinen,  universaali  viittauskohde
(mts. 4).

Täydellistä vastaavuutta on kahden eri kielen käsitteiden välillä näin
ollen lähes mahdoton osoittaa, ja tästä toisen oikeuskielen absoluuttisten
vastineiden  puutteesta  antaa  selvän  näytön  ProbirskajaTurusen  (2005,
140)  tutkimus,  jonka  perusteella  absoluuttista  funktionaalista  vastaa
vuutta ei mitenkään  voitu osoittaa, koska  laajojen korpusten perusteella
oli  mahdollista  todeta,  että  potentiaaliset  vastineet  käyttäytyivät  kon
teksteissa eri tavalla kuin lähdekieliset käsitteet.

Esimerkiksi  saksalaisen  oikeusjärjestyksen  avioliittoa  tarkoittavan
termin Ehescheidung vastineena ei voisi periaatteessa toimia ranskan kie
len sana divorce tai  italian kielen sana divorzio, sillä käsitteillä on oikeus
järjestyksissä erilainen normatiivinen sisältö, ja kuitenkin ne tarkoittavat
keskimäärin samaa asiaa. Tällaisissa tilanteissa on ennen muuta pohditta
va,  missä  yhteydessä  vastineita  käytetään  ja  mihin  käyttöön  käännöstä
tarvitaan.  Jossakin  yhteydessä  tiettyä  vastinetta  on  mahdollista  käyttää,
toisessa taas ei, sillä kielenkäyttötilanteilla on eroa. (De Groot 1992, 287–
288.)

Vastineiden  kohdalla  pitää  huomata,  että  ne  eivät  välttämättä  toimi
toisinpäin – ne ovat palautumattomia. Esim. espanjan juez voidaan joskus
kääntää  hollannin  sanalla rechter,  mutta  tämä  ei  tarkoita,  että  jokainen
hollannin rechter  olisi  espanjaksi juez —   usein sopivampi  vastine  on  es
panjan magistrado.  (De  Groot  1999a,  25.) Usein on erittäin  vaikeata  pää
tellä, kuinka merkittävä tekijä jokin yksittäinen piirre on vastineen valin
nan kannalta.

Useimmille  monikielisille  maille  on  tyypillistä,  että  niillä  on  yksi  oi
keusjärjestelmä,  kuten  Belgiassa,  Suomessa,  Venäjällä  ja  Sveitsissä.  Täl
löin  kääntämistä  helpottaa,  että  kääntäminen  tapahtuu  saman  järjestel
män  sisällä,  jolloin  myös  tekstien  tulkintamalli  pysyy  samana.  Samasta
taustajärjestelmästä huolimatta vaikeuksia aiheutuu silloin, kun valtiossa
on käytössä toisistaan eroavia aluetason oikeussäännöstöjä, kuten Sveit
sissä.  Kääntäminen  hankaloituu  entisestään  edellisiin  tilanteisiin  verrat
tuna,  kun  monikielisessä  valtiossa  on  käytössä  kaksi  oikeusjärjestelmää
tai  niiden  sekamuoto,  kuten  esimerkiksi  Kanadassa,  Intiassa,  Israelissa,
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EteläAfrikassa  ja Sri Lankassa.  (Šar evi  1997, 14.) Mitä vähemmän yh
teyksiä  kääntämiseen  vaikuttavilla  lähde  ja  kohdejärjestelmillä  on  kes
kenään,  sitä  enemmän  tulee  vastaan  käsitteitä,  joita on  lähes  mahdoton
kääntää (Berteloot 1999, 102–103).

De  Groot  (1992) on  koonnut  yhteen  erilaisia  oikeuskäsitteiden  kään
tämiseen liittyviä käännöstilanteita. Ensimmäinen on tilanne, jossa samaa
kieltä käytetään maissa,  joissa on toisiinsa  verrattuna erilaiset oikeusjär
jestelmät. Silloin käännöksissä on de Grootin mukaan käytettävä säännöl
lisesti  vain  yhden  järjestelmän  termejä.  Jos  kuitenkin  toisesta  järjestel
mästä  löytyy  sopiva  vastine,  joka  puuttuu  ensisijaisesta  kohdejärjestel
mästä, sitä voidaan käyttää. Tällaiset ilmaukset olisi syytä  jotenkin mer
kitä toiseen järjestelmään kuuluviksi. Englanniksi käännettäessä voidaan
ottaa  huomioon  Englannin  ja  Walesin oikeusjärjestelmien  rinnalla myös
Skotlannissa käytettävät termit ja Quebecin ranskankielisen rinnalla käy
tettävä  englanninkielinen  termistö  sekä  osittain  Louisianan  osavaltion
järjestelmien termistö. (De Groot 1992, 291–292.)

Lähde  ja  kohdejärjestelmien  erot  ovat  paljon  merkittävämpiä  kään
tämisen  kannalta  kuin  eroavaisuudet  kielten  rakenteiden  tasolla.  Vasti
neiden löytyminen on yksinkertaisempaa silloin, kun lähde ja kohdejär
jestelmillä  on  paljon  yhteistä  ja  käytetään  toisilleen  sukua  olevia  kieliä.
Tällaisesta  käännöstilanteesta  De  Groot  mainitsee  esimerkkinä  Tanskan
ja  Norjan  oikeusjärjestelmät.  Näissä  maissa  sekä  kieli  että  oikeusjärjes
telmä  muistuttavat  toisiaan.  Ranskan  ja  Alankomaiden  oikeusjärjestel
missä syntyneiden siviilioikeuteen liittyvien tekstien kääntäminen ei eri
laisista kielistä huolimatta tuota kovasti ongelmia, sillä järjestelmät muis
tuttavat siviilioikeuden alalla toisiaan. (Mts. 293–295.)

Hollanti  ja  Saksa  ovat  esimerkkejä  valtioista,  joiden  kielet  ovat  lä
hisukulaisia,  mutta  joiden  oikeusjärjestelmät  eroavat  huomattavasti  toi
sistaan. Tällaisissa käännöstilanteissa,  joissa käytössä olevat kielet muis
tuttavat toisiaan, järjestelmäerot unohtuvat helposti. Tällaisissa käännös
tilanteissa kääntäjä myös  joutuu helposti tekemisiin petollisten ystävien,
faux  amis  kanssa.  Näitä  sanatasolla  toisiaan  muistuttavia  ilmauksia  on
saksan  ja  hollannin  kielissä  hyvin  paljon.  Esimerkkinä  de  Groot  vertaa
keskenään Alankomaiden siviilioikeuden termiä rechtshandeling ja Saksan
yksityisoikeuden termiä Rechtshandlung. Termeillä on toisistaan poikkea
vat  määritelmät,  mikä  kääntäjän  tulisi  ottaa  huomioon. Alankomaiden
Rechtshandeling määritellään saksaksi seuraavalla tavalla: ”Jedes mensch
liche Handeln, an das sich beabsichtigte Rechtsfolgen knüpfen” (~ kaikki
inhimillinen toiminta,  jolla on tarkoitettuja oikeusseuraamuksia). Saksan
termi Rechtshandlung puolestaan  seuraavalla  tavalla: ”Jedes menschliche
Handeln,  an  das  sich  Rechtsfolgen  knüpfen”  (~  kaikki  inhimillinen  toi
minta,  jolla  on  oikeusseuraamuksia).  Alankomaisen  oikeuden  mukaan
lainvastainen  teko  ei  ole rechtshandeling,  sillä  tekijä  ei  suinkaan  ole  tar
koittanut, että teolla olisi oikeusseuraamuksia. Saksalaisen oikeuden mu
kaan  tällainen  tarkoittamatonkin  teko  kuuluisi  käsitteen Rechtshandlung
alle,  sillä  teolla  on  oikeusseuraamuksia.  Saksan  oikeudessa  käytetään
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termiä Rechtsgeschäft,  kun  puhutaan  Alankomaiden  käsitteestä rechtsha
ndeling.  Saksan Rechtshandlung olisi käännöksessä selitettävä esimerkiksi
seuraavaan  tapaan: menselijke  handeling  met  rechtsgevolg (menschliches
Handeln, an das sich Rechtsfolgen knüpfen). (Mts. 295–296.)

Lisäksi  on  käännöstilanteita,  joissa  aiheutuu  vaikeuksia  sen  vuoksi,
että  samaa kieltä  käytetään  useampien  oikeusjärjestysten  kielinä.  Silloin
eri  valtioiden  oikeuskieliä  on  tarkasteltava  itsenäisinä  kielimuotoina  ja
muistettava, että esimerkiksi mitään yhtenäistä saksalaista oikeuskieltä ei
ole  olemassa.  Saksan  liittotasavallassa,  Sveitsissä,  Itävallassa,
Liechtensteinissä,  Belgiassa,  EteläTirolissa  ja  Euroopan  unionin  saksan
kielellä  julkaistussa  lainsäädännössä  on  jokaisessa  käytössä oma  saksan
kielen  muotonsa.  (Ks.  esim.  de Groot  1999a, 14.)  Tämän  lisäksi  voidaan
todeta, että Sveitsin eri kantoneissa käytetään  toisistaan poikkeavaa ter
minologiaa,  sillä  niissä on kussakin käytössä toisistaan poikkeavaa  lain
säädäntöä.  De  Groot  (1999a,  14)  muistuttaa,  että  saksan  käyttö  useam
massa Euroopan unionin jäsenvaltiossa johtaa siihen, että EU:n termeillä
voi  olla  eri  valtioissa  erilaisia  merkityssisältöjä.  Kun  Itävalta  liittyi
EU:hun, maan viranomaiset olivat erityisen varovaisia sen suhteen, miten
saksankielisiä  eurooppaoikeuden  termejä  tulkittaisiin  Itävallassa  (mts.
14).

2.2.2. Ratkaisukeinot

Lakitekstien käännösten tulkinnassa on otettava huomioon, että kääntäjät
valitsevat  eri  käännöstilanteissa  vastineita  erilaisin  perustein.  Tehtyjen
ratkaisujen vuoksi käännös saattaa tuntua paikoin vieraalta, kankealta ja
kenties vaikeasti ymmärrettävältä, paikoin taas tutulta ja helposti luetta
valta.  Vastinevalintojen  ratkaisuperusteista  on  annettu  suosituksia  eri
tyyppisten ilmausten käännösongelmia silmällä pitäen. Suosituksissa on
pyritty  ottamaan  huomioon,  ovatko  lähde  ja  kohdekieli  sukua  keske
nään,  miten  läheiset  oikeusjärjestykset  ovat  keskenään  ja  mihin  tarkoi
tukseen  tekstiä  käännetään.  Informaatiotarkoitukseen  tapahtuvassa
kääntämisessä  kääntäjän  pääasiallinen  tehtävä  on  antaa  lukijalle  tietoa
lähdekielisestä  oikeusjärjestyksestä,  jolloin  on  tärkeää  luoda  sellainen
teksti,  joka  kuvaa  lähdejärjestelmän  oikeudellista  tilannetta  mahdolli
simman ymmärrettävällä tavalla. Tällöin on vaarana, että kääntäjä käyt
tää vastineina sellaisia kohdekielisiä käsitteitä, jotka johtavat lukijan har
haan, jos tämä ajattelee, että käännöksen käsitteet tarkoittavat samaa kuin
hänen oman oikeusjärjestyksensä käsitteet (Sandrini 1996, 18). Sandrinin
mukaan  oikeusjärjestelmien  sisällölliset  erot  olisi  tuotava  kielellisesti
esiin,  koska  lukijaa  ei  saa  jättää  siihen  uskomukseen,  että  jokin  ilmaus
merkitsisi samaa kummassakin oikeusjärjestyksessä. Käännöstä olisi siksi
muokattava  kohdekulttuurisen  lukijan  suuntaan  eksplikoimalla  tekstiin
liittyvää implisiittistä tietoa.
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Eksplikointiin  liittyvä  pyrkimys  tuottaa  lukijan  kannalta  ymmärret
tävä käännös ei sovi kovin hyvin yhteen oikeusalan tekstien kääntämisen
tavoitteiden  kanssa.  Oikeusalan  tekstien  kääntämisen  tavoite  on  tuottaa
teksti,  joka on tarkka, objektiivinen,  täydellinen (mitään ei jätetä pois)  ja
yleensä  alkuperäisen  tekstin  funktion  samana  säilyttävä  teksti  (Stolze
1999,  45).  Näiden  edellä  mainittujen  tavoitteiden  lisäksi  kääntäjän  olisi
yleisen  näkemyksen  mukaan  myös  tarjottava  lukijalleen  ymmärtämisen
apuväline,  jonka avulla lukija pystyisi ylittämään niin sanotut kulttuuri
set  ymmärtämisen  esteet,  kuten  käsitteellisten  erojen  tuottamat  ymmär
tämisvaikeudet.  Siksi  käännösvastineiden  pitäisi  olla  transparentteja  eli
sellaisenaan  ymmärrettäviä  ja  ympäröivän  tekstin pitäisi  tukea  vastinei
den  merkitysten  tulkintaa.  Käännöksen  olisi  kokonaisuudessaan  oltava
transparentti,  koska  toiseen  oikeusjärjestykseen  liittyvä  rakenteellinen
vieraus ei ole jatkuvasti lukijan mielessä, vaikka tämä olisikin juristi.

Eri tasojen oikeuslaitosten nimien vastinevalinta on tyypillinen kään
nösongelma,  jonka  ratkaisemisesta  on  usein  kiistelty.  Toiset  ovat  sitä
mieltä,  että  kohdekielestä  olisi  etsittävä  vastaavan  tason  instituution  ni
mitys – funktionaalinen vastine –  ja käytettävä sitä. Stolzen (1992a) mie
lestä  tämä on ehdottomasti väärin,  ja  sen sijaan olisi  suosittava abstrak
teja ja neutraaleja ilmaisukeinoja, jotka eivät herätä lukijassa mitään vää
riä  mielikuvia  tai  oletuksia  (tätä  mieltä  on  myös  Šar evi   (1997,  277).
Stolzen  eräs  aiheeseen  liittyvä  esimerkki  koskee  Saksan  oikeuslaitosten
englanninkielisiä  neutraaleja  käännöksiä. Amtsgericht  voidaan  kääntää
neutraalisti  valitsemalla  vastineeksi Local  Court  (vrt.  Suomen  käräjäoi
keus  vs.  ’alioikeus’,  ’paikallinen  oikeusistuin’). Landgericht  voidaan
kääntää  vastineella Regional  Court (vrt.  Suomen  hovioikeus  vs.  ’ylioi
keus’).  Saksan  alinta  oikeusastetta Amtsgericht  vastaisi  Yhdysvalloissa
ehkä Municipal  Court ja  Englannissa County  Court,  mutta  näiden  nimi
tysten  käyttö  käännöksessä  saattaisi  herättää  kohdekielisessä  lukijassa
vääriä  mielikuvia.  Näitä  viimeksi  mainittuja  funktionaalisia  vastineita
puoltaa toisaalta se, että vastaanottajan on joskus vaikea ymmärtää teks
tiä,  jos hänelle ei synny outojen nimitysten pohjalta minkäänlaista mieli
kuvaa tekstin käsittelemästä asiasta. (Stolze 1992a, 181–83.)

Vastineen  valitseminen  edellyttää  merkitysten  vertailua.  Siksi  juridi
nen  kääntäminen  perustetaan  oikeusjärjestelmien  vertailusta  saatavan
tiedon  varaan  (ks.  esim.  de  Groot  1992,  287).  Kun  kääntäjä  ryhtyy  etsi
mään käsitteelle vastinetta vieraasta kielestä, hän kartoittaa lähdetekstin
käsitteen olennaiset merkityspiirteet  ja kohdetekstiin mahdollisesti valit
tavan käsitteen piirteet.  Kun verrataan kahta eri käsitejärjestelmää, kum
mankin  kielen  käsitejärjestelmä  analysoidaan  erikseen.  Lopuksi  vertail
laan, kuinka nämä kaksi järjestelmää vastaavat toisiaan. (Lane 1982, 224–
225.) Sanastotyössä vastineet luokitellaan joko termivastineiksi, käännös
vastineiksi tai  lähivastineiksi. Termivastineet ovat vastineita,  jotka ilmai
sevat kohdekielessä samanlaista käsitettä vakiintuneen termin muodossa.
Käännösvastineet  ovat  vastineita,  jotka  muodostetaan  ilmaisemaan  läh
dekielistä  käsitettä  silloin  kun  kohdekielestä  puuttuu  vastaava  käsite  ja
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termi. Lähivastineet taas ovat ilmauksia, termejä, jotka ilmaisevat kohde
kielistä  lähikäsitettä.  Kohdekielisen  lähikäsitteen  ja  lähdekielisen  käsit
teen  välillä  on  tällaisessa  tapauksessa  riittävästi  yhteisiä  piirteitä  erilai
sista  erottavista  piirteistä  huolimatta.  Lähikäsitteet  voivat  olla  ylä  tai
alakäsitteitä  tai  vieruskäsitteitä  tai  sellaisia  käsitteitä,  jotka  ovat  jollakin
tapaa  merkittävässä  funktiosuhteessa  verrattavaan  käsitteeseen  nähden.
(Kalliokuusi & Seppälä 1999, 78–79.)

Jos kääntäjä haluaa käyttää kohdekielisen oikeusjärjestyksen käsitettä
vastineena, tämän tulisi varmistua siitä, että lähdekielen käsite ja kohde
kielen  käsite  ovat  keskenään  funktionaalisia  vastineita  (de  Groot  1999a,
24). Funktionaalisella vastineella tarkoitetaan sitä, että se ilmaisee kohde
oikeusjärjestyksessä  samantyyppistä  merkitystä  kuin  lähdeoikeusjärjes
tyksessä. Funktionaalisella vastineella olisi oltava samantasoinen toimin
nallinen tehtävä oikeusjärjestyksen normi ja instituutiohierarkiassa (mts.
24). Kohdekielisten käsitteiden osalta on joskus vaikea päätellä, mikä nii
den  mainitunlainen  kontekstisidonnainen  funktio  on,  minkä  vuoksi
funktionaalisen  vastineen  valintaa  on  huolellisesti  harkittava  (de  Groot
1992, 288). Vastinevalinnassa on otettava huomioon, että ilmauksen mer
kitykseen  vaikuttavat  kielellisen  kontekstin  lisäksi  oikeudellisen  systee
min tason muodostama konteksti ja funktionaalinen konteksti, jolloin ne
kaikki on otettava vertailussa huomioon (Wróblewski 2000, 155).

Funktionaalisten  vastineiden  paikallistamista,  valintaperusteita  ja
yleensä  samankaltaisuuden  paikallistamisen  metodia  oikeudellisten
tekstien korpuksista on tutkinut ProbirskajaTurunen (2005, 32–38). Tut
kimuksessa  käytettiin  funktionaalisen  vastineen  paikallistamisen  apuna
merkityspohjaisia  kollokaatteja  (tyypillisesti  yhdessä  esiintyviä  sanoja),
jolloin potentiaalisen vastineen vastaavuutta tarkasteltiin sen perusteella,
miten  ja  missä  yhteyksissä  vastinetta  käytettiin  oikeudellisissa  lähdeai
neistoissa (mts. 128). Funktionaalisen vastaavuuden toteamiselle on mo
nia perusteita, mutta yksi kääntämisen kannalta  tärkeä kriteeri on vasti
neen  käyttö  vastaavassa  pragmaattisessa  tehtävässä  (funktiossa),  minkä
toteamiseksi  tarvitaan  käsitteellistä  tietoa,  tietoa  tekstin  funktiosta  ja  ti
lannekontekstista (mts. 66–67).

Funktionaalisten vastineiden käyttäminen vaatii huolellista harkintaa,
jotta  niiden  avulla  ei  luoda  vääriä  mielikuvia  lukijalle  (Stolze  1999,  45–
51.) Myös Šar evi  (1990) varoittaa funktionaalisten vastineiden käytöstä,
sillä  lukija ei saisi sekoittaa keskenään  lähde  ja kohdejärjestelmän  insti
tuutioita,  joilla  kummallakin on erilaiset  sisällöt.  Funktionaalisten  vasti
neiden sijasta olisi turvallisempaa käyttää neutraaleja, mutta silti kohde
kielen ehdoilla toimivia, vastaanottajalle tuttuja sanoja. Näiden  vastinei
den  tulisi  välittää  lähdekielen  termin  merkitys  pääpiirteittäin  olematta
samalla harhaanjohtavia. (Mts. 157–158.) De Grootin (1999a, 29) mielestä
muodollinen  vastine  on  mielekäs,  jos  se  selvästi  tuo  mukanaan  infor
maatiota  tai  jos  sen  avulla  saadaan aikaan selvä  vastine  tai  jos  se  muo
dostaa uuden merkittävän ilmauksen.
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Šar evi in  (1997)  mukaan  silloin  kun  funktionaalinen  vastine  poik
keaa  jossakin  oleellisessa  mielessä  lähdekielisestä  termistä,  kääntäjä  voi
ratkaista  ongelman  esimerkiksi  laajentamalla  funktionaalista  vastinetta
leksikaalisin  keinoin.  Muita  tekniikoita  ovat  parafraasin  ja  määritelmän
käyttö, neutraalin vastineen valinta, lainasanan käyttö, muodollisen vas
tineen  luominen, uudissanan muodostaminen tai esimerkiksi latinankie
lisen  ilmauksen  käyttö  (mts.  250–264).  Lehdon  (1985,  158–159)  mukaan
varsinkin  silloin,  kun  on  kyse  ensisijaisesti  informaatiotarkoitukseen
tehtävästä  käännöksestä, kääntäjä  voi editoida  tekstiä  sellaisten  käsittei
den  osalta,  joiden  sisällöllinen  ero  järjestelmissä  on  hyvin  suuri,  eli  hän
voi käyttää selittävää kiertoilmaisua.

Jos kääntäjä ei  löydä hyväksyttävää  funktionaalista,  systeemiteknistä
vastinetta,  hän  voi  de  Grootin  (1992,  289;  1999a,  27)  mukaan  menetellä
korvaavasti seuraavalla tavalla:

a) ei käännä ilmausta vaan käyttää lähdekielen käsitettä ja antaa suluissa
tai alaviitteessä sananmukaisen vastineen ja selityksen,

b) käyttää selittävää kiertoilmaisua,
c) ottaa käyttöön uudissanan, jonka voi tarpeen mukaan selittää alaviit

teessä.

De Groot (1999a) suosii lähdekielisten ilmausten kääntämistä silloin kun
kohdekieli  ja  lähdekieli  eivät  ole  niin  läheistä  sukua  toisilleen,  että  esi
merkiksi  suluissa  (kohta  a)  ilmaistavat  lähdekieliset  ilmaukset  voivat
tuntua tekstin tulkinnan kannalta vierailta tai hyödyttömiltä. Alkuperäi
sen  ilmauksen  jättäminen  tekstiin  on  myös  silloin  huono  ratkaisu,  kun
kohdekielessä  käytetään  erilaista  kirjainmerkistöä.  Kiertoilmauksen
(kohta  b)  käyttö  on  mahdollinen  silloin,  kun  kohdekielessä  saadaan  ai
kaan  ilmaus,  joka on  lähes  täydellinen  käsitemääritelmä eli on  luonteel
taan  useammasta  sanasta  koostuva  deskriptiivinen  vastine.  Tämän  kei
non  käyttö  vaatii  harkintaa  sen  osalta,  mihin  tarkoitukseen  käännöstä
käytetään. Samoin on pohdittava, syntyykö ratkaisun käytöstä mahdolli
sia tilankäyttöongelmia. (Mts. 27–30.)

De Grootin tarjoamassa kolmannessa vaihtoehdossa (kohta c) luodaan
uudissana eli otetaan käyttöön ilmaus,  joka ei ole terminä käytössä koh
dejärjestelmässä,  ja  ilmaus  voidaan  myös  selittää. Tätä  ratkaisua  joudu
taan  käyttämään,  kun  käännetään  esimerkiksi  civil  law  järjestelmän
tekstiä  common  law  maan  kielelle.  Tällöin  sopivaa  vastinetta  ei  ole  tai
jos jokin näennäinen vastine löytyy, se ei ole välttämättä tilanteeseen so
piva.  (Mts.  27–30.) Uudissanoja  pitäisi  Vlachopouloksen  (1999,  149)  nä
kemyksen perusteella muodostaa ainoastaan silloin kun muuta ratkaisua
ei  löydy,  ja  jos  niitä  päätetään  käyttää,  ne  on  jollakin  tapaa  osoitettava
sellaisiksi ja myös selitettävä. De Grootin (1999b, 209) mukaan ennen uu
dissanojen  muodostamista  on  selvitettävä,  ettei  kyseistä  sanaa  ole  en
nestään  käytössä  jossakin  muussa  merkityksessä.  Samoin  olisi  varmis
tuttava  siitä,  että  kohdeoikeusjärjestyksessä  toimiva  juristi  osaa  tulkita
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uudissanan  merkityksen  toivotulla  tavalla  (mts.  209).  Uudissanan  muo
dostamiselle on monia perusteita. Joskus voidaan käyttää jotakin histori
allista  ilmausta,  jolla  ei  ole  enää  varsinaista  käyttöarvoa  nykyisessä  jär
jestelmässä,  mutta  jolla  on  lukijalle  suuri  informaatioarvo.  Joskus  roo
malaisen oikeuden käsitteet ovat käyttökelpoisia, mikäli on syytä olettaa,
että  lukijat  tuntevat  roomalaista  oikeutta.  Tosin  on  huomattava,  että  lu
kija voi  tulkita  tällaisen  vanhan  käsitteen eri  tavalla kuin on  tarkoitettu.
Joskus  voidaan käyttää termiä,  joka on käytössä  jossakin toisessa samaa
kieltä käyttävässä järjestelmässä – tämä on poikkeustilanne, sillä yleensä
olisi  noudatettava  yhdenmukaisesti  saman  järjestelmän  termejä.  (De
Groot 1999a, 33.)

Weyersin  (1999,  164)  mukaan  käännöksen  käyttötarkoitus pikemmin
kuin  tekstilaji  määrää,  millainen  oikeuskäsitteiden  käännösstrategia  va
litaan  sen  suhteen,  käytetäänkö  esimerkiksi  muodollisia  vastineita  vai
funktionaalista vastinetta. Weyers muistuttaa, että kääntäjien täytyisi va
lita  termivalinnassa  johdonmukainen  ja  helposti  havaittavissa  oleva
strategia.  Weyers  jakaa  toimintamallit  karkeasti  kahteen  ryhmään  eli
käännösvastineisiin,  jolloin  orientoidutaan  lähdekieleen,  ja  funktionaali
siin vastineisiin,  jolloin  orientoidutaan  kohdekieleen.  (Mts.  162–163.)
Myös  ProbirskajaTurusen  (2005,  32)  mukaan  funktionaalisen  vastineen
käyttäminen  kotouttaa  tekstiä  enemmän  kuin  lähdekielisen  muodon  ja
merkityksen säilyttämiseen tähtäävä muodollinen vastine.

Weyers on edelleen kiinnittänyt huomiota siihen, että kääntäjät  teke
vät  usein  ratkaisuja  hyvin  intuitiiviselta  pohjalta  eivätkä  seuraa  mitään
yhtenäistä  käännösstrategiaa  ratkaistessaan  termeihin,  fraseologiaan  ja
syntaksiin  liittyviä  ongelmia.  Sanaston yhdenmukaisena  pitämiseen  liit
tyy  ongelma,  joka  muodostuu  käsitteiden  vertailun  jälkeen.  Vastaavuu
den toteamisen päätteeksi huomataan, että kielellisistä syistä vastinetta ei
voida käännöksessä käyttää, sillä samaan käsitteeseen viitataan monessa
muussakin  käyttöyhteydessä,  mutta  eri  sanaluokan  avulla,  esimerkiksi
adjektiivilla, adverbilla tai erilaisilla adverbiaalirakenteilla (mts. 162–163).

Weyers  käyttää  esimerkkinä  hollannin  kielen  ja  Alankomaiden  oi
keusjärjestyksen käsitettä Redelijkheid en billijkheid (vrt. oikeus ja kohtuus),
joka  olisi  systeemivertailun  perusteella  mahdollista  kääntää  saksaksi
vastineella Treu  und  Glauben  (vrt.  kunnian  ja  arvon  mukainen).  Oikeus
alan eri tekstilajeissa, kuten sopimusehdoissa, sopimuksissa ja tuomioissa
kuitenkin  viitataan Redelijkheid  en  billijkheidyleislausekkeeseen  hyvin
usein  esimerkiksi  muodoissa redelijk,  redelijkerwijs,  redelijkerwijze,  naar
redelijkheid en billijkheid. Tällaisissa  tilanteissa pitää käytännön syistä  rat
kaista tilanne kielellisin perustein,  jotta muissa käyttötilanteissa voidaan
toimia  järkevästi  ja  jotta  kohdeteksti  toimii  yhtenäisesti.  Lukija  näkee
tällöin  parhaiten,  millaiset  yhteydet  tekstissä  mainituilla  asioilla  on  toi
siinsa.  Vastine Treu  und  Glauben ei  ole  niin  hyvin  muokattavissa  eri
käyttöyhteyksissä  kuin  Weyersin  ehdottama  sananmukaisempi  vastine
Redlichkeit und Billigkeit,  josta voi esimerkiksi  johtaa muodon dessen, was
recht und billig ist  (~ oikeuden  ja kohtuuden mukaista). Substantiivia va
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littaessa otetaan huomioon myös samaan käsitteeseen viittaavat verbit ja
adjektiivit,  adverbit  yms.,  jotta  kaikki  asiaan  liittyvä  voidaan  kääntää
johdonmukaisesti. (Weyers 1999, 163–164.)

Esimerkistä  ilmenee,  että  funktionaalista,  systeemiteknistä  vastinetta
ei  aina  voi  käyttää  ongelmitta.  Usein  on  mahdollista  käyttää  selittävää
lausetta.  Lauseen  ja  tekstin  taso  on  merkityksen  välittämisen  kannalta
tärkeämpi kuin  yksittäisen  sanan  tai  sanaryhmien  tasolla  tapahtuva  vä
littäminen.  Merkityksen  välittäminen  ei  tapahdu  pelkästään  sanatasolla
vaan erityisesti  lauseen  ja  tekstin  tasolla. Yksittäisten käsitteiden  tarkas
telu teksteistä irrallisina yksiköinä on ongelmallista,  jos niitä ei huomata
tarkastella osana käännettävää tekstiä ja  laadittavaa käännöstä. Merkitys
ei synny ainoastaan yksittäisten sanojen perusteella, ja ympäröivä merki
tystä luova teksti on aina otettava huomioon. (Mts. 163–166.)

Weyers on edelleen tarkastellut, millaista strategiaa Alankomaiden si
viilikodifikaation  (yksityisoikeuden  lakikokoelma)  saksannoksessa  on
käytetty.  Hänen  päätelmänsä on,  että  kääntäjät  olivat  johdonmukaisesti
valinneet funktionaalisia vastineita kohdekielestä, mutta että fraseologian
ja  syntaksin  suhteen  oli  noudatettu  melko  tiukasti  lähdekielen  mallia.
Weyersin  mielestä  olisi  ollut  luontevampaa  toimia  kohdekielen  ja  koh
dejärjestelmän  tekstilajin  konventioiden  mukaisesti.  Kääntäjät  näyttävät
usein  unohtavan  sen,  että  heillä  olisi  kielellistä  pelivaraa  käännöksessä.
(Mts.  171–172.)  Lakitekstien  kääntäminen  ei  vaadi  pelkästään  juridisia
tietoja vaan myös lingvistisiä ja translatorisia tietoja siitä, millaisia teksti
konventioita  tekstilaji  kohdekielessä  ja  järjestelmässä  käyttää,  ja  näille
tiedoille ja taidoille perustuvaa käännösstrategian tietoista valintaa ja jat
kuvaa  seuraamista  (mts.  173–174).  Oikeusalan  tekstien  kääntäjän  on
osattava vertailla oikeuskäsitteitä, mutta erityisesti on osattava käyttää ja
ymmärtää  oikein  kansallisesti  sitoutunutta  ja  käytöltään  konventionaa
listunutta kieltä. (Luttermann 1999, 52–53.)

Myös Nieper (1999) on tarkastellut Alankomaiden siviilikodifikaation
kääntämiseen  liittyviä  seikkoja  ja  korostaa,  kuinka  oikeusjärjestelmän
järjestelmänomaisuuden pitäisi tulla näkyviin myös kohdekielessä. Kodi
fikaation  erityisluonteen  muodostaa  käytettävä  systematiikka,  ja  kodifi
kaatio toimii Nieperin mukaan kuin käyttöjärjestelmä käyttäjän aivoissa,
jolloin  käännettäessä on otettava ensisijaisesti huomioon, että kodifikaa
tion systematiikka toimii myös kohdekielessä. Kielellisten elementtien on
pidettävä  järjestelmä  käynnissä.  Kääntäjän  on  rekonstruoitava  ennen
kääntämistä kodifikaation kielellinen systematiikka,  ja Nieperin mukaan
koko kääntämisen akilleenkantapään muodostaakin juuri se, kuinka joh
donmukaiseksi  kääntämisessä  käytettävä  käsitehierarkia  pystytään
muodostamaan,  sillä  käsitteiden  avulla  luodaan  ajatukselliset  yhteydet
tekstien  välille.  Kodifikaatio  muodostaa  kokonaisuudessaan  kontekstin
yksittäisille  osille.  Yksittäinen  luku  saattaa  olla  käännettynä  ymmärret
tävä,  mutta  saattaa  olla,  että  kun  sitä  luetaan  kodifikaation  yhteydessä,
siitä voi tulla epäselvä esimerkiksi epäjohdonmukaisesti käytetyn sanas
ton vuoksi. (Mts. 183.)
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Vastinevalinnoista  ja  oikeudellisten  tekstien  kääntämisen  tavoitteista
näyttäisi  vallitsevan  melko  yhtenäinen  käsitys.  Ohjeiden  selvänä  tavoit
teena  näyttäisi  olevan,  että  käännöksen  lukija  ei  tulkitsisi  tekstiä  vas
tinevalintojen  perusteella  väärin.  Siksi  vastinevalintojen  tekeminen  on
hyvä  perustaa  huolelliselle  vertailulle.  Vertailu  on  erityisesti  edellytys
funktionaalisten vastineiden käytölle. Ohjeiden perusteella näyttäisi siltä,
että  mitä  enemmän  käännöksessä  voidaan  käyttää  kohdekielisiä  käsit
teitä ja ilmaisutapoja, sitä tutummalta se vaikuttaa lukijan näkökulmasta.
Vastaavasti  runsaasti  muodollisia  vastineita  käyttävä  kääntäjä  näyttäisi
välittävän lukijalle lähdekielistä vierautta.

 Ohjeiden  perusteella  voitaneen  sanoa,  että  funktionaalisia  vastineita
pyritään käyttämään aina kuin se vain suinkin voidaan todeta vertailun
perusteella mahdolliseksi, vaikka funktionaalisen vastineen käytöstä va
roituksia annetaankin. Sen sijaan käännöksissä lähdetekstin rakennetta ja
kielenkäytön  konventioita  ei  aina  huomata  muuttaa  kohdekielisiksi,
vaikka  se  olisi  mahdollista.    Juuri  tästä  syystä  Weyers  (1999)  arvosteli
Alankomaiden  siviilikodifikaation  käännöstä.  Käännös  ei  noudattanut
kohdekielisiä  normeja,  vaikka  käännöksessä  käytettiin  funktionaalisia
vastineita.  Nieper  (1999)  arvosteli  samaa  käännöstä,  koska  sen  sisäinen
käsitejärjestelmä ei toiminut kunnolla. Ilmeisesti se ei toiminut juuri siitä
syystä, että käännöksessä oli käytetty toisen oikeusjärjestelmän käsitteitä.
Kaiken  kaikkiaan  osalle  kirjoittajista  käännöksen  onnistuneisuuden  to
teaminen  näyttäisi perustuvan sille, että käännöksessä on käytetty  taita
vasti  kohdekieltä  ja  seurattu  sen  konventioita,  osalle  taas  onnistunei
suutta mittaa lähdetekstin käsitejärjestelmän johdonmukainen kohdekie
linen kuvaaminen.

De  Grootin  suositusten  perusteella  voisi  ajatella,  että  lakitekstien
kääntämisessä  pyritään  ensisijaisesti  löytämään  kohdeoikeusjärjestyk
sestä  funktionaalisia  vastineita,  ja  vasta  sen  jälkeen,  jos  niitä  ei  löydy,
käytetään  kiertoilmaisuja  ja  uudissanoja.  Jos  näin  todella  on,  olisi  mah
dollista  väittää,  että  lakitekstien  kääntämisessä  pyritään  käyttämään
mahdollisimman  paljon  lukijan  kannalta  ymmärrettäviä  funktionaalisia
vastineita, jolloin käännös on niiden osalta kotouttava, kun taas funktio
naalisten  vastineiden  puuttuessa  käännös  olisi  käytettyjen  käsitteiden
osalta  vieraannuttava.  Laintulkintaa  ajatellen  vaikuttaisi myös  siltä,  että
mitä  läheisemmin  lähde  ja  kohdeoikeusjärjestysten  sääntelytavat  muis
tuttavat toisiaan sillä aihealueella, jota käännös edustaa, sitä varmemmin
käännöksessä  on  käytetty  funktionaalisia  vastineita.  Tämä  perustuu
Bertelootin  (1999)  väitteeseen,  että  mitä  erilaisempia  käännökseen  liitty
vät  oikeusjärjestelmät  ovat,  sitä  useammin  kääntäjä  törmää  käsitteisiin,
joita  on  lähes  mahdoton  kääntää.  Vastaavasti  funktionaalisia  vastineita
olisi  silloin  mahdoton  löytää.  Funktionaalisten  vastineiden  todellista
käyttöä olisi kuitenkin tutkittava laajalla aineistoanalyysilla.

ProbirskajaTurusen  (2005,  141)  korpustutkimuksen  perusteella  on
mahdollista  tehdä  tämän  väitteen  osalta  joitakin  päätelmiä.  Ensinnäkin
hänen mukaansa funktionaalisten vastineiden käyttöä käännöksissä voi
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daan  lähtökohtaisesti  luonnehtia  kotouttavaksi,  konventionaaliseksi,
kohdekielen  normeja  noudattavaksi  pragmaattiseksi  strategiaksi  (mts.
32).  Strategiana  se  on pikemmin  vapaa  kuin  uskollinen  ja  ennen  muuta
kohdekulttuurisuuntautunut  (mts.  32).  Tästä  huolimatta  Probirskaja
Turusen  tutkimuksen  perusteella  funktionaalisten  vastineiden  käyttö  ei
synnytä kotouttavaa tai vieraannuttavaa vaikutelmaa edellä oletetun yk
sioikoisella tavalla. Vierautta lakitekstin käännös herättää lukijassa muun
muassa sen  vuoksi, että käännöksessä käytetään  lukijalle ennestään  tut
tuja  ilmauksia, mutta eri  tavalla  ja eri  yhteyksissä  (mts. 141). Näin ollen
vierauden  vaikutelma  voi  syntyä siitä huolimatta,  että tekstissä on  käy
tetty  funktionaalisia  vastineita.  Tämä  tapahtuu  ensisijaisesti  silloin,  kun
sanoihin  liittyvä  lähdetekstin  konteksti  on  kovin  erilainen  kuin  se  kon
teksti,  jossa vastineita kohdeoikeusjärjestyksessä yleensä käytetään (mts.
141). Tämän perusteella kääntäjän olisi syytä  tuntea kohdekielinen  kon
teksti erittäin hyvin: sekä sen osalta, miten potentiaalisia vastineita kysei
sessä kielellisessä kontekstissa (tekstin muodostamassa lähiympäristössä)
käytetään,  että  sen  osalta,  mihin  käsitteelliseen  asiayhteyteen  kyseisten
vastineiden käyttö liittyy. Ensimmäinen edellyttää kontekstuaalista mer
kitysanalyysia, jälkimmäinen käsiteanalyysia (mts. 141).

Funktionaalisten  vastineiden  etsimiseen  ja  käsitteiden  analyysiin  pa
lataan luvussa 3.4., jossa käsitellään oikeuskäsitteiden vertailuun liittyvää
problematiikkaa.  Seuraavassa  selvitetään,  miten  kääntäjien  tekemiä  rat
kaisuja  voidaan  kuvata  erilaisten  strategioiden avulla  ja  mitä  tavoitteita
mainituilla  strategioilla  pyritään  saavuttamaan.  Luvun  tarkoitus  on
luoda  pohjaa  pohdinnoille  siitä,  millä  perusteilla  lakitekstin  käännös
strategia  tai  strategiat  (toimintaperiaatteet)  valitaan  ja  miten  valinnat
vaikuttavat  lakitekstin  käännöksen  tulkintaan.  Tähän  liittyen  pyritään
tuomaan  esiin,  miten  mainitut  strategiat  ottavat  huomioon  vieraasta  oi
keusjärjestyksestä tulevan, tietotaustaltaan erilaisen lukijan.

2.3. Kahtiajakoiset käännösstrategiat

Lakitekstien  kääntämiseltä  odotetaan  yleensä  ennen  muuta  tarkkuutta.
Tarkkuuden  vaatimus  on  lakitekstien  kääntämisessä  jopa  niin  kutsuttu
sine  qua  non  –  muun  toiminnan  ehdoton  edellytys  (Šar evi   1990,  157).
Sekä juristit että lakitekstien kääntäjät suosivat käännösstrategioita, jotka
korostavat  lähdetekstin merkitystä kohdekielisten lukijoiden kustannuk
sella  (Šar evi   1985,  127–128).  Tarkkuusodotuksesta  on  muodostunut
normi,  johon  liittyviä  vaatimuksia ei ole  useinkaan  kyseenalaistettu  esi
merkiksi  sen  osalta,  minkälaisesta  viestinnällisestä  näkökulmasta  kään
nöstehtävää  tarkastellaan  tai  millä  tavalla  viesti  lopulta  välittyy  tarkasti
(ks.  esim.  Engberg  1999,  83–84).  Lakitekstien  merkityksen  välittämisen
rajoitettuihin toiminnan ehtoihin viittaavat myös HjortPedersen ja Faber
(2001) sekä Alcaraz ja Hughes (2002). Tarkkuusvaatimus tulee esiin myös
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seuraavasta sitaatista, joka on peräisin Bertelootin (1999, 112) artikkelista.
Sitaatti on osa kääntäjä Patrick Chaffeyn (1988) esittämästä kommentista,
jonka tämä on liittänyt tekemäänsä lakitekstin käännökseen (Immigration
Act 1988; norja–englanti) (kursivointi lisätty):

... ”one must translate as precisely as possible exactly what is in the Act,
even if the English sounds slightly odd. It is totally unacceptable to add or
delete  any  element  of  meaning.  The  translator’s  task is to  produce  a
rendering  of  a  Norwegian  statute  in  English  that  tries  to  mirror  the
Norwegian text as closely as the syntax of English allows. In other words
the  only  valid translation  is  a  word  for  word  translation  as  far  as  the
syntax of English will permit within the bounds of common sense.”

Lakitekstin  kääntämisen on  tapahduttava  kommentin  mukaan  ehdotto
masti lähdetekstin ehdoilla, ja kohdeteksti saa kuulostaa vieraalta. Kään
täjän täytyy kääntää niin tarkasti kuin mahdollista se, mitä lähdetekstissä
on.    Kohdetekstistä ei  saa  jättää  mitään  merkitystä  kantavaa  elementtiä
pois.  Kohdetekstiin ei  myöskään saa lisätä  mitään  merkitystä  kantavaa
elementtiä. Ainoa hyväksyttävä kääntämisen tapa on kommentin perus
teella  lähdetekstin  rakennetta  jäljittelevä  sanasanainen  kääntäminen,  ja
ainoat  kohdekieliset  ehdot  asettaa  tekstin  pysyminen  mielekkäänä  koh
dekielen  syntaksin asettamissa  rajoissa.  Kommentti  tuo  esiin  varsin  sel
västi, millaisia normeja  kyseinen kääntäjä  lakitekstien  kääntämiseen  liit
tää. Yleensäkin kääntämisen normit koskevat käännösten oikeellisuutta ja
hyväksyttävyyttä  sekä  oikeaa  kääntämisen  tapaa  –  sitä,  mitä  jossakin
yhteisössä pidetään oikeana, mitä vääränä.11

Edellä kuvattua sanasanaista kääntämistä pidetään ihanteena ja mer
kityksen  välittymisen  takeena,  vaikka  toisaalta  esimerkiksi  oikeusalan
tekstien  kääntämistä  opettavat  Alcaraz  ja  Hughes  (2002,  179)  toteavat,
että  jokainen,  joka  on  vähänkään  kääntänyt,  tietää,  että  yleensä  ajatus
lähde  ja  kohdetekstin  identtisyydestä  on  mahdoton.  Kirjoittajien  (mts.
180)  mukaan  sananmukainen  kääntäminen  ei  ole  tavoiteltavaa.  Heidän
ihannenorminsa  mukainen  kääntäjä  pyrkii  dynaamiseen  ekvivalenssiin
eli  vaikuttamaan  kohdetekstin  lukijaan  vastaavalla  tavalla  kuin  lähde

11  Normin käsitettä  ei  ole  määritetty  yksiselitteisesti käännöstieteessä.  Normien  vaikutusta
kääntämiseen  ovat  pohtineet  esimerkiksi  Toury  (1980,  1995)  ja  Chesterman  (1995,  2000).
Chestermanin (2000, 78) mukaan normeille on yleensä ominaista, että ne rajoittavat kääntäjän
vapauksia.  Schäffnerin  (1997,  7)  mukaan  kääntämisen  normien  tutkimuksen  yhteydessä  on
noussut  esiin  runsaasti  kysymyksiä,  kuten:  miten  normit  syntyvät?  miten  normien  vaikutus
todennetaan  käännöksistä?  tiedostetaanko  normien  vaikutus?  noudatetaanko  normeja?  miten
niitä pidetään yllä? millä tavalla normien rikkomisesta rangaistaan? onko normeja mahdollista
muuttaa?  Näitä  normipohdintoja  olisi  kiinnostava  täydentää  vertaamalla  oikeustieteen  ja
käännöstieteen  normikäsityksiä  ja  normitutkimuksia  toisiinsa.  Selvittämisen  arvoinen  olisi
esimerkiksi  suhde  ideaalisten  ja  reaalisten  normien  välillä,  mihin  liittyvää  keskustelua  oikeus
tieteessä on käyty pitkään.
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tekstin kirjoittaja alkuperäisiin lukijoihinsa – ja päinvastoin kuin edellä –
käyttämällä kohdekielelle luontaista ilmaisutapaa (mts. 180–181).

Bertelootin (1999, 55–56) mukaan käännöksen vastaanottajalle  ja  laki
tekstien  viestinnälliselle  merkitykselle  ei  ole  paljon  annettu  painoarvoa
merkityksen  välittämiseen  keskittyvässä  tutkimuksessa.  Bertelootin  mu
kaan  kääntämisen  kehittymisen  esteenä  on  nimenomaan  ollut  mainittu
tarkkuusvaatimus.  Tarkkuudesta  ei ole  saanut  tinkiä  tyylillisten  seikko
jen  kustannuksella.  Tätä  on  pidetty  erityisen  tärkeänä  silloin,  kun  teks
teillä  on  oikeusvaikutuksia,  esimerkiksi  käännettäessä  tuomioita,  jotka
pannaan  toisessa  maassa  täytäntöön.  (Mts.  111.)  Kun  ajatellaan  määrät
tyyn  muotoon  sidottujen  lakitekstien  kääntämistä,  on  syytäkin  kysyä,
miten  pitkälle  kääntäjä  voi  kulloinkin  huomioida  viestintään  liittyvät
pragmaattiset kysymykset.

Uskollisuutta  on pidetty  yhtenä  yleisenä  kääntäjän  eettisenä  velvoit
teena. Siitä on sallittu eri syiden perusteella eriasteisia poikkeamia. Kään
tämisen  tutkimuksessa  uskollisuus  on  välillä  tulkittu  uskollisuudeksi
lähdetekstin  laatijalle  ja  hänen  luomalleen  lähdetekstille,  välillä  uskolli
suudeksi  lukijalle. Lojaalisuusvelvoitteen mukaan  kääntäjä ei voi  toimia
lähdetekstin  laatijan  tavoitteiden  vastaisesti  (Nord  1991).  Tämä  ei  kui
tenkaan  ole  ensisijaisesti  uskollisuutta  lähdetekstille  vaan  lojaalisuutta
lähdetekstin  kirjoittajan  tarkoitusperille  ja  kohdekielisten  lukijoiden
odotuksille  (mts.  32).  Lojaalisuuden  lisäksi  nyttemmin  puhutaan  myös
yhä useammin luottamuksesta (Chesterman 1995, 153), sillä myös lojaali
suus  ilmentää  käsitteenä  kääntäjän  eriarvoista  asemaa  viestijänä  suh
teessa lähdetekstin kirjoittajaan tai kohdetekstin lukijaan. Luottamus sen
sijaan korostaa viestintään osallistuvien osapuolten keskinäistä asennetta
toisiinsa  nähden,  jolloin  luottamuksen  vallitessa  viestinnän  onnistumi
sella on paremmat edellytykset (mts. 153).

Uskollisuuden suunnan määrittämisestä on virinnyt käännösstrategi
oihin  liittyvä  kahtiajakoisuus.  Normit  ohjaavat  strategiavalintaa
(Chesterman 1997b, 172). Millaisia  strategisia periaatteita noudattamalla
lakitekstien kääntämiseen  liittyvät viestintätavoitteet saavutetaan? Onko
ehdottomasti noudatettava lähdetekstin lähellä pysyttelevää ”tarkkaa” ja
”uskollista” strategiaa  vai olisiko myös  jossakin määrin mahdollista  toi
mia kohdekulttuurin lukijan ehdoilla? Millaista lojaaliutta kohdekulttuu
rin  lukija  lakitekstin  kääntäjältä  odottaa?  Minkälaisella  viestinnällä  osa
puolten keskinäinen luottamus saavutetaan?

Käännöstieteessä strategian käsitettä ei ole määritelty yksiselitteisesti,
ja kovin tiukkaa määrittelyä ei myöskään ole välttämättä nähty tarpeelli
seksi  (ks.  Jääskeläinen 1993; Chesterman 1997b, 87; Muñoz Martín 2000,
129).  Strategiat  nähdään  usein  väljinä  periaatteina,  joiden  vaikutus  on
havaittavissa  kääntäjien  tekemissä  muutoksissa.  Strategian  käsitteellä
voidaan kuvata tehtyjen käännösratkaisujen luonnetta ja vaikutusta koh
detekstiin  suhteessa  lähdetekstiin.  (Chesterman  1997b,  89–92.)
Chesterman  (mts.  90–91)  viittaa  Jääskeläiseen  (1993,  116)  ja  Séguinotiin
(1989),  joiden  mukaan  on  syytä  erottaa  kahden  eri  tason  strategioita,
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joista  ylemmän  tason  strategiat  (global  strategies)  kuvaavat  kääntäjän
tekstin  kääntämistä  koskevia periaatteellisia  ratkaisuja.  Alemman  tason
strategiat  (local  strategies)  kuvaavat yksittäisten  käännösratkaisujen  te
kemistä. Jääskeläisen (1993, 116) määritelmän mukaan globaalit strategiat
ovat kääntämisen yleisperiaatteita ja toiminnan tapoja, lokaalit strategiat
taas toimintoja, joilla kääntäjä ratkaisee yksittäiset ongelmat.

Seuraavassa kuvataan kolme erilaista tapaa jaotella kääntämisen stra
tegioita.  Ensiksi  tarkastellaan  Peter  Newmarkin  esittämää  strategioiden
pääjakoa semanttiseen ja kommunikatiiviseen kääntämiseen. Dikotomiaa
tarkastellaan  erityisesti  siksi,  että  Newmarkin  väitteen  mukaan  infor
maatiotarkoitukseen  tehtävät  lakien  käännökset  voidaan  kääntää  eri  ta
valla  kuin  lakeina  toimivat  käännökset.  Toiseksi  tarkastellaan  kotoutta
van  ja  vieraannuttavan  strategian  etuja  käännöksen  tulkinnan  kannalta.
Kolmanneksi tarkastellaan Christiane Nordin esittämää jakoa, jossa kään
nösstrategiat  jaetaan  dokumentoivaan  ja  instrumentaaliseen  kääntämi
seen. Jaottelun perusteita avataan erityisesti siitä syystä, että Nord katsoo
käännösstrategian  valinnan  perustuvan  tekstilajin  sijasta  käännöksen
funktioon, mitä erityisalojen tekstien kääntämisen tutkijat eivät ole täysin
hyväksyneet strategiavalinnan perusteeksi.

2.3.1. Semanttinen vs. kommunikatiivinen kääntäminen

Useita oikeusalan tekstien kääntämistä käsitteleviä tekstejä voi lukea tar
kastelemalla,  miten  niissä  nähdään  kääntäjän  tehtävä:  viestiä  kohde
kulttuurissa  tarkoituksenmukaisella  tavalla  (orientoituminen kohdeteks
tiin)  vai  välittää  lähdetekstiä  kunnioittaen  sen  alkuperäinen  merkitys
(orientoituminen  lähdetekstiin).  Tämä  kahtiajako  heijastelee  pääpiirteis
sään  kääntämisen  tutkimuksen  pitkäaikaisinta  keskustelua,  joka
Newmarkin (197712, 1988) käsittein on eri muodoissaan käsitellyt vastak
kain asettelua uskollisen ja vapaan kääntämisen välillä. Newmark (1982,
11)  väittää,  että  lakitekstien  kääntäjä  ei  voi  suunnata  käännöstä  kohde
kielisen lukijan tarpeiden mukaan.

Newmarkin  (1988)  mukaan  tekstiuskollisinta  äärilaitaa  edustaa  vaa
timus  lähdekielen  rakennetta  seuraavasta  sanasanaisesta  kääntämisestä
(wordforword  translation).  Sitä  seuraa  joitakin  myönnytyksiä  salliva
sananmukainen kääntäminen (literal translation), jossa noudatetaan koh
dekielen  rakennetta, mutta rakenteen on vastattava lähdekielisen raken
teen  merkitystä.  Nämä  ensin  mainitut  Newmark  näkee  varsinaisen
kääntämisen  esimuotoina.  Sananmukaista  kääntämistä  hivenen  verran
väljärajaisempi  kääntämisen  muoto  on  Newmarkin  mukaan  uskollinen
kääntäminen  (faithful  translation),  joka  kunnioittaa  lähdetekstin  kirjoit
tajan ratkaisuja  ja tarkoituksia. Vapaan, kohdekieltä painottavan kääntä

12  Newmark  (1977)  on  julkaistu  uudelleen  teoksessa  Chesterman  (1989).  Viittaan  jatkossa
Chestermanin teoksessa uudelleenjulkaistuun artikkeliin.
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misen muotoja ovat esitysjärjestyksessä asteittain vapautuvat idiomaatti
nen  kääntäminen  (idiomatic  translation),  vapaa  kääntäminen  (free
translation) ja mukaelma (adaptation). Idiomaattinen kääntäminen pyrkii
välittämään  lähdetekstille  tarkoitetun  viestin  ja  käyttää  tarkoitukseen
kohdekielisiä  idiomeja  ja  kollokaatioita.  Vapaa  kääntäminen  välittää
tekstin  merkityksen  vapaata  esitystapaa  noudattaen  ja  mukailevassa
kääntämisessä  teksti kirjoitetaan  eri  tarkoituksessa  kokonaan  uudelleen,
kuten teatteriteksti uudeksi sovitukseksi näyttämölle. (Mts. 45–47.) 13

Eri tutkijat ovat määritelleet näitä kääntämisen menetelmien tyyppejä
omista  lähtökohdistaan,  jolloin  uskollisuus  ja  vapaus  ovat  määrittyneet
sen perusteella, miten ahtaasti uskollisuus on kulloinkin määritelty. Toi
set tutkijat edellyttävät uskollisuudelta tiukempaa uskollisuutta kuin toi
set.  Newmarkin  omassa  luokituksessa  vaihtoehtoiset  käännösstrategiat
ovat semanttinen  ja kommunikatiivinen  kääntäminen,  jotka  hänen  oman
näkemyksensä  mukaan  asettuvat  jatkumolle  uskollisen  ja  idiomaattisen
kääntämisen  väliin  eli  kaikkien  menetelmien  keskivaiheille.  (Newmark
(1989,  117–118;  1988,  45).  Semanttisessa  kääntämisessä  painotetaan  läh
detekstin  mahdollisimman  merkitysuskollista  kääntämistä,  kun  taas
kommunikatiivisesti  suuntautuneessa  kääntämisessä  kääntäjä  suuntaa
tekstinsä  tietynlaiselle  vastaanottajakunnalle.  Jaossa  asettuvat  siis  vas
takkain  lähdetekstin  merkitys  ja  lähdetekstin  viestinnällinen  tarkoitus,
joista jälkimmäisen toteuttamisen vuoksi ensimmäistä strategiaa ei voida
aina noudattaa.

Strategiat ovat tämän perusteella melko lähellä toisiaan, ja niiden nou
dattajalla on suhteellisen vähän liikkumavaraa jatkumolla, jossa liikutaan
joko  säilyttävään  tai  sallivaan suuntaan. Semanttinen  kääntäminen erot
tuu  uskollisesta  kääntämisestä  olemalla  ratkaisuiltaan  lukijan  suuntaan
joustavampi  ja kieliasultaan kohdekielen mukainen; kommunikatiivinen
taas  erottuu  idiomaattisesta  kääntämisestä  olemalla  tarkempi  merkityk
sen välittämisen suhteen (Newmark 1988, 46). Kommunikatiivisen kään
tämisen  tarkoitus  on  toimia  kohdekielen ehdoilla  ja  siten,  että  teksti  on
uuden lukijan kannalta välittömästi ymmärrettävä (mts. 47). Semanttinen
käännös toimii sen sijaan lähdekielisen viestijän ja lähdekielisen konteks
tin  ehdoilla,  kommunikatiivinen  taas  kohdekielisen  viestijän  ja  tämän
tulkintakontekstin ehdoilla (mts. 49). Newmarkin  (mts. 46) mukaan  kai
ken  kääntämisen  tavoitteena  pitäisi  olla  tarkkuus  ja  taloudellisuus  (siis
niukkasanainen  ilmaisu),  ja  verrattuna  aikaisemmin  lueteltuihin  muihin
kääntämisen menetelmiin, ainoastaan kommunikatiivisen ja semanttisen

13 Kääntämisen keinovalikoimia  ja  käännösten  tyyppejä on pyritty  luonnehtimaan monissa
erityisesti  1970luvun  kirjoituksissa,  jolloin  tavallinen  näkökulma  kääntämiseen  oli  sanojen  ja
lausekkeiden  korvaaminen  toisilla  vastaavilla  yksiköillä.  Ks.  esim.  Wilss  (1977,  101–133)  ja
Catford  (1965).  Wills  (1977,  103–104)  kiinnittää  huomiota  siihen,  miten  horjuvaa
käännösmenetelmien  määrittäminen  on:  esimerkiksi  termejä  wordforword  translation
(sanasanainen  kääntäminen)  ja  literal  translation  (sananmukainen  tai  kirjaimellinen
kääntäminen) käytetään usein synonyymisti.



55

kääntämisen periaatteet täyttävät nämä vaatimukset. Kommunikatiivisen
kääntämisen  yhtenä  suurimmista  ongelmista  Newmark  (1981,  63)  pitää
sitä, että sen onnistumista voidaan mitata ainoastaan tutkimalla vastaan
ottajien reaktioita.

Jako  vaikuttaa  lakitekstien  kääntämisen  kannalta  lupaavalta,  koska
kummatkin  menetelmät  perustuvat  tavoitteeseen  välittää  lähdetekstin
merkitys tarkasti ja tilaa säästävästi, mutta toinen niistä vaikuttaa tarjoa
van enemmän vapauksia kuin toinen. On syytä painottaa, että Newmark
korostaa  ajattelussaan yleensä sananmukaisen  ja  tekstin  rakennetta  seu
raavan – siis lähdetekstiuskollisen – kääntämisen ensisijaisuutta kaikissa
tilanteissa,  joissa  tekstien  välinen  ekvivalenssi  voidaan  tällä  tavalla par
haiten  taata  (Newmark  1989,  117).  Tämän  perusteella  Newmarkin  ajat
telu on lähellä normia, joka liitetään lakitekstien kääntämiseen.

Informaatiotarkoitukseen käännettävät  lait olisi Newmarkin (1989, 128)
väitteen  mukaan  käännettävä  semanttisesti, lain  statuksen  saavat  kään
nökset  sen  sijaan  kommunikatiivisesti.  Tämä  luo  mielenkiintoisen  ase
telman  lakitekstien  käännösten  tulkintaa  ajatellen,  sillä  myös  informaa
tiotarkoitukseen  tehtyjä  käännöksiä  olisi  periaatteessa  pystyttävä  tulkit
semaan samansuuntaisesti kuin lähteenä olevaa lakia. Tämä koskee aina
kin  oikeudellisessa  ratkaisutilanteessa  tulkittavia  käännöksiä.  Ilmeisesti
samankaltaisen  vaikutuksen  ja  lukijan  intentioiden  toteuttamisen  on
tässä nähty tarkoittavan esimerkiksi sitä, että kommunikatiivisesti kään
netyn  lain  lukija  suhtautuu  siihen  kuin  hänelle  tarkoitettuun  normiin,
kun  taas  semanttisesti  käännetyn  lain  lukija  suhtautuu  siihen  kuin  tie
donantoon  vieraasta  oikeudesta.  Yleisesti  lakitekstit  kuuluvat
Newmarkin  (1988,  39;  47)  luokitteluissa  ryhmään  ”auktoritatiiviset  lau
sumat”, jotka olisi käännettävä semanttista strategiaa noudattaen.

Newmark  (1989)  huomauttaa,  että  kyseiset  tekstit  vaativat  erityis
kohtelua  ja  sitovat  kääntäjien  käsiä  kaikkein  eniten.  Lakiteksti  voidaan
karkeasti  ottaen  kääntää  kahteen  eri  tarkoitukseen.  Laki  voi  ensinnäkin
olla  monikielinen,  jolloin  kaikilla  eri  kieliversioilla  on  voimassa  olevan
lain status,  tai  sitten se voi olla käännetty  informaatiotarkoitukseen, ku
ten  vieraan  valtion  lait.  Käännettäessä  vieraan  valtion  lakeja  informaa
tiotarkoitukseen,  kääntäjän  on  turvauduttava  semanttiseen  strategiaan.
Toiminnallisen  statuksen  saavat  lain  käännökset  on  käännettävä  kom
munikatiivista strategiaa noudattaen. Kommunikatiivisesti käännettäessä
otetaan  huomioon  tietty  nimenomainen  vastaanottajakunta  ja  pyritään
välittämään  tälle  lähdetekstin  kirjoittajan  tarkoittama  viesti,  jolloin  kir
joittajan  intention  huomioon  ottaminen  käännöksessä  luo  tekstille  vies
tinnällistä  voimaa.  Semanttisen  käännöksen  viestinnällisyys  sen  sijaan
kärsii,  koska  vastaanottajaksi  voidaan  ajatella  kenet  tahansa,  jolla  on
kiinnostusta  tekstin  lukemiseen,  jolloin  se  osoitetaan  jo  alun  perin  uni
versaalille lukijakunnalle. (Mts. 122–129.)

Ilmausten  merkitysskaalan  välittämistä  ajatellen  semanttista  kääntä
mistä  luonnehtii  merkityksen  ”ylikääntäminen”,  pyrkimys  ilmausten
kaikkien vivahteiden välittymiseen niitä kuitenkin selittämättä. Kommu
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nikatiivista  kääntämistä  taas  luonnehtii  merkityksen  ”alikääntäminen”,
jolloin  kääntäjä voi  esimerkiksi  käyttää  kohdekielisiä  yläkäsitteitä vasti
neina  tarkemmille  lähdekielisille  alakäsitteille  ja  keskittyy  lähdetekstiin
sisältyvän  viestin  ilmaisemiseen eikä  niinkään  kiinnitä  huomiota siihen,
miten viesti lähdetekstissä on ilmaistu. (Newmark 1988, 47–48.)

Kommunikatiivista  käännöstä  suhteessa  semanttiseen  luonnehtivat
seuraavat  ilmaukset: sujuvampi, yksinkertaisempi,  selkeämpi,  suorempi,  kon
ventionaalisempi,  mukautuvampi ja  yleisempi.  Semanttinen  käännös  on
puolestaan  kommunikatiiviseen  verrattuna kankeampi,  monimutkaisempi,
yksityiskohtaisempi ja  tiiviimpi.    Semanttisessa  kääntämisessä  kääntäjän ei
pidä  syrjäyttää  lähdetekstin  viestinnällisiä  tavoitteita,  vaikka  pyrkiikin
kääntämään  lähdetekstin  niin  tarkasti  kuin  kohdekielen  rakenteet  anta
vat  myöden.  Kommunikatiivisen  kääntämisen  tavoite  on  samanlaisen
viestinnällisen vaikutuksen aikaansaamisen kuin lähdetekstin tavoitteena
katsotaan olevan. Kahden strategian pääero näkyy siinä, että kommuni
katiivista  strategiaa  noudattava  kääntäjä  ratkaisee  ongelmatilanteet  sen
perusteella,  mitä  tekstillä  viestinnällisesti  tavoitellaan,  eikä  sen  perus
teella,  mikä  tekstin  ”sisältö”  on.  Semanttinen  käännös  pyrkii pysymään
lähdekulttuurin muodostamassa kontekstissa,  jolloin käännös pyrkii  vä
littämään  ne  merkitykset,  jotka  tekstillä  on  lähdekielisessä  kulttuurissa.
(Newmark 1989, 118.)

Semanttista  tai  kommunikatiivista  strategiaa  ei  ole  välttämättä  mah
dollista  noudattaa  sellaisenaan.  Semanttista  ja  kommunikatiivista  kään
tämistä ei voida täysin erottaa toisistaan ja että saman käännöksen sisällä
voidaan tehdä sekä semanttisia että kommunikatiivisia  ratkaisuja. Myös
sama ratkaisu  voi olla yhtäaikaisesti  sekä semanttinen että kommunika
tiivinen.  Kyse  on  painotusten  eroista.  Kumpikin  strategioista  perustuu
huolelliseen  lähdetekstin  analyysiin,  tekstin  ajatussisällön  huolelliseen
reproduktioon  ja  kohdekielen  konventioita  kunnioittavaan  ilmaisemi
seen, mikäli huolellinen reproduktio sen sallii. Semanttinen kääntäminen
säilyttää  tekstin  lauserakenteet  eikä  idiomaattisuuteen  pyrkiminen  ole
sen  ensisijainen  tavoite.  Kommunikatiivisessa  kääntämisessä  lausera
kenteita  ja  ilmauksia voidaan muuttaa kohdekielisemmiksi. Newmarkin
varovaisuus  tekstin  rakenteeseen  liittyvien  muutosten  osalta  selittynee
ajankohdalla  ja  pyrkimyksellä  lähdetekstiuskollisuuteen.  1970luvulla
oltiin  vasta  siirtymässä ajattelutapaan,  jonka  mukaan  kääntämistä  ohjaa
enenevässä määrin uusi viestintätilanne  uusine lukijoineen  ja  siihen liit
tyvä käännöksen viestintätarkoitus; tähän viittaa toteamus ”The apparent
triumpf of the ’consumer’ is, I think, illusory” (mts. 117). (Mts. 117–124.)

Ongelma  lakitekstien  kääntämisen  strategiavalinnan  kannalta  on
siinä,  että  jos  kääntäjä  haluaa  kääntää  kommunikatiivisesti  eli  tietyn
viestin  välittymistä  tietylle  vastaanottajalle  edistäen,  hän  Newmarkin
(mts. 134) mukaan kohdistaa lukijaan juuri tietyn viestin, joka pitäisi tul
kita sillä tavalla kuin lähdetekstin kirjoittaja on halunnut omaa tekstiään
tulkittavan. Tästä  tulkinnan  toteutumiseen  kohdistuvasta vaatimuksesta
kääntäjä  ei  kuitenkaan  voi  olla  vastuussa.  Ongelma  muodostuu  myös
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siitä, että lähdetekstin kirjoittajan intentio on usein vaikea määrittää. Tätä
Newmark ei kuitenkaan problematisoi.

Tätä  ei  myöskään  problematisoi  Nord  (1989)  korostaessaan  lojaali
suutta lähdetekstin laatijan intentiolle. Toisaalta lienee myös niin, että jos
viestinnän  intentio  olisi  yleensä  vaikeata  määrittää,  viestintä  koettaisiin
yleisesti  erittäin  hankalaksi  –  ellei  lähestulkoon  mahdottomaksi.
Newmark  ottaa  omalla  tavallaan  huomioon  sen,  että  kääntämisessä  ko
rostuu  kysymys  vastuun  jakautumisesta  tekstin kirjoittajan, kääntäjän  ja
vastaanottajan  välille,  vaikkakaan  hän  ei  varsinaisesti  tunnu  pitävän
kääntäjää  viestin  lähettäjänä.  Newmarkin  (mts.  133)  näkemyksen  mu
kaan  lukijalta  on  pystyttävä  odottamaan  käännöksen  ymmärtämiseen
liittyviä ponnisteluita,  eikä kääntäjän  tarvitse  tehdä  kaikkea  hänen puo
lestaan  (mts. 134): ”I am writing against  the  increasing assumption  that
all  translating  is  (nothing  but)  communicating,  where  the  less  effort
expected of the reader, the better”. (Ks. myös Newmark 1981, 68.) Lienee
oikeutettua ajatella, että käännösviestintä ei voi tarkoittaa pelkästään sitä,
että toisen viestinnän osapuolen ymmärtämisen taakkaa ensisijaisesti ke
vennetään,  vaikka  kääntämisessä  tämä  helposti korostuu  viestinnän on
nistumista  pohdittaessa  ja  analysoitaessa  tekstin  uutta  vastaanottajaa  ja
hänen valmiuttaan ottaa lähetettävä viesti vastaan.

Jaottelun  kriteereiden  perusteella  on  lopulta  vaikeata  valita,  kumpi
hänen esittelemistään strategioista paremmin palvelee lakitekstien kään
tämistä informaatiotarkoitukseen. Lopputulos lienee normaalisti sekoitus
kumpaakin.  Jakoon  perustuva  ajattelu  on  jossakin  määrin  ristiriitaista,
koska  yhtäältä  Newmark  (1989,  135)  vaatii,  että  ollakseen  semanttinen,
käännöksen  olisi  välitettävä  lähdetekstin  täysi  merkitys  eikä  palveltava
vain  yhtä  sen  funktioista.  Toisaalta  kuitenkin  todetaan,  että  jokainen
käännetty  sana  merkitsee  samalla  myös  lähdetekstiin  sisältyvän  merki
tyksen osittaista katoa (mts. 122).

Tarkkuusajatteluun sisältyvä ongelma nähtävästi perustuu siihen nä
kemykseen,  että  merkitys  välittyy  tarkasti  sanasanaisen  kääntämisen
avulla. Näin ajateltaessa luottamus perustuu siihen, että vastineiksi vali
tut sanat ovat merkityksensä puolesta niin ekvivalentteja, että ne voidaan
tulkita  lähestulkoon  samalla  tavalla  kuin  lähdekieliset  ilmaukset.  Vaati
mus täyden merkityksen välittämisestä on lakitekstien kääntämisen kan
nalta ymmärrettävä toivomus, mutta jos kääntäjä oikeasti yrittäisi toimia
näin, teksti olisi esimerkiksi oikeuskäsitteiden osalta loputonta eksplikaa
tiota. Tekstin norminomaisuus hajoaisi ilmaisun rakenteiden muuttuessa,
jolloin  myös sen viestinnällisyys  kärsisi. Tavoitetta rajoittaa myös se to
siseikka, että teksti saa lopullisen merkityksensä vasta tulkintatilanteessa.
Silloin ei voida  vaatia,  että käännöksen on välitettävä lähdetekstin täysi
merkitys,  koska tekstin merkitys on viime kädessä  tulkitsijasidonnainen
käsite.

Merkityksen  välittämistavoite  pitää  kuitenkin  sisällään  ajatuksen
merkityksen jonkinasteisesta eksplikoinnista tekstissä, mikäli kohdekieli
set ilmaukset eivät muutoin pysty välittämään lähdekielisiä merkityksiä.



58

Tarkalla  kääntämisellä  ymmärretään  kuitenkin  juuri  tavallisimmin  sen
tyyppistä  tapaa  kääntää,  jossa  lähtökohtana  on,  että  lähdetekstin  termiä
vastaa  kohdetekstissä  termi  (ks.  esim.  Mattila  2002,  517).  Aina  tämä  ei
kuitenkaan  ole  mahdollista,  ja  Mattila  (mts.  517)  sanookin,  että  tekstin
käsitteet  ”siirretään  toiselle  kielelle  mahdollisimman  vähän  muuntu
neena” ja lauserakenteen osalta kiinnitetään huomiota siihen, ettei siihen
mahdollisesti sisältyvä monitulkintaisuus katoa käännettäessä.

Käsitteiden  eksplikointitarve  olisi  oikeusalan  tekstejä  käännettäessä
usein  ilmeinen,  sillä  kahden  oikeusjärjestyksen  käsitteet  vastaavat  har
voin  toisiaan. Tähän esimerkiksi Mattila  (mts. 52) viittaa epäsuorasti  to
detessaan,  että  juridisessa  kääntämisessä  käytännössä  aina  joudutaan
turvautumaan  lähivastineisiin,  sillä  eri  järjestelmien  käyttämät  termit
poikkeavat aina joiltakin osin toistensa merkityksistä, vaikka niiden kes
keinen sisältö olisikin sama. Käsitteiden eksplikoinnin voi toteuttaa aina
kin  osittain  käyttämällä  mahdollisuuksien  mukaan  terminomaista  seli
tettä,  jonka  Mattila  (mts.  523)  tarjoaa  yhtenä  käännöskeinona.  Muunlai
sen eksplikoinnin toteuttaminen käännöstekstissä muuttaa ilmeisesti sen
verran  merkittävästi  lakitekstin  lauserakenteita  ja  ilmausten  normatiivi
suutta, että siihen ei erityisesti kehoteta muuten kuin alaviitteitä käyttä
mällä.  Selvennyksissä  voi  tuoda  ilmi  käsitteiden  vastaavuuteen  liittyviä
epävarmuustekijöitä  (mts.  517). Lähdetekstin  rakennetta  seuraava  kään
täminen voi olla lähdetekstin rakenteeseen ja sanojen määrään verrattuna
tarkkaa, mutta ei välttämättä lähdetekstin käsitteiden merkityksen välit
tämisen ja kohdekielisen tulkinnan kannalta tarkkaa.

Kääntämistä  olisikin  ehkä  syytä  lähestyä  siltä  kannalta,  että  lähde
tekstin  mahdollisten  merkitysten  sijasta  tarkasteltaisiin  painokkaammin
kohdetekstin  mahdollisia  merkityksiä  eli  niitä  merkityksiä,  jotka  kään
nöksen  lukija  todennäköisimmin  liittää  käännöksessä  käytettyihin  ilma
uksiin.  Tällöin  kääntämisessä  keskityttäisiin  käännöksen  tulevaan  tul
kintaan  ja  käännösratkaisuihin  liittyviin  kohdekielisiin  merkityksiin.
Käännösratkaisujen  merkitys  on  huomattavasti  tärkeämpi  käännöksen
tulkinnan  kannalta kuin  niiden  merkitysten,  jotka  liittyvät  lähdetekstiin
ja  joihin käännöksen lukija ei edes pääse käsiksi.  Jos lukija pystyy  liittä
mään  käännöksen  ilmauksiin  lähdetekstin  tulkinnan  kannalta  ”oikeita”
merkityksiä, niin silloin merkitys ”välittyy” eli teksti toimii lähdetekstiin
nähden  sekä  semanttisesti  että  kommunikatiivisesti  halutulla  tavalla.
Tämä  ei  tarkoita  sitä,  että  lähde  ja  kohdetekstit  olisivat  rakenteiltaan
toistensa  kaltaiset,  koska  samanlaisuus  rakenteen  osalta  ei  takaa  yhtä
läistä  merkityksen  tulkintaa.  Lähtökohdan  ongelma  olisi  lukijan  merki
tysten ennakointi, mikä on yhtä spekulatiivista toimintaa kuin kirjoittajan
intention analyysi.

Minkäänlaista  tekstien  välistä  välittymistä  kääntämisessä  ei  kuiten
kaan konkreettisesti tapahdu, sillä kääntämisessä syntyy uusi teksti, joka
perustuu sille, miten kääntäjä ilmaisee lähdetekstin tulkintaansa ja miten
ottaa  huomioon  muita  käännöstilanteessa  syntyneitä  vaikuttimia,  kuten
tarvetta  muokata  tekstiä  lukijaystävällisempään  suuntaan.  Lähdeteksti
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pysyy  lähdetekstinä  ja  kohdeteksti  syntyy  siitä  erillisenä,  vaikka  niiden
välillä  voidaankin  jälkikäteen  tarkasteltuna  nähdä  ekvivalenssisuhde.
Ainoastaan  tekstin  kääntäjä  voi  arvioida  merkityksen  välittämisen  kei
noja  ja  välittymisen  toteutumista,  sillä  hän  päättää,  mitkä  merkitykset
välitetään,  ja  tuntee  kummatkin  tekstit  ja  niihin  kahdessa  eri  kielessä
liittyvät mahdolliset merkitykset.

Newmark (1981, 68) näkee oman jakonsa taustalla keskustelun kielen
yleisestä luonteesta. Toisille merkitys on universaali, jolloin kielestä riip
pumattomat merkitykset on mahdollista jakaa erikielisten kanssa. Toisten
merkityskäsitys taas on relativistinen,  jolloin katsotaan, että merkitys on
niin sidoksissa muotoon, siis  tiettyyn  kieleen, ettei kääntäminen ole sen
perusteella  mahdollista.  Kommunikatiivinen  kääntäminen  on  perusteil
taan  universalistinen,  ja  sen  voidaan  ajatella  onnistuvan  lähdetekstiin
sisältyvän viestin välittämisessä hyvinkin täydellisesti, koska riippumatta
ihmisten  käyttämistä  kielistä  he  voivat  yhteisten  merkitysrakenteiden
vuoksi  ymmärtää  toisiaan.    Sen  sijaan  semanttinen  kääntäminen  on  si
dottu  siihen,  että  merkityksen  täydellinen  välittäminen  ei  ole  koskaan
mahdollista,  jolloin  strategia  liittyy  relativistiseen  merkitysajatteluun.
Merkitys  on  kielisidonnaista,  ja  Newmark  huomauttaa,  että  joidenkin
mukaan  kääntämisestä  tulee  mahdotonta,  kun  muoto  ja  merkitys  ovat
yhtä.  (Mts.  68.)  Miten  hyvä  lähtökohta  lakitekstien  kääntämiselle,  jossa
juuri muodon ja merkityksen katsotaan usein olevan yhtä!

Myös Chesterman ja Arrojo (2000, 151) väittävät, että käännöstiedettä
on jakanut teoreettinen kuilu, joka on syntynyt juuri siksi, että merkityk
sen  välittämisen  mahdollisuuksiin  on  suhtauduttu  kaksijakoisesti14.
Chesterman  ja  Arrojo  (mt.)  kuvaavat  niin  kutsutussa  Shared  Ground
keskustelussa  lähestymistapoja essentialistisiksi  ja  nonessentialistisiksi.
Karkeasti tyypitellen essentialismi (universalistit) tarkastelee merkityksiä
objektiivisina ja vakaina, jolloin kääntäjän tehtävänä on ymmärtää tekstin
lähdekieliset merkitykset ja välittää ne toisella kielellä kohdekieliselle lu
kijalle.  Kääntäjä  voi  pysytellä  käännöksessä  näkymättömissä,  koska  hä
nen  ratkaisunsa  ja  näkökulmansa  eivät  heijastu  käännökseen.  Nones
sentialismissa  merkitykset  (relativistit)  ovat  perusluonteeltaan  epäva
kaita,  ja  niiden  jokainen  tulkintakerta  on  ainutlaatuinen.  Siksi  myös
kääntäjän  tulkinnan  osuus  on  vääjäämättä  tekstissä  näkyvä.  (Mts.  151.)
Essentialismin  pohjalta  lähdetekstin  merkitysten  välittäminen  (jotakin
yhtäällä  havaittavissa  olevaa  siirretään  jonnekin  toisaalle)  on  mahdol
lista, kun taas nonessentialismissa lähdetekstin merkitysten välittäminen
ei ole edes periaatteessa mahdollista, koska tulkitsijan ja hänen taustansa
vaikutus merkkien tulkintaan on erittäin suuri  ja kääntäminen vain yksi
tulkinnan  muoto.  Arrojo  korostaa  merkitysten  kontekstisidonnaisuutta
todetessaan, että uskollinen kääntäminen ei voi olla mahdollista,  jos py

14  Kuilun todellista olemassaoloa on kritiikissä  epäilty.  Kuitenkin Newmarkin  lisäksi myös
Wilss  (1977,  61)  teki  selkeän  eron  ”universalistien”  ja  ”relativistien”  välille  ja  perusti  oman
näkemyksensä universalistiseen interlinguaalisuutta korostavaan ajatteluun.
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syvää  objektiivista  merkitystä  ei  voida  löytää  (mts.  158):  ”If  original
meanings are  not ”objectively there”,  no  translation will ever be able  to
be absolutely faithfull to the socalled ”original”, even though  it may be
perceived  as  such  by  some  at  a  certain  time,  under  certain  circum
stances.”

Näkemystä  suhteellistuttaa  Arrojon  oma  lisäys  siitä,  että  joidenkin
näkökulmasta  uskollisuus  lähdetekstille  voi  hetkellisesti  toteutua, mutta
tämä  edellyttää  tiettyjä  olosuhteita,  joilla  Arrojo  ilmeisesti  tarkoittaa  ja
ettuja merkityksiä lähde ja kohdetekstin lukijoiden välillä. Missä määrin
merkitykset  ovat  eri  kieliä  puhuvien  ihmisten  kesken  jaettuja  ja  missä
määrin  eivät,  on  kääntämisen  ja  käännösten  tulkinnan  kannalta  olen
naista.  Kulttuurien  ja  niiden  välillä  tapahtuneen  kääntämisen  ja  kään
nösten  tarkastelu  on  vaikuttanut  siihen,  että  tiukasti  rajattujen  kulttuu
rien ”välitiloissa” on ryhdytty havaitsemaan alueita, joilla merkityksiä on
jaettu ja uudelleen neuvoteltu – näin voidaan ajatella tapahtuneen myös
oikeudellisen ajattelun levittäytyessä maasta toiseen, esimerkiksi rooma
laisen  oikeuden  vaikutuspiirin  vähitellen  kasvaessa  tai  saksalaisen  oi
keuden aikoinaan vaikuttaessa Ruotsi–Suomen oikeusjärjestyksen kehit
tymiseen.  Kulttuurit  eivät  ole  puhtaita,  toisistaan  erillisiä  yksiköitä,  jol
loin  merkitysten  välittämiseen  ei  ole  syytä  suhtautua  täysin  kaksijakoi
sesti, sillä totuus löytyy ilmeisesti pikemminkin ”siltä väliltä”.

2.3.2. Vieraannuttava vs. kotouttava kääntäminen

Käännösten lukijoilta puuttuu usein toisen oikeusjärjestyksen tuntemuk
seen  pohjautuva  esiymmärrys.  Vlachopoulos  (1999,  145)  edellyttää,  että
virallisia asiakirjoja viranomaisten käyttöön käännettäessä kääntäjän olisi
pyrittävä  tuomaan  lähdeteksti  mahdollisimman  lähelle  kohdekulttuu
rista  lukijaa,  jotta  tämä  voisi  vajavaisista  lähdekulttuurisista  tiedoistaan
huolimatta  tulkita  tekstiä  ongelmitta.  Vlachopoulos  asettaa  kääntäjälle
näin ollen velvoitteen palvella lukijaa eli tulla tätä vastaan vieraan tekstin
tulkinnassa. Käännöksen viestintätavoitteen ja lukijan huomioon ottami
sen kanssa asettuu osittain ristiriitaan, että lakitekstien kääntäjiltä vaadi
taan  pääsääntöisesti  vieraannuttavaa  työskentelyotetta  (Stolze  1992a+b;
1999, Madsen 1997, Kjær 1999, Wiesmann 1999), jos käännöstä on tulkit
tava taustalla olevan oikeusjärjestysten kontekstissa. Tällöin niitä ei pidä
kotouttaa  osaksi  toista  kulttuuria  käyttämällä  esimerkiksi  helpommin
tulkittavia  kohdekulttuurisia  käsitteitä.  Wiesmann  (1999,  155–156)  tosin
ilmoittaa, että strategia ei voi olla jyrkästi jompikumpi vaan on käännös
tilanteesta  riippuen  paikoitellen  vieraannuttava  ja  paikoitellen  kotout
tava. Esimerkiksi tuomioita käännettäessä tekstin makrorakennetta ei voi
muuttaa  toisessa  oikeusjärjestyksessä  vallitsevan  mallin  mukaiseksi,
mutta sen sijaan tekstin mikrorakenteeseen liittyviä yksittäisiä ilmauksia
ja  fraaseja  voi  kotouttaa,  jos  valittujen  vastineiden  funktio  on  kohdeoi
keusjärjestyksessä sama (mts. 175).
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Venutin  (1995)  elvyttämän  vieraannuttamis–kotouttamiskeskustelun
taustalla  ovat  Schleiermacherin  vuonna  1813  käyttämät  metodiset  käsit
teet verfremdend  ja einbürgernd15,  joita  Venuti  ryhtyi  tarkastelemaan  uu
desta  näkökulmasta  yhdysvaltalaisessa  kaunokirjallisen  kääntämisen
kontekstissa,  jossa Venutin mukaan suositaan ennen muuta kotouttavaa
kääntämistä.  Schleiermacherin  ([1813]  1838,  214)  mukaan  ”varsinaisessa
kääntämisessä” oli tärkeätä säilyttää lähdetekstin ”Geist”, sen alkuperäi
sen kirjoittajan henkevyys ja ominainen tapa käyttää kieltä. Kääntämisen
tarkoitus  oli  rikastuttaa  uuden  lukijakunnan  kieltä  (mts.  245).
Schleiermacherin  mukaan  lukijan  piti  pystyä  käännöksen  perusteella
tunnistamaan  tietylle  kansalle  ja  tietyn  kielen  puhujille  ominainen  tapa
ajatella  ja käyttää kieltä, ”so konnte nur ein Hellene denken” (mts. 215).
Schleiermacher  (mts.  216)  korostaa  lukukokemuksen  tärkeyttä  ja  sitä,
miten vierauden kokemusta, ”das Gefühl des  fremden” ei saisi  lukijalta
kieltää16.

Vieraannuttamiseen  ja  kotouttamiseen  Schleiermacher  (mts.  218)  tar
joaa paljon siteeratut kääntämisen periaatteet:  joko  lukija tuodaan kirjai
lijan  luo  tai  kirjailija  tuodaan  lukijan  luo.  Lukija  autetaan  kirjailijan  luo
tarjoamalla  lukijalle  tältä  puuttuva  kieli  (mts.  219).  Jos  käännös  puhuu
lukijalle kotoista kieltä ikään kuin kirjailija itse olisi jo syntyjään puhunut
samaa kieltä, kyse on vastakkaisesta kääntämisen tavasta (mts. 219–220).
Kääntäjän  on  valittava  jompikumpi  kääntämisen  tapa,  ja  kääntämisen
keinot on valittava  tämän tavan perusteella (mts. 220–221). Sivistyneelle
lukijakunnalle  on  käännettävä  vieraannuttavasti,  sanomisen  muoto  säi
lyttäen, sillä heille on suotava vieraaseen tutustumiseen liittyvä ajattelun
nautinto:  he  ymmärtävät  oman  kulttuurinsa  tuotteet  ja  haluavat  rikas
tuttaa  omaa  ajatteluansa  ja  kulttuuriansa  vieraalla  (mts.  223–224).  Vie
raannuttavan käännöksen on pyrittävä säilyttämään lähdekieliset käsite
rakenteet sellaisena kuin ne ovat olleet, jotta lukija voi havaita, millaisten
käsitteiden  varaan  kirjoittaja  on  alun  perin  ajattelunsa  rakentanut  (mts.
240). Vierauden välittämisessä on oltava säntillinen, jotta lukijan huomio
säilyy  siinä,  että  kyse  on  toisaalla  tehdystä  tekstistä  (mts.  241).
Schleiermacher tekee kaiken kaikkiaan  lukijoiden välillä selvän eron:  lu
kija  on  joko  tavallinen  tai  sivistynyt.  Sivistyneelle  käännetään  vieraan
nuttavasti,  tavalliselle  kotouttavasti.  Tämän  perusteella  lakiteksti  olisi

15  Lähteenä  on  käytetty  teosta  ”Das  Problem  des  Übersetzens”  (Störig  1963), jossa
Schleiermacherin  vuonna  1813  ilmestynyt  kirjoitus  ”Methoden  des  Übersetzens”  on  julkaistu
uudelleen.  Sivunumerot  viittaavat  Schleiermacherin  koottujen  teosten  ”Friedrich
Schleiermacher’s sämmtliche Werke”(1838) sivuille 207–245.

16  Gadamer  (2000,  30–34)  kritisoi  Schleiermacherin  käsitystä  tekstin  tulkinnan
psykologisesta luonteesta. Hänen mukaansa ymmärtäminen ei liity ”sielujen yhteyteen” vaan on
toisen  näkökulman  ymmärtämistä  ja  osallisuutta  yhteiseen  merkitykseen.  Kehittynyt  tulkinta
edellyttää  tekstin  toiseuden  hyväksymistä  ja  kykyä  erottaa  omat  ennakkonäkemykset  tekstin
näkemyksistä.  Harjaantunut  tulkitsija  erottaa  tutun  ja  vieraan  toisistaan,  jolloin  hänen
paikkansa on tutun ja vieraan välitilassa (mts. 37).
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vastaanottajan  tietopohjaa arvioiden  käännettävä tuomarille vieraannut
tavasti ja maallikolle kotouttavasti.

Venutin (1995, 20) mukaan vieraannuttava kääntämisen strategia tar
koittaa seuraavaa:

Foreignizing  translation  signifies  the difference  of  the  foreign  text,  yet
only by disrupting the cultural codes that prevail in the target language.
In its effort to do right abroad, this translation method must do wrong at
home,  deviating  enough  from  native  norms to  stage  an  alien  reading
experience  –  choosing  to  translate  a  foreign  text  excluded  by  domestic
literary canons, for instance, or using a marginal discourse to translate it.
(Lihavointi lisätty.)

Vieraannuttava  kääntäminen  tuo  esiin  tekstin  ”toiseuden”,  sen  vierau
den,  josta  lakitekstin käännöksen tulkitsijan voidaan olettaa olevan kiin
nostunut  tilanteessa,  jossa  omaa  ja  vierasta  säännöstöä  verrataan  toi
siinsa. Vieraannuttavan kääntämisen tavoite on nimenomaan saada lukija
havaitsemaan,  että  kyse on  tekstistä,  joka on  syntynyt  toisen  kulttuurin
parissa.  Tämä  saavutetaan  käyttämällä  kohdekieltä  kohdekielisistä  nor
meista  poikkeavalla  tavalla,  jolloin  ei  vastata  lukijan  genreä  koskeviin
normatiivisiin  odotuksiin  ja  häiritään  hänen  tulkintaansa.  Kääntäjä  voi
tuoda  eron  esiin  esimerkiksi  käyttämällä  tarkoituksellisesti  kohdekielen
normien  vastaisia  ilmauksia,  lauserakenteita  tai  diskursiivisia  käytän
teitä,  jolloin  kääntäjä  tekee  tietoisen  ”intervention”  kohdekulttuuriin
(mts. 24–25).

Kotouttava  kääntämisen  strategia  taas  suosii  sujuvaa  lopputulosta
(mts. 18–21). Kotouttava kääntäminen luo illuusion transparenssista (mts.
1),  ja  lukijan näkökulmasta  luonnolliselta tuntuva käännös myös tuntuu
hyvältä  (mts.  5).  Koskisen  (2000,  52)  mukaan  Venutin  vieraannuttamis
käsitteellä  ja  Schleiermacherin  alun  perin  käyttämällä  vieraannuttamis
käsitteellä  ei ole  täyttä  yhteyttä,  sillä  Venutin  käsityksen  mukaan  kään
nöksen  vieraiden elementtien ei  välttämättä tarvitse olla peräisin  lähde
tekstin  kulttuurista  vaan  vieraannuttamisen  aikaansaamiseen  käytetään
kohdekulttuurissa  läsnä  olevia,  mutta  valtakulttuurin  kannalta  vieraita
elementtejä.  Koskisen  (2000,  52)  perusteella  Venutin  vieraannuttaminen
tarkoittaa  pääsääntöisesti  kohdekulttuurissa  vallitsevien  normien  rikko
mista.

Venuti  (1995,  17)  määrittelee  kääntämisen  prosessiksi,  jossa  kääntäjä
oman  tulkintansa  perusteella  korvaa  lähdekielisen  tekstin  merkkiketjun
kohdekielisellä  merkkiketjulla.  Venuti  ei  tässä  yhteydessä  puhu  mitään
lukijan  huomioimisesta  vaan  hänen  huomionsa  kohdistuu  lähdetekstin
merkkien  korvaamiseen  kohdekielisillä  merkeillä.  On  kuitenkin  huo
mattava,  että  Venuti  (mts.  18)  sanoutuu  irti  ekvivalenssivaatimuksista
merkityksen  tulkinnan  tulkitsija  ja  tilannesidonnaisuuden  perusteella:
merkityksen antaminen ei ole useiden epävarmuustekijöiden vuoksi sta
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biili prosessi. Venutin (mts. 18) mukaan kääntäjällä ei ole mahdollisuutta
hallita tulkintatilanteessa syntyvää tekstin merkitystä:

[A] foreign text is the site of many different semantic possibilities that are
fixed  only provisionally  in  any one  translation, on  the  basis of  varying
cultural  assumptions  and  interpretive  choices,  in  specific  social
situations, in different historical periods.

Venutia  (mts.  18)  kiinnostaa  sen  sijaan  kääntämisen  alisteisuus  ratkai
suille,  joita  kohdekielessä  on  mahdollista  tehdä,  sillä  alisteisuus  saattaa
johtaa  siihen, että  lähdetekstin  vieraus ei  välity kohdekieliselle  lukijalle.
Toiseen kulttuuriin kiinteästi sidoksissa olevien käsitteiden käyttö kään
nöksessä  ei  voi  täysin  palvella  lähdekielisen  merkityksen  välittämistä,
koska Venutin mukaan kielen vaihto johtaa välttämättä siihen, että kaikki
mahdolliset merkitykset eivät välity ja että tilalle tulee uusia kohdekieli
siä  merkitysmahdollisuuksia:  ”it  necessarily  suffers  a  reduction  and
exclusion  of  possibilities  –  and  an  exorbitant  gain  of  other  possibilities
specific  to the translating language” (mts. 18).   Kotouttava kääntäminen
siis johtaa reduktionismiin (mts. 18), ja lukijan ongelma on se, että hän ei
välttämättä  edes  tunnista  lukevansa  käännöstä  tai  tiedosta  sitä,  että  ky
seessä ei ole alkuperäisen kirjoittajan kirjoittama teksti (mts. 1).

Tässä  Venuti  näyttäisi  olevan  jossakin  määrin  samoilla  linjoilla  kuin
Newmark  ja  House,  joista  Newmark  luonnehti  samantyyppisesti  kom
munikatiivista  käännöstä  ja  House  piilokäännöstä  (covert  translation),
joiden  ei  ole  tarkoitus  ”paljastua”  käännöksiksi  vaan  toimia  lukijan  sil
missä  kuin  originaalin  tekstin. Venutin  kotouttava  kääntäminen  vertau
tuu  kommunikatiiviseen  kääntämiseen  sen  lukijan  palvelemiseen  liitty
vän helpottamisaspektin perusteella. Funktionaalinen ajattelutapa (esim.
Nord)  sen  sijaan  eroaa  kommunikatiivisesta  ajattelusta  vähintäänkin
siinä, että toiminnan funktio saattaa edellyttää nimenomaan vieraannut
tavaa työskentelyotetta eikä tarkoituksena välttämättä ole viestiä nimen
omaan sillä tavalla, että lukijaa tullaan käännöksessä vastaan.

Tulkitsijan  esiymmärrys  saattaa  perustua  kokemukseen,  jonka  mu
kaan toisen oikeusjärjestyksen oikeudellinen ajattelu on oman oikeusjär
jestyksen kanssa pitkälle  samansuuntaista. Tällöin tulkitsija etsii  vahvis
tusta  omille  oletuksilleen  (Gadamer  2004,  220),  mikä  saattaa  olla  har
haanjohtava  lähtökohta  käännöstä  tulkittaessa.  Gadamerin  (2004,  222–
223) mukaan tekstin lukija odottaa siltä luettavuutta ja ymmärrettävyyttä
eli sitä, että tekstin merkitys on purettavissa. Kun tekstin ymmärtäminen
tuottaa vaikeuksia, lukija pysähtyy tarkastelemaan sanamuotoja ja pohtii
oman tulkintatapansa oikeellisuutta. Kun Gadamerin (mts. 223) mukaan
keskinäinen  ymmärtäminen  edellyttää  sitä,  että  kieli  sinänsä  unohtuu,
voitaneen ajatella, että kääntäjän on vieraannuttavaan vaikutelmaan pyr
kiessään nimenomaan estettävä se, että kieli ei unohdu. Kun teksti ilme
nee  ymmärrettävänä  vasta  tulkinnassa,  tulkintaa on häirittävä  ja kirjoit
tajan  ennakkoluuloja  ravisteltava.  Gadamer  (mts.  227)  toteaa  myös,  että
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lain  kirjoittamisessa  väärinymmärtämisen  mahdollisuus  on  pyrittävä
sulkemaan pois.

Ruokonen (2004, 71) muistuttaa,  että kaikki ’vieraus’ otetaan vastaan
’oman’ kautta, minkä perusteella voisi ajatella,  että kääntäjän on  toimit
tava sillä  tavoin, että toista kulttuuria  ja kielellisiä normeja edustava  lu
kija hyväksyy vierauden välittämisen tavan ja suostuu ottamaan ’vierau
den’ vastaan. Kaikki tekstin muotoon liittyvät seikat, kuten tyyli,  luovat
tekstille  uskottavuutta,  jolloin  valintojen onnistuessa sisältö koetaan  hy
väksyttävänä ja suostutaan ottamaan vastaan. Ilman oikeaa muotoa myös
sisältöön  saatetaan  suhtautua  epäluuloisesti.  Entä  jos  vieraannuttava
kääntäminen  häiritsee  juuri  tätä mekanismia? Kohdekielen  normien rik
kominen saatetaan  tulkita ennen muuta kääntäjän ammattitaidottomuu
tena.  Juuri  tähän Galdia  (2003a, 20) viittaa huomauttaessaan, että kielen
normeja  rikkova  juridinen  käännös  voi  menettää  vakuuttavuutensa,
vaikka välittäisi lähdetekstin olennaisen sisällön.

Vieraannuttavat ja kotouttavat strategiat konkretisoituvat yksittäisissä
käännösongelmien  ratkaisutilanteissa,  joissa on ratkaistava, käytetäänkö
esimerkiksi funktionaalista, kohdekulttuuriin sidoksissa olevaa vastinetta
vai esimerkiksi  käännösvastinetta,  joka  ehkä  paremmin  ilmentää  lähde
kulttuurin läsnäoloa tekstissä. Vieraannuttava kääntäminen voi tapahtua
laajalla  skaalalla,  mihin  Wiesmann  (1999,  173)  viittaa  kysyessään,  mitä
hyötyä lopulta on sellaisesta vieraannuttamisesta,  jonka tuloksena  lukija
ei  edes  ymmärrä  tekstin  sanomaa.  Tekstistä  voidaan  vieraannuttaa  tiet
tyjä elementtejä, kuten säilyttää pääosa makrorakenteista, ja osa taas ko
touttaa,  kuten  fraaseja,  joilla  on  kummassakin  kulttuurissa  ja  kielessä
sama  funktio,  kuten  Wiesmannin  (mt.)  tutkimissa  haastehakemusten
käännöksissä oli hänen havaintojensa mukaan tehty.

Ruokonen (2004, 75–78) liittää vieraannuttavaan kääntämiseen elitisti
syyden  piirteen  ja  lukijan  vastuuttamisen.  Vieraannuttavat  käännökset
suunnataan  pienelle erityisryhmälle  ja  tältä  ryhmältä  odotetaan  ponnis
teluja tekstin vierauden ymmärtämisessä. Tässä mielessä vieraannuttavat
käännökset  voisivat  sopia  lakitekstien  tyypilliselle  lukijakunnalle,  koska
kansainvälisiä  oikeudenkäynteihin  osallistuvat  tuomarit  ja  asianajajat
muodostavat  ammattinsa  perusteella  ryhmän,  jolla  voidaan ajatella  ole
van  tehtävänsä  puolesta  halu  ja  valmius  ymmärtää  oikeudellista  viera
utta.  Lakitekstien  kääntäjä  joutuu  ratkaisemaan,  missä  kohdin  tekee  lu
kijan ymmärtämistä helpottavia ratkaisuja ja missä kohdin edellyttää lu
kijalta  esitietoja  tekstin  käsittelemistä  asioista.  Ratkaisut  asettunevat  jat
kumolle, sillä kielen kanssa työskenneltäessä on tuskin mahdollista nou
dattaa kovin tiukkaa linjaa.

Strategisin termein ilmaistuna kääntäjä etenee maaston mukaan, ylit
tää  kielellisiä  ja  kulttuurisia  ”esteitä”  (Sprach  und  Kulturbarriere,  ks.
Nord 1999) ja tarjoaa lukijalle ratkaisujensa jäljiltä erilaisia lähdekulttuu
riin  viittaavia  kulttuuritöyssyjä  (culture  bumps,  ks.  Leppihalme  1997),
mutta kuitenkin pääpiirteissään vakaan ja  luotettavan kulkualustan (vrt.
shared ground, ks. Chesterman & Arrojo 2000), jota kulkiessa lukija ei jää
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roikkumaan  ylipääsemättömien  kuilujen partaalle eikä saa neuvoja  vää
riin  suuntiin  johdattavilta,  mutta  hyvää  tarkoittavilta  neuvonantajilta
(false  friends).  Kääntäjällä  pitää  olla  tietoa  vastapuolen  maastokelpoi
suudesta,  sillä  kääntäjän  ratkaisuista  riippuu,  onko  käännetty  maasto
lukijalle helppo vai vaikeakulkuinen.  Jos  lukijalta puuttuu paikallistun
temusta, hänellä saattaa olla edessään  vieraan maan arvaamaton käsite
hetteikkö. Jos kääntäjä taas on kartoittanut maaston ja merkinnyt suosil
mäkkeet  opastetauluin,  tottumatonkin  kulkija  voi  lukea  maaston  merk
kejä  ja edetä vaivatta reittinsä päähän. Voi kuitenkin olla niin, että luki
jalla  on  nimenomainen  halu  selviytyä maastosta  itse  omien  oppaittensa
avustuksella. Silloin maaston peruskantavuus on taattava, mutta ilo har
vinaisten  kasvien  tunnistamisesta  ja  pääreitin  varressa  väijyvien  suosil
mäkkeiden havaitsemisesta on jätettävä lukijalle.

2.3.3. Dokumentoiva vs. instrumentaalinen kääntäminen

Semanttisen  ja  vieraannuttavan  käännösstrategian  lisäksi  lakitekstien
kääntämiseen  näyttäisi  liittyvän  selvästi  myös  niin  kutsuttu  dokumen
toiva  käännösstrategia.  Näille  kaikille  strategioille  on  yhteistä  pyrkimys
säilyttää ja siirtää lähdetekstin merkitys sellaisenaan kohdetekstiin. Niitä
myös  yhdistää  ajatus  siitä,  että  lukijan  ymmärtämistä  ei  ole  syytä
edesauttaa tekstin lähtökohtaista vierautta avaamalla. Koska lähdetekstin
rakennetta  ja merkitystä  jäljittelevä  kääntämistapa voi olla  täysin perus
teltu tilanteessa, jossa käännöstä ei käytetä kohdekielisessä ympäristössä
itsenäisesti  toimivan  ”instrumentin”  tavoin,  Nord  (1989,  1991,  1993)  on
esittänyt  strategioiden  jakamista  dokumentoiviin  ja  instrumentaalisiin
strategioihin.

Ensinnäkin kääntäjän toiminta on Nordin (1991, 32) esittämän lojaali
suusperiaatteen  pohjalta  kaksisuuntaista:  eettistä  vastuuta  lähdetekstin
kirjoittajalle ja eettistä vastuuta kohdetekstin lukijalle; ei niinkään tekstien
välillä  nähtävää  uskollisuutta.  Vastuiden  täyttämiseksi  kääntäjän  on
päätettävä,  mitkä  lähdetekstin  elementit  säilytetään  ja  mitkä  elementit
muutetaan,  jotta  käännös  toimii  tarkoitetulla  tavalla  (mts.  33).  Kuten
edellä todettiin, myös äärimmäisen lähdetekstiuskollinen  kääntämistapa
voi olla tarkoituksenmukainen (mts. 33). Siksi myös käännökset voidaan
jakaa kahteen eri päätyyppiin: dokumentaarisiin ja instrumentaalisiin (1989;
1991, 82; 1993, 24–25).

Nämä  edustavat  käännösten  kahta  pääasiallista  funktiosuhdetta  läh
detekstiin, joista toisessa ääripäässä käännös on tyypiltään dokumentti ja
toisessa  tyypiltään  instrumentti  (1993,  24–25).    Kumpaankin  käännös
tyyppiin päätyvää strategiaa ohjaa  käännökselle asetettava funktio,  joka
määritetään suhteessa  lähdetekstiin, mutta uusi viestintätilanteen tavoite
huomioon ottaen. Nordin (1997b, 47) mukaan jaottelussa on huomattava,
että  sitä  varten  toisistaan  on  erotettava  käännösprosessin  funktio  ja
käännösprosessin  tuloksena  syntyvän  käännöksen  funktio.  Dokumen
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toiva  ja  instrumentaalinen  kääntäminen  kuvaavat  prosessin  luonnetta
(mts.  47).  Dokumentoivassa  kääntämisessä  lähdetekstin  ja  kohdetekstin
funktiot  ovat  aina  erilaiset17,  instrumentaalisessa  kääntämisessä  tekstin
funktioiden suhde toisiinsa nähden vaihtelee. Dokumentaarinen käännös
todentaa  kohdekieliselle  lukijalle  lähdekielisen  viestintätilanteen,  jolloin
esimerkiksi niin kutsutut eksotisoivat käännösratkaisut ovat mahdollisia.
Dokumentaarinen käännös dokumentoi lähdetekstin, se on siis teksti toi
sesta tekstistä. Dokumentaarisen käännöksen lukija voi tarkastella kään
nöstä kuin ulkopuolinen havainnoija, ja teksti toimii apuvälineenä aikai
semman  viestintätilanteen  tulkinnassa.  Dokumentaarinen  käännös  voi
olla  tyypiltään  sanasanainen  (lähdekielen  muodon  ja  rakenteen  säilyt
tävä,  sana  sanalta  etenevä),  sananmukainen  (tekstin  ilmausten  muotoa
kunnioittavaa, leksikkotason kääntämistä), filologinen (tekstin syntaksiin
keskittyvä)  tai  eksotisoiva  (tekstin  ”paikallisväriä”,  muotoa,  sisältöä  ja
tilannetta kunnioittava). (Nord 1997b, 47–48.)

 Instrumentaalinen  käännös  toimii  kohdekulttuurissa  itsenäisenä
tekstinä  (kuten  esimerkiksi  lakina).  Instrumentaalisen  kääntämisen  ehto
on,  että  kohdekielinen  lukija  voidaan  periaatteessa  lukea  lähdetekstin
mahdollisten  vastaanottajien  joukkoon.  Instrumentaalinen  käännös  voi
olla Nordin mukaan vapaampi, ja sen ei tarvitse pyrkiä samaan kuin läh
deteksti,  sillä  sillä  voi  olla  täysin  uusi  kommunikatiivinen  päämäärä.
(Nord 1993, 24–25.) Tämä on merkittävä ero verrattuna Newmarkin aja
tuksiin,  sillä  newmarkilaisessa  kommunikatiivisessa  kääntämisessä  pe
ruskriteerinä  toimii  lähdetekstin  kirjoittajan  intentio  ja  kääntäjän  pyrki
mys  saada  aikaan  käännöksellä  vastaavanlainen  vaikutus  (vrt.  Nidan
dynaamisen  ekvivalenssin  käsite  (ks.  Nida  &  Taber  1969)).  Toisaalta
Nordkin  (1993,  17–20)  korostaa  lojaalisuusvaatimuksessaan  lähdetekstin
laatijan  intention  merkitystä,  mutta  Nord  antaa  kääntäjälle  Newmarkia
huomattavasti  vapaammat  kädet  lähdetekstin  laatijan  intention  palvele
miseen.  Nordin  dokumentaarisen  käännöksen  käsite  vastaa  pitkälti
Housen  (1977,  1981,  1999)  käsitettä  avoimesta  käännöksestä.  Avoimen
käännöksen  vastakohta  on  piilokäännös  (overt  translation  vs.  covert
translation). Käsitteiden on tarkoitus tuoda esiin, että käännökset voivat
joko  olla  avoimesti  käännöksiä  tai  toimia  itsenäisinä  teksteinä,  jolloin
niistä ei millään tavoin käy ilmi, että ne ovat käännöksiä. Housen (1999,
46)  mukaan  avoimessa  käännöksessä  on  säilytettävä  kaikki  kulttuuri
spesifit piirteet. Käännöksen on lisäksi oltava läpinäkyvä ja kääntäjän on
pidettävä erityistä huolta  siitä,  että  käytetty  kielen  rekisteri  pysyy  ekvi
valenttina  (mts.  46).  Erityisesti  kääntäjän  on  pidettävä  huolta  siitä,  että
lukija  pystyy  tunnistamaan  lähdetekstin  alkuperäiseen  viestintätilantee
seen  liittyvän  funktion  (mts.  46).  Newmark  (1989,  135)  näkee  Housen

17 Vrt. erityisalan tekstien kääntämiseen usein liitetty ajatus tekstin viestinnällisen funktion
säilymisestä. Jo se strateginen valinta, että teksti käännetään dokumentoiden, kertoo periaatteessa
siitä,  että  tekstiä  ei  enää  käytetä  aivan  samassa  viestintätarkoituksessa  kuin  ennen.  Tähän
palataan myöhemmin luvussa 2.4.1.
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nähtävästi  jonkin  verran  aiemmin esittämässä  jaottelussa  yhtäläisyyksiä
omaan jaotteluunsa. Nord (1991, 82) erottaa oman jakonsa Housen jaosta
siinä,  että  hänen  mukaansa  käännöksen  funktio  ratkaistaan  sen  perus
teella, mikä kääntämisen  tarkoitus on, eikä  sen perusteella, mikä  lähde
tekstin funktio on ollut.

Hietanen (2005) on kartoittanut ja normittanut tutkimuksessaan viral
lisen  kääntäjän  toimintaa  ja  toimintaympäristöä.  Hietasen  (mts.  55–56)
mukaan  virallisen  kääntämisen  strategia  johdetaan  siitä  toiminnasta,
jossa virallisella käännöksellä on funktio. Kääntäjän on selvitettävä, missä
tarkoituksessa tekstiä käytetään ja valittava oma toimintatapansa sen pe
rusteella  (mts.  56).  Hietasen  (mts.  55)  kritiikki  kohdistuu  kielilähtöisiin
käännösmetodeihin,  sillä  ne eivät hänen mukaansa ota huomioon kään
nöksen käyttötarkoitusta.

Hietasen  (mts.  97–98)  mukaan  virallisen  kääntäjän  tehtävä  on  laatia
lähdeasiakirjasta  oma  laillisesti  pätevä asiakirjansa.  Asiakirjaan  ei voida
tehdä  lähdeasiakirjaan nähden sisällöllisiä  tai muodollisia muutoksia,  ja
asiakirjan  käännöksen  käyttöarvo  perustuu  siihen,  että  viranomainen
pystyy hoitamaan sen avulla tehtävänsä (mts. 97–98). Käännösstrategiaa
Hietanen  (mts.  103)  nimittää  dokumentoivaksi  ja  operoivaksi,  jolloin
näistä  kumpikin  termi  kuvastaa  yhtä  strategista  lähestymistapaa  lailli
sesti  pätevien  asiakirjojen  tuottamiseen.  Strategia  koskee  ainoastaan  vi
rallisen  kääntäjän  työskentelyyn  liittyviä  tavoitteita. Siksi  tätä  strategiaa
ei ole syytä  tarkastella minkään yleisen kääntämisen dikotomian toisena
osapuolena.  Freihoffin  (2001,  64;  ks.  myös  Hietanen  2005)  mukaan  do
kumentoivaa  kääntämistä  pitäisi  sen  sijaan  tarkastella  yhtenä  instru
mentaalisen kääntämisen alalajina eikä sen vastaparina, koska myös do
kumentoiva  kääntäminen  tapahtuu  uuteen  viestintätarkoitukseen  (vrt.
Nord  1989).  Myös  Newmark  (2000)  kritisoi  jakoa  ja  toteaa,  että  kaikki
kääntäminen on instrumentaalista.

 Dokumentoiva  strategia  perustuu  Hietasen  (2005,  103)  mukaan
Reißin  (1985)  kuvaamaan  ”filologisen  kääntämisen  menetelmään”  ja
Schleiermacherin  ([1813]  1838)  vieraannuttavan  kääntämisen  periaattee
seen. Dokumentoiminen  tapahtuu Hietasen  (mts. 104) mukaan  käännet
täessä siten, että ”primaariasiakirjan sisältö  ja muoto [siirretään] kaikilta
osiltaan,  virheineen  ja  puutteineen,  uuteen  asiakirjaan  eli  käännösasia
kirjaan siten,  että asiakirjan  tulkittavuus,  todistusvoima, arvo  ja annettu
funktio eivät muutu”. Dokumentoimiseen liittyy siis varsin vaativia kie
lellisiä toimenpiteitä, kuten tulkittavuuden ja tekstin funktion säilyttämi
nen,  jolloin  myös  kielilähtöisillä  teorioilla  on  annettavaa  siltä  osin  kuin
niissä pohditaan  tekstien  välistä vastaavuutta  ja merkityksen säilyttämi
sen  keinoja.  Hietasen  (mts.  105–106)  mukaan  kääntäjien  työhön  kuuluu
”käsitejärjestelmien  hahmottamista,  vertailua  ja  kielentämistä”,  jolloin
toisistaan  poikkeavista  käsitteistä  huomautetaan  erillisessä  kääntäjän
huomautuksessa.  Hietasen  (mts.  103–104)  mukaan  virallisen  kääntäjän
toiminta  on  lähdetekstiin  nähden operoivaa,  eli  toimintaa,  jolla  kääntäjä
kytkee  käännöksensä  uuteen  tulkintaympäristöön  ja  irrottaa  vanhasta.



68

Operoivaan  toimintaan  kuuluu  toimenpiteitä,  joita  ovat  ”asiakirjan  uu
delleen  nimeäminen,  vahvistaminen  ja  mahdolliset  sisällön  ja  termien
selitykset  eli  kääntäjän  huomautukset”  (mts.  104)  samoin  kuin  ”lähde
asiakirjan statuksen toteaminen ja lähdeasiakirjan ja käännöksen yhteen
liittäminen” (mts. 104).

Engbergin (1999, 89) mukaan on tavallista, että oikeusalan tekstit eivät
enää  toimi  kääntämisen  jälkeen  samassa  funktiossa  kuin  lähdeteksti.
Lähdetekstien funktiota ei tämän vuoksi useinkaan ole tarpeen säilyttää,
ja strategiaksi voidaan valita dokumentoiva kääntäminen (mts. 89). Tästä
huolimatta Nordin jako on hyvin yleinen eikä  lopulta ratkaise käännök
sen  muotoiluun  liittyviä  ongelmia  eli  sitä,  millä  tavalla  esimerkiksi  oi
keuden  päätös  dokumentoidaan  silloin,  kun  käännös  laaditaan  edellä
kuvattuun  tapaan  informaatioksi  vieraan  oikeuden  sisällöstä  (mts.  89–
91).  Engbergin  mukaan  jaon  avulla  ei  saa  vastausta  esimerkiksi  kysy
myksiin, pitääkö kääntäjän ensisijaisesti dokumentoida  lähdetekstin kie
lellinen  rakenne  vai merkitys,  onko  käytettyjen  käsitteiden merkityksen
dokumentointi  oleellista  vai  lähinnä  niiden  ammattikielinen  muoto  ja
onko esimerkiksi ammattikieliset  fraasit  käännettävä muotoa vai merki
tystä dokumentoiden. Engbergin (mts. 100)  johtopäätös on, että  tällaiset
valinnat tehdään viime kädessä sen perusteella, millaiselle lukijalle kään
nös laaditaan.

Ajatukset  dokumentoivasta  kääntämisestä  nostavat  esiin  joitakin  la
kitekstien  kääntämisen  tavoitteisiin,  strategiavalintaan  ja  funktion  käsit
teeseen liittyviä ristiriitoja. Yhtäältä ajatellaan, että informaatiotarkoituk
seen käännettäessä lakitekstin ulkoisen funktion ei tarvitse säilyä, koska
lain käännöksellä ei enää ole kohdekulttuurissa lähdetekstiin verrattavaa
ulkoista  funktiota  (sillä  ei  siis  ikään  kuin  ulkoisen  statuksen  vuoksi  ole
enää  voimaa  puhutella  uusia  lukijoitaan  samalla  tavalla).  Käännöksestä
tulee  kohdeoikeusjärjestyksen  kannalta  pätemätön  lakiteksti.  Toisaalta
ajatellaan, että juuri lain ”lainomaisuus” eli sen lähdetekstille ominainen
funktio (määrääminen, velvoittaminen, ks. esim. Engberg 1993, 33) halu
taan säilyttää koskemattomana dokumentoivan kääntämisen välityksellä.
Tuomioistuimen  olettaisi  haluavan  lukea  sellaista  lain  käännöstä,  josta
lähdeoikeusjärjestyksen  normilauseiden  ilmaisemat  toimintasäännöt
käyvät  selvästi  ilmi.  Näin  ollen  lakiteksti  olisi  käännettävä  sillä  tavalla,
että sen lähdeoikeusjärjestyksessä voimassa oleva funktio ei muutu. Täl
löin  lähdetekstiin  lähdeoikeusjärjestyksessä  liittyvä  toiminnallisuus  –
normin asettaminen – ja tämän tavoitteen täyttämiseen käytetyt konven
tionaaliset  ja  funktionaaliset  keinot, kuten  täsmentämisen, erittelemisen,
määrittelemisen ja selittämisen muodot otetaan huomioon (Engberg 1993,
33; 36) ja suhteutetaan kohdekielisiin keinoihin.

Jos  tekstin  käyttökelpoisuus  kohdeoikeusjärjestyksessä  halutaan  säi
lyttää, olisi Nordin  jaon perusteella yleensä käännettävä  instrumentaali
sesti kohdeoikeusjärjestyksen asettamilla ehdoilla. Jos taas tekstin funktio
lähdeoikeusjärjestyksessä (laki lakina) on käännöstilanteessa tärkeämpi ja
lukijan  kannalta  kiinnostavampi,  käännös  on  Nordin  perusteella  syytä



69

laatia  dokumentoiden.  Nord  yhdistää  dokumentoivaan  kääntämiseen
aina  funktion  muutoksen18,  mitä  en  kuitenkaan  täysin  tässä  yhteydessä
hyväksy,  koska  näen  lakitekstin  funktion  sitoutuvan  uudesta  käyttötar
koituksesta  huolimatta  myös  sen  kielelliseen  ja  tekstilajikohtaiseen  ra
kenteeseen. Dokumentaarisiin käännöksiin sisältyvillä normilauseilla voi
olla lopullisen käyttöfunktion näkökulmasta hyvinkin samanlainen rooli
kuin  oman  oikeusjärjestyksen  voimassaolevilla  oikeussäännöksillä,  jol
loin  niiden  pitäisi  toimia  ja  vaikuttaa  samalla  tavoin  kuin  lähdeoikeus
järjestyksessä eli olla ”dokumentaarisia instrumentteja”.

2.4. Kääntäminen toimintana

Tässä kääntämistä toimintana käsittelevässä jaksossa tarkastellaan kään
tämisen  strategiaan  vaikuttavia  tekijöitä  kääntämisen  tarkoituksenmu
kaisuuden,  käännöksen  funktion,  käännöksen  käyttäjän  toiminnan  arvi
oinnin  ja  yleensä  toiminnan  tavoitteellisuuteen  liittyvien  käsitteiden
avulla. Alalukujen tarkoitus on tuoda esiin, mitä funktionaalinen ajattelu
tarkoittaa  lakitekstien  kääntämisen  osalta.  Ensin  (2.4.1)  tarkastellaan
yleensä  funktionaalisuuden  käsitettä  käännöstieteessä.  Seuraavaksi
(2.4.2)  selvitetään,  millaisia  käännöstilanteita  oikeudellisten  tekstien
kääntämiseen  liittyy, miten  kohdetekstin  funktio voi muuttua suhteessa
lähdetekstiin ja millaisia strategisia ratkaisuita näihin käännöstilanteisiin
yhdistetään.  Sen  jälkeen  (2.4.3)  tarkastellaan  lähemmin  lakitekstin  vies
tinnällistä funktiota tarkoituksena selvittää, mikä lähdetekstin tehtävä on
alkuperäisessä  toimintaympäristössään  ja  miten  lähdetekstin  status  vai
kuttaa  kääntämiseen.  Viimeiseksi  (2.4.4)  pohditaan  alustavasti,  miten
kääntäjän  oletetaan yleensä  toimivan,  kun  kääntämisen  funktioksi mää
ritetään  lakitekstin  kääntäminen  informaatiotarkoitukseen  tuomioistuin
käyttöä varten.

Šar evi   (1997,  2)  kysyy  teoksensa New  Approach  to  Legal  Translation
johdannossa, tarvitaanko oikeusalan tekstien kääntämisessä erityistä teo
riaa vai riittävätkö yleiset kääntämisen teoriat. Šar evi  viittaa kanadalai
seen tutkimukseen (Didier 1990), jonka mukaan oikeudelliset tekstit vaa
tivat  käännettäessä  erityiskohtelua,  koska  tekstejä  itseäänkin  koskevat
tietyt  lainalaisuudet.  Šar evi   (1997,  2)  huomauttaa,  että  kyseinen  tutki
mus  heijastelee  voimakkaasti  kääntämiskäsitystä,  joka  pohjautuu  kont
rastiiviseen  kielentutkimukseen  ja  jo  ikääntyneisiin  lingvistisiin  teorioi
hin,  jotka  taas  pohjautuivat  ekvivalenssiajatteluun  ja  edellyttivät  merki
tyksen  muuttumatonta  siirtämistä  käännöksessä.  Šar evi   itse  sanoutuu

18  ”The  translation  is  documentary  in  that  it  changes  the  communicative  function  of  the
source  text. What  is appellative  in  the source  text  (for  example,  reminding  the readers of  their
own  world)  becomes  informative  for  target  readers  (showing  what  the  source  culture  is  like)”
(Nord 1997b, 50).
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irti  kyseisistä  näkemyksistä  asettuessaan  edustamaan  funktionaalista
kääntämiskäsitystä,  joka muodostui 1970 ja 1980luvuilla vaihtoehdoksi
vanhemmille  lähdetekstin  merkityksen  tarkkaan  välittämiseen  perustu
ville  näkemyksille.  Funktionaalisen  kääntämiskäsityksen  esiinmarssiin
vaikutti  erityisesti  Katharina  Reißin  ja  Hans.  J.  Vermeerin  vuonna  1984
julkaisema  yleisteoria Grundlegung  einer  allgemeinen  Translationstheorie.
Kyseinen yleisteoria lähtökohtanaan Šar evi  (1997, 55) näkee oikeusalan
tekstien  kääntämisen  viestinnällisenä  aktina  oikeusalan  luomassa  toi
mintaympäristössä.  Tutkimuksessa  on  siksi  otettava  huomioon  toimin
taympäristöön  liittyvät  tilannetekijät,  sillä  ne  liittyvät  lakitekstien  kään
nösten tuottamiseen ja tulkintaan olennaisesti.

Funktionaalisen lähtökohdan ansiosta kääntäjästä tulee uuden tekstin
tuottaja  ja  kääntäjä  vapautuu  luomaan  viestintätilanneanalyysin mukai
sesti  valitun  käännösstrategian  mukaisen  uuden  tekstin  (Šar evi   1997,
18).  Funktionaalisten  käännösteoreetikkojen  (Reiß  &  Vermeer,  Nord,
HolzMänttäri) mukaan kääntämisen strategia perustuu – tai sen olisi pe
rustuttava  –  pääosin  viestintätilanteen  kielenulkoisten  tekijöiden  tunte
mukseen,  kuten  siihen,  että  tunnetaan  käännöksen  käyttötarkoitus,  ja
tiedetään, millainen kohdetekstin vastaanottotilanne on ja mikä merkitys
käännöksellä siihen liittyvässä toiminnassa on (mts. 2). Šar evi in (mts. 5)
mukaan  funktionaalisen  käännösteorian  ohella  oikeusalan  tekstien
kääntämistä  varten  tarvitaan  kuitenkin  vielä  tekstilajikohtainen  erityis
teoria,  joka  ottaa  huomioon  oikeudellista  viestintää  määrittävät  tekijät,
sillä hänen mukaansa yleisten teorioiden soveltaminen johtaa lakitekstien
kääntämisen osalta usein virhepäätelmiin. Silti yleisten ja erityisten teori
oiden ei tarvitse olla ristiriidassa.

Kuten  aiemmissa  luvuissa  tuli  esiin,  lakiteksti  kuuluu  kääntämisen
kannalta niihin  tekstilajeihin,  joiden  ”koskemattomuutta”  on  totuttu  pi
tämään erityisen tärkeänä. Siksi on kavahdettu mahdollisuutta, että jokin
muu tekijä kuin  lähdeteksti  itse  voisi vaikuttaa käännösprosessin etene
miseen  ja  kohdetekstin  muotoutumiseen.  Lakitekstien  kääntämisen  tut
kijat eivät ole suoraan voineet hyväksyä ajatusta, että kääntäjä tekee rat
kaisunsa lähdetekstin merkityksen sijasta käännöksen käyttötarkoituksen
ja  uusien  lukijoiden  tarpeiden  perusteella.  Reißin  ja  Vermeerin19  (1991,
45)  mukaan  kääntäjä  tulkitsee  lähdetekstiä  informaatiotarjouksena,  sillä
jos lähdetekstiä tarkasteltaisiin kääntämistä ensisijaisesti ohjaavana mer
kitysyksikkönä, käännöksen lukijalle  ja  lähdetekstin tulkintaan vaikutta
via kulttuurisia seikkoja ei painotettaisi käännöksen toiminnan  kannalta
riittävästi. Käännös  voidaan vastaavasti käsittää  informaatiotarjoukseksi
lähdetekstistä (mts. 67, 76). Reiß ja Vermeer (mts. 79) huomauttavat, että
ajatus  tekstistä  informaatiotarjouksena  ei  syrjäytä  vaatimusta  lähde  ja
kohdetekstin  ekvivalenssisuhteen  olemassaolosta  ja  että  esimerkiksi  sa

19 Viittaan  jatkossa  1984  alun  perin  ilmestyneen  teoksen  toiseen painokseen,  joka  ilmestyi
vuonna 1991.
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nanmukainen kääntäminen voi hyvin vastata niitä käännösten lukijoiden
kohdekulttuurisia odotuksia, joiden perusteella kääntäjä toimii (mts. 85).

Šar evi   (1997)  näkee  kääntämisen  Reißin  ja  Vermeerin  tavoin  kult
tuurienvälisenä toimintana ja kääntäjän kulttuurisena toimijana sekä ak
tiivisena  tekstintuottajana.  Šar evi   pyrkii  luomaan  teoreettisen  viiteke
hyksen, jossa oikeudellisten tekstien kääntäjä voitaisiin nähdä aktiivisena
toimijana ja ratkaisujen tekijänä. Tässä tehtävässä kääntäjän olisi voitava
tunnistaa liikkumavaransa ja olisi pystyttävä huomioimaan ratkaisujensa
mahdolliset  oikeudelliset  seuraamukset  (mts.  3).  Kääntämistä  olisi  tar
kasteltava toimintana,  jossa kääntäjä välittää tietoja jostakin tekstistä ky
seiseen  tekstiin  nähden  uusien  funktionaalisten,  kulttuuristen  ja  kielel
listen  ehtojen  alaisena  ja  jossa  kääntäjä  on  vastuuta  kantava  päätösten
tekijä eikä  reproduktion  tuottaja (mts. 3). Reißin  ja Vermeerin (1991, 95)
mukaan  käännöksen avulla  jatketaan sitä  toimintaa,  jossa teksti on ollut
osallisena  lähdekulttuurissa,  mutta  uudessa,  muuttuneessa  tilanteessa,
jolloin kääntäjän pitää miettiä, miten  toiminta on suhteutettava muuttu
neeseen tilanteeseen.  On tehtävä  tilannearviointi,  jotta  teksti  toimisi  uu
dessa  tilanteessa uuden viestintätavoitteen mukaisesti  (mts. 95). Katsan
tokanta ei edellytä kääntäjältä lähdetekstin perusteella tietynlaisen kään
nösstrategian  noudattamista  vaan  toimintaa  ohjaa  uusi  viestintätilanne
(Dizdar 1998, 106–107).

Kääntämistä funktionaalisesta näkökulmasta tarkasteleva katsoo, että
strategista  toiminnan  tapaa  ohjaa  kääntämisen  (viestinnän)  tavoite.  Toi
minnan tavoitteen katsotaan määrittävän, millaisia keinoja ongelmanrat
kaisuun  ja  tavoitteen  saavuttamiseen  on  hyvä  soveltaa.  Käännösviestin
nän  tavoitteen  määrittely  ei  kuitenkaan  ole  välttämättä  yksiselitteistä,
koska kääntäjä  ei viesti  omasta  aloitteestaan vaan  toimeksiantajan  aloit
teesta  ja  lähdekieliseen  viestintään tukeutuen. Siksi  toimintaan sekoittu
vat  useat  erilaiset  intentiot  ja  toimintojen  funktiot.  Käännöstilanteessa
viestinnän moninaisia tavoitteita voi olla vaikeaa asettaa tärkeysjärjestyk
seen –  ja saattaa myös olla vaikeaa ratkaista, millä keinoilla nämä moni
naiset  tavoitteet  voidaan  saavuttaa.  Toiminnan  tavoitteen  ohella  myös
monien muiden seikkojen voidaan katsoa ohjaavan strategisten ratkaisu
jen  tekemistä.  Toiminnan  tavoite  voidaan  hahmottaa  kääntämisen  pää
ohjenuoraksi,  mutta  sen  rinnalla  kääntäjän  ratkaisuja  ohjaavat  lähde
teksti,  lähettäjän  intentio  ja  lukijan  tarpeet.  Lisäksi  ratkaisuja  ohjaavat
käytännön toimintaan vaikuttavat  tekijät, kuten kiire tai asiantuntemuk
sen puute, joiden merkitystä ei pitäisi sulkea pois, mikäli ryhdytään arvi
oimaan  kääntäjien tekemien käännösten  laatua  tai  siihen  vaikuttavia  te
kijöitä.

Kääntämisen kannalta on nähty tarkoituksenmukaisena, että kääntäjä
määrittää  viestinnän  lopullisen  tavoitteen  ja  sen  saavuttamisen  keinot
neuvoteltuaan  toimeksiantajan  ja  viestinnän  muiden  mahdollisten  osa
puolten  kanssa  (ks. esim. Freihoff 1991, 43; Risku 1998, 125). Käännösti
lanteessa kääntäjä joutuu ratkaisemaan, millä keinoilla tavoitteeseen sillä
hetkellä  on  optimaalisinta  pyrkiä  (Risku  1998,  125).  Kuten  edellä  tuli
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esiin, funktionaalinen ajattelu lähtee siitä, että kääntäjän asettama toimin
nan  tavoite  määrittää  toiminnan  strategian  ja  ohjaa  käännösratkaisujen
tekemistä.  Freihoff  (1991,  43)  huomauttaa,  että  tavoitteen  asettamisen
jälkeen on vielä valittava tapa, jolla tavoitteeseen päästään, ja tämä kään
nöksen toteuttamisen tapa (approach) tuottaa käännöksen muodon.

2.4.1. Käännöksen funktion määrittäminen

Lakitekstin  kääntämiseksi  olisi  ensin  määritettävä,  miksi  käännös  tarvi
taan ja miten sitä käytetään. Käännöstieteessä funktionaalista suuntausta
edustavien  tutkijoiden  mukaan  tällaista  määrittelyä  ei  voi  tehdä  lähde
tekstin  funktion  perusteella.  Funktionaalisessa  käännösteoriassa  kohde
tekstin (käännöksen) funktion katsotaan määrittävän kääntämisen strate
giaa ja kääntämisen on lähdettävä kohdetilanteen analyysista (Nord 1991,
31).  Tästä  perusmäärittelystä  huolimatta  funktiokäsitteen  käyttö  on
funktionaalisiin  käännösteorioihin  nojautuvissa  kirjoituksissa  jossakin
määrin  sekavaa.  Käsitettä  käytetään  parhaimmillaan  (tai  pahimmillaan)
viittamaan  kaikkiin  kääntämisessä  läsnä  oleviin  tekstien  ja  henkilöiden
tarkoituksiin ja teksteille antamiin merkityksiin: viittaamaan lähdetekstin
viestinnälliseen  funktioon,  kohdetekstin  viestinnälliseen  funktioon,  ti
laajan  toimesta  määriteltyyn  käännöksen  viestinnälliseen  funktioon  ja
käännöksen lukijan tulkitsemaan funktioon – ja yleisellä tasolla puhutta
essa  yleensä  tekstin  tai  tekstien  viestinnälliseen  funktioon.  Lisäksi  käsi
tettä käytetään joskus synonyymisesti skopoksen (käännöksen/kääntämi
sen  tavoite)  käsitteen  kanssa.  Nordin  (1997b,  138)  määritelmän  perus
teella  funktion  käsitteellä  viitataan  käännöstieteessä  yleensä  siihen  toi
minnallisen  merkitykseen,  jonka  lukija  antaa  tekstille.  Funktionaaliset
suuntaukset  kiinnittyvät  usein  edellä  mainittuun  Reißin  ja  Vermeerin
(1991) yleiseen kääntämisen teoriaan.

Madsen  (1997)  ei  hyväksy  yleistä  kääntämisen  teoriaa  lakitekstien
kääntämisen  lähtökohdaksi  ja kritisoi pääasiassa  viittä  teoriaan liittyvää
väitettä. Lakitekstien kääntämiseen ei sovi (1) ajatus käännöksen funktion
lähdetekstin arvon ylitse käyvästä ohjaavuudesta tai ajatus (2) käännök
sen suuntaamisesta jonakin erityisenä ajankohtana tietylle erikseen mää
ritettävissä olevalle vastaanottajalle (mts. 19). Siihen ei myöskään sovi (3)
Reißin  ja  Vermeerin  ajatus  käännösten  siirtymisestä  osaksi  kohdekult
tuuria,  sillä  informaatiotarkoitukseen  tehtyä  lakitekstin  käännöstä  tulki
taan edelleen osana lähdeoikeusjärjestystä ja kulttuuria (mts. 17). Lisäksi
(4)  informaatiotarjouksen käsitettä ei voi yhdistää  lakitekstien kääntämi
seen,  sillä  lakitekstien  kääntäjä  tai  tulkitsija  ei  voi  suhtautua  teksteihin
kuin  muokattavissa  olevaan  informaatioon,  jos  teksti  on  oikeudellisesti
sitova  (mts. 18–22). Madsen  (mts. 22–23) kritisoi myös erityisalan teksti
lajien osalta ajatusta, (5) että funktio ei olisi tekstin ominaisuus vaan lu
kija  itse  määrittäisi  lukemansa  tekstin  funktion.  Erityisalan  teksteille  on
nimenomaan  ominaista  instituutiossa  ennalta  määrätty  käyttötarkoitus,
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mikä  vaikuttaa  siihen,  että  myös  käännöksiä  tulkitaan  konventionaali
sesti tekstilajin edellyttämällä tavalla (mts. 22–23).

Tekstin  funktion  (tekstin  yleisen  viestintätarkoituksen) samana pysy
minen käännettäessä on joidenkin tutkijoiden mukaan jo lähtökohtaisesti
pelkkää fiktiota (HolzMänttäri 1990), ja myös Reißin ja Vermeerin (1991,
33;  45)  sekä  Nordin  (1991,  82)  mukaan  tekstin  funktion  muutos  toiseksi
on  yleisempää  kuin  funktion  pysyminen  samana.  Tätä  vastoin,  kuten
edellä  Madsenin  väitteistä  kävi  ilmi,  erityisalojen  kääntämisen  tutkijat
ovat väittäneet erityisalan tekstien funktion pysyvän kääntämisestä huo
limatta  samana.  Näkemyksen  vuoksi  yleisen  kääntämisen  teorian
(Vermeer 1978; Reiß & Vermeer 1991) on ollut vaikeaa saada käyttöarvoa
erityisalan kääntämisen tutkijoiden keskuudessa (Šar evi  1997, 18). Reiß
ja Vermeer  tosin  huomauttavat, että mikään  ei estä  tekstin  funktion säi
lyttämistä, jos toiminta pysyy sillä keinoin tarkoituksenmukaisena.

Šar evi   (1997,  18–19)  arvostelee  Reißia  ja  Vermeeriä  kuitenkin  siitä,
että  nämä  yksinkertaistavat  lakitekstien kääntäjän  päätöksentekoproses
sia liikaa lähtiessään siitä, että pelkästään käännöksen käyttötarkoituksen
perusteella  voitaisiin  määritellä  tekstin  käännösstrategia.  Toisaalta
Šar evi in (mts. 22) mukaan tekstin uudella funktiolla on selvästi merki
tystä  myös  oikeudellisten  tekstien  käännösratkaisuja  tehtäessä.  Esimer
kiksi informaatiotarkoitukseen käännettäessä voidaan ajatella, että uuden
tekstin  merkitys  ja  käyttötapa  poikkeavat  verrattuna  siihen,  millainen
merkitys  lähdetekstillä  oli  lähdekulttuurisessa  toimintaympäristössä
toimiville lukijoille.

Nord (1991, 79) tarkoittaa tekstin funktiolla yleensä tekstin kommuni
katiivista funktiota (tai funktioita) tietyntyyppisessä tekstin tuottamis tai
tulkintatilanteessa.  Kääntämisen  funktionaalisuudella  on  haluttu  koros
taa,  että  käännöksen  viestinnällinen  tarkoitus  voi  olla  toinen  kuin  sen
lähdetekstin,  jonka  pohjalta  käännös  laaditaan,  ja  että  tekstien  keskinäi
nen vastaavuus,  siis ekvivalenssi, ei ole käännöksen laadun ylimmäinen
kriteeri  (mts.  32,  82).  Tämän  perusteella  voitaisiin  esimerkiksi  ajatella,
että kansallisella  lakitekstillä olisi  informaatiotarkoitukseen  käännettynä
kokonaan  toinen  funktio,  jolloin  sen  kääntämisstrategia  voisi  olla  selit
tävä.

Myös Lehto (1999, 126) näkee tekstin funktion määrittävän kääntämi
sen vapauksia, mutta hänen ajatuksensa viittaavat siihen, että hän katsoo
kääntäjän  toiminnan  määräytyvän  lähdetekstin  viestinnällisen  funktion
perusteella.  Jos  tekstin  funktio  on  ”informaation  välittäminen  vieraasta
oikeusjärjestelmästä  ja  maan  oikeudellisesta  ajattelusta  yleensä”,  kuten
tieteellisten artikkelien kääntämisessä, ”kääntäjällä on suhteellisen paljon
vapauksia  ja  selittävät käännökset ovat mahdollisia”  (mts. 127). Lehdon
(mts.  126)  mukaan  juridisten  tekstien  kääntäjän  on  pohdittava,  ”[m]ikä
lähdekielisessä  viestissä  on  tekstin  funktion  kannalta  relevanttia  ja
miksi?”  ja  ”[m]iten  viestin  relevantti  sisältö  voidaan  parhaiten  välittää
kohdekieliselle  lukijalle  eli  mitä  kielikoodia  ja  järjestelmäkoodia  lukija
käyttää viestiä tulkitessaan?”
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Käännöstilanne  on  viestintätilanne,  jonka  tärkeimmät  tekijät  ovat
käännöksen  kommunikatiivinen  funktio  (tai  funktiot)  ja  se  tekstinulkoi
nen  funktio,  jonka  käännöksen  lukija  tekstille  antaa  (Nord  1993,  9).
Nordin (mts. 12) funktiokäsityksen mukaan funktio ei ole tekstin ominai
suus vaan se syntyy sen perusteella, mihin tarkoitukseen käännös suun
nataan ja mihin tarkoitukseen käyttäjä  lopulta tekstiä käyttää. Jo Nordin
käytössä  funktiokäsitteen  merkitys  jakautuu  kahtaalle:  sekä  käännösti
lanteeseen (kääntämiseen,  tekstin tuottamiseen)  liittyväksi että käännök
sen tulkintatilanteeseen (tulkintaan) liittyväksi. Käännöstilanteessa kään
tämisen  funktio  ohjaa  kääntäjän  toimintaa  hänen  oman  toimintansa  in
tentiona. Tulkintatilanteessa käännöksen lukija taas tulkitsee käännöksen
funktion  tietynlaiseksi.  Nordille  (1991,  79)  tekstin  funktio  on siis  käsite,
joka liittyy pikemmin tekstin  kääntämiseen  ja  tulkintaan vaikuttaviin  ti
lanteellisiin  tekijöihin  kuin  tekstien  tiettyyn  viestintätarkoitukseen
(funktioon)  liittyvään  rakenteeseen,  jota  voidaan  Nordin  mukaan  osu
vammin kuvata tekstilajin käsitteellä.

Vermeer  (1992,  120)  puolestaan  tarkoittaa  funktion  käsitteellä  sitä
ominaisuutta,  jonka  käännös  saa  tietynlaisen  tavoitteellisen  toiminnan
tuloksena.20 Vermeerillä funktio näyttäisi liittyvän välittömimmin tekstiin,
kun  taas  muut  hänen  käyttämänsä  käsitteet viittaavat  tekstiin  liittyvien
henkilöiden tarkoituksiin ja aikomuksiin. Teksti saa Vermeerin (mts. 120)
mukaan  funktionsa  tekstiin  liittyvien  henkilöiden  tavoitteellisen  toimin
nan  seurauksena  (tavoite  >  funktio).  Vermeer  (mts.  83)  viittaa  hyväksy
västi Nordiin, jonka mukaan tekstin tavoitetta on mahdollista tarkastella
kahdesta perspektiivistä:  intentio viittaa kirjoittajan perspektiiviin,  funk
tio lukijan perspektiiviin.

Reißin  ja  Vermeerin  (1991)  funktionaalisuutta  (kääntämisen  toimin
nallisuus  ja  tavoitteellisuus,  jossa  lukijan  toiminta  otetaan  huomioon)
edustaa  Vermeerin  käännöstieteeseen  lanseeraama  skopoksen  käsite.
Vermeer kuvaa skopoksen (kr. skopos = tarkoitus) käsitteellä käännöksen
ja  kääntämisen  tarkoitusta  uudessa  viestintätilanteessa.  Käsite  korostaa
sitä,  että  käännöksen  käyttötarkoitus  johdetaan  kohdetilanteeseen  liit
tyvän  toiminnan  tarkoituksesta  (vrt.  toimintateoria).  Näin  ollen  esimer
kiksi  lakitekstin  käännöksen  käyttötarkoitus  johdetaan  siitä,  minkä  toi
minnan  osana  sitä  tullaan  käyttämään  (esim.  informaatiolähteenä  tuo
mioistuimen  ratkaisuprosessissa). Kääntämisen  (toiminnan)  skopos  mää
rittyy  kääntäjän  toiminnan  tarkoituksen  perusteella:  kääntäjä  pyrkii  toi
minnallaan toteuttamaan sitä päämäärää, joka on määritelty toimeksian
nossa  (esim.  lakitekstien  kääntäjä  pyrkii  luomaan  sellaisen  tekstin,  jolla
on  arvoa  informaatiolähteenä).  Lähdetekstin  kirjoittajan  intentio  ei  ole

20 Vermeerin (1992, 120) mukaan teksti laaditaan tietyssä tarkoituksessa (Absicht). Tekstin
tavoite (Ziel/Skopos) on yläkäsite,  joka voidaan edelleen jakaa tekstin alatavoitteisiin (Zwecke)
sekä  tekstin  intentioon  (Intention)  ja  tekstin  funktioon  (Funktion).  Tässä  yhteydessä  Skopos
viittaa  tekstin  tavoitteeseen  kun  taas  muissa  yhteyksissä  se  saattaa  viitata  esimerkiksi
kääntämisen (toiminnan) tavoitteeseen.
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kääntämistä  määräävä  tekijä  vaan  kääntäjä  toimii  uuden  viestintätilan
teen ja toimeksiantajan toiveiden ja vaatimusten mukaisesti. Lähdeteksti
toimii ainoastaan pohjana  kääntäjän  ratkaisuille. Käännöksen  (eli  toimin
nan  tuotoksen)  skopos  määräytyy  sen  perusteella,  missä  funktiossa
käännöstä  kohdekulttuurissa  on  tarkoitus  tulkita  (esim.  informaatioläh
teenä  oikeudellisessa  ratkaisuprosessissa).  Toiminta  määräytyy  kahden
tekijän  perusteella eli  tilanteen  ja  tavoitteen  arvioinnin perusteella  (mts.
98).  Kääntäjän  toimintaa  määrittävät  myös  esimerkiksi  normit,  ja  nor
mien  täyttämiseen  pyritään  erilaisilla keinoilla  (mts.  98).  Skoposta  mää
rittää  siis  erityisesti  käännöksen  vastaanottaja  ja  hänen  tarpeensa  (mts.
101).

Skoposteoriaa  on  kritisoitu  kertakäyttöajattelusta  (siis  siitä,  että
käännös suunnataan yksittäiseen viestintätilanteeseen), mutta Vermeerin
(2000,  227)  mukaan  teoria  ei  sulje  pois  sitä,  että  käännöstä  käytettäisiin
myös  muissa  tarkoituksissa  yksittäisen  käyttötilanteen  jälkeen.  Jotta
käännös toimisi funktionaalisesti, sen on kuitenkin täytettävä sen kohde
tilanteen viestinnälliset ehdot, johon se on ensisijaisesti tarkoitettu.

Muun  muassa  Freihoff  (1991,  41)  esittää  kritiikkiä  skoposkäsitteen
laajaalaisuudesta:  sen ei pitäisi kuvata kaikkea, mikä  jollakin tapaa  liit
tyy tavoitteeseen, tarkoitukseen, intentioon tai funktioon. Vermeer (1992,
90)  vastaa  skopoksen  käsitteeseen  kohdistuneeseen  kritiikkiin  esittä
mällä, että skoposta todella voidaan soveltaa kolmessa eri merkityksessä
viittaamalla  sillä  a)  käännösprosessin  tarkoitukseen,  b)  käännöksen  tar
koitukseen tai c) kääntämistavan tarkoitukseen. Vermeer (mts. 90) toteaa
lisäksi,  että  hänen  funktion  käsitteensä poikkeaa Nordin  funktion  käsit
teestä.

Myös Risku (1998) toteaa, että skopos on käsitteenä liian yleisluontei
nen.  Riskun  (mts.  124)  mukaan  käsite  on  alkanut  lähinnä  symbolisoida
kääntämisen  kohdekulttuurisuuntautuneisuutta  riippumatta  siitä,  pu
hutaanko  tekstien,  viestijöiden,  toimeksiantajien  vai  tekstin  tuottajien
toiminnalleen  asettamista  tavoitteista.  Freihoff  (1991,  41;  ks.  myös  2001)
varaisi  skoposkäsitteelle  merkityksen,  jossa skopos  tarkoittaa  kääntäjän
toiminnalleen  asettamaa  tilannesidonnaista  tavoitetta.  Risku  (1998,  125)
yhtyy tähän ajatukseen ja korostaa omalta osaltaan, että olisi järkevää, jos
skopoksen  käsitteen  katsottaisiin  viittaavan  nimenomaan kääntäjän  toi
mintatavoitteeseen.  Kaiken  kaikkiaan  skoposkäsite  kokoaa  yhteen  tiet
tyyn tilanteeseen liittyvät toiminnan tavoitteet, kääntämisen tarkoituksen
ja  käännöksen  funktion  (mts.  124).  Sitä  voidaan pitää  Riskun  (mts.  124)
mukaan  jopa  kääntämisen  yleisenä  kognitiivisena  lähtökohtana,  jonka
perusteella  kääntäjä  orientoituu  tehtäväänsä.  Silloin  skopos  ei  niinkään
suoraan  viittaisi  käännöksen  (tekstin)  tarkoitukseen  vaan  pikemmin
kääntäjän yleiseen toimintatavoitteeseen.

Edellä esitetyn perusteella ongelma kääntämisen funktionaalisuuteen
liittyvissä  keskusteluissa  liittyy  pitkälti  siihen,  miten  monivivahteisesti
keskustelun  osapuolet  ymmärtävät  funktion  käsitteen.  Jos  funktio  näh
dään (1)  tekstin  lähtökohtaisena  viestinnällisenä ominaisuutena  tai omi
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naisuutena, joka (2) tuotetaan tavoitteellisen kääntämisen seurauksena tai
(3) liitetään tekstiin tietyssä tulkintatilanteessa, sillä tarkoitetaan eri asiaa,
kuin jos sillä tarkoitetaan (4) käännöksen tekstinulkoista käyttötarkoitusta
(= mihin tarkoitukseen tilaaja tai käännöksen käyttäjä käännöksen tarvit
see),  jolla  ei  välttämättä  ole  mitään  vaikutusta  käännöksen  kielelliseen
rakenteeseen tai viestinnälliseen funktioon.

Lakitekstin  kääntäjän  toiminnan  kannalta  käännöksen  funktion  ja
käyttötarkoituksen määrittäminen ei vaikuta edellä esitettyjen näkemys
ten perusteella  yksiselitteiseltä.  Siksi  on  nähdäkseni  syytä  pitää  erillään
ainakin (1)  lähdetekstin viestinnällinen funktio,  joka syntyy lähdetekstin
tulkinnan  tuloksena  ja on  todennäköisesti ainakin osittain  yhteneväinen
kirjoittajan  intention,  tekstin  rakenteen  ja  kielellisten  keinojen  kanssa,  ja
(2)  kohdetekstin  viestinnällinen  funktio  sekä  (3)  kohdetekstiin  liitettävä
ulkoinen  funktio  (esim.  tuomioistuinkäyttö),  jonka  käännös  saa  lähde
tekstiin  verrattuna  uudessa  tai  jopa  tavanomaisesta  poikkeavassa  vies
tintätilanteessa, eli tekstin uusi käyttötarkoitus toisenkielisessä viestintä
tilanteessa. Esimerkiksi sopimustekstillä voidaan nähdä olevan erilainen
funktio sen mukaan, ajatellaanko sopijaosapuolia, jolloin tekstillä on näi
den  kannalta  preskriptiivinen  funktio,  vai  jotakin  kolmatta  osapuolta,
joka käyttää sopimusta  tietolähteenä, kuten  esimerkiksi sopimusmallina
(Harvey  2002,  179).  Sopimustekstillä  on ensimmäisessä  tilanteessa alku
peräiseen  viestintään  vertautuva  funktio,  kun  taas  toisessa  tilanteessa
tekstiä käytetään eri tarkoitukseen kuin se oli alun perin ajateltu.

2.4.2. Käännöstilanteen muuttujat

Kuten edellä oletettiin, tekstin tulkintaan liittyvät tekijät muuttuvat osit
tain  toisiksi  käännettäessä,  ja  siksi  nämä  muutokset  –  esimerkiksi  juuri
tekstin  käyttötarkoituksen  osalta  –  on  otettava  huomioon  käännöstilan
netta analysoitaessa ja kääntämisen strategiaa valittaessa. Näitä muuttu
jia  on  esitellyt  kokoavasti  muun  muassa  oikeusalan  teksteihin  liittyviä
käännöstilanteita  tutkinut  Peter  Sandrini  (1999).  Sandrini  edustaa  funk
tionaalista  kääntämisnäkemystä.  Katsauksessaan  hän  pyrkii  kartoitta
maan, minkä tekijöiden perusteella voidaan arvioida, mikä strategia olisi
kussakin  oikeusalalla  esiin  tulevassa  käännöstilanteessa  tavoitteen  kan
nalta järkevä.

 Lähdetekstiä määrittävää viestintätilannetta ja kohdetekstiä määrittä
vää  viestintätilannetta  on  ensinnäkin  verrattava  toisiinsa.  Käännöstilan
netta määrittää tiukimmin oikeusjärjestys,  jota voidaan kuvata viestintä
kehyksenä,  josta  voidaan  johtaa  viestinnän  yleiset  ehdot.  Lakitekstien
käännöstilanteen  muuttujista  kolme  on  ylitse  muiden:  1)  kohdetekstin
tyyppi, 2) kohdetekstin tulkintaa ohjaava oikeusjärjestys ja 3) kohdeteks
tin  kieli.  Kun  nämä  muuttujat  ja  niiden  väliset  suhteet  tunnetaan,  voi
daan  pohtia,  millainen  käännösstrategia  valitaan  ja  millaisia  kielellisiä
keinoja  tavoitteeseen  pääsemiseksi  käytetään.  Yksittäisten  tilanteiden
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ratkaisu  perustuu  muuttujien  tuntemiseen.  Kun  käännöstä  tulkitaan
kohdejärjestyksen lakien mukaan, voidaan Sandrinin mukaan käännettä
essä käyttää kohdejärjestyksen koko kielellistä inventaariota hyväksi. Jos
käännöstä on tulkittava lähdejärjestyksen normien perusteella, on erityi
sesti  otettava  huomioon  käännöksen  tulkitsijan  tausta  ja  käännettävä
pääsääntöisesti  lukijaa  vieraannuttaen.  (Sandrini  1997,  24–25.)  Tämän
perusteella  tuomioistuimen  käyttöön  tulevat vierasta oikeutta edustavat
tekstit  olisi  käännettävä  vieraannuttaen,  sillä  vieraan  oikeusjärjestyksen
lainsäädäntöä  on  tulkittava  vieraan  oikeusjärjestyksen  normien  perus
teella.

Sandrini (1999, 20) kokoaa oikeusalan tekstilajit funktionsa perusteella
kolmeen  päätyyppiin,  jotka  perustuvat  Engbergin  (1993,  33)  jaotteluun.
Ensimmäiseen  tyyppiin kuuluvat  tekstit ovat  itse oikeussäännöksiä,  ku
ten  lait  (Texte  als  rechtliche  Normen).  Toiseen  ryhmään  kuuluu  tekstejä,
joiden lähtökohtana ovat oikeussäännöt, kuten tuomiot (Texte nach recht
lichen  Normen).  Kolmannen  ryhmän  tekstit  ovat  oikeussäännöksistä  ker
tovia tekstejä, kuten kommentaarit  ja oikeustieteen oppikirjat (Texte über
rechtliche  Normen).  Sandrini  määrittelee  ensimmäiset  kaksi  tekstien  ryh
mää  performatiivisiksi21  teksteiksi  ja  viimeisen  deskriptiivisten tekstien
ryhmäksi. Näin tehdyn jaon perusteella Sandrini luokittelee oikeudellisia
lähdetekstejä  ja  niiden  käännöksiä  sekä  vertailee,  miten  niiden  funktiot
muuttuvat, kun näitä tekstejä käytetään eri tarkoituksiin. (Mts. 21.)

Myös Madsen (1997) on luokitellut oikeusalan tekstejä funktionsa pe
rusteella  tekstityyppeihin,  mutta  käyttää  nimikkeitä  performatiivinen  ja
informatiivinen.  Eron  tarpeellisuuden  hän  perustelee  sillä,  että  on  ole
massa tekstejä, jotka ovat tietyssä oikeusjärjestyksessä laillisesti sitovia ja
joilla on oikeudellisia vaikutuksia, ja toisaalta tekstejä,  jotka ovat pelkäs
tään  kommunikaatiota  oikeusalan  erityyppisistä  aiheista  (mts.  18).  Per
formatiiviset  tekstit ovat  oikeudellisia  instrumentteja, kun  taas  informa
tiiviset  tekstit  ovat  funktioltaan  deskriptiivisiä.  Kjær  (1999,  64)  käyttää
samaa  jakoa  kuin  Madsen.  Näiden  jaotteluiden  perusteella  kansallisten
lakien  kääntäminen  informaatiotarkoitukseen  saa  aikaan  mielenkiintoi
sen luokitteluongelman. Kun alun alkaen performatiiviseksi luokiteltava,
oikeudellisena  instrumenttina  toimiva  lakiteksti  käännetään  informaati
oksi toisen oikeusjärjestyksen käyttöön, on kysyttävä, edustaako käännös
pikemmin  performatiivista  vai  informatiivista  tekstien  luokkaa  ja  me
nettääkö laki käännettäessä performatiivisen ominaisuutensa.

Sandrini  (1999,  21–24)  on  pohtinut  käännöstilanteiden  muuttujia  eri
tutkijoiden  esittelemien  käännöstilanteiden  pohjalta.  Sandrinin  ensim
mäinen  esimerkki  on  peräisin  Madsenilta  (1997).  Tarkastelun  kohteena

21  Performatiivisuuden  käsite  yhdistetään  ennen  muuta  Austinin  (1962)  puheaktiteoriaan
(How to do things with words),  jossa pohditaan sellaisia vakioituja kielellisiä toimintoja, joiden
avulla  kielenkäyttäjä  voi  määrätyissä  konventionaalisissa  käyttöyhteyksissä  saada  aikaan
kielenulkoisia  muutoksia  (esim.  avioliittoon  vihittäessä  vakioilmaus  ”tahdon”).  Austin  käyttää
jakoa performatiivit vs. konstatiivit (ilmaisu joka esittää teon vs. ilmaisu joka esittää väitteen).
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on tanskankielinen lähdeteksti,  joka on laadittu Tanskan oikeusjärjestyk
sen mukaiseksi ja jonka vastaanottajat ovat tanskankielisiä. Tekstin kään
nöstä  käytetään  mallina  espanjankielisen  sopimuksen  laatimisessa,  jota
taas  tulkitaan  Espanjan  oikeuden  mukaan.  Käännöksen  rooli  nähdään
esimerkissä  luonteeltaan  performatiivisena.  Jos  käännös  toimii  osittain
informaatiolähteenä ja osittain tekstin mallina tai pohjana uuden tekstin
luomiselle, on mielestäni kyse tilanteesta, jossa käännöksen pohjalta luo
daan  uusi  teksti,  jonka  pitää  olla  performatiivinen,  ei  siis  käännöksen
itse.  Toisaalta  on  luonnollista,  että  jos  kääntäjälle  annetaan  toimeksian
nossa  tehtäväksi  luoda  teksti,  jota  voidaan  mahdollisimman  pitkälti
käyttää  pohjana  espanjankielisen  sopimuksen  laatimiseen,  kääntäjä  voi
pyrkiä  huomioimaan  espanjalaista  oikeusjärjestystä  annetun  tavoitteen
mukaisesti. Mielestäni tällöin on kuitenkin syntynyt kääntäjän toimintaa
haittaava  ristiriitatilanne:  kääntäjä  ei  voi  samanaikaisesti  tarjota  infor
maatiota  lähdejärjestyksestä  ja  palvella  kohdejärjestyksessä  käytettävää
uutta tekstiä ja sen viestintätarkoitusta. Mielestäni kääntäjä palvelee koh
detekstin  lukijaa  parhaiten  tarjoamalla  informaatiota  tämän  käyttöön,
jota  lukija  sitten  itse  soveltaa  oman  oikeusjärjestyksen  mukaiseksi  uu
dessa tekstissä eli laadittavassa sopimuksessa.

Toisessa  Madsenilta  (1997)  lainatussa  esimerkissä  Sandrini  (1999)
esittelee tilanteen, jossa käännettävänä on tanskankielinen sopimus, joka
laaditaan  Tanskan  oikeuden  mukaiseksi  tanskankielisen  vastaanottajan
käyttöön. Teksti käännetään espanjaksi espanjalaisen tuomarin käyttöön,
jotta sopimuksen käännöksen avulla voitaisiin osoittaa ja perustella erään
oikeustoimen  aiheuttamat  saamiset,  jotka  ovat  päteviä  tanskalaisen
oikeusjärjestyksen  sisällä.  Esimerkissä  espanjalaisen  tuomarin  on  tulkit
tava  espanjankielistä  sopimuskäännöstä  tanskalaisen  oikeusjärjestyksen
pohjalta.  Espanjankielistä  käännöstä  käytetään  siis  informoimaan  sopi
muksen  pätevyydestä  Tanskassa,  ja  käännöstä  voidaan  Sandrinin  mu
kaan pitää deskriptiivisenä. Jälleen on epäselvää, millainen käännösteks
tin  funktio  tässä  tilanteessa  itse  asiassa  voisi  olla.  Olisiko  espanjalaisen
tuomarin kannalta edullisinta,  että hän saisi käyttöönsä alkuperäistä ns.
performatiivista  lähdettä mahdollisimman tarkasti dokumentoivan  teks
tin pikemminkin kuin ns. deskriptiivisen tekstin. Sandrinin ja Madsenin
johtopäätökset  tekstin  funktioiden  muutoksista  käännöstilanteessa  eivät
ole mielestäni aivan loppuun saakka harkittuja.

Mielenkiintoisimpina pidän  niitä  Sandrinin  esimerkkejä,  joissa kään
nöstä on  tulkittava kohdejärjestyksen eli  tulkitsijan oman oikeuden mu
kaisesti, kuten  tilanteessa  (ks. Kjær 1995, 51),  jossa tanskalainen  korkea
kouluasetus käännetään saksaksi tarkoitukseen,  jossa sitä käytetään aut
tamaan  hallinnollisessa  päätöksenteossa  Saksassa.  Päätöksenteossa  on
kyse stipendianomuksesta,  jolloin  tanskalaista asetusta  tulkitaan oikeus
säännöksen  tapaan  (joskin  saksalaisen  oikeuden  näkökulmasta)  sen  sel
vittämiseksi,  antaako  Tanskan  korkeakoululainsäädäntö  aihetta  tukea
henkilön  opiskelua  Saksassa  stipendin  muodossa.  Tässä  tilanteessa
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Sandrinin  mukaan  sekä  lähde  että  kohdeteksti  edustavat  performatii
vista tekstityyppiä.

Kritisoin  tapaa,  jolla  Sandrini  käännöstilanteet  esittelee,  sillä  hän  ei
erityisemmin erittele, miksi hän on päättänyt sijoittaa tietyt tekstit tietyn
tekstityypin  edustajaksi  ja  miksi  tekstejä  on  tulkittava  jonkin  tietyn
oikeusjärjestyksen mukaisesti. Mielestäni  nämä asiat  eivät ole niin  itses
tään selviä,  että  ne  voitaisiin  sivuuttaa.  Viimeksi  mainitusta  esimerkistä
ei  käy  tarkasti  esille,  miksi  korkeakouluasetus  on  nyt  käännettävä  per
formatiivisena  tekstinä  (vaikka  se  vaikuttaakin  loogiselta  suositukselta)
eikä deskriptiivisenä, ja mitä se lopulta kääntämisen kannalta merkitsee.
Onko asetus käännettävä lähdetekstiuskollisemmin, kun sen on tarkoitus
toimia performatiivisena tekstinä, ja onko vastaavasti aiemmassa esimer
kissä mainittu tanskalainen sopimus käännettävä tuomarille deskriptiivi
sesti,  eli,  kuten  voitaisiin  olettaa,  hieman  vapaammin,  kuin  jos  se  olisi
määritelty  performatiiviseksi  tekstiksi?  Mielestäni  kummallakin  kään
nöksellä  on  oikeusvaikutuksia  (saadaanko  stipendi  vai  ei;  onnistuuko
saamisten  periminen  vai  ei),  jotka  jokin  oikeusviranomainen  toiminnal
laan  ja  tulkintansa  tuloksena  saa  aikaan,  jolloin  käännöksen  määrittele
minen  deskriptiiviseksi  tai  performatiiviseksi  ei  ratkaise  kääntäjän  toi
minnassa mitään.

Jäljelle jää kysymys, mistä voidaan tietää, minkälainen teksti palvelee
lain  soveltajaa  ja  lainkäytön  kohdetta  mahdollisimman  hyvällä  eli  oike
usturvan  kannalta parhaalla mahdollisella tavalla? Voisi olettaa, että  jos
lain  soveltajan  on  pääteltävä  jotakin  siitä,  mikä  tekstin  tehtävä  oli  alun
perin  lähdejärjestyksessä,  teksti  olisi  käännettävä  mahdollisimman  do
kumentaarisesti eli alkuperäistä viestintätilannetta jäljitellen, ja mahdolli
set  lisäykset  esitettävä  kääntäjän  kommenteissa.  Esimerkiksi  de  Groot
(1999b, 205) toteaa, että kääntämisen tavoitteena on  lähes aina sen mah
dollistaminen,  että  kohdeoikeusjärjestyksen  juristit  pystyvät  jollakin  ta
paa tutkimaan  lähdetekstin sisältöä. Tämä siis pätee käännöksiin,  joiden
ei ole  tarkoitus  toimia monikielisinä  instrumentteina.  Informaatiotarkoi
tukseen  käännettäessä käännöksen  lukijan olisi pystyttävä perehtymään
lähdetekstin sisältöön käännöksen avulla, vaikkakin tässä yhteydessä on
toistamiseen huomautettava, että  lähdeteksti on  ja pysyy  toisenkielisenä
ja  tulkitsijan  on  tehtävä  edelleen  päätelmänsä  lähdetekstin  sisällöstä
käännöksen perusteella,  mikäli ei  lähdekielistä  tekstiä ymmärrä.  Nähtä
västi  ei  ole  olemassa  yksiselitteistä  vastausta  siihen,  miten  kääntäjä  lo
pulta voi parhaiten auttaa käännöksen  lukijaa  lähdetekstin  ja  lähdekult
tuurisen tilanteen tulkinnassa.

Sandrinin  luokitukset  eivät  mielestäni  kuvaa  riittävästi  käännösten
käyttöä  erilaisissa  oikeuden  viestintätilanteissa,  ja  niiden  kuvaamiseksi
olisikin tarkemmin paneuduttava niihin toimintatilanteisiin  ja instituuti
oihin, jotka vaikuttavat oikeusalan käännösten käyttöön. Edellä esitettyjä
eri  tutkijoiden  tekemiä luokituksia on lopulta vaikea  verrata keskenään,
sillä jaot on tehty usein hieman eri perustein tai jakojen perusteilla ei ole
yksiselitteisiä  kriteereitä.  Esimerkiksi  funktioluokitusten  perusteena
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käytetyt  käsitteet  määritellään  kovin  eri  tavoin  (vrt.  performatiivinen,
informatiivinen,  deskriptiivinen),  ja  niillä  tarkoitetaan  usein  hieman  eri
asioita,  jolloin  niitä  on  lopulta  vaikeata  verrata  keskenään.  Lisäksi  pää
telmien  arviointia  vaikeuttaa  se,  että  havainnot  aineistosta  sekoitetaan
normatiivisiin ohjeisiin siitä, miten oikeusalan tekstejä pitäisi kääntää.

2.4.3. Lakitekstin funktio

Tuomioistuintarkoitukseen  käännettäessä  vieraan  oikeusjärjestyksen  la
kia  tulkitaan  uudessa  ympäristössä,  vaikka  sitä  pyrittäisiinkin  tulkitse
maan  lähdeoikeusjärjestyksen  omassa  kontekstissa.  Tekstin  viestinnälli
nen funktio ei välttämättä vielä tällä perusteella kuitenkaan muutu vaan
lain olisi hyvä pysyä lakina, vaikka sen status muuttuu. Jos lähdetekstin
viestinnällinen  funktio  sen  sijaan  voidaan  tällä  perusteella  säilyttää,  on
kysyttävä, mikä  lähdetekstin viestinnällinen funktio on ja mikä tekee la
kitekstistä  lain.  Lakitekstin  viestintäfunktion  määrittäminen  on  jossakin
määrin  ongelmallista,  sillä  jo  lakitekstien  vastaanottajakunnan  määrit
tämisessä  törmätään  ristiriitaisiin  näkemyksiin.  Vastaanottajaksi  määri
tellään  välillä  hyvin  suppea  kohderyhmä,  välillä  taas  esimerkiksi  tietyn
valtion kaikki kansalaiset (Šar evi  1999, 58).

Asian  hahmottamista  selventää  vastaanottajien  jakaminen  kahteen
ryhmään,  kuten  Šar evi   (1997,  59–60)  esittää  oikeustieteilijä  Kelsenin
(1979,  40–41)  tehneen,  jolloin välittömät  vastaanottajat  ovat  tulkintaan  ja
soveltamiseen  oikeutettuja  juristeja  (tai  valtion  virkamiehiä)  ja  välilliset
vastaanottajat  niitä,  joita  lakitekstin  säännökset  koskettavat.  Kohderyh
mää on vaikea määritellä tarkemmin, mutta kuitenkin jo esimerkiksi lain
käsittelemä  aihealue  kohdentaa  viestin  erityisesti  tietyille  henkilöille,
vaikka  laki  sinänsä  koskisikin  tietyn  valtion  kaikkia  kansalaisia.  Olisi
houkuttelevaa ajatella Forsthoffin (1940, 8) tavoin, että lakiteksteillä ei ole
vastaanottajaa  lainkaan. Šar evi   (1999, 58)  tosin  torjuu ajatuksen esittä
mällä, että lakitekstiä ei näin ollen voitaisi lainkaan pitää viestinnän väli
neenä.  Ajatuksessa  on kuitenkin  jotakin  perää  sen  perusteella,  että  laki
tekstejä  luetaan  aina  uusissa  tulkintayhteyksissä  vastaanottajan  ollessa
ehkä täysin ennalta arvaamaton, jolloin mitään määriteltyä vastaanottajaa
—  tai tiettyä viestintätilannetta —  ei voida sinänsä nimetä. Silti ei voida
kieltää,  että  juuri  oikeudellisessa  kontekstissa  viestintätilanteet  ovat  hy
vinkin ennalta määriteltäviä, koska viestintä tapahtuu institutionaalisesti
määritellyissä  puitteissa.  Viestin  lähettäjä  ja  vastaanottaja  voidaan  ylei
sellä tasolla määritellä. Lakitekstien tulkinta sallitaan viime kädessä aino
astaan  tuomioistuimille,  ja  vastaanottajan  perustietotausta  taataan  esi
merkiksi koulutusvaatimusten avulla.

Lakien  perimmäistä  viestinnällistä  tehtävää  on  usein  yritetty  määri
tellä kansalaisen näkökulmasta,  jolloin on kysytty, onko lakien tarkoitus
informoida kansalaisia, ohjata kansalaisia vai määrätä kansalaisia. Tällöin
syrjäytetään  lakien  tehtävä  toimia  kielellisenä  ohjenuorana,  normiläh
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teenä  ja  ratkaisuperusteena  juridisessa  päätöksentekotilanteessa,  jossa
tekstillä  on  asiantuntijalukija.  Toisaalta  yhteiskunnan  kehittyessä oikeu
dellisen informaation ensisijainen käyttäjä ei enää niin selvästi ole oikeu
den ammattilainen,  jolloin on täysin perusteltua  vaatia oikeudellisen  in
formaation  laadukkuutta  ja ymmärrettävyyttä  (ks. Saarenpää 2002, 126–
128). Tämä pätee lakien yleiseen viestinnälliseen tehtävään, mutta lakien
käännösten  viestinnällistä  tehtävää ei ole  välttämättä mahdollista  johtaa
täysin  samasta  lähteestä,  koska  esimerkiksi  tuomioistuinkäyttöön  tehtä
ville  käännöksille  muodostuu  huomattavasti  suppeampi  ja  ominaisuuk
siltaan  erilaisempi  lukijakunta  kuin  mitä  lukijakunta  olisi,  jos  siksi  kat
sottaisiin kyseisen valtion kaikki kansalaiset.

Lakien  voidaan  Kjærin  (2000)  mukaan  katsoa  kuuluvan  erilaisten
säännösten  muodostamaan  konstitutiivisten tekstien  ryhmään,  jolloin
muut  oikeudelliset  tekstit  edustavat deskriptiivisiä  (esim. oppikirjat,  oi
keustieteen  artikkelit,  tietosanakirjaartikkelit)  ja  reproduktiivisia  (esim.
tuomiot, sopimukset) tekstejä.22 Konstitutiiviset tekstit perustavat ja mää
rittelevät  sääntöjä  kuvaamatta  tai  soveltamatta  niitä.23  Konstitutiivisten
tekstien funktio ei tämän katsantokannan mukaan ole välittää viestiä jol
lekin  lukijajoukolle  vaan  tuottaa  oikeutta  (produce  law).  Kääntämisen
tarkasteluun  siirrettynä  tämä  näkemys  tarkoittaa,  että  myös  lakitekstin
käännös voidaan nähdä konstitutiivisena, sääntöjä määrittävänä tekstinä,
jonka ei ole  tarkoitus viestiä  kenellekään  vaan olla  laki. Tätä ajatusta  ra
joittaa  kuitenkin  se,  että  käännös  toisen  oikeusjärjestyksen  laista  ei  saa
lain  statusta  vaan  pysyy  käännöksenä,  kuvauksena  toisen  valtion  sään
nöksistä.  Toisin  on  esimerkiksi  silloin,  kun  suomenkieliset  lait  käänne
tään ruotsiksi  ja ne saavat yhtäläisen aseman valtionsisäisenä oikeutena.
Konstitutiiviset  tekstit  määräävät  juridista  toimintaa  ja  vaikuttavat
deskriptiivisten ja reproduktiivisten tekstien syntyyn.

Näitä  kaikkia  edellä  mainittujen  tekstiryhmien  edustajia  voidaan  lu
kea tiedonhankkimistarkoituksessa, mutta lakitekstien lukemiseen liittyy
juridisessa sovellustilanteessa ennen muuta tulkinnallinen aspekti,  jonka
tarkoituksena  on  juridisen  säännön  identifiointi  ja  joskus  myös  täysin
uuden säännön tuottaminen.  (Mts. 139–141.) On olemassa erilaisia  luke
misen tarkoituksia,  joita Kjær (mts. 141) erottaa oikeudellisiin tekstilajei
hin liittyen kolme:

1. The purpose of knowledge construction: Informative reading.
2. The purpose of rule identification: Ruleoriented reading.
3. The purpose of rule formulation: Hermeneutic reading.

22 Innoituksena Kjærin typologialle on toiminut Niklas Luhmannin systeemiteoria.
23  Vrt.  tästä  poikkeava  normityyppien  jako  regulatiivisiin  ja  konstitutiivisiin  normeihin,

jossa  konstitutiivisten  normien  tehtäväksi  katsotaan  tietynlaisen  toiminnan  edellytysten
luominen (esim. Aarnio 1989, 70).
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Lukijoilla on erilaisia syitä lukea juridisia tekstejä, jolloin nämä tarkoituk
set  ohjaavat  tekstin  perusteella  tehtävää  tulkintaa.  Ensimmäinen  tarkoi
tus  on  tekstin  lukeminen  tiedonhankkimistarkoituksessa.  Toinen  tarkoi
tus on  löytää tekstistä oikeussääntö. Kolmas  tarkoitus on tulkinnallinen,
jolloin  tekstiä  tulkitaan  siten,  että  jonkin  säännön  olemassaolo  voidaan
perustella  sen  avulla.  Kääntämisen  kannalta  on  huomattava,  että  laki
tekstin  käännöstä  voidaan  lukea  tuomioistuimessa  kaikissa  edellä  mai
nituissa tarkoituksissa.

Bussen (1992, 263) mukaan  lakiteksteillä on oikeusinstituution sisällä
ennen muuta ohjausfunktio, sillä oikeusratkaisut on tehtävä niiden perus
teella. Bussen mukaan  lakitekstit  laaditaan teksteinä ensisijaisesti  ratkai
sutoimintaa varten eikä kansalaisten käyttäytymistä ohjaamaan (mts. 90),
ja siksi hän sivuuttaa muun muassa keskustelut lakitekstien ymmärrettä
vyydestä kansalaisten käyttäytymisen kannalta. Juridisten ratkaisujen on
oltava  laillisesti  sitovia,  ja  lakitekstit  toimivat  tämän  takeina.  Tekstin
funktiota  tarkasteltaessa  on  Bussen  (mts.  79)  mukaan  huomattava,  että
saman lauseen funktio muuttuu, kun se siirretään esimerkiksi tuomiois
tuinratkaisusta  osaksi  kommentaaritekstiä,  jolloin  tekstiympäristö  vai
kuttaa  myös  yksittäisen  lauseen  funktion  tulkintaan.  Tekstin  funktion
määrittely pelkkien tekstin kielellisten kriteereiden avulla ei ole mahdol
lista,  sillä  tekstin  funktion määrittely  riippuu myös  käyttökontekstista  ja
käyttäjästä. Se on tulkinnan tulos.

Busse pohtii, miten  lakitekstien normatiivinen  funktio voitaisiin todeta
ainoastaan  tekstin  perusteella,  mutta  tulee  lopputulokseen,  että  näiden
tekstien  normatiivinen  funktio  on  ennalta  tiedettyä,  koska  tekstin  lukija
toimii  institutionaalisesti määräytyvässä  tulkintatilanteessa.  Lukijalla on
tietoa oikeudesta instituutiona ja siihen liittyvistä erilaisista toiminnoista.
Lakitekstin funktion voi tunnistaa sen perusteella, mikä rooli lakitekstillä
on  instituution  sisäisissä  toimintaprosesseissa.  Teksti  ei  välttämättä
Bussen  mukaan  saa  normatiivista  tekstifunktiota,  jos  tekstin  käyttöyh
teydestä ei ole tietoa. Tekstien normatiivisuuden toteamiseen vaikuttavat
näin ollen erittäin merkittävästi tekstinulkoiset tekijät. (Mts. 91.) Norma
tiivisuus  toteutuu  suhteessa  lukijaan  ja  käyttötilanteeseen,  sillä  esimer
kiksi  tuomioistuinratkaisun  teksti  velvoittaa  eri  tavalla  prosessin  osa
puolia  kuin  tuomaria,  joka  saattaa  käyttää  tekstiä  pohjana  jossakin  toi
sessa  ratkaisutilanteessa  (mts.  93).  Tekstin  velvoittavuus  tunnistetaan
käyttöyhteyden perusteella jopa riippumatta sen kielellisestä asusta, sillä
kaikki  lakitekstin  ilmaukset  eivät  suoranaisesti  ilmaise  velvoittavuutta
tms. (mts. 90–91). Voidaan arvella, että myös lain käännös tulkitaan nor
matiiviseksi, mikäli käännöstä  tulkitaan  lakia soveltavassa ympäristössä
ja  mikäli  siihen  suhtaudutaan  ratkaisun  tekemisen  apuvälineenä.  Kään
täjän  arvioitavaksi  jää,  millä  kielellisillä  keinoilla  lähdetekstin  ohjaus
funktio tuodaan käännöksessä parhaiten esiin.
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2.4.4. Kääntäminen informaatiotarkoitukseen

Šar evi in  (1999,  70–72)  mukaan  lakitekstien  käännösten  olisi  saatava
aikaan  sama oikeusvaikutus  kuin  lähdetekstillä  on.  Kääntäjän  olisi  pyrit
tävä tuottamaan teksti,  joka olisi merkityssisällöltään yhtäläinen muiden
kieliversioiden  ja  lähdetekstin  kanssa,  mutta  merkityssisältöön  nähden
kieliversioiden  yhtäläisellä  oikeusvaikutuksella  olisi  oltava  ensisijainen
rooli.  Tärkeintä  olisi,  että  kääntäjä  pystyisi  tuottamaan  tekstin,  jota  tul
kittaisiin ja sovellettaisiin samalla tavalla kuin lähdetekstiä tai muita kie
liversioita: "Most  important,  it  is  essential  for  legal  translators  to  produce  a
target text that leads to the same results in practice as the source text(s)" (mts.
304,  kursivointi  Šar evi in).  Tällöin  kääntäjä omalta  osaltaan  takaa  sen,
että  toisinnot  [monikielinen  lainsäädäntö]  olisivat  keskenään  tasaarvoi
sia.  Kun  oikeuden  tuomari  tulkitsee  käännöstä,  hänen  olisi  löydettävä
siitä  samat lähtökohdat  työlleen  kuin  muista  kieliversioista  tai  alkuperäi
sestä tekstistä (ks. Šar evi  1997, 70–72).

Šar evi in  mainitsema  monikielisen  lainsäädännön  kääntämiseen
liittyvä  marssijärjestys  vaikuttaa  perustellulta:  ensin  pyritään  mahdol
listamaan  sama oikeusvaikutus  tarjoamalla  hyvä  lähtökohta  tulkinnalle,
toissijaisesti  pyritään  saman  tekstimerkityksen  välittämiseen.  Merkityk
sen  valintaan  ja  ilmaisemiseen  liittyvät  ratkaisut  tehdään  tavoitellun  oi
keusvaikutuksen  perusteella.  Šar evi in  oletus  on,  että  jos  kääntäjä  ha
luaa olla  tehokas  ja  vaikutusvaltainen  tekstintuottaja,  kääntäjän  on  tun
nettava  laintulkinnan  perusteet  (mts.  60–61)  ja  otettava  selville,  mihin
lainsäätäjä tekstillään on alun perin pyrkinyt, sillä lähdetekstiä tulkitaan
sen valossa, mikä lainsäätäjän tarkoitus on ollut (mts. 73).

Šar evi in  (1999,  116)  mukaan  lähdetekstin  rakenteellisista  ratkai
suista  poikkeaminen  sallitaan  lain  erikielisissä  toisinnoissa  sen  perus
teella, millaisesta viestintäprosessista ja viestintätilanteesta on kulloinkin
kysymys,  jolloin  kääntäjän  on  muun  muassa  pohdittava  sitä,  millaisten
periaatteiden  mukaan  vastaanottaja  tulkitsee  ja  soveltaa  lain  käännöstä.
Kääntämiseen  vaikuttavia  ratkaisuja  pitäisi  ennen  kaikkea  ohjata  pyrki
mys  toisintojen  yhdenmukaiseen tulkintaan  (mts.  116).  Šar evi in  lähtö
oletuksena on tilanne, jossa käännös on statukseltaan itsekin laki ja toimii
lain tavoin —  mutta voidaan ajatella, että osana oikeudenkäyntiaineistoa
käännöksen on yhtä lailla pyrittävä edistämään alkuperäisen lain oikeus
vaikutusta.  Vastaanottaja  usein  myös  suhtautuu  käännökseen  samaan
tapaan  kuin  se  olisi  itse  laki  ja  odottaa  pystyvänsä  tutustumaan  sen
avulla lähdetekstin sisältöön (vrt. edellä de Groot 1999b, 205).

Šar evi in  vaatimusta  samasta  tulkintavaikutuksesta  voidaan  pitää
ihanteellisena,  yleisluontoisena  oikeusideologisena  tavoitteena,  sillä  ei
edes lakitekstin  laatija voi tietää, miten monenlaisiin tulkintoihin ja käy
tännön  sovellutuksiin  tekstin  pohjalta  lopulta  päädytään.  Lakitekstin
taustalla voi tietysti vaikuttaa päämääriä ja tavoitteita, joihin tekstillä py
ritään  ja  jotka  ovat  tekstin  laadintahetkellä  tiedossa,  mutta  näitä  tavoit
teita  ei välttämättä  saada  selville  silloin, kun  jotakin  lakitekstin  pykälää
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halutaan  soveltaa  konkreettiseen  tapaukseen,  varsinkin  jos  lain  voi
maantulosta on kulunut aikaa (ks. Aarnio 1989, 226–227).

Silloin kun myös lain käännös toimii lakina, sekä lailla että sen erikie
lisillä toisinnoilla on sama funktio (Šar evi  1999, 104). Niillä on siis vas
taavanlainen merkitys käyttäjilleen. Kun laki käännetään laiksi, ei voida
pelkästään  välittää  tekstin  sisältöä,  vaan  tekstistä  on  tehtävä  yhtä  lailla
normatiivinen,  ja  kääntäjän  on  osallistuttava  vastuullisesti  tekstin  teke
miseen  (mts.  104–105).  Šar evi in  (1997,  19)  sanoin  käännösten  viestin
nällinen  funktio määräytyy sen  mukaan,  saavatko  käännökset  virallisen
vain  epävirallisen  aseman.  Informaatiotarkoitukseen  käännetyt  tekstit
eivät  saa  lainvoimaa  (eivät ole autenttisia) eikä niillä ole  välttämättä oi
keudellista  sitovuutta  (mts.  19).  Kun  lakiteksti  käännetään  informaatio
tarkoitukseen (information purpose)  ja sen  funktio muuttuu  uuden ase
man (statuksen) perusteella toiseksi, syntyy tilanne, jossa on pohdittava,
vaikuttaako funktion muutos myös käännösstrategian valintaan:

Since  the communicative  function of  the  target  text differs  from that of
the  source  text  in  nonauthentic  translations,  it  is  appropriate  to  ask
whether the shift in function justifies a change in translation strategy, as
suggested by the skopos theory (mts. 277, kursivointi Šar evi in).

Yleisin  näkemys  käännöstrategian  valinnasta  näyttäisi  olevan,  että  laki
on siitä huolimatta käännettävä samalla tavalla kuin silloin, jos se toimisi
lakina (mts. 277). Šar evi  (mts. 277) rohkaisee kuitenkin kääntäjiä kom
pensoimaan lukijoilta puuttuvaa tietoa:

In  all  instances,  translators  are  encouraged  to  compensate  for
information lost in translation by providing comments and comparisons
in  footnotes  or  an  explanatory  foreword.  [–  –]  Stylistic  diversity  is
usually  not  encouraged  unless  it  enhances  clarity  and  effect.  Like
authenticated  translations,  nonauthentic  translations  of  sources  of  law
should  also  lead  to  the  desired  results,  i.e.,  the  effects  intended  by  the
legislator.

Edellisen perusteella lähtöoletus on, että käännettäessä katoaa lähdeteks
tiin  liittyvää  informaatiota,  joka  olisi  hyvä  jollakin  tapaa  kompensoida
lukijalle.  Tämän  voi  tehdä  esipuheessa  tai  alaviitteissä  erilaisin  kom
mentein.  Sen  sijaan  Šar evi   ei  rohkaise  kääntäjiä  muuttamaan  tekstin
tyyliä  ja muistuttaa, että myös informaatiotarkoitukseen tehtävien kään
nösten olisi turvattava lainsäätäjän tavoitteiden toteutuminen. Šar evi in
mukaan  kääntäjät  eivät  useinkaan  piittaa  lainsäätäjän  tarkoituksen  to
teutumisesta  vaan  uskovat,  että  heidän  on  ainoastaan  välitettävä  lähde
tekstin  informaatiosisältö.  Tämä  voi  johtaa  virheisiin,  varsinkin,  jos
kääntäjä ei tutustu lakeihin liittyviin kommentaariteksteihin, joista laeissa
käytettyjen  termien  tarkoitetut  sisällöt  tulevat  usein  ilmi (mts. 278–279).
Informaatiotarkoitukseen käännettyjen lakien kääntäjä on vielä suuressa
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vastuussa  käännöksen  sisällöstä,  sillä  niitä  ei  yleensä  tarkasteta  viran
omaisen  toimesta  (mts.  279),  kuten  usein  valtionhallinnon  sisällä  tapah
tuvan käännöstoiminnan piirissä.

Lakitekstin  kääntäjällä  on  suuri  tulkintahaaste  pyrkiessään  ymmär
tämään, mitä lähdetekstillä halutaan sanoa ja mikä sen merkityksessä on
olennaisinta.  Jos  ajatellaan  kääntämisen  kannalta  Klamin  ja  Kuisman
(2000,  47)  esittämää  Per  Olof  Ekelöfin  lakitekstin  tulkintaohjetta,  jonka
mukaan  ”minkä  tahansa  lain  tulkintaongelmat  on  ratkaistava  siltä  kan
nalta, mitkä ovat lain tavoitteet sen sanamuodon mukaisella ydinalueella”, niin
kääntäjällä on tehtävää kerrakseen lähdetekstin sanamuodon ydinalueen
ja  lain  tavoitteen selvittämisessä —  vieläpä ilman tulkintaa ohjaavaa so
vellustilannetta.  Ulkomaisia  lakeja  sovellettaessa  niiden  tavoitteita  on
pohdittava  perusteellisesti,  jopa  enemmän  kuin  kansallisia  lakeja  tulkit
taessa (mts. 2000, 48).

Kääntäjän tulkinta ei Lehdon (1999, 127) sanoman perusteella voi olla
samanlaista kuin tuomioistuimen harjoittama laintulkinta. Kääntäjä antaa
sanoille merkityksen ja tuomioistuin sanoille juridisen vaikutuksen:

Juridisen  tekstin  kääntäjän  on  huolehdittava  [–  –]  sanojen  merkityksen
välittämisestä.  Jälkimmäinen  tulkinta ei  kuulu kääntäjälle,  mutta hänen
on varmistettava, että tuomioistuimella on siihen käännöksen perusteella
täsmälleen samat edellytykset kuin alkutekstin perusteella  ja että  juridi
sen tulkinnan lopputulos on sama riippumatta siitä, kumman kielen pe
rusteella se tapahtuu. (Lehto 1999, 127–128.)

Kääntäjän  vastuu  on edellisen  perusteella melkoinen  kun  taas  käännös
ten tulkitsijan  vastuusta  vaietaan  lähes  täysin. Kääntäjän  katsotaan pys
tyvän merkitysten välittämiseen ja sen varmistamiseen, että tulkitsija saa
riittävät edellytykset työnsä tekemiseen. Kääntäjä jopa vastuutetaan siitä,
että  käännöstä  on  pystyttävä  tulkitsemaan  samalla  tavalla  kuin  lähde
tekstiä,  vaikka  alan  kirjallisuudessa  yleisesti  lähdetään  siitä  ajatuksesta,
että laki on aina periaatteessa tulkinnanvarainen – siis riippumatta siitä,
onko  se  käännetty  vai  ei. Käännösten  onnistuneisuus  riippuu  joidenkin
näkemysten mukaan jopa siitä, kuinka niitä  tulkitaan ja sovelletaan tuo
mioistuimissa  (Poon  Waiyee  2002,  84).  Vaikka  kääntäjän  rooli  tekstin
tulkitsijana  nähdään  jo  alun  perin  erilaisena  kuin  juristin,  kääntäjään
kohdistuvat  odotukset  ja  roolipaine  ovat  vähintään  yhtä  kovia  elleivät
jopa kovempia.

Tässä  pääluvussa  tarkasteltiin  käännöstieteellistä  kirjallisuutta  ja  sen
välittämää  kuvaa  (ideologiaa)  lakitekstien  hyvästä  kääntämisestä  ja  tar
koitukseen  sopivista  strategioista.  Lisäksi  pohdittiin  alustavasti  näiden
strategioiden etuja  ja haittoja  ja yleistä mielekkyyttä merkityksen tarkan
välittämisen  näkökulmasta.  Lähdekirjallisuuden  perusteella  vaikuttaa
siltä, että suositeltavasta strategiasta ei ole täyttä yksimielisyyttä. Yleensä
kuitenkin  lähdetään  siitä,  että  lähdeteksti  olisi  pyrittävä  kääntämään
mahdollisimman  tarkasti,  mutta  toisaalta  kuitenkin  myönnetään  to
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siseikka, että kohdekielen  keinot  ja niihin  liitetyt merkitykset eivät  vält
tämättä  salli  sananmukaista  kääntämistä.  Lähdekirjallisuuden  välittämä
näkemys tarkasta kääntämisestä ei ollut useinkaan sen osalta selvä, mitä
elementtejä  lähdetekstistä ”tarkkaan ottaen” käännetään tarkasti: olisiko
lähdettävä  merkityksestä  vai  muodosta  ja  millä  tapaa  ne  lopulta  laki
tekstien osalta nivoutuvat yhteen?

Näyttää siltä, että merkityksen tarkka kääntäminen ei tarkoita merki
tyksen välittämiseen tähtäävää kääntämistä vaan ennemmin lähdetekstin
muodolle  uskollista  strategiaa.  Näin  ollen  lähdetekstin  merkitykselle  ei
edes  välttämättä  voida  olla  uskollisia,  vaikka  sellaista  kääntäjältä  sa
massa  hengenvedossa  edellytetään.  Tässä  suhteessa  monikielisen  lain
säädännön  kääntäjille  näytetään  tarjottavan  enemmän  vapauksia  (vrt.
kommunikatiivinen  kääntäminen)  kuin  statuksettomien  käännösten
tuottajille (vrt. semanttinen kääntäminen), vaikka lähdetekstinä kummas
sakin  käännöstilanteessa  on  laki  ja  kummassakin  tilanteessa  käännöstä
käytetään juridisten ratkaisujen perusteena. Seuraavassa pääluvussa siir
rytään  pohtimaan,  millaiset  toiminnalliset  ehdot  lakiteksti  tarjoaa  kään
täjälleen  ja  millaisen  tulkinnallisen  lähtökohdan  (”täsmälleen  samat
edellytykset”) kääntäjä voi lukijalle tarjota. Tarkoitus on miettiä sitä, mi
ten oikeusinstituution omat säännöt  (esim. normilauseet kirjoitetaan  tie
tyllä  tavalla  ja  niitä  tulkitaan  tietyllä  tavalla)  vaikuttavat  lakitekstien
kääntämisen  ”sääntöihin”  ja  ohjaavat  kääntäjän  toimintaa.  Tarkoitus on
myös selvittää, millä tavalla oikeuskäsitteiden merkitystä on mahdollista
välittää ja millä edellytyksillä niitä voidaan tulkita kohdekielessä samalla
tavalla.  Lisäksi  tarkoitus  on  selvittää,  millä  tavalla  juristin  ja  kääntäjän
tulkinta eroavat toisistaan.
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3. Oikeuskäsitteiden tulkinta ja
kääntäminen

3.1. Laintulkinnan institutionaalisuus

Lakitekstien  merkitystä,  tulkintaa  ja  kääntämistä  on  tarkasteltava  osana
lakitekstien  toiminnallista  merkitystä  määrittävää  institutionaalista  ke
hystä (ks. esim. Busse 2002, 136). Oikeus sosiaalisena instituutiona mää
rittää,  millaisia  sen  toiminnassa  käytetyt  lakitekstit  ovat  ja  miten  niitä
käytetään  oikeudellisissa  ratkaisuprosesseissa.  Sillä,  millaisia  lakitekstit
ovat ja miten niitä käytetään ratkaisuprosesseissa, voidaan olettaa olevan
vaikutusta  myös  siihen,  minkälaisten  käännösten  tuottamisen  kääntäjä
kokee  kyseisen  toiminnan  kannalta  sopivaksi.  Lisäksi  oikeuden  insti
tutionaalisuus vaikuttaa lakiteksteissä käytettyjen oikeuskäsitteiden mer
kityksen muodostumiseen ja niiden tulkintaan sekä kääntämisen proble
matiikkaan, mistä nyt alkavassa kolmannessa pääluvussa on kysymys.

Oikeus  sääntelee  ihmisten  käyttäytymistä  keskinäistä  ongelmanrat
kaisua vaativissa tilanteissa, ja sen tuottamat säännöt tarjoavat sääntelyn
piirissä oleville malleja siitä, miten pitää toimia, ja myös keinot rankaista
niitä,  jotka  eivät  toimi  asetettujen  normien  mukaisesti.  Oikeus  toteutuu
siinä,  että  oikeusinstituutiossa  tuotetut  säännöt  otetaan  toiminnassa
huomioon. Sääntöjen  noudattamista myös  valvotaan. Oikeusjärjestys on
normatiivinen,  ja  sillä  on  itsellään  koneisto  normien asettamista  varten.
Oikeussäännöt (vrt. pelisäännöt) ovat konstitutiivisia sääntöjä (ks. Searle
1976),  ja  niiden  perusteella  luodaan  oikeudellisia  instituutioita,  kuten
”sopimusten solmiminen, omistaminen, yhtiön perustaminen tai tekijän
oikeuden saaminen” (Helin 1999, 218). Sääntö muodostaa merkitysyhtey
den, jota vasten toimintaa voidaan tarkastella (ks. Searle 1976).

Tietyllä  tapaa  instituutioiden  esiasteiden  voidaan  nähdä  olevan  ole
massa  ennen  päätymistään  lakikirjaan  (vrt.  kauppa),  toisaalta  ne  muo
dostetaan  ja  muodostuvat  nimenomaan  säännösten  avulla.  Instituutiot
tuottavat tosiseikkoja, kuten  sopimuksia  ja  testamentteja,  ja niiden tuot
taminen  edellyttää  tekoja.  (Niemi  1999,  727–732.)  Säännöksistä  kertovat
lakitekstit edustavat  ja  ilmentävät valtaa,  joka valtiolla on kansalaisiinsa
nähden, ja valtioissa vallitsevaa oikeusideologiaa. Lakiteksteistä voidaan
nähdä, mitä pidetään oikeana ja mitä vääränä, sillä tekstit koostuvat käs
kyistä,  kielloista,  kehotuksista  ja  sanktioiden  kuvauksista.  (Helin  1999,
Niemi 1999.)
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Oikeuden  käsitteellä  viitataan  eri  yhteyksissä  eri  asioihin.  Ensinnäkin
sillä  voidaan  tarkoittaa  oikeutta  lainkäyttöelinten  muodostamana  insti
tuutiona  (instituutio  oikeuslaitosmerkityksessä).  Toisaalta  sillä  voidaan
viitata  esimerkiksi  jonkin  henkilön  subjektiiviseen  oikeuteen  tietyssä  ti
lanteessa  (esim.  omistusoikeus  esineeseen).  Kolmanneksi  sillä  voidaan
tarkoittaa  valtasuhdejärjestelmää  eli  eri  osapuolten  välisten  oikeuksien
luonnetta. Neljänneksi voidaan ajatella,  että sana oikeus viittaa normien
muodostamaan  järjestelmään  eli  oikeusjärjestelmään  instituutiona.
Klamin (1986, 9–10) määritelmän mukaan oikeus on vallan käyttöön liit
tyvä vuorovaikutussuhde,  jossa osapuolina ovat säännöt  ja käyttäytymi
nen.

Oikeuteen  liittyvä  institutionaalisuus  ilmenee  neljänä  ulottuvuutena
ja vaikuttaa näiden välisissä toiminnoissa. Näitä oikeuden ulottuvuuksia
ovat: (1) oikeus yleisinstituutiona, joka normittaa koko yhteiskuntaa ja sen
sosiaalisia instituutioita ja rakentuu kokonaisuutena pitkälle eriytyneistä,
yhteiskunnan  itse  määrittämistä  toimintanormeista,  (2) juridiset  instituu
tiot,  kuten  tuomioistuinlaitos,  kansanedustuslaitos,  erilaiset  hallintoeli
met ja poliisi,  joiden toiminta edellyttää organisaatiota, (3) oikeusinstituu
tiot (juridiset konstruktiot) kuten omistusoikeuden käsite, jotka edustavat
yhteenkuuluvien  normien  ryhmää  ja  joita  voidaan pitää  tiettyihin asioi
hin liittyvinä oikeudellisen tiedon kehyksinä,  ja (4) sosiaaliset instituutiot,
kuten  perhe  ja  avioliitto.  Näihin  kaikkiin  oikeudellisiin  instituutioihin
liittyy  keskinäisiä  toimintoja  ja  toimijoita,  toimintamalleja  ja  toiminnan
välineitä. (Busse 1992, 296–297; 2005, 29.)

Oikeusalalla  tapahtuva  viestintä  on  kauttaaltaan  sidoksissa  oikeus
alan institutionaalisuuteen, joskin on hyvin vaikeaa edes käyttää viestin
tään liittyviä  käsitteitä oikeusalan tekstien  käyttöä tarkasteltaessa. Tämä
tulee ilmi esimerkiksi seuraavilla tavoilla. Ensinnäkin lakitekstien viestin
osalta niille ei voida määritellä erityistä henkilölähettäjää. Siksi on myös
vaikeaa määritellä viestin lähettäjän intentio, sillä laatijaa ei ole yksilöitä
vissä.  Intentio  on  määriteltävissä  ainoastaan  juridisen  tulkintaprosessin
perusteella.  Toiseksi  tekstin  merkitys  määrittyy  ainoastaan  instituution
sisäisesti,  sillä esimerkiksi käsitteiden  tulkintaan  vaikuttava  tieto määri
tellään instituution sisällä. Tekstin vastaanottajat ovat ensisijaisesti  insti
tuution sisäisiä ja instituution itsensä määrittämiä. Myös viestin vastaan
ottaminen  on  institutionalisoitu,  ja  siihen  liittyy  määrättyjä  tulkinta  ja
soveltamismenettelyjä.  Oikeuskieli  on  totuttu  näkemään  yhtenä  institu
tionaalisen kielenkäytön muotona. (Busse 1992, 274–275; 2005, 30–31; 51–
53.)

Lakitekstiä  itseään  voidaan  pitää  instituutiona.  Lakitekstit  ovatkin
mannereurooppalaisen  oikeusjärjestelmän  kontekstissa  oikeusinstituu
tion  kantava  voima,  sillä  ratkaisutoiminta  perustuu  niiden  määräävälle
asemalle  toisin kuin  case  law  järjestelmässä.  Lakitekstien  käyttö  ratkai
sutoiminnassa on hyvin pitkälti institutionalisoitu oikeuslähdehierarkian
avulla. Lakitekstien tulkintaan liittyvät toimintatavat ovat muodostuneet
malleiksi  ja säännöiksi,  joita ennen muuta toimintaan osallistuvat henki
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löt noudattavat  ja pitävät yllä.  Instituution  henkilötoimijoita ovat muun
muassa tuomarit, syyttäjät ja asianajajat, joilla kaikilla on oma määritelty
roolinsa.  Tuomarit  toimivat  eräissä  ratkaisutilanteissa  myös  ryhminä,
mikä  johtuu  siitä, että  ryhmän päätös nähdään  harkitumpana  ja parem
min perusteltuna kuin yksittäisen tuomarin ratkaisu. Oikeus myös kont
rolloi omaa toimintaansa laatimalla toimintaa ohjeistavia sääntöjä. (Busse
1992, 309–311.)

Myös  oikeuskäsitteet  ohjaavat  normitekstien  tulkintaa.  Ne  voidaan
nähdä  oikeusinstituutioina  itsekin,  ja  niiden  merkitykseen  ja  kehittymi
seen vaikuttavat olennaisesti lainkäyttö ja oikeustiede. Oikeustiede pohtii
ratkaisutoimintaa  ja  tuottaa  kommentaareja.  Tuomioistuimet  tuottavat
ratkaisutekstejä,  jolloin  instituution  jäsenillä  on  saatavilla  runsaasti  toi
mintaohjeita,  joiden perusteella tulkita  lakitekstien merkitystä. Ratkaisu
toiminnan  käynnistävän  todellisuuden  tapahtuman  kielellinen  kuvaa
minen on myös institutionalisoitua toimintaa. Tietynlaiset ongelmat tava
taan ratkaista tietyillä perusteilla, jolloin myös ratkaisumalli institutiona
lisoituu.  Ylimmän  oikeusasteen  ratkaisut  velvoittavat  alempia  oikeus
asteita,  ne  synnyttävät  ”oikeita”  tulkinnan  malleja  ja  samalla  varmenta
vat  yhdenmukaista  toimintaa.  Ylin  oikeusaste  myös  ratkaisee  tulkinta
ongelmat  monopoliasemansa  turvin.  Lakitekstien  tulkintaerimielisyydet
pyritään  ratkaisemaan  sillä  tavalla,  että  vain  yksi  tulkinta  nousee  sito
vaksi  ylitse  muiden.  Oikeudellisiin  ratkaisuihin  vaikuttaa  yleinen,  val
litseva  mielipide,  jota  tuotetaan  muun  muassa  korkeimpien  oikeuksien
ratkaisuissa  ja  oikeustieteen  kannanotoissa,  ja  joka  syntyy  näin  ollen
myös oikeusinstituutiossa. (Busse 1992, 311–312.)

Lakitekstien  tulkinta  tapahtuu  tekstien  määrittämässä  ympäristössä.
Jokaista tekstiä määrittää jokin toinen teksti, ja jokaista tekstin osaa mää
rittää jokin toinen tekstin osa. Kyse on tekstityöstä ja kielellisestä toimin
nasta,  jota  ei  voida  kokonaisuudessaan  kuvata  perinteisin  semantiikan
keinoin.  Osaa  työstä  voidaan  kuvata  esimerkiksi  ekstension  käsitteellä,
jolloin  kiinnitetään  huomiota  siihen,  että  tulkintatilanteessa  tulkitsija
pyrkii määrittelemään, mihin kaikkeen tietty käsite voi viitata. Tulkinnan
kannalta  huomattavasti  tärkeämpää  ovat  kuitenkin  toiminnot,  joilla  ra
kennetaan tekstien välisiä yhteyksiä sekä tekstin ja ratkaistavana olevaan
tapaukseen liittyvien asiantilojen välisiä yhteyksiä. (Busse 2002, 138; 157.)

Laintulkintaa  voidaan  pitää  tekstin  systemaattisena  konkreettisen  ti
lanteen  ratkaisuun  tähtäävänä  analyysina,  jossa  tulkitsija  eksplikoi  juri
dista  tietoa  liittämällä  tekstiin  systemaattisesti  tarvittavat  tiedolliset  ke
hykset.  Laintulkinta  on  tällöin  toimintaa,  joka  tapahtuu  institutionaali
sissa puitteissa. Laintulkinnalla ei ole tässä mielessä juurikaan tekemistä
tekstin  parempaan  ymmärtämiseen  tähtäävän  toiminnan  kanssa,  koska
työssä tähdätään oikeusratkaisujen aikaansaamiseen, jotka tekstin avulla
on mahdollista perustella. Lakiteksteihin liittyvä konkreettisiin ratkaisui
hin  tähtäävä  juridinen  tulkinta  ei  ole  kokonaisuudessaan  kuvattavissa
tekstin  ymmärtämiseen  liittyvillä  teorioilla  tai  syvälliseen  ymmärtämi
seen tähtäävää tulkintaa kuvaavilla teorioilla (Busse 1992, 39–40).
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Tästä huolimatta kaikki soveltaminen lähtee liikkeelle tekstin tai teks
tien  merkityksen  ymmärtämisestä  ja  tulkinnasta  (mts.  18).  Oikeusalalla
toimiva  lukija  ei  tulkitse  tekstiä  kuin  ensikertalainen,  sillä  jokainen  tul
kinta saa vaikutteita instituution sisältä, aiemmin opitusta ja koetusta, ja
harva  teksti  on  sinällään  uusi,  ensi  kertaa  tulkittava  (mts.  269).  Oikeus
alalla  tehtävä  tekstien  tulkintatyö  voidaan  nähdä  kognitiivisena  tiedon
käsittelyprosessina,  jolloin  tekstin ymmärtäminen voidaan nähdä tulkit
sijan oman  tietoperustan  laajentumisena, minkä tavoitteena on  ratkaista
jokin  juridinen  ongelma  (mts.  270–271).  Ongelmanratkaisu  edellyttää
monen  yksittäisen  vaiheen  läpikäyntiä.  Ratkaisuun  päädytään  usean
tekstin  ja  usean  erillisen  ratkaisun  perusteella,  jolloin  oikeudellisen  on
gelman  ratkaisu  on  luonteeltaan  useiden  perättäisten  tulkintojen  muo
dostama prosessi (mts. 271–274).

Lakitekstien  on  tarkoitus  toimia  tukena  oikeudellisessa  päätöksente
ossa,  edistää  päätöksenteon  ennustettavuutta  ja  luotettavuutta  ja  taata
ratkaisujen yhdenmukaisuus. Bussen (2004, 10) mukaan tässä on tekstille
vaatimusta  kerrakseen  ja  muistuttaa,  että  jokainen  kielellinen  ilmaus
vaatii  ensin  tulkitsijan,  ja  tulkitsijan  on  osattava  liittää  ilmaus  johonkin
tiedolliseen yhteyteen. Tiedollisen perustan yhtenäisyys synnyttää yhte
näisiä tulkintatapoja.  (Mts. 9–14.) Bussen mukaan  lakitekstien  funktio ei
ole välittää tietoa ja esittää merkitystään tarkasti, sillä toimiakseen niiden
on  pystyttävä  avaamaan  ilmausten  tulkinnalle  suhteellisen  avoin  tila,
määrittää tiedollisen kehyksen kulmakivet, ”Eckdaten” (Busse 1992, 263),
jotta  mitä  erilaisimpia  todellisuudessa  syntyviä  ongelmia  voidaan  tar
koituksenmukaisesti  sijoittaa  ilmauksen  piiriin  ja  ratkaista  yhtenäisesti
tietyn  säännön  avulla  (Busse  2004,  11).  Tekstissä  käytetyt  kielelliset
ilmaukset määrittävät ne  tiedolliset alueet,  jotka  tekstin  tulkinnassa ote
taan  käyttöön  (Busse  1992,  263).  ”Normtexte  haben  ihre  wesentliche
Funktion  in  der  Begrenzung  und  in  der  Lenkung  richterlicher
Entscheidungsfindungen” (mts. 265) eli lakitekstien keskeinen funktio on
rajata  ja  ohjata  tuomioistuimen  ratkaisutoimintaa.  Lakitekstien  avulla
rakennetaan  instituution  sisäistä  tiedollista  järjestelmää  ja  ”oikeustodel
lisuutta”,  sen  tyyppitilanteita,  ja  sovellustilanteessa  lakitekstien  lauseita
tulkitaan oikeudellista  ratkaisua  kaipaavaa  tilannetta vasten, osana ”yh
teiskuntatodellisuutta” (mts. 263, 268).

3.1.1. Oikeuskäsite tulkintakehyksenä

Useat oikeuskäsitteet muodostavat oikeusinstituutioita. Tällainen oikeu
dellinen instituutio on esimerkiksi kauppa. Yksittäiset normilauseet sään
televät myyjän ja ostajan suhteita ja nämä säännöt yhdessä muodostavat
käsitteen kauppa.  Normit  muodostavat  yhdessä  oikeusjärjestyksen,  sys
teemin, joka koostuu yksittäisistä instituutioista. Yksittäisiä instituutioita
on  tarkasteltava  koko  systeemin  kautta.  Yksittäinen  saa  merkityksensä
kokonaisuudesta. (Aarnio 1989, 119.) Oikeusinstituutiot kuvaavat tiettyjä
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oikeusseuraamuksia  tai  säännöskokonaisuuksia.  Instituutioita  ovat  esi
merkiksi Bydlinskin  (1991,  13)  mainitsemat sopimus,  avioliitto,  perhe,  hal
linta,  omistus, yhdistys,  rikkomus, hallitus, kunta, poliisi,  koulu, yritys  ja työ
suhde;  samoin Larenzin (1969, 417) mainitsemat hypoteekki, velkakirja,  esi
neoikeudellinen sopimus, rasitus, irtisanominen, saaminen, velka, yhteisvelka ja
moite. Instituutioita  voidaan  haluttaessa  jakaa  alempiin  instituutioihin,
esimerkiksi sopimus  voidaan  jakaa  erilaisiin  sopimustyyppeihin.  Insti
tuutioiden  keskinäisten  ryhmittelyjen  ja  hierarkisointien  tuloksena  saa
daan systeemeitä,  joissa oikeussäännöt asettuvat omiin  ryhmiinsä  ja ko
konaisuuksiinsa, joita on näin ollen helpompi hahmottaa ja hallita. Insti
tuutiot muodostavat yhdessä oikeudenaloja, kuten yksityisoikeus, rikos
oikeus  ja  hallintooikeus,  joista  puolestaan  muodostuu  oikeusjärjestys.
(Bydlinski  1991,  14.)  Niemen  (1999,  731)  mukaan  instituutioilla  on  suo
malaisessa  oikeuskielessä  useimmiten  tarkoitettu  ”tiettyä  asiakokonai
suutta,  joka  muodostaa  funktionaalisen,  säädännäisen  tai  muutoin  nor
matiivisen  ykseyden”.  Instituutiot  voivat  vaihdella  laajuudeltaan.  Esi
merkkeinä Niemi (mt.) mainitsee pesänselvityksen, perinnönjaon  ja kiinteis
tönkaupan.

Busse (1991, 1992) on pohtinut oikeuskäsitteiden tulkintaa lukijan tie
dollisesta  näkökulmasta  eli  analysoinut  kielellisten  merkkien  tulkintaan
liittyviä  niin  kutsuttuja  episteemisiä  ymmärtämisen  konteksteja,  joita
tekstin  lukija  rekonstruoi  oikeuskäsitteitä  ja  lakitekstin  lauseita  ja  osia
tulkitessaan. Oikeusinstituutiot,  kuten  esimerkiksi kauppa,  muodostavat
juridisen tiedon kehyksiä, jotka kuvaavat sanan tulkinnan kannalta vält
tämätöntä  tietoa  kyseiseen  instituutioon  liittyvistä  säännöistä  ja  toimin
noista.  Oikeusinstituutiot  muodostavat  komplekseja  kokonaisuuksia,
joiden  piiriin  liittyy  johonkin  oikeudelliseen  ongelmakokonaisuuteen  ja
sen  käsittelemiseen  liittyvää  tietoa.  Oikeusinstituutioihin  liittyvälle  tie
dolle on ominaista, että se ei ole tavallisesti saatavilla yksittäisestä pykä
lästä vaan tietoa on kerättävä ongelmaan liittyvistä lainkohdista ja aikai
sempiin  ratkaisuihin  liittyvistä  tuomioistuinteksteistä  sekä  erilaisista
kommentaariteksteistä,  jolloin  käsitteen  merkityksen  tulkintaan  liittyy
kokonaisia tekstien verkostoja. (Busse 1992, 282.)

Oikeusinstituutioon liittyviä tietoja Busse kuvaa tutkimuksessaan kä
sitteellä Wissensrahmen  eli  ’tiedon  kehys’,  jota  hän  käyttää  yläkäsitteenä
niille  tekstilingvistisille  käsitteille,  joilla  kuvataan  tulkinnassa  aktivoitu
vaa  tai  tulkinnan edellyttämää tietoa (esim. skeema, skripti  ja kehys)  (mts.
36).  Lakitekstien  normilauseiden  ja  käsitteiden  osalta  tiedon  kehyksen
käsite viittaa nimenomaan institutionaaliseen erityisalan tietoon,  joka muo
dostaa normilauseelle tai käsitteelle jäsennetyn tiedollisen tulkintakehyk
sen (mts. 37). Tämä tulkintakehys koostuu oikeusalaan liittyvistä tietora
kenteista  ja  toimintamalleista  (mts. 36). Oikeuskäsitteet ovat  ratkaisutoi
mintaa ohjaavia institutionaalisen tiedon kehyksiä (mts. 36–38). Kehykset
sisältävät  juridisessa  tulkinta  ja  sovellustilanteessa malleja  siitä, minkä
lainen  jokin  tilanne,  kohde  tai  tapahtuma  on  tyypilliseltä  luonteeltaan.
Busse (ks. esim. 1997, 13–14) ei halua erotella toisistaan käsitteisiin liitty
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vää  semanttista  tietoa  ja  ensyklopedista  tietoa  vaan  korostaa  tiedon  ke
hyksen  käsitteellään  erityisalan  tiedon  tärkeyttä  sanojen,  lauseiden  ja
tekstien  tulkinnassa  ja  katsoo  kehyssemanttisesti  suuntautuneiden  mal
lien palvelevan tätä tarkoitusta.

 Kehyssemantiikassa kehys määritellään Petruckin (1996) mukaan seu
raavalla tavalla:

A  FRAME  is  any  system  of  concepts  related  in  such  a  way  that  to
understand  any  one  concept  it  is  necessary  to  understand  the  entire
system;  introducing  any  one  concept  results  in  all  of  them  becoming
available.

Kehys on siis mikä tahansa sellaisten toisiinsa liittyvien käsitteiden muo
dostama  järjestelmä,  joista  yhden  ymmärtäminen  edellyttää  koko  järjes
telmän  ymmärtämistä.  Kun  yhtä  järjestelmään  liittyvää  käsitettä  käyte
tään,  koko  järjestelmä  aktivoituu.  Fillmore  (1985)  luonnehtii  kehysse
mantiikan  malliansa  mallina  ymmärtämisen  semantiikasta.  Tulkintati
lanteessa kielellinen  ilmaus avaa  lukijan  tai  kuulijan mielessä tietyn  tul
kinnallisen  kehyksen,  jolloin  ilmaus  voidaan  ymmärtää  sen  avulla.  Ke
hyksen  piiriin  kuuluvien  sanojen  merkitystä  ei  määritellä  suhteessa  toi
siinsa vaan merkitys määritellään suhteessa kehykseen. Tämä on merkittävä
ero  verrattuna  strukturalistisen  kielitieteen  edustamaan  ajattelutapaan.
(Croft  &  Cruse  2004,  14–17).  Kehysten  avulla  voidaan  kuvata  erilaisia
toistuvia  tilannetyyppejä,  kuten  esimerkiksi  skeemaa,  joka  liittyy  kau
pankäyntiin. Skeemaan liittyy erilaisia osallistujia, jotka täyttävät kehyk
sessä  erilaisia  käsitteellisiä  rooleja,  kuten  ostaja,  myyjä  ja  kohde,  josta
kauppaa  käydään.  Käsitteen real  estate  transaction, ’kiinteistön  kauppa’,
tulkintakehys  on  osittain  samanlainen  kuin  yleisen  kaupankäynnin  ke
hys, mutta kehykseen liittyy enemmän elementtejä: kiinteistön kauppaan
liittyvät usein myös lainaaja, lainaaminen ja lainanantaja (ks. Lowe & Ba
ker  &  Fillmore  1997,  18–19)  –  velkasuhteeseen  liittyvää  oikeudellista
skeemaa tarkastellen nämä elementit voisivat olla velallinen, velka ja vel
koja.

Toisin  kuin  kehyssemantiikassa  nykyään  tapahtuu,  strukturalistisen
kielitieteen  perustaja  de  Saussure  (1916)  tarkasteli  sanoja  merkkeinä
(signe  linguistique),  jotka koostuvat kahdesta elementistä: näkyvästä  tai
kuuluvasta  (signifiant,  merkitsin)  ja  käsitteellisestä  (signifié,  merkitys).
Saussureläisittäin  ajateltuna  kieltä  tarvitaan  todellisuuden  hahmottami
seen ja käsitteiden muodostamiseen. Merkityksensä käsitteet saavat suh
teessa muihin käsitteisiin, jolloin niistä muodostuu kielellinen järjestelmä.
Näin sanojen merkityksen muodostumiseen vaikuttaa erityisesti sanojen
suhde toisiin sanoihin, joka on yksi strukturalismin perusajatus ja koros
taa  sitä,  että  funktionaalinen  ero  merkkien  välillä  on  merkityksen  kan
nalta  erittäin  tärkeä.  Rakenne  tuottaa  merkityksen,  minkä  vuoksi  yksit
täistä merkkiä on  tarkasteltava yhdessä muiden merkkien  kanssa  ja  nii
den muodostamassa kokonaisuudessa.
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Kehystä  sen  sijaan  voidaan  luonnehtia  koherentiksi  tiedon  alueeksi,
jota  tietyn  sanan  tulkinta  edellyttää  ja  joka  voi  muodostaa  yhden  käsit
teen tai koostua erillisistä, mutta toisiinsa kehyksen avulla liittyvistä kä
sitteistä  (Croft  &  Cruse  2004,  14–17).  Crusen  (2004)  mukaan  käsitteet
koostuvat  tiedoista,  joita  ihmisillä on erilaisista asioista,  tilanteista  ja  ta
pahtumisista.  Käsitteet  ovat  keskenään  linkittyneitä  erilaisin  tavoin  ja
muodostavat monimutkaisia verkostoja. Jotkin  käsitteiden  väliset sidok
set ovat vahvempia kuin toiset. Tulkintatilanteessa yksittäinen sana akti
voi yhden käsitteen, joka puolestaan aktivoi muita käsitteitä sen mukaan,
kuinka vahvoja sidoksia niillä on keskenään. Käsitteitä ei voi tarkastella
muista  käsitteistä  irrallaan,  koska  jokainen  käsite  on  osa  laajempaa  tie
dollista  kokonaisuutta.  Yksittäisen  käsitteen  ymmärtäminen  vaatii  sitä
ympäröivien  tiedonalueiden  huomioon  ottamista.  (Cruse  2004,  125–132,
137–138.) Crusen mukaan merkitykset eivät ole sanojen pysyvä osa vaan
syntyvät tulkintaprosessin tuloksena käyttötilanteessa. Pysyvää on sanojen
linkittyminen  käsitteelliseen  sisältöön,  jota  voidaan  pitää  tulkinnan  läh
tökohtana,  mutta  joka  ei  määritä  tulkinnan  lopputulosta.  Käsitteellinen
sisältö koostuu muun muassa niistä aiemmista kokemuksista, joita tulkit
sijalla  on  sanan  käytöstä.  Tulkintaprosessin  tuloksena  sana  voi  saada
kontekstiin  sidottuja  merkityksiä.  Merkitys  on  prosessin  lopputulos  pi
kemminkin  kuin  se,  mistä  lähdetään  liikkeelle.  Tulkintaprosessia ohjaa
vat  ja  rajoittavat  erilaiset  tulkinnan  konventiot  ja  kontekstit,  jotka  osal
taan takaavat merkitysten pysyvyyttä  ja yhdenmukaista  tulkintaa.  (Mts.
262–264.)

Fillmoren  kehysajattelussa  ilmauksen  merkitys  ei  muodostu  yksit
täisten  merkityspiirteiden  perusteella  vaan  merkitys  muodostuu,  kun
ilmauksiin  liittyvät  kehykset  aktivoituvat.  Kehykset  ovat  skemaattisia
representaatioita, jotka toimivat perustana kaikelle vuorovaikutukselle ja
edustavat  esimerkiksi  käsiterakenteita,  uskomuksia,  käytänteitä,  insti
tuutioita  ja mielikuvia. Sanojen merkityksiä on kuvattava suhteessa  näi
hin kehyksiin:

The  central  idea  of  Frame  Semantics  is  that  word  meanings  must  be
described in relation to semantic frames – schematic representations of the
conceptual  structures  and  patterns  of  beliefs,  practices,  institutions,
images,  etc.  that  provide  a  foundation  for  meaningful  interaction  in  a
given speech community. (Fillmore & Johnson & Petruck 2003, 235.)

Lakitekstissä  oikeusinstituutiot,  kuten  esimerkiksi omistusoikeus  tai sopi
mus, avaavat erityisalan tuntevalle lukijalle mahdollisuuden tulkita teks
tiä  tietyn  tiedollisen  kehyksen  avulla  samaan  tapaan  kuin  arkielämässä
esimerkiksi  sanojen junamatka  tai ravintolailta  käyttö,  jotka  aktualisoivat
lukijan  mielessä  tiettyjä  ajatuksia  siitä,  mitä  merkityksiä  näihin  käsittei
siin  yleensä  liittyy  (vrt.  Busse  1992,  36).  Busse  käyttää  esimerkkinä
ilmausta  ”Düsseldorf  einfach”  –  siis  ’meno  Düsseldorfiin’  –,  jonka  kuu
lemisen jälkeen kuulijan mielessä aktualisoituvat  tietyt  junamatkaan liit
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tyvät vaiheet, kuten lipunosto, rautatieasema jne., vaikka näitä seikkoja ei
sinänsä  olisi  ollut  kuultavissa  kyseisestä  lauseesta.  Oikeuskäsitteiden
osalta  kysymys  on  erityisalaan  liittyvän  strukturoidun  tiedon  aktu
alisoinnista  tietynlaisessa  tulkintatilanteessa  (mts. 37). Oikeuskäsitteisiin
liittyy tietoa niiden käytöstä tuomioistuimen toiminnassa ja lainopin pii
rissä,  samoin kuin  tietoa,  jota  syntyy  sovellustilanteessa,  jossa oikeusta
paus  liitetään  jonkin  lakitekstissä  kuvatun  oikeustosiseikaston  piiriin
(mts. 37).

Bussen (2005, 32) mukaan käsitteiden väliset suhteet ovat kiinteämpiä
kuin niiden sisällöt, sillä tämä antaa mahdollisuuden sille, että yksittäiset
instituutioon liittyvät merkitykset voivat muuttua, mutta kokonaiskehys
pysyy siitä huolimatta vakaana. Oikeusinstituutiot toimivat sisältämiensä
tietojen perusteella tekstin tulkitsijan toimintaohjeina, malleina siitä, mi
ten tekstiä  tulee tulkita  (mts. 32).   Oikeuskäsitteiden  tehtävä ei ole  niin
kään  rajata merkitystä kuin avata  tulkinnalle mahdollisuus  (Busse 2000,
1383):

Gesetzesbegriffe  haben  daher  viel  eher  die  Funktion,  semantische
(Interpretations)  Spielräume  in  gewissen  vorgegebenen  Grenzen  zu
eröffnen, als solche Spielräume zu begrenzen oder gar zu beseitigen.

Jotta tietyn käsitteen merkitys voidaan viestintätilanteessa määritellä, on
otettava huomioon sekä sana että sen tulkintakehys (Croft & Cruse 2004,
15).  Sanan  tulkintakehys  voi  vaihdella  esimerkiksi  tulkitsevan  yhteisön
perusteella.  Sama  sana  voi  saada  erilaisia  tulkintakehyksiä.  Esimerkiksi
englannin kielen sana hot (’kuuma’) voi eri tilanteissa viitata esimerkiksi
lämpötilaan tai ruoan mausteisuuteen. Sanan tulkitsijalla pitää olla tietoa
siitä,  kummasta  kontekstista  on  kyse.  (Fillmore  &  Johnson  &  Petruck
2003, 235–236.) Fillmore (1982, 127–129) antaa Croftin ja Crusen (2004, 17–
18)  mukaan  seuraavan  oikeusalaan  liittyvän  esimerkin  (vrt.  murha  ja
tappo suomalaisessa kontekstissa):

For  example,  he  [Fillmore]  notes  that  in  the  legal  domain,  that  is,  the
community that engages in legal activity, the concepts of MURDER and
INNOCENT  differ  from  those  concepts  used  outside  that
domain/community.  In  the  legal  domain,  MURDER  is  profiled  in  a
frame/domain  where  it  contrasts  with  MANSLAUGHTER,  but  outside
that domain, MURDER is profiled in a domain lacking that contrast.  In
the  legal  domain,  INNOCENCE  is  profiled  against  a  frame  in  which
innocence  and  quilt  are  the  result of  judgements  in  a  trial  (and  in  fact,
guilt  can  be  established only  after  the  completion  of  the  trial).  Outside
that domain, INNOCENT is profiled against a frame in which innocence
and guilt are defined by whether the person in question committed the
crime or not. (Croft & Cruse 2004, 17–18.)

Tekstistä  avautuu  eri  lukijoille  erilaisia  tulkintakehyksiä.  Tulkintakehys
kuvaa tietoja, joiden on mahdollista aktivoitua tekstin tulkintatilanteessa,



95

mutta  yleensä  vain  käsitesisällöt  hallitsevat asiantuntijalukijat  kykenevät
aktivoimaan näitä tietoja (Engberg 2000, 42). Engbergin (mts. 43) mukaan
esimerkiksi  saksalaisen  oikeuskäsitteen Beweis  merkitystä  tutkittaessa
maallikko  ja  asiantuntijalukijalle  avautuu  tulkintatilanteessa  erilainen
kehys,  jolloin  käsite  saa  näillä  eritaustaisilla  lukijoilla  eri  merkityksen.
Myös Kjærin  (2000, 144) mukaan  tekstissä käytetyt oikeuskäsitteet anta
vat  lukijalle  mahdollisuuden  avata  tekstiin  tulkintakehyksiä.  Oikeuskä
sitteet  eivät  avaudu  ennen  kuin  ne  tunnistetaan  juridisiksi  käsitteiksi,
sillä monilla sanoilla on myös yleiskielinen merkityksensä. Juridisen rat
kaisutekstin  ymmärtäminen  (asiantuntijan  tasoisesti)  edellyttää  tietoa
ratkaisun  taustalla olevista  juridisista  säännöistä  ja  sääntöihin  liittyvistä
käsitteistä  ja  niiden  keskinäisistä  suhteista  oikeusjärjestyksen  muihin
sääntöihin  liittyen.  Usein  oikeudellisilla  teksteillä  on  implisiittisiä  inter
tekstuaalisia  yhteyksiä,  ja  näiden  yhteyksien  tunnistaminen  tapahtuu
oikeuskäsitteiden  avulla,  joihin  ei  välttämättä  viitata  tekstissä  käsitteen
varsinaisella  nimellä  vaan  aihepiiriin  liittyvällä  muulla  sanalla  tai
ilmauksella,  joka  on  tunnistettava  käsitteen  piiriin  kuuluvaksi.  (Kjær
2000, 144–156.)

Makkosen  (1981a)  mukaan  oikeuskäsitteillä  ei  viitata  mihinkään  sel
keästi  rajattavaan  objektiin  vaan  oikeudelliseen  ilmiöön  ja  niillä  ei  näin
ollen ole mitään kielenulkoisessa todellisuudessa määrättyä oikeaa mer
kityssisältöä. Karkeiden määritelmien avulla voidaan yrittää rajata käsit
teen piiristä pois sellaisia asioita,  jotka eivät missään  tapauksessa kuulu
sisältöön.  (Mts.  101–102.)  Oikeuskäsitteitä  käytetään  eri  konteksteissa,
jolloin  niiden merkitys  voi  vaihdella  oikeudellisessa  tilanteessa  mukana
olevien  osapuolten  keskinäisten  suhteiden  perusteella.  Oikeustieteessä
puhutaankin  usein suhdekäsitteistä sekä  niiden  taustalla  olevista  suhde
verkostoista.  Esimerkiksi  käsitteen omistusoikeus  merkitys  riippuu  siitä,
kenen  näkökulmasta  se  kulloinkin  määritellään.  (Mts.  117.)  Omistusoi
keuden  käsitettä  voidaan  analysoida  tarkemmin  tutkimalla  erilaisia
omistustilanteita.24 Eri tilanteista riippuen paljastuu mitä monimutkaisin

suhdeverkosto,  jossa  mukana  olevilla  henkilöillä,  kuten  myyjillä,  osta
jilla, molempien velkojilla tai  takaajilla, pantin haltijoilla, perillisillä ym.
sivullissuhteissa olevilla  henkilöillä on kullakin omat oikeutensa  ja vel
vollisuutensa, jotka puolestaan vaikuttavat toisiinsa (mts. 117).

Käsite omistusoikeus on näin ollen muodostunut kuvaamaan tietynlaista
ilmiöjoukkoa tai suhdeverkostoa (Makkonen 1981a, 118–119).

Rationaalinen tulkinta ja viestintä yleensäkin edellyttävät kirjoittajalta
ja  lukijalta  tietyn  määrän  yhteistä  tietoa  ja  tämä  korostuu  tilanteessa,
jossa  ilmauksen  konteksti  ei  muuten  riittävästi  tue  tulkintaa  (ks.  esim.
Dascal  2003,  352).  Käsitteiden  tulkinnan  subjektiivisuutta  rajaa  se,  että
niiden  merkitys  on  tiettyyn  yhteisöön  kuuluville  suureksi  osaksi  yhtei

     24 Makkonen viittaa Simo Zittingin omistusoikeuden käsitettä koskevaan analyysiin.
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nen  eli  niillä  on  yhteisesti  ymmärretty  sosiaalinen  perusmerkitys.
Oikeusalalla  toimivat  rakentavat  käsitteisiin  liittyvän  kognitionsa
oikeusinstituutiossa syntyneiden tekstien ja käytänteiden pohjalta, jolloin
kognition voidaan pitkälti  katsoa olevan  tietyssä yhteisössä olevaa,  jaet
tua  tietoa.  Käsitteitä  voidaan  näin  ollen  tarkastella  toisaalta  kognitiivi
sina,  toisaalta sosiaalisina merkityskokonaisuuksina. Kognitiivisina siinä
mielessä, että se, miten kukin lukija tulkitsee tekstiä ja sen sisältämiä kä
sitteitä, riippuu lukijan omista aiheeseen liittyvistä tiedoista, käsityksistä
ja kokemuksista eli esiymmärryksestä. Sosiaalisena kokonaisuutena käsi
tettä  taas  voidaan  tarkastella  siinä  mielessä,  että  se,  miten  käsitteiden
merkitys  tekstistä  tulkitaan,  riippuu  siitä,  miten  yhteisö  tavanomaisim
min tulkitsee tai on sopinut  tulkitsevansa näitä merkityksiä: mikä on to
tuttua ja mikä on sallittua. Käsitteiden käyttö ja niiden merkitys tietyissä
yhteyksissä on konventionaalistunutta (ks. esim. Engberg 2000). Käsittei
den  sosiaalisuutta  edustaa  myös  se,  että  niiden  pohjalta  tulkitut  merki
tykset muuttuvat  ja ovat  jatkuvan neuvottelun alaisina,  jolloin tämä kie
len  mukautumiskyky  edesauttaa  saman  lain  ja  samojen  käsitteiden  hy
väksikäyttöä erilaisissa tulkinta ja sovellustilanteissa. Käsitteiden tulkin
nan kognitiivisen aspektin vuoksi kaikille  lukijoille  tiettyjen merkitysten
tavoittaminen ei ole mahdollista, vaikka ne olisivatkin yhteisössä ”saata
villa”.  Eri  lukijat  tavoittavat  tekstistä  eri  merkityksiä.  Kirjoittajan  tar
koittama merkitys ei voi myöskään olla  tekstissä yksitulkintainen  ilman
taustalla  olevaa  yhteisön  tekemää  sopimusta  siitä,  miten  tietty  sana  tie
tynlaisessa tilanteessa tulkitaan. Oikeuskäsitteiden merkityksen erilainen
tulkitseminen  liittyy  tulkitsijan  kompetenssiin.  Erityisaloilla  toimivilla
asiantuntijoilla  on  erilaiset  kognitiiviset  edellytykset  tulkita  erityisalan
tekstiä kuin alan ulkopuolelta tulevilla lukijoilla.

Oikeuskäsitteen  onnistuneelle  kääntämiselle  on  hyvät  edellytykset
silloin,  kun  kohdekieliset  ratkaisut  luovat  mahdollisuuden  tekstin  kan
nalta  relevantin  tulkintakehyksen  muodostumiselle.  Kuten  edellä  kävi
selväksi,  oikeuskäsitteet  ovat  hyvin  komplekseja  tiedon  kehyksiä,  joten
valitut vastineet tuovat käännökseen mukanaan kohdekielisiin oikeuskä
sitteisiin  liittyviä  merkityksiä.  Jotta  tekstin  tulkitsija  pystyisi  havaitse
maan,  miten  lähdeoikeusjärjestelmän  oikeusinstituutiot  poikkeavat  koh
deoikeusjärjestelmän oikeusinstituutioista, tulkitsijalla on oltava lähdeoi
keusjärjestelmän oikeusinstituutioista hyvät perustiedot, sillä lakiteksti ei
välttämättä tarjoa kaikkea oikeusinstituutioon liittyvää tietoa vaan sitä on
osattava etsiä muualta. Käsitteisiin liittyy myös runsaasti tuomioistuinten
ratkaisuissa  syntynyttä  merkitystietoa,  jota  lakitekstien  käännöksistä  ei
voi  saada.  Kun  lain  käännöstä  tulkitaan  sovellustilanteessa,  on  syytä
kiinnittää huomiota siihen, millaisia tulkintoja lähdeoikeusjärjestelmässä
on  tehty  tekstin  pohjalta,  sillä  kommentaareissa  ja  tuomioistuinratkai
suissa käsitteiden piirteitä on pyritty määrittelemään.

Oikeuskäsitteisiin liittyvää institutionaalista tietoa ei voi Bussen (2002,
144)  mukaan  enää  kovin  helposti  luonnehtia  käsitteen  merkitykseksi.
Institutionaalinen  tieto  on  kuitenkin  olennaista  käsitteiden  merkityksen
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tulkinnan kannalta, ja se on otettava huomioon kaikissa tilanteissa, joissa
käsitettä joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti käytetään (mts. 144). Tul
kittavilla  ilmauksilla on tulkintahistoriansa  (lainopin piirissä, aiemmissa
oikeusratkaisuissa), jonka perusteella niitä on mahdollista tulkita tietyillä
tavoilla (Busse 1992, 11). Usein on niin, että lakitekstin laadintavaiheessa
yksitulkintaiselta  vaikuttava  kielellinen  muotoilu  saa  ajan  saatossa  eri
laisten konfliktien ratkaisujen yhteydessä oman tulkintahistoriansa, mikä
osoittaa,  kuinka  tilanne  voi  vaikuttaa  lakitekstissä  käytetyn  kielellisen
ilmauksen tulkintaan (Busse 2004, 19). Siksi tekstin institutionaalinen tul
kinta  vaatii  tietoa  siitä,  miten  sitä  on  aikaisemmin  tulkittu  (mts.  19).
Busse (mts. 11–12) korostaa, että oikeusinstituution oma tulkinnan ja so
veltamisen  käytäntö  mahdollistaa  kielellisten  ilmausten  tulkinnan  yhte
näisyyden  ja  pysyvyyden  (ja  toisaalta  mahdollistaa  myös  merkitysten
muutoksen).  Oikeusalalla  halutaan  usein  uskoa  merkitysten  pysyvyy
teen,  merkkien  yksiselitteisyyteen  ja  sitovuuteen,  vaikka  nämä  ominai
suudet ilman niitä  tulkitsevaa  ihmistä  ja yhteisöä eivät olekaan kielellis
ten  merkkien  ominaisuuksia.  Oikeusalalla  tapahtuva  tulkinta  on  luon
teeltaan  sosiaalista,  instituution  ohjaamaa  ja  kielellisten  ilmausten  mer
kitykset näin ollen myös muutoksille alttiita (mts. 17–18).

Oikeusinstituutiot  oikeuskäsitteinä muodostavat  lakiteksteille  tulkin
taa  vakiinnuttavia  konteksteja  ja  rajaavat  siten  tekstien  merkitystä.  Oi
keusinstituutioiden  muodostamat  tiedon  kehykset  syntyvät  tulkinnan
kannalta  oleellisen  tiedon  institutionaalistumisesta.  Tieto  on  toisaalta
syntynyt  tulkintaprosessien  tuloksena,  toisaalta  sen  on  mahdollista  vai
kuttaa uusiin tulkintaprosesseihin. (Busse 1992, 314.) Jos oikeusalan teks
tien merkityksiä haluaa ymmärtää, on myös ymmärrettävä, miten välitön
ja voimakas  vaikutus  juridisilla  instituutioilla, kuten tuomioistuinlaitok
sella ja sen toimintaan liittyvillä mekanismeilla ja prosesseilla, on oikeus
alan tekstien eli oikeuden materiaalin käyttöön (mts. 313). Jos merkitystä
tuottaviin prosesseihin  haluaa osallistua, on  osattava  tunnistaa  instituu
tiossa  leimalliset  keskustelun  tavat,  omaksua  ne  ja  osallistua  keskuste
luun. Lakitekstit on siis nähtävä osana ympäröivää instituutiota, ja niiden
funktio on hahmotettava sen perusteella, minkä toiminnan osia ne ovat ja
mitä  tehtävää  ne  toteuttavat  instituution  toiminnassa. Tämä pätee myös
käännöksen funktion hahmottamiseen.

3.1.2. Oikeuskäsitteen määritteleminen

Oikeuskäsitteitä  käytetään  oikeusjärjestyksen  sisällön  jäsentämiseen.
Tällaisia  oikeuskäsitteitä  ovat  esimerkiksi  oikeudenalasta  riippumatto
mat  yleiskäsitteet,  kuten esine, velvoite  ja oikeustoimi.  Yleiskäsitteiden
avulla  yhdistetään  toisiinsa  oikeussäännöksiä  eri  puolilta  oikeusjärjes
telmää,  ja  niiden  avulla  pystytään  yhtäaikaisesti  käsittelemään  laajoja
asiakokonaisuuksia.  Niiden  avulla  säännöstöt  voidaan  täsmällisesti  ja
samalla  yleiskatsauksellisesti  hallita.  Tunnettujen  yleiskäsitteiden  avulla
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helpotetaan alan kommunikointia,  sillä muutoin eri  laeissa  jouduttaisiin
yhä uudelleen selittämään, mitä esimerkiksi omistusoikeuden käsitteellä
kussakin erityisessä tapauksessa tarkoitetaan. Näin ei tarvitse tehdä, sillä
omistusoikeuden käsite viittaa yhteisesti tiettyihin juristien tuntemiin oi
keussääntöihin  eri  puolilla  oikeusjärjestystä.  Yksinkertaistaen  voidaan
sanoa, että omistusoikeuden käsite muodostuu kaikista niistä normeista,
jotka sitä määrittävät. Jos oletetaan, että omistamista säädellään kymme
nellä  säännöllä,  niin  omistusoikeuden  käsite  sisältää  näiden  kymmenen
säännön  ajatuksellisen  sisällön.  Omistusoikeuden  käsite  on  kuitenkin
yksistään  vielä  liian  yleinen  ja  abstrakti,  jotta  pelkästään  sillä  tultaisiin
toimeen,  ja  siksi  sille  tarvitaan  alakäsitteitä,  joilla  kuvataan  tarkemmin
käsitteen sisällöllistä rakentumista. (Ks. Aarnio 1989, 288–293.)

Käsitteitä  määrittelemällä  oikeustiede  systematisoi  oikeusjärjestystä.
Systematisoinnilla  pyritään  kokemustodellisuuden  jäsentämiseen,  ja  sen
avulla  etsitään  asioiden  välisiä  yhteyksiä.  Yhteenkuuluvat  asiat  järjes
tetään samojen nimikkeiden alle. Systematisointia on tehty laatimalla kä
sitepuita,  joissa  tarvittava  peruskäsitteistö  on  asetettu  hierarkkiseen  jär
jestykseen.  (Aarnio  1978,  74–79.)  Seuraavassa  kaaviossa  näkyy  perintö
kaaren  normiston  analyysin  tuloksena  perillisen  oikeusaseman  eri  osa
alueita (Aarnio 1989, 294):

Perillisen oikeusasema

Hallintovaltuus Jakoasema

Osallisuus Asema Materiaalinen Menettelyllinen
yhteis virallis puoli puoli
hallintoon selvityksessä

PK:n normisto
(PK 1  4 luvut, 6  8 luvut, 18  24 luvut)

Kuva 1. Perillisen oikeusasema, esimerkki käsiteanalyysista

Oikeuskäsitteet voidaan johtaa syntyneiksi tiettyjen normien pohjalta,
joita  esimerkkikaaviossa  ovat  perintökaaren  normit.  Tietyn  aihealueen
normit  muodostavat  keskenään  perussysteemin,  jonka  jäsentämiseksi
laaditaan  yleisemmän  tason  järjestelmä  (peitekaavio)  käsitteiden  avulla.
Esimerkiksi  käsite perillisen  oikeusasema  kokoaa  kuvaannollisesti  yhteen
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tiettyä asiaa säätelevät normit. Nämä erilliset normit ovat pohjana alakä
sitteille,  tässä  tapauksessa  kahdelle  perillisen  oikeusasemaa  tarkemmin
määrittelevälle  alakäsitteelle hallintovaltuus  ja perillisen  jakoasema.  Perilli
sen  on  normien  mukaisen  oikeusasemansa  perusteella  oikeus  osallistua
jäämistön hallintoon (= perillisen hallintovaltuus) sekä saada perintöä (=
perillisen  jakoasema).  Tällä  tavalla  syntyneitä  oikeusjärjestelmää  syste
matisoivia  oikeuskäsitteitä  ei  välttämättä  käytetä  varsinaisissa  lakiteks
teissä ollenkaan. Niillä ainoastaan kuvataan tiettyä normijoukkoa,  ja kä
sitejärjestelmän  avulla  tuodaan  esille  normien  keskinäiset  yhteydet,  joi
den havaitseminen helpottaa työskentelyä. (Aarnio 1989, 291–295.)

Käsitteiden  piirteitä  pyritään  selkeyttämään  ja  erittelemään,  jotta
normien  tulkinta  olisi  yksiselitteisempää.  Käsitteiden  määrittelyn  ansi
osta  erilaisia  tosielämän  tilanteita  voidaan  jäsentää  ja  erottaa  toisistaan.
Selkeät ja hienojakoiset käsitteet auttavat tulkitsijaa tunnistamaan jonkin
konkreettisen  ilmiön  ominaisuudet.  Esimerkiksi  perintöoikeuden  kysy
myksissä  perimykseen  liittyvää  tapausta  voidaan  pilkkoa  olennaisiin
osiin,  mikä  helpottaa  oikeudellisen  tilanteen  analysointia  siten,  että
oikeusseuraamukset  on  helpompi  liittää  todellisiin  tapahtumiin.  Jos  kä
sitteet ovat liian yleisiä, niistä saatetaan tehdä liian pitkälle meneviä joh
topäätöksiä.  Siksi  tarvitaan  riittävästi  alakäsitteitä,  joilla  todellisuutta
pystytään analysoimaan riittävän tarkasti. Oikeustieteessä ajateltiin vielä
1960luvulla,  että  oikeusseuraamukset  voidaan täysin  johtaa  käsitteiden
pohjalta  (saksalainen  käsitelainopillinen  näkemys),  mutta  niin  sanotun
analyyttisen  oikeustieteen  saadessa  jalansijaa  ryhdyttiin  ajattelemaan,
että  säännösten  sisältöä  ei  sentään  voida  päätellä  pelkkien  käsitteiden
avulla.  Käsitteet ovat  pikemminkin  vain  välineitä,  joiden  avulla  oikeus
järjestystä on helpompi hallita. (Aarnio 1997, 40–44.)

Käsitteiden  käyttöön  liittyy  vanhentumisen  ongelma,  sillä  maailman
muuttuessa vanhat jäsennyskeinot eivät enää riitä. Ongelmia syntyy, kun
osaa vanhoista käsitteistä ei enää pystytä käyttämään hyväksi yhteiskun
nan  uusien  ilmiöiden  käsittelyssä.  Oikeudelliset  ongelmat  ja  tilanteet
muuttuvat  ja  vaativat  uudenlaista  ajattelua  ratkaisujen  pohjaksi.  (Mts.
40–44.)  Lakien  uusiutuessa  käsitteiden  sisältö  voi  muuttua,  ja  tämä  vai
kuttaa suoraan kääntäjän työhön, sillä vanhat totutut vastineet ja kielen
tämisen keinot eivät välttämättä toimi enää uusissa teksteissä.

 Aarnion  (mts.  44)  mukaan  oikeuskäsitteiden  voidaan  katsoa  olevan
ikään  kuin  linssejä,  joiden  lävitse  todellisuutta  voidaan  tarkastella.  Jos
käsitteet  ovat  huonoja,  todellisuutta  ei  nähdä  kunnolla.  Linssin  tehtävä
on antaa tarkka kuva eikä vääristää sitä. Kun linssi toimii oikein eli kun
käsitteistö on täsmällinen ja ristiriidaton, se tarjoaa mahdollisuuden luo
tettavaan  ja  hyväksyttävään  säädösten  tulkintaan.  (Mts.  44.)  Oikeustie
teen voidaan katsoa pyrkivän yhtenäistämään tekstintulkitsijoiden maa
ilmankatsomusta, ja hyvät käsitteet eivät sinänsä ole todellisuuden kuvia
vaan auttavat paremminkin  jäsentämään  ja  hahmottamaan todellisuutta
yhtenäisellä  tavalla.  Jos  ajatellaan,  että  maailmaa  rakennetaan  kielen
avulla, kuvio kääntyy ikään kuin ylösalaisin: käsitteillä tai paremminkin



100

niiden nimityksillä —  ja nimenomaan niiden käyttö ja tulkintatavoilla —
maailma  saadaan näyttämään  halutunlaiselta.  Maailmaa  tarkastellaan  ja
on  tarkasteltava  käsitteiden  määrittelyn  jälkeen  tietyllä  tavalla.  Oikeus
tiede  ja  lainoppi  luovat  oikeudellista  todellisuutta  pyrkimällä  käsitteel
listämään oikeustapauksiin liittyviä ilmiöitä analysoimalla niitä  ja pohti
malla niiden luonnetta, ja tämän käsitteellistämisen jälkeen näitä ilmiöitä
on mahdollista  tarkastella tietynlaisen sapluunan  läpi. Erikssonin (1999)
mukaan  oikeustieteessä  on  pyritty  käsitteiden  avulla  johdonmukaisuu
teen ja loogisuuteen, minkä kääntöpuolena on ollut sen toimintaa kahlit
seva vaikutus. Juristien on toimittava niissä puitteissa,  jotka käsitejärjes
telmät mahdollistavat. Tiettyjen käsitteiden pohjalta voidaan tuottaa tie
tynsisältöisiä lakeja, mikä kuvastaa kielen valtaa. Jotta järjestelmä toimisi
johdonmukaisesti,  käsitteet  määritellään  ja  käsitteille  asetettujen  rajojen
kunnioittamista edellytetään. (Mts. 39–40.)

Oikeuskäsitteiden luokittelua ja jäsentämistä ymmärrettäväksi ja hah
motettavaksi  kokonaisuudeksi  leimaa  sama  ongelma  kuin  koko  oikeus
järjestystä  itseään.  Oikeusjärjestystä  pidetään  usein  selkeänä  kokonai
suutena,  jonka osia selkeät käsitteet kuvaavat. Oikeusalan  tietosanakirja
EIF:ää päätoimittaneen Mattilan (1994) mukaan oikeusjärjestys ei kuiten
kaan ole  looginen  järjestelmä,  jonka kaikki osaset kuuluvat  tietyille pai
koille. Oikeusjärjestelmää voidaan jäsentää eri kriteereillä, ja vaikka tietyt
vanhat oikeusalat näyttävät olevan tietyn systematiikan mukaisia, niiden
ohelle  on  syntynyt  niin  sanottuja  ongelmakeskeisiä  uusia  oikeusaloja,
kuten ympäristö ja sosiaalioikeus, joiden jäsentäminen ei käy oikeusalan
perinteisten kriteerien pohjalta. (Mattila 1994, xxxii–xxxiii.)

Oikeusalalla käytetyt termit pyritään määrittelemään niin, että niiden
käyttökontekstista ei synny epäselvyyttä, minkä vuoksi juridinen kieli on
täynnä määritelmiä  (Mattila 2002, 83–84). Määritelmät voidaan  jakaa  re
aalimääritelmiin ja termimääritelmiin (mts. 84), mutta niiden välinen raja
on  joskus  häilyvä.  Reaalimääritelmät  määrittelevät  ”asioita,  jotka  ovat
olemassa  todellisessa  fyysisessä  maailmassa  (esim.  kiinteistö)”  (mts.  84)
ja termimääritelmät ”sitä, mikä on olemassa vain oikeudellisessa todelli
suudessa  (esim.  velkasuhde)”  (mts. 84). Mattila  (mts. 89)  toteaa,  että oi
keustieteen  kehittämät  määritelmät  antavat  näennäisen  kuvan  oikeus
kielen  tarkkuudesta, koska oikeuskäytäntö  ja  oikeustiede  laajentavat  tai
supistavat  säädöksissä  annettuja  määritelmiä.  Säädöskielessä  käytetään
usein  semanttisesti  avoimia  ilmauksia,  koska  ei  ole  mahdollista  saada
tekstiin mukaan kaikkia mahdollisia merkityksiä (mts. 95), joita tekstistä
tulevaisuudessa  mahdollisesti  luetaan  esiin  erilaisissa  tulkintatilanteissa
ja joita ei etukäteen voi kokonaan ennakoida.

Oikeustieteessä on pohdittu runsaasti  lakiteksteissä käytettyjen käsit
teiden viittaussuhteita todellisuuteen. Lakiteksteissä käytetyt käsitteet ovat
useimmiten  abstrakteja,  ja  silloin  on  vaikeaa  määritellä  tarkasti,  mikä
kulloinkin on se maailman osa (tarkoite —  todellinen tai kuvitteellinen),
johon oikeuskäsite viittaa, ja mikä sen merkityssisältö, ja voidaanko niitä
edes erottaa toisistaan. Merkityskäsitys pohjataan usein C. K. Ogdenin ja
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I.  A.  Richardsin  vuonna  1923  esittämään  kolminapaiseen  malliin  (ks.
Karlsson 1998, 205), jonka mukaan käsitteen osiksi muodostuvat tekstistä
luettavissa oleva  muoto  (symbol)  ja  tarkoite  (referent),  johon  tämä  sana
epäsuorasti  viittaa,  sekä  sanan  merkitys  eli  sen  ajatuksellinen  sisältö
(thought  or  reference).  Merkillä  on  välitön  yhteys  merkityssisältöön  ja
merkityssisällöllä  tarkoitteeseen,  mutta  merkin  ja  tarkoitteen  välinen
suhde ei ole näin välitön (Karlsson 1998, 205). Merkin kolmiuloitteisuutta
on usein vaikea havaita. Onko esimerkiksi  tämän  tutkimuksen aineisto
analyysissa  käsiteltävää kiinteistöpanttioikeutta  olemassa  todellisuuden
sellaisena kohteena, jota kiinteistöpanttioikeuden käsite kuvastaa ajatuk
sellisena  kokonaisuutena  ja  jonka  nimenä  on kiinteistöpanttioikeus?  Voi
daanko  ajatella,  että  kun  joidenkin  henkilöiden  välille  syntyy  oikeus
suhde,  jota voidaan kuvastaa  tällä oikeuskäsitteellä,  tämä toteutunut oi
keustosiseikka olisi tämän käsitteen tyypillinen tarkoite?

Busse  (1993)  kritisoi  edellisen  kaltaista  referenssiajattelua  ja  toteaa,
että  oikeuskäsitteiden  näkeminen  todellisuuden  ”etiketteinä”  vääristää
niiden  semanttista  luonnetta.  Oikeuskieli  ja  oikeustekstit  luovat  omaa
oikeudellista todellisuutta, joiden osana oikeuskäsitteet toimivat. Oikeus
käsitteet viittaavat ennen muuta oikeustodellisuuden itse luomiin merki
tyksiin.  (Mts.  263–264.)  Oikeuskäsitteisiin  ei  välttämättä  liity  mitään
konkreettista  tarkoitetta,  joka  olisi  nähtävissä  kielestä  irrallisena  ele
menttinä.  On  sanoja  kuten eduskunta, allekirjoitus  tai kauppakirja,  joiden
avulla  jokin  tietyssä  tilanteessa  havaittavissa  oleva  kohde  voidaan  ni
metä,  mutta  tyypillisimmillään  ja  hankalimmillaan  oikeuskielen  sanat
koostuvat  nimityksestä,  siis  kielellisestä  ilmiasusta,  ja  yleisluontoisesta
abstraktista  käsitteestä,  konstruktiosta,  joka  voidaan  joillakin  ehdoilla
katsoa  kyseisen  sanan  sisällöksi.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  maakaaren
sanat saanto, vaihto, lahja  ja kauppa,  jolloin  on  vaikea  erottaa  käsitteestä
nimeämisen  kohdetta  ja  varsinaista  sisältöä.  Vasta  tulkintatilanteessa
viittaussuhde saattaa konkretisoitua. Esimerkiksi lahjan kohteena voi olla
vaikkapa  kesäasunto,  jolloin  juuri  kesäasunto  nimenomaan  on  se,  mitä
lahjalla  tietyssä  kielenkäyttötilanteessa  voidaan  tarkoittaa,  mutta  se  ei
tietenkään ole yksittäisenä konkretian osana tämän sanan yleisluontoinen
käsitteellinen  sisältö.  Toisaalta  kuitenkin lahja  oikeuskäsitteenä  sisältää
ajatuksen siitä, mitä lahja on, eli sen, että jokin esine on nimettävissä lah
jaksi,  samoin  kuin  sen,  miten lahja ”tapahtuu”,  siis  sen,  mikä  tekee  lah
jasta lahjan, eli taustalla on joukko lahjaan liittyviä oikeussäännöksiä.

Käsitteitä ei voi rajata sillä tapaa kuin konkreettisia esineitä. Rajaus on
tehtävä kielen keinoin, toisilla sanoilla määrittämällä, ja usein näiden kä
sitteiden  merkitykset  määrittyvätkin  tiettyjen  yksittäisten  lakipykälien
normilausekkeissa. Sen sijaan tulkintatilanteessa merkitystä voi määrittää
jopa  koko kirjoitettu  lainsäädäntö  tai  yleensä  koko  se  aineisto,  joka  kat
sotaan  kelvolliseksi  tulkinnan  apuvälineistöksi  eli  oikeuslähteeksi.  Siksi
oikeuskäsitteen sisällön  rajaus on aina oikeastaan vain määritelmän yri
tys.  Oikeusalan  ongelma  onkin  tekstuaalisen  materian  loputon  määrit
tely, mikä heijastaa pyrkimystä ajattelun yhdenmukaistamiseen, joka hy
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vänä  tavoitteena  takaisi  jotakuinkin  kansalaisten  yhdenvertaisen  kohte
lun oikeusratkaisuja tehtäessä. Käsitesisällöt elävät ja muovautuvat ajassa
ja  tulkitsijan  silmissä,  vaikka  juuri  oikeusalalla  sisällöt  haluttaisiin  py
syttää  mahdollisimman  staattisina,  jotta  eri  tulkitsijat  voisivat  nähdä  ne
mahdollisimman samansisältöisinä. Pyrkimys yksitulkintaisiin termeihin
on  oikeutettua,  mutta  niiden  määritelmien  rajoitukset  on  otettava  huo
mioon.  Kääntämisen  problematiikan  kannalta  tarkoitteen  ja  käsitteen
erottaminen toisistaan ei välttämättä ole tarpeellista, sillä käsitteen syväl
linen  ymmärtäminen  tuo  usein oletettavasti  mukanaan  myös  näkemyk
sen  tarkoitteesta,  johon  käsite viittaa. Tosin  on myönnettävä, että silloin
kun kääntäjällä ei ole esimerkiksi tietoa kiinteistökaupan käytännöistä ja
niistä todellisen elämän prosesseista, joissa lain tekstiä sovelletaan ja joi
hin  käsitteet  potentiaalisesti  viittaavat  tai  joiden  yhteydessä  käsitteitä
tulkitaan, tekstin sisältöä on myös hyvin vaikea mieltää ja näin ollen kä
sitteet jäävät etäisiksi ja vaikeammin hahmotettaviksi. On myös huomat
tava,  kuten  aiemmin  jo  todettiin,  että  käännöksen  lukija  tulkitsee  kään
nöksessä käytettyjä sanoja omista  lähtökohdistaan,  jolloin yksittäiset kä
sitteet  saatetaan  tulkita  (kontekstista  riippuen)  nimenomaan  tulkitsijan
oman oikeusjärjestyksen käsitteistä ja tarkoitteista käsin.

3.2. Laintulkinnan mallit

Oikeudellisten  ratkaisujen  tekeminen  käytännön  ratkaisutilanteessa  on
konkreettista toimintaa, joka käsittää tosiseikastojen toteamisen ja oikeus
normin  soveltamisen  voimassaolevan  lainsäädännön  pohjalta.  Lainoppi
sen  sijaan  on  lain  teoreettista  tulkintaa  (tulkinta in  abstracto  vs. in
concreto), jolla pyritään oikeussäännösten systematisointiin ja esimerkiksi
lainsäädäntötyön ja ratkaisutoiminnan tukemiseen tulkintakannanottojen
avulla.  Ratkaisutilanteessa  normeihin  pohjautuva  päätös  rakentuu  to
siseikkojen  toteamisesta,  sovellettavan  oikeusnormin  selvittämisestä  ja
ratkaisun tekemisestä.

3.2.1. Merkityksen erittely

Kun  lakiteksti käännetään oikeudellista  ratkaisuntekoa varten, käännös
ten  käyttämien  ilmausten  merkitystä  saatetaan  joutua  erittelemään  hy
vinkin  tarkasti.  Oikeudellisessa  ratkaisutilanteessa  tulkinnalla  tarkoite
taan  Aarnion  (1989)  mukaan  pääsääntöisesti  merkityksen  erittelyä  eli
sitä,  kun  jonkin  epäselvän  ilmauksen  merkitys rajataan  kattamaan  tietty
tai tiettyjä merkityksiä. Tulkinnalla tarkoitetaan siis rajoittavaa toimenpi
dettä.  Laintulkinnassa  merkitykset  rajataan  niiksi,  jotka  ovat  laillisesti
mahdollisia.  (Mts.  46–47.)  Tuomarit,  hallintovirkamiehet  ja  asianajajat
selvittävät  lakitekstien merkitystä käytännön tilanteissa. He etsivät  laki
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teksteistä  normeja  erilaisten  tapausten  ratkaisemiseksi  ja  koettavat  vas
tata  kysymykseen  ”Miten  tilanne  X  on  voimassa  olevan  oikeuden  mu
kaan ratkaistava?” (mts. 29). Lain soveltaja on tunnistanut, minkä oikeus
säännön (tai oikeussääntöjen) yhteyteen ratkaistavana olevan  tapauksen
tosiseikat  (todisteet  tapahtumista)  voidaan  liittää,  mutta  oikeusseuraa
muksen  vahvistamiseksi  on  vielä  määriteltävä  tarkemmin,  mitä  normi
lauseen  ilmaukset  merkitsevät.  Merkitysten  erilaiset  tulkinnat,  esimer
kiksi  sanan kirjallisesti osalta,  nostavat  esiin  tapausten  erilaiset  ratkaisu
mahdollisuudet.  Tulkintoihin  liittyy  epätietoisuutta,  joka  on  suljettava
pois.  Kun  tulkinta  on  tehty,  on  laadittava  perustelu,  jolla  annetaan  vas
taus  siihen,  miksi  juuri  kyseinen  tulkinta  on  oikea.  Perustelussa  luetel
laan ne asiat, jotka oikeuttavat kyseisen tulkinnan. (Mts. 159–161, 190.)

Laintulkinta perustuu kielen tulkintaan. Tulkinnan ensisijaisena koh
teena on lakitekstin kielellinen ilmaus. Laintulkinta on lakitekstin merki
tyksen  täsmentämistä,  sillä  lakitekstillä  voidaan  tulkita  olevan  useita
merkityksiä.  (Mts.  160–161).  Tulkitsija  lähtee  liikkeelle  lakitekstin  mah
dollisten merkitysten  kartoittamisesta,  jota voidaan  kutsua orientoivaksi
analyysiksi. Silloin hän pohtii lakitekstin kielen perusteella erilaisia vaih
toehtoja,  kuten seuraavassa kuvassa  on esitetty  (L =  lakiteksti,  T  =  mer
kitys) (mts. 193):

L

T1 .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tn

Kuva 2. Merkitysten kartoittaminen

Kielellisesti  mahdollisia  tulkintavaihtoehtoja  voidaan  kartoittaa  pohti
malla  lakitekstin  merkityksiä  ”yleisen  kielentuntemuksen  ja  juridisen
kielen  erityismerkityksien  tuntemuksen  perusteella”  (mts.  193).  Tämä
vaihe käynnistää varsinaisen laintulkinnan (mts. 193). Koska oikeussään
nöt  ilmaistaan  kielen  avulla,  on  selvää,  että  syntyy  jatkuvasti  tilanteita,
joissa  ei  voida  olla  aivan  varmoja,  mitä  kirjoitettu  teksti  tilanteen  kan
nalta  merkitsee,  ja  syntyy  harkinnan mahdollisuus.  Kaikkia  mahdollisia
tilanteita  ei  voida  säännellä  lain  avulla  siten,  että  olisi  aivan  selvää,
kuinka  pitää  menetellä.  Epäselviä  tilanteita  muodostuu  esimerkiksi  sil
loin, kun yhteiskunta on muuttunut ja lainsäädäntö ei ole pysynyt ajalli
sesti  muutoksen  tahdissa.  Lakitekstiä  on  pystyttävä  tulkitsemaan,  jotta
lakia  voidaan  soveltaa.  Tulkinta  luo  uusia  merkityksiä.  (Mts.  18–19.)
Aarnion (mts. 19) mukaan:
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Lakipykälät  ovat  kuin  kuminauha.  Tulkitsija  venyttää  tai  supistaa  niitä
tilanteiden  vaatimusten  mukaan.  Vasta  sitten,  kun  sääntö  ei  enää  anna
tulkinnallisesti  myöten,  so.  kun  se  on  pingotettu  äärimmilleen,  on  aika
ratkaista pulma uusia säännöksiä antamalla.

Säännöksen  kielellisellä  asulla  on  tärkeä  merkitys,  ja  säännöksen  veny
minen kattamaan eri tilanteita on osaltaan riippuvainen siitä, miten sään
nöstä kielellisen muodon perusteella voidaan tulkita. Kun oikeudellinen
kysymys  ratkaistaan,  joudutaan  tasapainoilemaan  ”lain  kirjaimen  ja
muiden  asiaan  vaikuttavien  perusteiden  välillä”  (mts.  21).  Koska  laki
tekstin  ilmauksilla voi olla erilainen merkitys eri yhteyksissä,  lain sovel
taja  ei  useinkaan  tiedä  tarkasti,  mitä  lakitekstin  ilmauksella  kulloinkin
tarkoitetaan, eikä siten välttämättä osaa ratkaista, mikä tulkinta  jossakin
tilanteessa on oikea (mts. 165). Tällaisia ilmauksia ovat esimerkiksi omai
suuden huolellinen hoitaminen tai ansiokkain hakija. Sovellustilanteessa laki
tekstin  tulkitsijan  on  jollakin  tapaa  annettava  niille  merkitys.  (Jyränki,
Perttunen & Vilkkonen 1986, 40.)

Erilaisina  epätäsmällisyyden  lajeina  voidaan  pitää  säännösten  avoi
muutta  tai  säännösten  harkittua  avoimuutta.  Esimerkiksi erityiset  asian
haarat  on  avoin  ilmaus,  jonka  merkitys  määräytyy  tilanteen  mukaan.
Harkittua  avoimuutta  edustaa  sana kohtuus.  Tulkinnalle  voidaan  jättää
tarkoituksella liikkumavaraa. (Aarnio 1989, 168–169.) Joitakin lakitekstien
avoimia  ilmauksia  voidaan  nimittää  arvostuksenvaraisiksi  (mts.  168).
Tällaisia ovat  sanat laaja, hankala  ja ilmeinen  sekä  varsinaisia arvostuksia
sisältävät sanat kuten hyvä, sopiva, välttämätön ja sopimaton (ApalaArlan
der 1972, 223). Ilmaukset saattavat myös olla moniselitteisiä. Silloin tiede
tään, mitä kaikkea ilmaus voi merkitä, mutta ei tiedetä, mikä vaihtoehto
on oikea. Tällainen lakitekstin sana on asiakirja, koska sillä voidaan viitata
monenlaisiin  dokumentteihin.  Tulkitsijan  ongelma  on  päättää,  mitkä
niistä tietyssä tilanteessa täyttävät asiakirjan vaatimukset. Sana allekirjoi
tus taas on niin sanottu heikko ilmaus, sillä allekirjoituksella ei ole mitään
laissa määrättyä perustyyppiä, ja siksi tulkitsija ei voi tietää, millaista al
lekirjoitusta kulloinkin on tarkoitettu. (Aarnio 1989, 168–169.) Kielenkäy
tön  epätarkkuutta  pidetään  usein  negatiivisena  seikkana.  Kuitenkin  jos
kus on tarvetta esittää asiat avoimesti,  ja  siten  laajempaa käsitealaa vas
taavasti. Eräissä  tapauksissa ei  edes pystytä  ilmaisemaan asiaa muutoin
kuin  väljäsisältöisesti,  ja  silloin  käytetään  vain  joitakin  viittauksia  ja  ko
rostuksia.  Väljiä  ilmauksia  tarvitaan,  jotta  kielellisillä  ratkaisuilla ei  etu
käteen  liikaa  sidota  tekstin  soveltamista.  (ApalaArlander 1972,  79.)  Yh
teisesti  voidaan sanoa,  että  lakitekstin  ilmaukset  ovat  epätäsmällisiä  sil
loin, kun tulkitsija ei tiedä, mikä niiden merkityssisältö on. Silloin sovel
tajan on tehtävä tulkinta,  jonka ”tavoite on epätietoisuuden hälventämi
nen.  Ilmaukselle  annetaan  jokin  järkeväksi  katsottu  merkitys”  (Aarnio
1989, 169).

Esimerkkinä  voisi  mainita  pohdinnat  saksalaisessa  rikoslaissa  käyte
tyn  sanan Zeugungsfähigkeit  tulkinnan  osalta  (Scheffler  1996,  505–510).
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Kyse  on  näennäisen  selvämerkityksisestä  lääketieteen  käsitteestä.  Suo
meksi  sana  tarkoittaa siitoskykyä,  joka  suomen  kielessä  määritellään  he
delmöittämiskyvyksi  eli  miehen  kyvyksi  yhdyntään  sekä  hedelmöityk
seen  kelvollisen  siemennesteen  tuottamiseen.  Myös  Saksassa  käsitteen
ymmärretään  liittyvän  miehen  lisääntymiskykyyn  (mts.  505).  Kuitenkin
sovellustilanteessa,  jossa  naisen  hedelmöittymiskyky  (Empfängnisfähig
keit)  on  vaarantunut  väkivallan  käytön  seurauksena,  on  mietittävä,  voi
daanko  juttu  ratkaista  Saksan  rikosoikeuden  pykälän  perusteella,  jossa
käytetään  ennen  muuta  mieheen  viittaavaa,  siitoskykyä  tarkoittavaa sa
naa Zeugungsfähigkeit. Kun  tapausta  tulkitaan  lain  tarkoitus  huomioon
ottaen, otetaan huomioon myös naisen lisääntymiskyky, mutta jos pitäy
dytään  sanamuodonmukaiseen  tulkintaan,  naista  ei  voida  ottaa  huomi
oon. Jos rikoslaissa käytetään sanaa ’siitoskyky’ja jos se on sanan merki
tyksen  mukaan  tulkittavissa  vain  miehen  ominaisuudeksi,  niin  lainkoh
taa ei voida analogiakiellon vuoksi soveltaa tapauksiin,  joissa naisen he
delmöitymiskyky  on  vaarantunut.  Tällaisen  tulkinnan  ongelma  on,  että
rikoslakia  on  tulkittava  sanamuodonmukaisesti  eli  ketään  ei  voida  tuo
mita  sellaisesta  rikoksesta,  jota  ei  ole  laissa  määritelty  (analogiakielto).
Ratkaisu ei siis välttämättä kunnioittaisi  lain  tarkoitusta. Saksan  liittota
savallan perustuslakituomioistuin (Bundesverfassungsgericht) on ilmais
sut sitovan kantansa (mts. 505):

Der mögliche Wortsinn des Gesetzes markiert die äußerste Grenze zuläs
siger  richterlicher  Interpretationen.  Die  Gerichte  müssen  daher  in  den
Fällen,  die  vom  Wortlaut  einer  Strafnorm  nicht  mehr  erfaßt  sind,  zum
Freispruch gelangen... (§ 31 I BVerfGG)

Ratkaisutilanteessa kysymys  koskee sitä, miten  hedelmöitymiskyky saa
daan  perustellusti  mahdutettua  laissa  mainitun  käsitteen  ’siitoskyky’
merkityspiiriin,  koska  käsitteen  merkityspiiriin  kuulumattomat  seikat
edustaisivat  analogista  tulkintaa  (mts.  507). Schefflerin  esimerkissä pää
dytään  ratkaisuun,  jossa  ’siitoskyky’  tulkitaan  käsitteen  ’lisääntymisky
ky’  alakäsitteeksi,  jolloin  yläkäsitteen  merkityspiiriin  kuuluvat  sekä  ’sii
toskyky’  että  ’hedelmöitymiskyky’,  ja  tapaus  voidaan  ratkaista  naisen
kannalta myönteisesti.

3.2.2. Normilauseet, normit ja kääntäminen

Lakiteksti  kielellisenä  ilmauksena  puretaan  tulkinnan  kautta  merkitys
sisällöiksi. Tämä tehdään,  jotta saadaan selville, mitä sääntöjä ja periaat
teita  oikeusjärjestys  voi  sisältää.  Kielellisen  ilmauksen  tulkinnan  perus
teella  voidaan  määritellä  normi.  Lakitekstille  annettavat  erilaiset  merki
tykset  johtavat  vaihtoehtoisiin  normeihin.  (Aarnio  1989,  161–162.)  Kun
edetään  tekstin  tulkinnasta  normien  sisällön  selvittämiseen  eli  lain  so
veltamiseen,  prosessia  voidaan  kuvata  seuraavan  kaavion  avulla  (mts.
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161) Siinä L tarkoittaa lakitekstiä, T lakiteksteille annettavaa merkitystä
ja N normia.

L

T1 T2 T3

(N1) (N2) (N3)

Kuva 3. Normin sisällön selvittäminen

Kaaviosta nähdään, että kyseisen lakitekstin voidaan tulkita merkitsevän
kolmea  eri  asiaa,  jolloin  merkitysten  voidaan  katsoa  ilmaisevan  kolmea
erilaista normia, jotka ovat pääteltävissä lakitekstin tulkinnan perusteella.
Jotta oikeustapaus  voidaan  ratkaista,  soveltajan on  tulkinnan  päätteeksi
valittava  yksi merkityksistä  ja perusteltava  valintansa  lakitekstin merki
tyksestä  kertovalla  tulkintalauseella.  On  huomattava,  että  tulkinta  koh
distuu  lakitekstiin  eikä  normeihin,  kuten  virheellisesti  usein  sanotaan.
Normit  ovat  nimenomaan  tulkinnan  tuloksia.  Tulkinnan  tuloksena  voi
daan kirjoittaa  lakitekstin  merkitystä  ilmaiseva  tulkintalause  ja  tulkinta
lauseen perusteella  lause,  joka  ilmaiseen  tulkinnan  tuloksen eli  normin.
(Mts. 161–162.) Normit ovat olemassa samalla tavalla kuin eri  ilmausten
merkitykset ovat olemassa. Normeihin pääsee käsiksi vain kielen kautta,
ja  siksi  tulkinta  on  aina  tekstin  ja  kielen  tulkintaa.  (Aarnio  1999,  47.)
Normit  löydetään  tulkintaprosessin  tuloksena.  Tekstin  tulkitsija  tutkii
ensin,  vastaako  se  konkreettinen  tapaus,  johon  lakia  yritetään  soveltaa,
kielellisesti  kuvattua  tunnusmerkistöä,  ja  selvittää  tällä  tavalla  tilantee
seen  sopivan  normin.  Lakitekstiä  kirjoitettaessa  ei  voida  lyödä  lukkoon
normeja – vaan laaditaan teksti,  jonka myötävaikutuksella normi on löy
dettävissä  ja  jonka avulla tietynlaisten  tilanteiden  ratkaisua voidaan oh
jata määrätynsuuntaiseksi.

Erilaisia  normityyppejä  on  runsaasti.  Ne  jaetaan  esimerkiksi käyttäy
tymisnormeihin,  konstituoiviin  normeihin,  kompetenssinormeihin ja  menette
lynormeihin,  jotka voidaan edelleen  jakaa useampiin  ryhmiin. Normilau
seen perustyyppi on määräys. Normit jaetaan käsky, kielto, ja lupanor
meihin.  Käskynormi  ilmoittaa,  mitä  kohderyhmän  pitää  tehdä.  Kiel
tonormi  ilmoittaa,  mitä  kohderyhmä  ei  saa  tehdä.  Lupanormi  ilmoittaa,
mitä  kohderyhmän  on  sallittua  tehdä.  Normit  ovat  toimintaohjeita.  Eri
normityypeillä on oma funktionsa ja omat rakenteelliset piirteensä. Klas
sinen normityyppien jako tehdään regulatiivisten ja konstitutiivisten nor
mien  välillä,  joista  regulatiiviset  normit  edustavat  käyttäytymistä  sääte
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leviä normeja ja konstitutiiviset normit sääntöjä, joilla toimintaympäristö
luodaan  ja  määritellään.  (Aarnio  1989,  70–76.)  Lakitekstien  lauseet  ovat
usein luonteeltaan preskriptiivisiä, sillä ne kertovat lukijalle, miten pitää,
miten ei saa tai miten saa tehdä tai olla. Tällaisia ilmauksia sisältäviä lau
seita voidaan joskus nimittää suoraan normeiksi. Lause ”älä varasta” si
sältää  ajatussisällön,  joka  kertoo,  että  ei  saa  varastaa,  jolloin  kielellinen
ilmaus  ja  ajatussisältö  yhdessä  muodostavat  normin  ”älä  varasta”.  On
harvinaista,  että  lain  tulkitsija  voi  suoraan  tekstin  perustella  päätellä,
mikä on lakitekstin lauseen ilmaisema normi. (Aarnio 1978, 62–69.) Nor
milause  jakaantuu  tyypillisesti  kolmeen  osaan  eli  oikeustosiasiakuvauk
seen25,  pitämiselementtiin  ja  oikeusseuraamuskuvaukseen (Aarnio  1989,
66):

Joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta,
(oikeustosiasiakuvaus)

on tuomittava
(pitämiselementti)

vankeuteen tai sakkoon.
(oikeusseuraamuskuvaus)

Edellä kuvatun kaltainen normilause on tyypiltään pitämissuhde,  jota ei
Aarnion  (1989,  67)  mukaan  voi  nimittää  kausaalisuhteeksi,  sillä  oikeus
seuraamus ei ole luonnontieteellisellä tavoin ajateltuna kausaalinen seu
raus. Lakitekstit  eivät ole  tavallisesti  niin selviä, että voitaisiin  yksiselit
teisesti sanoa, että tietty lause ilmaisee vain yhden normin. Usein tekstin
perusteella voidaan päätellä useampi normi, joista tulkitsijan on valittava
tilanteeseen  sopiva.  Epäselvyyttä  aiheuttaa  usein  se,  että  oikeusseuraa
mus on selvä, mutta ei voida olla aivan varmoja, mistä oikeustosiasiaku
vauksesta se voidaan johtaa. Asia voi olla myös toisin päin eli on epäsel
vää,  minkälaisia  oikeusseuraamuksia  tietystä  oikeustosiasiasta  seuraa.
Näin  ollen  tulkinnanvaraisuus  voi  liittyä  sekä  oikeustosiseikastoon  että
siihen,  millainen  rangaistus  normin  rikkomisesta  on  annettava  eli  mikä
oikeusseuraamus  on,  tai  hankalimmissa  tilanteissa  kumpiinkin  niistä
yhtä aikaa. (Mts. 67–69.)

Jos lakiteksti on tulkitsijan näkökulmasta yksiselitteinen, kyseessä on
rutiiniratkaisu.  Silloin  katsotaan,  että  tekstin merkitys  on selvä.  Esimer
kiksi perintökaaren 3 luvun 1 § on yksiselitteinen, koska siitä käy selvästi
ilmi,  mistä  normista  on  kysymys:  ”Jos  perittävä  oli  naimisissa  eikä  hä
neltä ole  jäänyt  rintaperillisiä, menee  jäämistö eloonjääneelle puolisolle”
(Aarnio 1978, 69). Lakiteksti on kuitenkin yleensä jollakin tapaa epäselvä

25 Tosiasiasta tulee oikeustosiasia, kun tulkitsija liittää sen jonkin säännöksen piiriin todeten
esimerkiksi,  että  jotakin  tapahtunutta  voidaan  nimittää  ”murhaksi”.  Oikeustosiasiat  eivät  ole
samalla  tavalla  havaittavissa  kuin  empiirisesti  havaittavissa  olevat  tosiasiat.  Viittaussuhde
rakennetaan  subsumptiossa,  jossa  ratkaisija  sijoittaa  tosiasiat  oikeustosiasiakuvauksen
alaisuuteen. (Aarnio 1989, 174–177.)
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tai monimielinen (mts. 69–70). On myös mahdollista, että sama teksti voi
olla  jossakin  yhteydessä  selvä  ja  toisessa  taas  epäselvä.  Lakikielen
ilmaukset  ovat  aina  kontekstisidonnaisia,  ja  niillä  ei  ole  mitään  niin  sa
nottua oikeata merkitystä. (Aarnio 1989, 165–168.) Lakiteksti voi olla rat
kaistavan  tilanteen kannalta yksiselitteinen, mutta  tämä ei vielä  tarkoita
sitä,  että  teksti  olisi  kääntämisen  kannalta  yksiselitteinen.  Voidaan  aja
tella, että esimerkiksi käsite rintaperillinen eroaa kohdekielisessä muodos
saan  lähdekielisestä  käsitteestä,  jolloin  kohdekieliselle  lukijalle  tekstin
normi näyttäytyy sisällöltään toisenlaisena kuin lähdekieliselle lukijalle.

Kjærin  (2000,  156)  tekemien  analyysien  perusteella  lain  käsitteiden
tulkinnan kannalta on tärkeämpää ymmärtää lakitekstin käsitteiden väli
nen dynaaminen yhteys kuin käsitteiden keskinäiset hierarkkiset suhteet.
Dynaamisella  yhteydellä  Kjær  tarkoittaa  juridisista  säännöistä  tulkitta
vissa  olevaa perusmallia  eli  syy–seurauspäättelymallin  (if–then)  synnyt
tämää  tulkintakehystä. Juridiset  käyttäytymissäännöt  (käsky  ja  kiel
tonormit)  ovat  usein  muotoa  ’jos–niin’.  Tällä  tarkoitetaan  sitä,  että  jos
tietyt ehdot täyttyvät, niin sillä on ehdollisesti tietty juridinen seuraamus.
Tällaisen  ehdollisen  kausaalisen  pitämissuhteen  tunnistaminen  auttaa
ymmärtämään  sitä,  miten  käsitteet  ovat  yhteydessä  toisiinsa.  Yhteyttä
voidaan pitää toimintamallina, joka ohjaa juridista ajattelua (joka taas on
pohjimmiltaan sääntöjen tulkintaa). (Mts. 150–156.) Ehdollisuutta ilmais
taan  suomenkielisissä  normilauseissa  usein  esimerkiksi  sanoilla jos,  kun
tai joka (ks.  esim.  Laakso  1990,  17).  Normin  rakenne  ilmaisee  oikeusto
siseikaston ja oikeusseuraamuksen ja sen, miten asioiden pitäisi olla (mts.
17–18).  Kjærin  (1999)  mukaan  kääntäjän  olisi  pystyttävä  ilmaisemaan
normilause sillä tavalla, että tulkitsija pystyy tunnistamaan, minkä tyyp
pisen  käyttäytymisen  normi  mahdollistaa.  Lisäksi  tulkitsijan  olisi  pys
tyttävä  tunnistamaan,  millainen  tulkinnanvaraisuus  normin  ehdollisuu
teen  liittyy.  Normilauseen  sisällön  ilmaiseminen  sananmukaisesti  kään
tämällä  ei  ole  välttämättä  mahdollista,  koska  ammattikielen  ilmausten
merkitykset määräytyvät normatiivisesti oikeusjärjestyksessä. Usein  lau
serakenteen  orjallisen  seuraamisen  tuloksena  käännöstä  on  mahdoton
ymmärtää. Kääntäjän olisi huolehdittava siitä, että tekstiin liittyvä ajatus
kulku ei häiriinny ja tekstin merkitys säilyy samana. Normilauseiden jos–
niinrakenne  olisi  pystyttävä  tunnistamaan  myös  käännöksestä.  (Mts.
108, 113–114.)

Kääntäjä joutuu miettimään, voidaanko normi ilmaista kohdekielessä
samanlaisella  rakenteella  kuin  lähdekielessä  ja  olisiko  jokin  toinen  ra
kenne ehkä  normin  tunnistamisen kannalta  parempi.  Kääntäjän kannat
taisi  tällaisessa  tilanteessa  selvittää,  miten  eri  oikeuskielissä  yleensä  il
maistaan  erilaisia  normityyppejä,  kuten  käyttäytymisnormia  tai  kompe
tenssinormia.  Šar evi in  (1999)  mukaan  normilauseiden  ehdollisuutta
ilmaisevaan  perusrakenteeseen  puututaan  esimerkiksi  kaksikielisessä
Kanadassa  englanninkielisten  lakitekstien  ranskannoksissa  melko  har
voin,  ja  jos  niin  tehdään,  rakenteen  muutokset  kohdistuvat  yleensä
oikeustosiasioiden  kuvaukseen  eli  normilauseen  ’jos’osaan.  Muutoksia
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kuitenkin  tehdään  esimerkiksi  esittämällä  normilauseet  ranskalaisen
lainsäädäntötekniikan  tyylikonventioita  käyttämällä,  jolloin  sanonta  ei
ole  niin  suoraa,  ja  toistoa  vähennetään  relatiivilauseita  käyttämällä.  Ra
kenteelliset  muutokset  ovat  kuitenkin  jatkuvasti  radikaalistuneet.  Niille
pitäisi  olla  asiaperusteet.  Šar evi in  esittämien  tietojen  perusteella  voi
daan päätellä, että lainlaadinnan tapa vaikuttaa oleellisesti lain esittämi
sen tapaan ja rakenteeseen, sillä Kanadan ranskankieliset kääntäjät halu
sivat seurata mieluummin alun perin Ranskan lainsäädäntöteknisiä kon
ventioita kuin common law vaikutteisia konventioita. Tarkan rakenteel
lisen  vastaavuuden  katsotaan  ylläpitävän  kieliversioiden  samanlaista
tulkintaa.  Vaikka  rakenne  selvästi  vaikuttaa  merkityksen  tulkintaan,
kääntäjän  kannattaa  kuitenkin  pohtia,  mitkä  muut  seikat  vaikuttavat
käännetyn  lainkohdan  tulkintaan,  ja  onko  lähdekieliseen  rakenteeseen
liittyvän merkityksen säilyttäminen kaikkein keskeisintä lainkohdan tul
kinnan samankaltaisuuteen pyrittäessä. (Mts. 114–117.)

3.2.3. Laintulkinnan perusteet

Oikeusalan  tulkintaparadigma  koostuu oikeuslähteistä  ja niiden  käyttöä
ohjaavista  säännöistä  (Aarnio  1989,  195).  Oikeuslähteitä  ovat  ne  perus
teet,  joiden  varassa oikeudellinen  tulkinta  voidaan  tehdä.  Oikeuslähteet
jaetaan  auktoritatiivisiin  ja  muihin  oikeudellisiin  päätösperusteisiin.
Auktoritatiiviset, tuomareita sitovat lähteet jaetaan edelleen legalisoituihin
lähteisiin,  joita edustavat  laki  ja tavanomainen oikeus,  ja institutionalisoi
tuihin  lähteisiin,  joita edustavat oikeuskäytäntö  ja  lainsäätäjän tarkoitus.
Varsinaisia oikeuslähteitä ovat 1) juridiset perusteet eli laki, systemaattiset
näkökohdat, maan tapa, lainsäätäjän tarkoitus ja lain ratio, tuomioistuin
ratkaisut, oikeusvertailevat ja oikeushistorialliset argumentit sekä oikeus
tiede. Seuraavaksi tulevat 2) teleologiset perusteet (päämäärähakuiset, pyr
kimyksiä ja seurauksia paremmuusjärjestyksessä arvioivat argumentit) ja
viimeiseksi 3) arvot ja arvostukset eli moraaliset näkökohdat. Juridiset pe
rusteet  ovat  tulkinnan  kannalta  avainryhmä,  mutta  muuten  perusteet
eivät ole keskenään  hierarkkisessa suhteessa. Perusteiden käyttö vaihte
lee  eri  tilanteissa.  Ensimmäisessä  ryhmässä  mainitut  oikeuslähteet  vel
voittavat  sovellustilanteessa  tuomaria  enemmän  kuin  toiset.  Laki  vel
voittaa  enemmän  kuin  toinen  tuomioistuinratkaisu.  Muut  lähteet  ovat
sallittuja  (kuten  oikeustieteen  kannanotot),  mutta  niitä  ei  tarvitse  ottaa
huomioon  ratkaisun  perustelussa,  vaikka  niillä  voi  vahvistaa  sitä.  (Mts.
218–221.)

Laintulkinta  ja  soveltaminen  perustuvat  harkintaan,  jota  ohjaavat
niin  kutsutut yleiset  opit.  Yleisten  oppien  perusteella oikeuslähteitä  käy
tetään oikeusjärjestyksessä tietyllä tavalla,  ja niiden avulla eri oikeusläh
teiden  painoarvo  suhteessa  toisiinsa  pystytään  määrittämään.  Nämä
normatiiviset  periaatteet  ohjaavat  oikeudellisen  ratkaisun  tekemistä  so
vellustilanteissa.  Yleiset  opit  jaetaan  kolmeen  luokkaan:  (1)  teoreettisiin
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oikeuskäsitteisiin,  jotka  kuvaavat  oikeuden  sisältöä  ja  joiden  avulla  tul
kitsija  operoi  sovellustilanteessa,  (2)  oikeusperiaatteisiin  (esim. lex  supe
rior  =  ylemmän  asteinen  säädös  syrjäyttää  alemman  ja lex  specialis  =
yleislaki  väistää  erityislakia)  ja  (3)  juridisiin  teorioihin.  (Ks.  esim.
Wilhelmsson 1999, 121.)

Laintulkinnan  kohteet ovat  tekstejä,  jotka on säädetty  ja annettu  lain
määräämässä  virallisessa  järjestyksessä.  Lainopilliset  näkemykset  mää
rittelevät, miten laintulkinnan on tapahduttava ollakseen hyväksyttävää.
Tähän  vaikuttavat  muun  muassa  lähdetekstien  luonne  ja  lähdetekstien
sallitut käyttöperiaatteet. Sallitut eli auktoritatiiviset oikeuslähteet  ja nii
den käyttöperiaatteet sitovat tekstin tulkintaa. Tulkinta on lainmukainen
ainoastaan silloin,  kun tulkinnassa käytetyistä oikeuslähteistä vähintään
yksi  oikeuslähde  kuuluu  auktoritatiivisiin  oikeuslähteisiin.  Käyttöperi
aatteet voidaan  löytää säädöksistä  tai oikeuskäytännöstä. Lisäksi  tulkin
nassa on noudatettava tiettyjä tunnustettuja tulkintasääntöjä. Lain  tulkin
taa  sitoo  myös  tulkinnan  tuloksen  kohde  eli  yhteisö,  jossa  lakia  käyte
tään. Tulkinnan pitää olla yleisesti hyväksyttävä eikä pelkästään tulkitsi
jaa itseään tyydyttävä. Lain tulkinta on osa vallankäyttöä, minkä vuoksi
tulkinnan tulos on alistettava valvonnan kohteeksi. (Aarnio 1999, 21–23.)

Oikeustieteen piirissä on nähty perinteisesti neljä erityyppistä tulkin
tamenetelmää tai tekniikkaa. Tulkintamenetelmät kuvaavat tapoja, joilla
lakitekstille annetaan tai tulisi antaa merkitys. Niitä ovat niin sanottu 1)
sanamuodon tai sanan merkityksen mukainen tulkinta (jota on usein kut
suttu myös nimillä lingvistinen, semanttinen ja kieliopillinen tulkinta), 2)
systeemin mukainen  tulkinta,  3)  geneettishistoriallinen  tulkinta  ja  vii
meisenä 4) teleologinen tulkinta (ks. esim. Busse 1993, 25). Niitä sovelle
taan usein yhtä aikaa eikä niitä  välttämättä  tarvitse pitää selvästi  toisis
taan  eroteltavina  menetelminä.  Tulkintamenetelmät  eivät  sido  lainkäyt
täjää,  mutta  ohjaavat  hänen  toimintaansa.  Menetelmien  ryhmää  kutsu
taan myös oikeustieteen tulkintakaanoniksi. Ryhmittely pohjautuu 1800
luvulla vaikuttaneen oikeustieteilijä F. K. von Savignyn tulkinnan mene
telmien jakoon.

Sanamuodon mukaisella („stelle den Wortsinn fest!”) tulkinnalla tarkoi
tetaan  lähinnä  sitä,  että  koetetaan  ratkaista  oikeustapaus  sen  mukaan,
mitä  itse  lakitekstissä  sanotaan.  Keskeinen  ongelma  on  saada  selville,
mitä  säännöksen  mikin  ilmaus  merkitsee.  Sanan  merkityksen  mukaista
tulkintaa on koetettu helpottaa antamalla joitakin yleisluonteisia ohjeita.
On  esimerkiksi  neuvottu  ratkaisemaan  merkitys  sen  mukaan,  mitä  il
maus yleiskielessä tavanomaisesti  tarkoittaa  ts. mitä  ihmiset yleensä  jol
lakin  ilmauksella  ymmärtävät.  Tätä  on  Bussen  (1993)  mukaan  helppo
kritisoida,  sillä  lakitekstien  ilmaukset  tarkoittavat  usein  aivan  muuta
kuin  yleiskielessä.  Ratkaisu  jää  huteralle  pohjalle,  jos  se  jää  ainoastaan
tulkitsijan oman kielellisen  kompetenssin  varaan kysyttäessä, mitä  jokin
ilmaus yleiskielessä yleensä tarkoittaa. Jos halutaan puhua sanan merki
tyksen mukaisesta  tulkinnasta, olisi Bussen mukaan  tarkoituksenmukai
sempaa viitata prosessiin, jossa lakikielen ilmausten ammattikieliset mer
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kitykset selvitetään, ja siinä käytettyihin menetelmiin. Tosin tällöin pitäisi
ensin tietää, mitä merkityksen käsitteellä tässä yhteyssä tarkoitetaan. Oi
keustieteessä  ei  ole  Bussen  mukaan  yhteneväistä  käsitystä  merkityksen
luonteesta  tai  siitä,  mistä  tai  miten  merkitys  on  löydettävissä.  (Busse
1993, 22–27.)

Klamin  (1986,  86)  mukaan  Suomessa  tulkitaan  lakeja  pääasiassa  sa
namuodon  perusteella,  ja  merkityksen  selvittämisen  apuna  käytetään
muun  muassa  ennakkotapauksia  ja  oikeustieteellistä  kirjallisuutta.
Klamin (mts. 87) mukaan sanamuodon mukaisen  tulkinnan  taustalla on
perusoletus, ”että  laki  ilmentää  jotakuinkin  yhdenmukaista  käsitystä oi
keudellisten  käsitteiden  systemaattisesta  käytöstä”. Yhdenmukainen  kä
sitys  on  todettava  tutkimalla,  miten  oikeudellisia  käsitteitä  käytetään.
Aarnion  (1989)  mukaan  sanamuodon  (sanan  merkityksen)  mukaisessa
tulkinnassa  sanoilla  ei  katsota  olevan  niin  sanottuja  oikeita  merkityksiä
vaan  niiden  merkitykset  ovat  riippuvaisia  käyttöyhteydestä  (mts.  165).
Aarnion (mts. 165) mukaan sanamuodon mukaiseen tulkintaan on usein
kuitenkin  liitetty  sellainen  kielikäsitys,  jonka  mukaan  sanoille  olisi  löy
dettävissä  jokin  oikea  merkitys.  Sanamuodon  mukaisen  tulkinnan  kat
sotaan  joskus  käsittävän  niin  kutsutun  ilmauksen  normaalimerkityksen
mukaisen  tulkinnan,  joskus  taas  ilmauksen  ammattikieliseen  merkityk
seen perustuvan tulkinnan, mutta niihin kumpaankin liittyy merkityksen
epätietoisuutta,  jolloin  merkitys  on  täsmennettävä  tulkinnalla –  jos  epä
tietoisuutta  ei olisi,  ei  tarvittaisi  myöskään  tulkintaa  (mts.  166–167).  Sa
namuodon  mukaisen  tulkinnan  perusperiaatteisiin  kuuluvat  Aarniota
(mts. 256) lainaten ja tiivistäen seuraavat säännöt:

Lakitekstiä ei saa tulkita sillä tavalla, että jokin sen osa jää tarpeettomaksi
tai merkityksettömäksi. Lakitekstissä oleville ilmauksille ei tule antaa eri
tulkintayhteyksissä  eri  merkitystä,  jollei  siihen  ole  riittävää  perustetta.
Tulkittavalle  ilmaisulle  ei  myöskään pidä antaa yleisestä  kielenkäytöstä
poikkeavaa merkitystä, jollei sille ole perusteita. Yleiskielellä on niin sa
nottu  etusijaperiaate.  Jos  yleisemmästä  periaatteesta  poiketaan  ja  laki
tekstissä  käytetään  yleisestä  kielenkäytöstä  poikkeavia  erityistermejä,
niillä on etusija yleiseen kielenkäyttöön nähden. (Aarnio 1989, 256.)

Tulkitsijan siis pitää periaatteessa tulkita  lakitekstiä yleiskielisten merki
tyssisältöjen  pohjalta,  mutta  siinä  tapauksessa,  että  käytetyillä  termeillä
on  juridisesti  määritelty  sisältö,  tekstiä  on  tulkittava  erityismerkitysten
mukaisesti.  Yleiskielen etusijaperiaate  vaikuttaa  näin ollen sanamuodon
mukaisessa  tulkinnassa  pikemmin  toissijaiselta  periaatteelta.  On  myös
huomattava, että vaikka sanamuodon mukainen tulkinta katsotaan peri
aatteessa  käyttöyhteydessä  määrittyväksi,  sanoja  ei  kuitenkaan  eri  tul
kintayhteyksissä pitäisi tulkita eri tavoin. Bussen (1993, 261) mukaan esi
ymmärryksen  merkitys  korostuu  tulkinnassa:  juristi  tulkitsee  kieltä  op
pimansa ammattikielen pohjalta. Wank (1985)  toteaa, että  jos yleiskielen
käsitteellä  on  jokin  muu  merkitys  juridisessa  kielenkäytössä,  juridinen
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merkitys on ensisijainen. Ongelma on siinä, että aina ei tiedetä, onko kä
sitteellä  jokin  vakiintunut  juridinen  merkitys  tai  kuinka  yleiskielinen
merkitys saadaan selville. Jos lainlaatija valitsee tietoisesti yleiskielen kä
sitteen, voidaan olettaa, että hän myös haluaa, että käsite tulevaisuudessa
ymmärretään yleiskielisessä merkityksessä. Muutoin hän voisi käyttää jo
olemassa  olevia  juridisia  käsitteitä  tai  luoda  uuden  juridisen  käsitteen.
Lainlaatija  voi  valita  yleiskielen  käsitteen  ja  määritellä  sen  sisällön  tar
kemmin  itse.  (Mts.  22.)  Tällöin  yleiskielisestä  käsitteestä  tulee  juridinen
käsite, jonka merkitys juridisessa käytössä on erikseen määritelty.

Oikeusalalla  on  pyritty  säätelemään  mahdollisimman  tarkkaan  sitä,
mitä  sanat  tarkoittavat,  mikä  on  ymmärrettävää,  koska  muuten  oikeu
dellinen  ratkaisutoiminta  olisi  hyvin  huteralla  pohjalla  eikä  varmuutta
normilauseiden samansuuntaisesta tulkinnasta olisi olemassa. Käsitteistä
on  haluttu  tehdä  tarkkoja,  jotta  sovellustilanteessa  olisi  helpompi  rat
kaista, millaisia tilanteita niillä voidaan tarkoittaa. On ajateltu, että jokai
sella  oikeuskäsitteellä  on  tietty  kova  ydin  (Begriffskern),  jonka  avulla
voidaan  ratkaista  se,  mitkä  oikeustapaukset  voidaan  ratkaista  käsitteen
tarjoaman merkityssisällön avulla. Ytimen ympärillä  taas on epämääräi
sempi alue (Begriffshof), jonka sisältöä ei voida ennalta määrätä tietynlai
seksi vaan joukkoon kuuluminen ratkaistaan subsumption avulla kulloi
senkin oikeustapauksen yhteydessä. Ulommalla alueella olevien käsittei
den merkityksen selvittäminen  tapahtuu merkitysten selvittämiseen  tar
koitettujen  ehtojen  perusteella.  Kun  merkitys  ei  ole  selvä  ja  tulkintati
lanne  on  avoin,  oikean  ratkaisun  tekeminen  edellyttää  oikeusyhteisön
kannalta  hyväksyttävää  argumentointia.  (Aarnio  1978,  113–114.)  Jaotte
lun ongelma  liittyy Bussen  (1992, 1993, 1999) mielestä siihen, että ei ole
sellaisia yksiselitteisiä kriteereitä, joiden perusteella voisi ratkaista, mitkä
käsitteen  käyttötavat  kuuluvat  kovaan  ytimeen  ja  mitkä  eivät  (vrt.  pro
totyypin  käsite  semantiikassa).  Bussen  (1991)  mukaan  ensin olisi  tiedet
tävä, mitä merkityksen käsitteellä oikeustieteessä kulloinkin tarkoitetaan
ja miten merkitys  löydetään, ennen kuin voidaan kysyä, mitä  jokin  laki
teksti  merkitsee.  Bussen  mukaan  kaikissa  tulkintamalleissa  täytyy  olla
sisäänrakennettu näkemys siitä, mitä merkityksellä tarkoitetaan.

Kansainvälisessä Interpreting statutes tutkimuksessa selvitettiin, miten
eri maissa oikeuskysymyksiä  ratkaistaan  (Aarnio 1993). Useimmissa eu
rooppalaisissa  oikeudenkäyttöjärjestelmissä  koetaan  ”sanamuodon  mu
kainen  lukutapa  ongelmalliseksi”  (mts.  261).  Eri  maille  on  tutkimuksen
mukaan  yhteistä,  että  jos  termeillä  ei  ole  juridisesti  määriteltyä  merki
tystä, säädösten tulkinnan ”lähtökohtana on termien normaali merkitys”, ja
jos  merkityksestä  on  epäselvyyttä,  sitä  tulkitaan  koko  säädöksen  kon
tekstissa  (mts.  262).  Sanamuodon  mukainen  lukutapa  korvautuu  usein
käyttöyhteyden  huomioon  ottamisella,  mitä  voidaan  kutsua merkitysyh
teyteen sopeuttamiseksi. Merkitysyhteyttä voivat edustaa lähisäädös, tietty
luku, koko laki tai oikeudenala. (Mts. 262.)

Systeeminmukaisella („beachte den Regelungszusammenhang”) eli loo
gisella tulkinnalla tarkoitetaan menetelmänä sitä, kun säännös asetetaan
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koko  lain  tai  muiden  lakien  muodostamaan  kokonaisyhteyteen  eli  kun
säännöstä  tulkitaan  sen  mukaan,  mikä  sen  asema  on  suhteessa  muihin
oikeusjärjestyksen  säännöksiin.  Tämä  tulkinta  edellyttää  osin  sitä,  että
oikeusjärjestys  nähdään  hierarkkisena sääntöjen  rakenteena.  Säännökset
ovat  yhteyksissä  toisiinsa  monin  eri  tavoin,  ja  ne  ovat  keskenään  usein
myös  hierarkkisessa  suhteessa.  Ylempi  säännös  ohittaa  alempiasteiset
(lex superior periaate). Systeemiyhteyttä voidaan luonnehtia kielitieteen
merkityshorisontin  käsitteellä,  jolloin ajatellaan, että  jokaisen  yksittäisen
säännöksen  merkityksen  tulkintaan  vaikuttaa  aina  vääjäämättä  yhteys
ympäröivään  systeemin.  Tätä  luonnollisesti  rajoittaa  se,  kuinka  hyvin
yksittäinen  tulkitsija  systeemin  tuntee.  Säännökset  muodostavat  merki
tyskontekstia  toisilleen.  Myös  systeeminmukainen  tulkinta  edellyttää
sanamuodon mukaista  tulkintaa, sillä verrattavien säännösten merkityk
set on tunnettava, jotta niitä voidaan verrata. (Busse 1993, 27–29.)

Geneettishistoriallisella  (”beachte  die  Regelungsabsichten  des  Gesetz
gebers!”) tulkinnalla  tarkoitetaan  menetelmää,  jossa  otetaan  huomioon
säännöksen  syntyhistoria  ja  jossa  pohditaan  myös  lainlaatijan  alkupe
räistä  sääntelytarkoitusta.  Geneettinen  viittaa  siihen,  että  tarkastellaan
lain  esitöihin  liittyviä  asiakirjoja,  esimerkiksi  valiokuntien  mietintöjä  ja
kommentaareja,  ja  historiallinen  siihen,  että  pohditaan  oikeudellista  ti
lannetta  ennen  lain  antamista,  mihin  liittyy  läheisesti  lainlaatijan  ”tah
don”  jäljittäminen.  Lain  esitöitä  voidaan  pitää  merkityskontekstina  tul
kittavalle  säännökselle.  Usein  esitöissä  selitetään  ja  kommentoidaan  yk
sittäisiä säännöksiä ja niille ajateltua merkitystä. Ei kuitenkaan ole selvää,
että  lainsäätäjän  tahto  kävisi  yksiselitteisesti  ilmi  näiden  eri  aineistojen
pohjalta. Tässä menetelmässä tulee myös esiin ongelma, että kaikki käsi
teltävä lisäaineisto on tekstiä ja siksi myös tulkittavaa aineistoa. Tulkitsija
ei pääse eroon sanamuodon mukaisesta tulkinnasta tätäkään menetelmää
käyttämällä. (Busse 1993, 29–31.)

Teleologisella  („beachte die Zwecke des Gesetzes!”)  tulkinnalla  tarkoi
tetaan tulkintaa,  joka tehdään sen perusteella, mikä  lain tarkoitus päätel
lään  olevan.  Tätä  tulkinnan  tapaa  tarvitaan,  kun  säännökset  eivät  enää
riitä kattamaan yhteiskunnan muutoksista esiin nousevia uusia sääntely
haasteita. Näissä tilanteissa säännöksiä tulkittaessa vedotaan siihen, että
lain  tarkoitus  olisi  ollut  säädellä  kyseistä  tilannetta  säännöksen  tarkoit
tamalla tavalla. Kielellisten ilmausten merkitys myös muuttuu ajan kulu
essa, jolloin ilmausten merkityksiä eriteltäessä on pohdittava lainsäätäjän
tarkoitusta, mitä ei kuitenkaan ole välttämättä ilmaistu lainvalmisteluai
neistoissa kovinkaan yksiselitteisesti.  (Busse 1993, 31–32.)

Nämä edellä mainitut neljä tulkinnan perustelun tyyppiä (tulkintaop
pia) eivät Aarnion (1978, 103) mukaan edes yhdessä pysty tyydyttävästi
kuvaamaan  juridista  tulkintaa  eivätkä  voi  toimia  teorianmuodostuksen
pohjana. Aarnion (mts. 104) mukaan tekstin tulkitsija voi käyttää yhtäai
kaisesti  useita  erilaisia  keinoja  oikeudellisen  argumentointinsa  rakenta
miseen,  ja Makkosen  ([1965] 1981b, 123) mukaan käytännön ratkaisutoi
minnassa on piirteitä kaikista edellä mainituista perustelutyypeistä.
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3.2.4. Lain tulkinta – tulkinnan lait?

Edellä luetellut tulkintamenetelmät nähdään toisiaan täydentävinä, mut
ta siitä huolimatta niiden oikeutuksista ja rajoituksista kiistellään. Objek
tiivisen  suuntauksen  kannattajat  edustavat  näkökulmaa,  jonka  mukaan
lainsäätäjän  tahto,  siis  intentio,  pitää  löytyä  itse  tekstistä  niin  kutsutun
objektiivisen  merkityksen  muodossa.  Tämän  kannan  mukaan  jokaisen
tekstin  oma,  oikea  merkitys  on  osoitettavissa  tekstin  kielellistä  muotoa
tulkitsemalla.  Objektiivisen  suuntauksen  kannattajat  pitävät  tekstiä  vii
saampana kuin laatijaansa, jolloin lainsäätäjän tahtoa ei tarvitse selvittää
historiallisella analyysilla, jota niin kutsutun subjektiivisen koulukunnan
edustajat sen sijaan juuri vaativat. Kummatkin koulukunnat uskovat sel
laisen tulkintamenetelmän olemassaoloon, jonka avulla tekstin todellinen
merkitys  voidaan  selvittää.  Ne  siis  edustavat  kummatkin  objektivistista
ajattelua, joka uskoo oikean merkityksen löytymisen mahdollisuuteen.

Tätä  vastaan  asettuu  kanta,  joka  jättää  tulkinnalle  tilaa  ja  hyväksyy
mahdollisten  merkitysten  olemassaolon.  Sen  piirissä  kysytään,  voiko  il
mauksilla  ylipäänsä  olla  objektiivinen,  todellinen  ja  muuttumaton  mer
kitys. Jos näin olisi, siitä seuraisi, että olemassa voisi olla vain yksi ja oi
kea  tulkinta. Ei ole mahdollista puhua samaan aikaan mahdollisista  ja oi
keista tulkinnoista.

Sittemmin  toisella  tapaa  ymmärretty  subjektiivinen  tulkinta  on  ollut
edustettuna  myöhemmässä  hermeneutiikassa,  jossa  tulkitsijan  omille
merkityskäsityksille on annettu  tärkeä sija. Käännettä subjektiivisen tul
kinnan  suuntaan  on  vastustettu  kiivaasti  oikeuspositivistien  piirissä.
Näissä yhteyksissä on puolustettu esimerkiksi sanojen merkitysten pysy
vyyttä ja yksiselitteistä yhteyttä sanan ja sen nimittämän kohteen välillä.
Subjektiivisen tulkinnan vastustajat kieltävät kielen ymmärtämiseen  liit
tyvän  dynaamisuuden  ja  vuorovaikutteisuuden  puoltaessaan  kielen
staattisuutta ja koodinomaisuutta. (Busse 1993, 32–39; 225–227.)

Bussen  (1992,  32–33)  mukaan  käsitteiden  tulkintaan  liittyy  vahvasti
sekä  tulkitsijan subjektiivisuus että kielen sosiaalinen  luonne,  ja  niin sa
nottua objektiivista tulkintaa ei voi Bussen (mts.) edustaman pragmaatti
sen  näkökulman  mukaan  edes  olla  olemassa.  Käsitteiden  yksiselittei
syyttä  ja juridisen kielen tarkkuutta voidaan pitää ainoastaan hurskaana
toiveena (mts. 33). Bussen antamasta hieman yksioikoisesta kuvasta huo
limatta  oikeustieteessä  on  ajateltu  jo  pitkään,  että  oikea  merkitys  ei  ole
löydettävissä  tekstistä  vaan  se  annetaan  tekstille  tulkintatilanteessa.
Makkosen  ([1965]  1981b,  132)  mukaan  ”tulkinnassa  [ei]  itse  asiassa  ole
kysymys  siitä,  mikä  merkityssisältö  jollakin  ilmaisulla  o  n,  vaan  siitä,
minkä merkityksen ratkaisija sille a n t a a.” Aarnion (1989, 165) mukaan
lain  tulkinnalle  on  nimenomaan  leimallista  ajatus  tulkinnan  konteks
tisidonnaisuudesta.  Esimerkiksi  sanamuodon  mukaiseen  tulkintaan  ei
vääjäämättä liity ajatus merkityksen löytymisestä tekstistä vaan se kertoo
ennemminkin  tulkinnan  tavasta  ja  siitä,  miten  tulkinta  perustellaan  (ks.
esim. Makkonen 1981b).



115

Kuten edellisessä  luvussa  jo  tuli  ilmi, Busse  (1992, 33–34) ei hyväksy
oikeustieteessä  käytettyjen  käsitteiden Wortlautgrenze, Bedeutungskern  ja
Bedeutungshof käyttöä,  sillä  niiden  olemassaololle  ei  ole  perusteita,  jos
lähdetään siitä, että merkitys rakentuu tulkintatilanteessa. Subjektiivisen
tulkinnan  hyväksymisen  myötä  ei  Bussen  mukaan  tarvita  keskustelua
siitä, onko tulkinta merkityksen selvittämistä vai merkityksen antamista
(Sinndeutung vs. Sinngebung). (Busse 1992, 34.) Lenk (1993) edustaa sa
maa kantaa esittäessään, että laintulkinnassa ei ole kysymys merkityksen
selvittämisestä  vaan  merkityksen  antamisesta.  Lenkin  käsityksen  mu
kaan  oikeudellinen  tulkinta  on  nimenomaan  aktiivista hermeneuttista
tulkintaa,  sillä  tulkintaa  ja  konkreettista  sovellusta  ei  voida  tehdä  välit
tömästi lain kirjaimen perusteella. Ratkaisun teossa vaadittava objektiivi
suus ei synny tekstin pohjalta vaan vasta soveltajan menettelyn pohjalta.
Lain  soveltaja  joutuu  luomaan  uutta,  sillä  hän  ei  välttämättä  löydä  tiet
tyyn  tilanteeseen  sopivaa  ratkaisumallia  suoraan  lakitekstistä.  (Lenk
1993, 24–28.)

Kuten  edellä  todettiin,  monet  laintulkinnasta  esitetyt  näkemykset
saattavat  tästä  huolimatta  perustua  ajatukselle,  että  merkitys  sisältyy
tekstiin.  Kuitenkin  on  Bussen  (1993,  228–229;  238)  mukaan  niin,  että
laintulkintaa  ei  voida  edes  verrata  pelkkään  merkityksen  semanttiseen
eksplikointiin tekstistä vaan merkitys pikemminkin saadaan esiin kielel
lisessä, yhteiskunnallisesti määrittyneessä  lakitekstin sovellus ja käyttö
tilanteessa. Teksti  itsessään ei perustele omaa merkitystään vaan sitä on
aina  tulkittava  ja  tuotettava  uudelleen  (mts.  239).  Christensenin  ja
Sokolowskin  (2002,  66–69)  mukaan  pragmaattinen  teoria  merkityksen
syntymisestä  kielenkäyttötilanteissa  ja  määrittymisestä  käytön  perus
teella  on  asettunut  täydentämään  edellä  kuvattua  ahtaampaa  ajattelua
(semanttinen normativismi), jonka mukaan juridisessa ratkaisutilanteessa
tekstin  merkityksen  selvittämiseen  saatava  tieto  olisi  mahdollista  saada
tulkittavasta  tekstistä.  Pragmaattinen  ajattelu  sinänsä  ei  voi  ratkaista
merkityksen  ongelmaa,  mutta  lähtee  siitä,  että  merkitys  tarjoutuu  aina
uudelleen ratkaistavaksi (mts. 69).

Laintulkinnan  kielelliselle  luonteelle  tekee  oikeutta  ainoastaan  näke
mys  laintulkinnasta  norminkonkretisoimisprosessina,  jolloin  tekstin kie
lellinen merkitys syntyy vasta sovellusvaiheessa. Tulkinnan teoria ei voi
lähteä siitä  näkemyksestä, että merkitykset olisivat ennalta annettuja  tai
pysyviä —  silloin oletusarvona olisi pidettävä sitä, että kaikki tulkitsevat
kieltä  samalla tavalla.  Juridista  tulkintaa  konkreettisessa tapauksessa on
pidettävä  kielellisenä  toimintana,  jossa  pohditaan,  voidaanko  tietty  ta
paus alistaa tietylle normitekstille, jolloin tekstin tulkitsija päättää, voiko
jokin teksti viitata johonkin tiettyyn asiaan vai ei. (Busse 1993, 240–245.)

Jos tulkinta halutaan ymmärtää aktiiviseksi tekstimerkityksen tuotta
miseksi  tulkintamenetelmien  sääntelemässä  oikeudellisen  käytännön
luomassa  ympäristössä,  niin  silloin  myös  on  lähdettävä  siitä,  että normi
tuotetaan tekstin avulla eikä se ole niin sanotusti pelkkä muotoilu tekstissä
(Busse  1992,  32).  Tämä  on  myös  Aarnion  (1989)  mukaan  laintulkinnan
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lähtökohta. Tämä voi muodostaa lähtökohdan myös käännetyn lakiteks
tin  tulkinnalle:  normi  saadaan  selville  käännöksen  normilauseita  tulkit
semalla, mutta se ei selviä suoraan muodon  perusteella. Toisaalta muo
toon ei voi liittää mitä tahansa merkityksiä, minkä vuoksi myös käännök
sen tulkinnan lähtökohta on käännöksessä ilmaistu muoto. Tulkitsija rat
kaisee, mitä merkityksiä muotoon voidaan liittää.

Kielitiede  ei  Bussen  (1993)  mukaan  edes  puolla  näkemystä  tekstien
objektiivisesta  tulkinnasta.  Sanamuodon  mukainen  tulkinta  ei  voi  olla
mahdollinen, sillä sanat itsessään eivät voi rajata omaa merkitystään jok
sikin  tietyksi,  vaan  niiden  merkitykset  syntyvät  ihmisten  välisessä  kie
lenkäytössä.  Jos  sanojen  merkityksiä  ja  yleensä  kielen  ja  tekstien  merki
tystä  oikeusalalla  haluttaisiin  tutkia  pätevästi,  olisi  tutkittava  kielen
käyttöä institutionaalisessa tilanteessa, sitä, miten juristit käyttävät kieltä
ja työskentelevät  tekstien kanssa, sekä havainnoitava sitä, miten tekstejä
tulkitaan  ja  niiden  merkityksiä  konkretisoidaan  sovellustilanteissa.
(Busse 1993, 248–251; ks. myös Christensen 1989, 285).

Juridisten merkitysten tulkinta ei suinkaan ole vapaata vaan säännel
lyn  toiminnan alaista. Merkitysten pysyvyys ei synny siksi,  että sanojen
merkitys  olisi  mahdollista  pysyttää  samana,  vaan  siksi,  että  tulkinnan
tapa säilyy samankaltaisena. Tekstiin sisältyvään merkitykseen luottavia
yhdistää  ajatus  siitä,  että  kieltä  pidetään  pelkkänä  välineenä  —   jopa
pelkkänä  koodina,  vaikka  oikeusala  nimenomaan  toimii  kielen  avulla:
tekstien  tulkinta  tapahtuu  tietyissä  puitteissa  ja  on  osa  yhteiskunnassa
tapahtuvaa  sosiaalista  toimintaa  ja  vuorovaikutusta.  Tulkinta  olisi  näh
tävä  osana  sosiaalista  vuorovaikutusta,  jossa  on  läsnä  monia  tekijöitä:
teksti,  tekstin  kirjoittaja,  tekstin  tulkitsija,  sosiaalinen  todellisuus  ja sosi
aalisen  konventiot.  Laintulkintaa  ei  pitäisi  tarkastella  erillisenä  kielelli
senä toimintona vaan yhteydessä tiettyyn sovellustilanteeseen ja oikeus
instituution luomat puitteet huomioon ottaen. (Busse 1993, 248–263.)

Lait  institutionaalisina  teksteinä  rajaavat  niissä  käytetyn  kielen  mer
kitystä myös omalta osaltaan itse,  ja kun  lakien merkitystä tulkitaan,  ta
pahtuu  jälleen  niiden  merkityksen  rajauksia.  Tekstit  syntyvät  instituu
tiossa ja pitävät sitä myös yllä. Merkityksiä on myös osaltaan haluttu ra
jata siinä vaiheessa, kun teksti on laadittu juuri sellaiseksi kuin se on. Lo
pulta tulkintaa rajaa se, että tekstit ovat osa oikeusinstituutiota, jossa tul
kintaa  normittaa  ja  rationalisoi muun  muassa  lainoppi  ja  jonka  sisäinen
pyrkimys  on  pitää  yllä  tulkinnan  vakautta  ja  tietynlaista  pysyvyyttä.
Siksi  esimerkiksi  oikeuskieleen  kuuluvien  käsitteiden  käyttö  ja  tulkinta
on  yleiskielisten  käsitteiden  käyttöön  verrattuna  säännellympää.
(Broekman 1984, 152–154; 160.)

Christensen  ja  Sokolowski  (2002)  ovat  pohtineet  laajasti  kielen  nor
matiivisuutta ja sen rajoja. He kritisoivat ajatusta semanttisesta normatii
visuudesta eli juuri sitä, että merkitys olisi todettavissa tekstistä, ja edus
tavat  kantaa,  jonka  mukaan  kielen  käyttäjät tuottavat  normatiivisuuden
itse.  Tulkinta  edellyttää  aina  päätöstä  siitä,  mikä  merkitys  jollekin
ilmaukselle  annetaan  (mts.  69).  He  viittaavat  Wittgensteiniin  (1986)  to
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detessaan  merkityksestä  „nicht  eine  Übereinstimmung  der  Definitionen
von  Bedeutungen,  sondern  eine  Übereinstimmung  in  den  Urteilen
darüber“ (Christensen & Sokolowski 2002, 70). Pysyvää on se, miten tiet
tyjä merkityksiä tulkitaan eikä niinkään se, miten ne määritellään. Käsit
teiden määrittely ei takaa tulkinnan pysyvyyttä vaan sen takaa lakiteks
tien ja oikeuskäsitteiden vakaa tulkinnan ja soveltamisen käytäntö (Busse
2000,  1383).  Lakitekstien  käännösten  tulkintaa  ajatellen  olisi  siis  pikem
minkin  tärkeää  ottaa  selvää,  miten  merkityksiä  toisessa  oikeusjärjestyk
sessä  on  tapana  tulkita,  kuin  pohtia  sitä,  mikä  jonkin  ilmauksen  tavan
omainen  semanttinen  merkitys  on.  Käännösten  tulkinnan  kannalta  on
myös totta, että huolimatta ongelmallisista käännösratkaisuista tulkitsija
saattaa  ymmärtää  ne  kohdan  tekstiympäristön  perusteella  aivan  oikein,
sillä  kuten  Christensen  ja  Sokolowski  (2002,  70–71)  kärjistävät,  viestin
ymmärtäminen  ei  edellytä  välttämättä  edes  samaa  kieltä  vaan  pikem
minkin tiettyä käyttöyhteyttä.

Laki asettaa kansalaisia sitovia normeja ja samalla myös kertoo näiden
normien  sisällöstä.  Oikeusalalla  on  luotettava  kielen  voimaan  välittää
merkityksiä,  sillä  kun  säännöksiä  laaditaan,  tarkoitus  on,  että  niitä  tul
kittaisiin  jokseenkin  samalla  tavalla  (ks.  esim.  Kirchhof  2002,  131–132).
Viestintäelementtiin  liittyy periaatteessa, että vuorovaikutuksessa kielen
käyttäjän intentio voidaan tunnistaa, jolloin tekstin lukijan pitäisi pystyä
ymmärtämään,  mitä  teksti  hänen  kannaltaan  tarkoittaa.  Viestinnän  pe
ruspiirre on  yhteistyö, mikä tarkoittaa kääntämisen  kannalta,  että kään
täjän  tehtävä  on  toimia  välikädessä,  ”tuurata”  viestin  lähettäjää  ja  vas
taanottajaa vuoron perään ja tehdä vuorovaikutuksesta mahdollista. To
sin kääntäjältä puuttuu mahdollisuus saada palautetta viestinnän onnis
tumisesta.  Kääntäjän  tehtävä  on  ennakoida  viestinnän  kulkua  ja  valita
sanomisen keinot, jotta vuorovaikutus tekstin ja lukijan välillä pysyy yllä
ja sanoman ymmärtäminen varmistuu.

Viestinnän  perusluonteeseen  kuuluu  —   esimerkiksi  oikeussalissa  —
että  viestijät  käyttävät  energiaa  myös  viestin  muotoiluun,  jotta  heidän
sanomansa  ymmärrettäisiin  tarkoitetulla  tavalla  (Sauer  2002,  102).  Vies
tinnän luonteeseen kuuluu, että viestinnän osapuolet eivät voi ymmärtää
sanottua  täsmälleen  samalla  tavalla.  Tämä  johtuu  esimerkiksi  siitä,  että
ihmiset  voivat  ymmärtää  sanojen  merkityksen  monella  eri  tavalla.  Kui
tenkin sanotusta suosiollisissa olosuhteissa ymmärretään oleellinen osa ja
viestintä  onnistuu.  Tulkinta  ei  perustu  pelkästään  tietoon  kielestä  vaan
tulkitsijalla  on  myös  muunlaista  tietoa  yhteisönsä  toiminnasta,  odotuk
sista ja arvoista, viestinnän konventioista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen
pelisäännöistä.  Kääntäjän  on  tunnettava  ”pelikenttänsä”  ja  ”vastapelu
rinsa”,  käännöksen  tulkitsijan  taas  tiedettävä,  millä  ”pelisäännöillä”
kääntäjä on joutunut  tekstinsä tuottamaan. Viestinnän onnistuminen pe
rustuu vastavuoroisuuteen,  jolloin sekä kääntäjä että laintulkitsija tunte
vat toistensa toiminnan lähtökohtia.

Tekstin vastaanottaja ei ole vapaa tulkinnoissaan, koska tulkintaa  ra
jaa  se  yhteisö,  jonka  parissa  tulkintaa  tehdään  (Aarnio  1978,  176;  188–
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189). Tulkinnalle on olemassa jonkinlainen yhteisesti hyväksytty lähtökohta,
joka tunnetaan, eli teksti ei ole ainoa asia,  joka vaikuttaa tulkintaan. La
kien  tulkintaa  kontrolloidaan  kehittämällä  yhteisiä  sääntöjä,  ja  oikeaop
pinen  tulkinta  tapahtuu  tiettyjen  peruslähtökohtien  varassa.  Vaikka  lu
kijan tulkintaa pidettäisiin periaatteessa vapaana, hän on aina jonkin yh
teisön  jäsen  ja  tulkitsee  tekstejä  siltä  pohjalta.  Näin  ajatellen  on  loogista
pitää  esimerkiksi  oikeustieteellistä  koulutusta  voimakkaasti  ohjaavana
sosiaalistamisena  juristin työhön,  jonka aikana myös opitaan  lukutapoja
ja tulkinnan sääntöjä (ks. esim. Aarnio 1983, 28).

Tekstejä  luetaan  tiettyjen  konventioiden  pohjalta,  joita  oikeusalalla
edustavat muun muassa laintulkinnan säännöt. Kääntäjän on hyvä tietää,
miten  lakeja  luetaan  ja  miten  tulkintakäytäntö  rajaa  tulkintaa  ja  merki
tyksenantoa.  Kun  jostakin  aiheesta  puhutaan  oikeusalan  kielellä,  sitä
myös  tulkitaan  sen  mukanaan  tuomasta  näkökulmasta.  Muut  näkökul
mat sulkeutuvat samalla pois. Laintulkinnan mielivaltaisuus ei ole mah
dollista,  koska  tulkintalauseiden  hyväksyttävyys  koetellaan  yhteisössä,
joka  ratkaisee,  esimerkiksi  vallitsevien  arvojen  ja  käytäntöjen  pohjalta,
onko  tulkinta  kyseisessä  riittävästi  perusteltu  ja  voidaanko  se  hyväksyä
(Aarnio 1983, 31–38). 26

Edellisestä  vastapuheesta  huolimatta  oikeustieteen  piirissä  on  ollut
kuitenkin  taipumusta  uskoa  siihen,  että  tulkittavan  tekstin  merkitys  on
löydettävissä tekstistä  itsestään,  vaikka säädöksiä  käytännössä  tulkitaan
sovellustilanteen  valossa  ja  tilannemerkitys  rakentuu  useampien  merki
tyslähteiden  avulla  (Busse  1992,  1993,  Christensen  &  Sokolowski  2002,
Dascal 2003).  Vahva  sitoutuminen  tekstimerkitykseen  heijastaa  sitä,  että
tulkinnan  pitää  perustua  lakiin  ja  että  ratkaisut  pitää  pystyä  argumen
toimaan  tekstin  avulla.  Tällä  pyritään  mahdollisimman  objektiiviseen
tulkintaan.  Lakitekstien  ja  niihin  sisältyvien  oikeuskäsitteiden  merkitys
voi  säilyä  suhteellisen  pysyvänä  tulkintatavan  yhtenäisyyden  vuoksi.
Lakitekstien ja oikeuskäsitteiden yhtenäistä tulkintaa ohjataan laatimalla
toisia  tekstejä  (metanormeja)  siitä,  miten  lakitekstejä  kuuluu  tulkita.
Nämä tekstit muodostavat kontekstia ja ideologiaa tekstien tulkinnalle ja
ohjaavat sitä kautta oikeuskäsitteiden yhdenmukaista tulkintaa —  mikäli
ne ovat tulkitsijan tiedossa.

Oikeuskäsitteet  itsessään  eivät  takaa  yhdenmukaista  tulkintaa  muu
ten  kuin  siltä  osin,  että  niitä  käytetään  samassa  tarkoituksessa  eri  teks
teissä.  Tekstejä  sovelletaan  jatkuvasti  uusissa  käyttötilanteissa,  jolloin
tulkinnan  tuoma  liikkumavara  on  ollut  aina  oikeudellisessa  ajattelussa
läsnä  ja  tekstien  soveltamisen  mahdollisuus  on  ollut  niiden  sujuvan
käytön  edellytys.  Oikeustieteen  kannalta  tekstin  tulkintaa  ratkaisutilan

26 Tulkinnan vakauteen vaikuttavat  erilaiset  tulkinnan kontekstiin yleisesti  liittyvät  seikat,
kuten  tulkintakohtaa  lineaarisesti  edeltävä  ja  seuraava  kielellinen  konteksti,  tietty  fyysinen
konteksti,  jossa  tulkinta  tapahtuu  ja  tulkitsija  toimii,  erilaiset  kognitiivista  kontekstia
muodostavat  ilmaisuihin  liitetyt  tietovarannot,  diskurssin  lajin  muodostama  konteksti  ja
konteksti, joka syntyy viestijöiden välisen sosiaalisen suhteen perusteella (Cruse 2004, 264).
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teessa on vaikea osoittaa oikeaksi, sillä esimerkiksi siitä, mitä jokin teksti
tarkoittaa, ei voi koskaan saada lopullista varmuutta huolimatta muiden
tekstien,  kuten  lainvalmisteluaineistojen  tuesta.  Käännösten  tulkinnalle
edellä sanottu tuottaa ongelman, jos tulkitsija ei tunne riittävästi sitä vie
raan  oikeusjärjestyksen  kontekstia,  jonka  muodostamassa  merkitysyh
teydessä käännöstä olisi  tulkittava. Käännöksen  kieltä on vaikea tulkita,
jos  käännöstä  ei pysty  saattamaan  yhteyteen  muiden  vieraan  oikeusjär
jestyksen  tekstien  kanssa  ja  jos  tulkitsijalla ei ole pääsyä  tulkintakäytän
nöistä  saatavaan  tietoon.  Kääntäjältä  tuskin  voidaan edellyttää  tulkinta
käytännön tuottamien merkitysten laajamittaista  tuntemusta, vaikka nii
den tuntemus saattaisi auttaa vastinevalintaa  ja kenties ohjaisi käännök
sen  tulkitsijaa oikeaan suuntaan. Sen sijaan  kääntäjän pitäisi  voida luot
taa  siihen, että käännöksen tulkinta ei  lopulta  täysin  voi perustua kään
nöksen sanamuotoon, vaikka se tulkinnan lähtökohta olisikin.

3.3. Laintulkinta ja kääntäminen

Mikäli vierasta oikeutta edustavien käännösten tulkintaan liittyy saman
laisia  kielellisiä  toimintoja  kuin  yleensä  laintulkintaan,  käännöksillä  voi
olla huomattava merkitys  tulkintaprosessissa. Oikeudelliset  ratkaisut on
perusteltava lakiteksteistä  johdettavien normien avulla,  jolloin kääntäjän
rooli  prosessissa  korostuu  selvimmin  silloin,  kun  tulkinta  perustellaan
käännöksen  sanamuodolla.  Käännösteksti  saattaa  kuitenkin  olla  myös
muihin  tulkinnan  metodeihin  liittyvä  alkulähtökohta,  teksti,  jonka  mer
kitystä  erilaisten  tulkintaoppien  avulla  tulkitaan.  Laintulkintaan  liittyy
joka  tapauksessa  prosessin  kaikissa  vaiheissa  kielellisten  ilmausten  tul
kintaa.

Tulkintatilanteessa  tulkitsija  yhdistää  tekstin  kielelliset  merkit  niihin
tiedollisiin  konteksteihin,  joita  hänellä  on  tilanteessa  aktivoituna.  Kun
oikeustapaus  sijoitetaan  kuuluvaksi  jonkin  säännöksen  piiriin,  kyse  on
kielellisestä  toiminnasta,  samoin silloin, kun  pohditaan, miten  jokin  lain
ilmaus olisi määriteltävä, tai kun jonkin säännöksen merkitystä eksplikoi
daan.  (Busse  2002,  141–143).  Ratkaistavat  tilanteet  on  kuvattava  kielen
keinoin,  jolloin  koko  laintulkinnassa  on  kysymys  kielellisten  ilmausten
tulkinnasta.  Koko  oikeustapaus  on  nähtävä  tekstinä,  jota  asianajajat  ja
tuomarit  lukevat  ja  tulkitsevat. Lisäksi päätöstä varten myös  ratkaisu  ja
perustelu kuvataan oikeudellisen kielen keinoin. (Busse 1993, 9–10.)

Jos  lakimieheltä  edellytetään oikeaa tulkintaa  ja  siten  lakitekstin mer
kityksen huolellista selvittämistä, sitä lienee syytä edellyttää myös lakien
kääntäjältä,  jos  toiminnan  tavoitteeksi  asetetaan  lähdejärjestyksen  nor
mien oikea ja lainmukainen toisella kielellä ilmaistu tulkinta. Eri asia on,
miten  tällaiseen  tavoitteeseen käytännössä voidaan  päästä.  Joka  tapauk
sessa kääntäjän on yhtä lailla mahdollista tarkastella käännettävää tekstiä
osana  oikeusjärjestykseen  kuuluvia  muita  säädöksiä  kuin  juristinkin.
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Samoin  kääntäjä  voi  merkitysepäselvyyksien  osalta  tutustua  lainvalmis
teluaineistoihin  ja  lain  säätämisen  vaiheisiin  hahmottaakseen  lain  sään
telytarkoitusta.  Tällaiset  tekstin  merkitystä  selvittävät  työvaiheet  kuulu
vat muidenkin tekstilajien käännösprosessiin.

3.3.1. Kääntäjän tulkinta

Tulkintaan  liittyvä  merkityksen  selvittäminen  ja  antaminen  saa  kääntä
misessä  rinnalleen  merkityksen  välittämisen  problematiikan.  Käännök
sessä on  ilmaistava  vieraan  oikeusjärjestyksen  normilauseita  toisesta oi
keusjärjestyksestä tulevalle lukijalle luotettavalla tavalla. Kääntäjä tulkit
see lakia myöhemmin tapahtuvaa sovellustarkoitusta varten. Siksi myös
kääntäjän  tulkinnan  olisi  tapahduttava  hyväksyttävällä  tavalla,  jotta
käännös  voisi  toimia  luotettavana  tulkintaperusteena. Kuten edellä kävi
ilmi, normilauseen tulkinnan ei kuitenkaan yksinomaan tarvitse perustua
normilauseen sanamuodon mukaiseen  tulkintaan,  joten käännöksen  tul
kintaa ei  välttämättä tehdä  yksinomaan  käännetyn  normilauseen perus
teella,  vaan  sen  merkitys  voidaan  johtaa  kontekstista.  Tällöin  tosin  on
huomattava, että sekin voi olla käännettyä tai sitä ei ole saatavilla tulkit
sijan ongelmanratkaisun kannalta riittävästi. Tulkitsijalla on oma panos
tuksensa  tulkinnassa,  joten  kääntäjä  ei  voi  olla  yksin  vastuussa  tulkin
nasta.

Kääntäjän  on  tulkittava  normilauseen perusmerkitys  ja  ilmaistava se
käännöksessä,  jotta siitä voidaan sovellustilanteessa  johtaa erityisiä mer
kityksiä  eli  normeja  tiettyä  ratkaisutilannetta  varten.  Kuten  edellä  kui
tenkin kävi ilmi, perusmerkityksen määrittäminen saattaa olla hankalaa,
ellei  jopa  mahdotonta  (ainakin,  jos  koko  perusmerkityksen  käsite  halu
taan  kyseenalaistaa).  Normilauseissa  käytettävät  ilmaukset  voivat  olla
moniselitteisiä, ja kohdekielestä voi olla vaikeaa löytää ilmauksia, joiden
moniselitteisyys olisi  vastaava.  Ilmausten merkitystä voi  tulkita selvittä
mällä,  miten  ilmausta  käytetään  muissa  lakiteksteissä  tai  sillä  oikeuden
erityisalueella,  jossa  ilmausta  tarvitaan.  Ilmausta  pyritään  tulkitsemaan
johdonmukaisesti. Tämä vastaa  systeeminmukaista  tulkintaa.  Ilmauksen
merkitystä  voi  myös  tulkita  selvittämällä,  miten  ilmausta  on  käytetty
asiakirjoissa, jotka liittyvät lain valmisteluun. Tällöin selvitetään lainsää
täjän  tarkoitusta.  Nämä  tulkintaa  edesauttavat  selvitykset  ovat  yhteisiä
sekä  kääntäjän  että  juristin  työlle.  Kääntäjä  joutuu  selvittämään  samat
asiat myös kohdekielen oikeusjärjestyksestä voidakseen ennakoida valit
semiensa ilmausten tulkintaa.

Kääntäjän  tulkintaa  leimaa  sekä  objektiivinen että  subjektiivinen  tul
kinnan piirre. Kääntäjä pyrkii selvittämään tekstin merkityksen mahdol
lisimman  luotettavasti,  jolloin  objektiivisuus  syntyy  siitä,  että  kääntäjä
pystyy  toteamaan,  missä  merkityksessä  jotakin  ilmausta  tai  sanomisen
tapaa oikeuslähteissä  käytetään. Subjektiivisuus  kuvaa tulkinnan  kogni
tiivista piirrettä,  joka on sidoksissa siihen, millainen tulkitsijan  tulkinta
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kompetenssi  on.  Subjektiivisuus  liittyy  myös  siihen,  että  tehdessään
käännösratkaisuja  kääntäjä  toimii eräänlaisessa sovellustilanteessa,  jossa
merkityksen  välittämisen  keinot  on  valittava  vastaanottajan  mukaan.
Tässä sovellustilanteessa kääntäjä joutuu arvioimaan käännöksen lukijan
tulkintakompetenssia  ja  tekemään  samalla  tulkintaa  supistavia  tai  laa
jentavia  ratkaisuja.  Tämä  ei ole  välttämättä  tietoista  toimintaa  tai  erityi
sen  suunnitelmallista  vaan  liittyy  osittain  myös  kielen  yleisen  luontee
seen.  Kielet  ja  niissä  ilmenevät  asioiden  nimitykset  (ja  niiden  merkityk
set)  vastaavat  toisiaan  eriasteisesti,  eivätkä  aina  välttämättä  lainkaan,
jolloin esimerkiksi käsitteiden merkitys supistuu tai  laventuu sen perus
teella,  millaisia  resursseja  kääntäjällä  on  toisesta  kielestä  käytettävissä.
Kääntäjän  tulkinta  on  sekä  merkityksen  selvittämistä  että  merkityksen
antamista  –  kahdella  kielellä  –,  joka  tapahtuu  aktiivisessa  vuorovaiku
tuksessa tekstin kanssa.

Kuten  vanhimmissa  oikeustieteen  tulkintateorioissa,  myös  vanhim
missa käännöskysymyksiä tarkastelevissa teorioissa lähdetään siitä usein
kuin  itsestään  selvästä  ajatuksesta,  että  merkitys  on  lähdetekstissä  ja
kääntäjän on löydettävä se sieltä, ja tätä vastaavasti myös ajatellaan, että
käännöksen lukijan on mahdollisuus löytää sama merkitys käännöksestä.
Tämä lähtökohta sisältää tahtomattaankin sen taustaoletuksen, että mer
kitykset  ovat  pysyviä  ja  kulttuurista  toiseen  siirrettävissä.  Kääntäminen
nähdään vanhimmissa kirjoituksissa jopa vain koodaamisena, jossa ensin
puretaan  lähdetekstin  sanoma  ja  koodataan  se  sitten  uudelleen  toiselle
kielelle  merkityksen  pysyessä  mahdollisimman  muuttumattomana  (ks.
Kade 1968, Wilss 1977). Näkemys merkitysten pysyvyydestä  ja  siirrettä
vyydestä  ei  sinänsä  ole  tyystin  kadonnut,  mutta  keskusteluun  on  tullut
näkemystä suhteellistavia piirteitä.

Kääntäjän työ on kompromissien tekemistä,  ja siihen sisältyy jatkuva
riittämättömyyden  tunne,  joka  syntyy  siitä  kokemuksesta,  että  toisen
kulttuurin  merkityksiä  (toiseutta)  ei  pysty  ilmaisemaan  riittävän  hyvin
toisen kulttuurin kielellä (ks. esim. Hermans 2002, 2). Lähdetekstin mer
kityksen  määrittelemisen  mahdollisuuteen  ja  merkitysten  välittämisen
mahdollisuuteen  olisi  pystyttävä  uskomaan,  jotta  lakitekstien  käännök
sillä  ylipäänsä  olisi  jotakin  merkitystä  vieraan  oikeuden  tulkinnassa.
Steinerin  ([1975]  2000,  186)  mukaan  merkitysten  olemassaoloon  on  voi
tava uskoa, sillä kääntämisen perusluonteeseen kuuluu luottamus siihen,
että  jotakin  olemassa  olevaa  voi  ymmärtää  ja  sen  voi  välittää  toisille.
Käännösten  tulkinnan  kannalta  on ensiarvoisen  tärkeää  ymmärtää  mer
kitysten  välittämisen  lainalaisuudet:  käännös  ei  voi  olla  lähdetekstin
merkitysten täydellinen peilikuva, mutta taitava tulkitsija voi tulkita sen
heijastuksia ja nähdä ne merkityksellisinä.

Alcarazin  ja  Hughesin  (2002,  24)  mukaan  oikeudellisten  tekstien
kääntäjän työhön kuuluva tulkinta on merkityksen määrittämistä sanalle,
lausekkeelle,  lauseelle  tai  ilmaukselle,  ja  kääntäjän  tulkinnan  päämäärä
on  pystyä  ratkaisemaan  lähin  mahdollinen  kohdekielinen  vastine.  Tuo
marin  ja  kääntäjän  tulkinta  eroaa  siinä,  että  tuomari  soveltaa  tekstejä
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käytännön  tilanteissa  ja  tarkastelee  lakitekstiä  jonkin  tilanteen  tosiasioi
den  valossa  siitä  ratkaisua  etsien  (mts.  24). Kääntäjältä  tämä  vastaavan
lainen  sovellustilanne  puuttuu,  jollei  häneltä  sitten  ole  pyydetty  kään
nöstä  nimenomaan  tiettyyn  tarkasti  määriteltyyn  ja  kääntäjän  tiedossa
olevaan käyttötarkoitukseen. Kääntäjän sovellustilannetta määrittää var
mimmin tieto, että käännöstä  tulkitsee  lukija,  jonka  käsitteellinen  tausta
on  erilainen  institutionaalinen  konteksti  kuin  lähdetekstin  lukijalla.  Jos
kääntäjältä  puuttuvat  yksilöidymmät  tiedot  käännöksen  tulkintatilan
teesta, hänen tehtävänsä on periaatteessa samanlainen kuin alkuperäisen
tekstin laatijallakin: luoda abstrakteja kielen avulla ilmaistuja säännöksiä
tiettyjä  –  vain  osittain  ennakoitavissa  olevia  –  ratkaisutilanteita  varten
(ks. myös Sandrini 1999, 29).

Kääntäjän  tulkinta  konkretisoituu  lähde  ja  kohdekielisissä  käsite
analyyseissa,  jossa  tekstin  ilmausten  merkityksiä  eritellään  kahdella  eri
kielellä.  On  pohdittava,  mitkä  merkitykset  ovat  läsnä  ja  tärkeitä  lähde
tekstin  tulkinnan  kannalta.  On  pohdittava,  miten  nämä  lähdetekstin
merkitykset  voidaan  välittää  kohdekielellä  ja  mitkä  merkitykset  ovat
kohdetekstin kannalta tärkeimpiä, mitkä vähemmän tärkeitä. Lähdeteks
tin analysointi edellyttää kielellisen muodon prosessointia, mikä puoles
taan  johtaa  syvälliseen  kontekstin  tarkasteluun.  Analysoinnin  tuloksena
teksti saa merkityssisältönsä. Kääntämisen kannalta riittävä sisällön ym
märtäminen  edellyttää  sitä,  että  kääntäjä  tuntee  lähdetekstin  taustalla
olevaa oikeusjärjestelmää  ja osaa käyttää  tulkinnassa apuna  hyväksyttä
viä oikeuslähteitä sekä tietää, mitkä tekstin tulkintasäännöt ovat oikeus
järjestelmän piirissä  sallittuja  ja  juristien keskuudessa  käytössä.  Kääntä
jän  on  nähtävä  lähdeteksti  sille  kuuluvalla  lähdejärjestelmän  paikalla  ja
osana  kyseisen  instituution  toimintaa.  Tekstien  kautta  kääntäjä  pääsee
käsiksi merkityksiin, jotka muodostavat tekstille tulkintakehyksen, mutta
joiden tulkitsemiseksi on tunnettava käsitteisiin liittyvät tiedon kehykset.
Lakiteksti  voidaan  nähdä  oikeuskulttuurisen  jäävuoren  kapeana  huip
puna,  jonka  merkitysten  tulkitsemisessa  voidaan edetä  yhä  syvemmälle
ja syvemmälle, kuten kulttuurin nk. jäävuoriteoriassa esitetään.

Kääntäjä  ei  pysty  välttämään  tulkintaa,  vaikka  usein  näkee  sanotta
van,  että  kääntäjän  ei  pidä  tulkita  lakitekstiä.  Tällä  tarkoitettaneen
yleensä sitä, että kääntäjän ei pitäisi tehdä liian pitkälle meneviä sisällöl
lisiä  muutoksia  tekstiinsä,  vaikka  jonkinlaiset  myönnytykset  tilanteen
niin vaatiessa sallitaan. Tulkinnan pelko liitetään ymmärrettävästi siihen
vaaraan,  että  kääntäjä  erityisalan  tiedonpuutteessaan  ymmärtää  tekstin
tarkoituksen, siis nähtävästi joko lainlaatijan intention tai tekstille yleensä
annetun merkityksen, väärin. Tästä huolimatta kääntäjän työhön kuuluu
oleellisesti  tulkinta. Kääntäjän  tulkinta alkaa  jo siinä  vaiheessa, kun  hän
pohtii, mitä lähdeteksti merkitsee, ja jatkuu, kun hän suunnittelee, miten
kohdeteksti  laaditaan.  Kääntäjä  ei voi  ensin koneenomaisesti  ”nielaista”
lakitekstiä ja ”sylkäistä” sitä sitten ulos eri kielellä. Tätä kuvastaisi näke
mys  kääntäjästä  poimimassa  vastineita  suoraan  sanakirjasta,  jolloin  yh
den  kielen  koodi  korvautuisi  lähestulkoon  automaattisesti  toisen  kielen
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koodilla. Kääntäjä ei voi valita vastineita tietämättä tarkasti, mitä kaikkea
tietty käsite toisessa kielessä pitää sisällään tai miten sitä toisessa kielessä
käytetään. Tehdessään kielellisiä valintoja kääntäjä tekee myös sisällölli
siä valintoja, vaikka sisällön tulkinta viime kädessä riippuisikin lukijasta
ja  tulkintatilanteesta.  Tuskin  voidaan  ajatella,  että  kääntäjä  toteaisi  esi
merkiksi käsitteen lahja kohdalla, että se vain merkitsee ’lahjaa’, eikä sen
kummemmin pohtisi, mikä käsitteen merkitys on nimenomaan lakiteks
tin tarkoittamassa kontekstissa.

Kääntäjällä  on  sama  ongelma  kuin  tuomarillakin:  miten  selvittää
tekstiin  liittyvien  käsitteiden  keskeinen  merkitys.  Kääntäjä  tekee  tämän
voidakseen  perustella  itselleen  erilaiset  käännösratkaisut.  Kääntäjän  on
pohdittava,  mihin  asioihin  käsitteellä  kyseisessä  kontekstissa  voidaan
viitata.  Lakitekstin  käännöksen  lukija,  kuten  tuomari,  joutuu  sen  sijaan
päättelemään,  voivatko  käännetyssä  teksteissä  käytetyt  vastineet  mah
dollisesti  viitata samoihin merkityksiin kuin  joihin  ne  hänen omassa oi
keusjärjestyksessään viittaavat. Tämä saattaa olla vaikeaa, koska vierasta
kieltä  tulkittaessa poikkeamat  tutun  kielen kategorisoinneista voivat he
rättää  hämmennystä  kunnes  kategorisoinnin  peruste  selkiintyy
(Adamzik 2004, 66–67).

Laintulkinnalle  on  ominaista  pohtia,  kuuluvatko  tietyt  käsiteltävänä
olevaan asiaan liittyvät oikeustosiseikat tietyn käsitteen piiriin vai eivät.
Tuomari  pohtii  esimerkiksi,  onko  jokin lahjaksi  mahdollisesti  tulkittava
tosiseikka (siis  jokin todellisuuden asiantila) lahja vai ei. Silloin pitää tar
kasti tietää, mitkä piirteet määritellään  lainopin ja oikeuskäytännön mu
kaan  käsitteen  piiriin  ja  mitkä  eivät.  Tällöin  voitaisiin  ehkä  ajatella,  että
kaikki  lain  kannalta  pakolliset  piirteet  omaava  oikeuslähteiden  määrit
tämä lahja  on  lahjan  prototyyppi  ja  muut  todellisuuden  edustajat  ovat
ominaisuuksiltaan  enemmän  tai  vähemmän  prototyyppisiä.  Tulkinnan
lopputulos  voi  olla,  että  tietyn  todellisuuden asiantilan  tulkitaan  täyttä
vän ainakin osittain ne vaatimukset, joita sillä tulee olla, jotta se voidaan
laskea kuuluvan tietyn käsitteen, esim. lahja piiriin, jolloin siihen voidaan
kytkeä tietyt oikeusseuraamukset. Adamzik (2004, 86–87) puuttuu rajan
vetoongelmiin vetoamalla käsitteiden prototyyppisyyteen ja toteamalla,
että  olisi  viisaampaa  esittää  kysymyksen  ”kuuluuko  x  kategoriaan  vai
ei?” tilalla kysymys ”kuinka edustava jäsen x on kategoriassa?”

Tuomarin tehtävä on pohtia, mitä lakia voidaan soveltaa käsiteltävän
ongelman  ratkaisuun,  ja  onko  ratkaistavana  oleva  oikeustapaus  saman
tyyppinen kuin laissa kuvataan. Kääntäjä  joutuu vertaamaan kahden oi
keusjärjestyksen käsitteitä toisiinsa ja pohtimaan, mitkä merkitykset ovat
lähdetekstin  käsitteille  keskeisimmät  ja  millä  kohdekielisillä  käsitteillä
voisi  edistää  samansuuntaisen  tulkinnan  syntymistä.  Tuomari  voi  pe
rustella  tulkintaratkaisunsa  —   samaa  voitaisiin  edellyttää  myös  kääntä
jältä (tai ehkä paremminkin sallia kääntäjälle!), joka yhtä lailla joutuu te
kemään  omasta  näkökulmastaan  merkitystä  laajentavia  tai  rajaavia  rat
kaisuja.
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Kääntäjä  analysoi  käsitteen  merkitystä  ja  pyrkii  etsimään  kohdekie
lestä  sellaisen  ilmaisutavan,  jota  olisi  mahdollista  tulkita  vastaavalla  ta
valla  kuin  lähdekielistä käsitettä. Näinhän ei voi  tehdä,  jos ei ole tehnyt
tulkintaa  siitä,  millainen  merkitys  käsitteellä  tietyssä  kontekstissa  on.
Myös juristi tulkitsee ilmauksen merkitystä juridisen kontekstin mukaan
(Laakso  1990,  147).  Jos  lähdetekstissä  käytetään  käsitettä lahja,  joka  tar
koittaa aivan eri asiaa sen mukaan, onko tulkintakonteksti avioliittolaki,
rikoslaki,  konkurssisääntö  vai  perintö  ja  lahjaverolaki  (mts.  147),  myös
kääntäjän  on  tiedettävä,  että  käännökseen  valittava  kohdetekstin  sana
vastaa  lähdetekstin  käyttöyhteyttä.  Vaikka  esimerkiksi  suomalaisessa
lakitekstissä  sanan lahja  merkitys  vaihtelee  kontekstista  riippuen,  niin
kohdejärjestelmässä jokaista tai osaa näistä konteksteista saattaisi vastata
aivan oma käsitteensä. Vastaavia esimerkkejä on myös Kirchhofilla (2002,
129),  joka  mainitsee  esimerkiksi  sanojen Kind  (lapsi),  Einkommen  (ansio
tulot) ja Beamter (virkamies) merkitsevän eri asioita erilaisissa oikeudelli
sissa  konteksteissa.  Kääntäjä  ei  pysty  perustelemaan  vastinevalintoja  it
selleen tekemättä sisällöllistä tulkintaa. Siksi kääntäjä tarvitsee laajan ko
konaiskäsityksen  tekstin  käsittelemästä  aiheesta,  jotta  voi  kääntäessään
ratkaista,  mikä  esimerkiksi  tietyn  käsitteen  merkitysvaihtoehdoista  ja
kohdekielisistä  vastinevaihtoehdoista  on  kyseisen  tekstin  kannalta oikea
tai vähintäänkin siinä tilanteessa paras mahdollinen – siis vähiten väärä.

3.3.2. Kääntämisen tulkintakehykset

Vermeer  ja Witte (1990) sovelsivat Fillmoren kehyssemantiikkaa kääntä
misen  problematiikkaan.  Näin  myös  esimerkiksi  Vannerem  ja  Snell
Hornby  (1986),  SnellHornby  (1988,  79–86)  ja  Vermeer  (1993,  383–394).
Tutkijoiden kiinnekohta kehyssemanttisessa ajattelussa oli kohdekielisen
lukijan  käsitteiden  ja  tulkintatapojen  ennakointi  sekä  ennakointiin  pe
rustuva, toiseen kulttuuriin sopeutettujen käännösratkaisujen tekeminen.
Lähtökohtana  tarkastelussa oli kehyssemantiikan ajatus, että  tekstin  tar
joama lingvistinen tulkintakehys (frame) nostattaa lukijan eteen kognitii
visia tulkintoja (scenes)27. Sama asia voidaan esittää lukijalle erilaisin ta
voin,  jolloin  myös  erilaiset  tulkinnat  mahdollistuvat.  Nämä  tulkinnat
voivat  vaihdella  lukijasta  toiseen  ja  perustuvat  näiden  erilaisille  koke
muksille.

Kääntäjän  työn  kannalta  on  merkittävää,  että  tulkintoja  ei  ole  mah
dollista  koodata  tekstiin  lukijalle  valmiiksi,  vaan  ne  rakennetaan  joka
kerta uudelleen: „Die Scenes, die hinter den  frames  liegen, werden aber
nicht  „transkodiert“,  sondern  jeweils  neu  aufgebaut“  (Vermeer &  Witte
1990,  72).  Lisäksi  tekstin  perusteella  jostakin  asiasta  tehtävä  lähdekult
tuurinen  tulkinta  ei  pääsääntöisesti  ole  sama  kuin  kohdekulttuurin  tul

27 Petruckin  (1996) mukaan kehyssemantiikassa ei  enää  tehdä alkuvaiheen  scene  ja  frame
jakoa. ”Scene” on jäänyt pois käytöstä ja käsite ”frame” kattaa kummatkin merkitykset.
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kinta  (näennäisesti ”sama”  käsite  voi  herättää  kahdessa  eri  kulttuurissa
erilaisia  tulkintoja).  Kääntäjän  työn  kannalta  on  tärkeää  tuntea  kohde
kulttuurin scene,  jotta  tekstiin  voidaan  luoda  tarkoitus  huomioon  ottaen
oikea frame,  joka  synnyttää  lukijan  mielessä  oikean scene:n,  koska scene
(käsitteellinen)  ja frame  (kielellinen) ovat  toisiinsa  nähden  riippuvuus
suhteessa.  (Mts. 72.) Näiden ei  tarvitse  vastata  toisiaan eivätkä  ne  usein
vastaakaan, koska tekstin vastaanottaja voi tulkita tekstin eri tavalla kuin
lähettäjä on tarkoittanut. Huomattava on, että muutokset ovat mahdolli
sia  käännös  ja  tulkintaprosessien  kaikissa  siirtymävaiheissa scene  ja
frametasojen välillä, sillä kirjoittajan, kääntäjän ja käännöksen tulkitsijan
tulkinnat  voivat  poiketa  toisistaan.  (Mts.  83–87.)  Vermeerin  ja  Witten
(mts. 88) mukaan:

Die  ursprüngliche  scene  wird  dadurch  modifiziert,  daß  die  (scene  der)
Einschätzung  des  Adressaten  hinzugenommen wird.  –  Ausgehend  von
dieser  rezipientenorientierten  scene  und  unter  Berücksichtigung  seines
Ziels formuliert der Produzent nun auch den frame.

Kääntäjän on arvioitava  hyvin tarkasti, miten  kohdetekstin  lukija  tulkit
see  tekstiä,  ja  tehtävä  alkuperäistä scene:ä ajatellen  muutoksia  tilanteen
vaatimalla  tavalla.  Jos  ajatellaan,  että  näkemys  tietystä  oikeuskäsitteestä
ajatuksellisena  kokonaisuutena  tai  oikeusinstituutiona  olisi  yhdenlainen
scene ja sen tekstissä oleva nimitys olisi sen kielellinen muoto, frame, niin
käännettäessä  olisi  pohdittava,  vastaako  sopivaksi  ajatellun  kohdekieli
sen  vastineen  (esim.  parafraasin)  tulkinta  samantyyppistä scene:ä.  Tässä
yhteydessä Vermeer ja Witte (mts. 90) tuovat esiin myös sen usein unoh
detun  seikan,  että  kohdetekstin  lukija  on  usein  nk.  naiivi  lukija,  joka
otaksuu  lukevansa  lähdetekstin  kirjoittajan  tekstiä  —   ainoastaan  sillä
erotuksella, että se on kirjoitettu eri kielellä — , ja otaksuu myös, että hä
nellä on sama scene kuin kirjoittajalla. Kääntäjän ratkaisuihin  liittyy aina
kulttuurien vertailua („mehrfache Vergleichshandlung“),  jolloin on poh
dittava,  millaista  esitietoa  käännöksen  tulevalla  lukijalla  on  suhteessa
frame:en,  joka  tekstissä  hänelle  tarjoutuu.  Näin  kääntäjän  työ  on  liikku
mista kahden tason välillä sekä lähde että kohdekulttuurissa. Kulttuuri
sen  vertailun  tulos  manifestoituu  käännöksessä.  (Mts.  145–146;  154.)
Nähdäkseni  oikeuskäsitteiden  kääntämisen  kannalta  kehyssemanttisen
ajattelun  ydin  liittyy  siihen  ajatukseen,  että  lähdetekstin  kirjoittajalla,
kääntäjällä ja käännöksen lukijalla ei ole välttämättä sama näkemys siitä,
mitä  jokin käsite pitää sisällään, koska kohdetekstin  lukija ei ole sosiaa
listunut  lähdekulttuuriin.  Tosin  on  paikallaan  muistaa,  että  kulttuurit
eivät ole  jyrkkärajaisia  ja  reunaisia  ja että oikeusalalla eri valtioiden oi
keuskulttuureilla  ja  siten  myös  niiden  käyttämillä  oikeuskäsitteillä  voi
olla paljonkin yhteistä.

 Esimerkiksi Saukkonen (2001)  toteaa (ei tosin kääntämiseen liittyen),
että puhujayhteisöillä on jossakin määrin yhteneväisiä käsitejärjestelmiä,
mikä  helpottaa  tulkintojen  tekemistä.  Saukkosen  mukaan  asiantiloille
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oletetaan tiettyjä käsitteellisiä rakenteita. Tällöin tekstien tulkintaa varten
on  jo olemassa konventionaalisia  näkökulmia,  jolloin osa  tulkinnasta  ta
pahtuu  totutun  kaavan  mukaan  ja  osa  on  niin  sanottua  hypoteesin  tes
tausta, jossa tekstiä verrataan omiin valmiisiin odotuksiin ja näkökulmiin
ja  jossa pohditaan,  miten  sanottu  eroaa  siitä,  mitä  itsellä  oli ”mielessä”.
Tällaisessa  tilanteessa  käsiterakenteet  hahmottuvat  uudestaan  ja  oma
kognitio  joutuu  koetukselle.  (Mts.  23–24.)  Näin  voidaan  ajatella  olevan
tilanteessa,  jossa  tekstin  vastaanottaja  lukee  vierasta  käsitejärjestelmää
edustavaa  tekstiä,  kuten  lakitekstin  käännöstä:  oma  kognitio  joutuu
koetukselle  ja ongelmia syntyy,  jos käsitteelliset rakenteet oletetaan liian
samanlaisiksi. Saukkonen (mts. 24) korostaa, että yksilölliset taustatiedot,
kokemukset ja päättelykyky ovat tällöin ratkaisevassa asemassa.

Scenesandframesajattelu  korostaa  kohdekulttuurisen  lukijan  tul
kinnan  ennakointia  ja  käännösratkaisujen  tekemistä  tämän  arvioinnin
pohjalta.  Gutt  (2005)  rakentaa  suosituksensa  samalla  tavalla  kohdekult
tuurisen  lukijan tulkintakompetenssin arvioinnin varaan. Hän tuo kään
nösstrategioiden  kahtiajakoon  oman  tulkitsijan  kognitiota  painottavan
lisänsä korostamalla kohdekulttuurisen viestintäkontekstin tuntemuksen
merkitystä.  Tämä  on  tärkeää,  jotta  käännöksen  lukija  voisi  tunnistaa  al
kuperäisen viestintäintention. Gutt korostaa esitiedon merkitystä tulkin
nassa,  ja  tulkitsijan  esitietojen  merkitys  korostuu  myös  kehyssemantti
sessa ajattelussa. Lisäksi Gutt  nostaa esiin käännöksiin kohdistetut odo
tukset ja lukijan vastuun tulkinnassa.

Jos käännöksen  lukijalla ei ole pääsyä  lähdetekstin merkityksenantoa
ohjaavaan  kontekstiin  (vrt.  lakitekstin  käännöksen  tulkinta  tuomiois
tuimessa),  käännöksessä  annettavien  viestinnällisten  vihjeiden  avulla  ei
voi  välttämättä  päätyä  sellaiseen  tulkintaan,  jonka  lähdeteksti  mahdol
listaa. Tämä koskee käännöksiä, jotka on käännetty niin sanotussa smoo
dissa  (stimulus  oriented  mode),  jossa viestinnän  katsotaan  olevan  mah
dollista ilman, että kääntäjä varsinaisesti puuttuu sanottuun. Smoodissa
viestijä  pyrkii  siirtämään  viestin  sisällön  eteenpäin  muuttamatta  viestin
muotoa. Sen sijaan  Imoodissa  (interpretationoriented mode)  viestin si
sältö  mukautetaan  sellaiseksi,  että  lukijan  on  helpompi  ymmärtää  se
omista  kognitiivisista  lähtökohdistaan  käsin.  Smoodissa  kääntämisen
etu on, että lukija pääsee  lähemmäksi alkuperäistä stimulusta eli tekstin
kielellistä muotoa.  Imoodin  käyttöä  taas  puoltaa,  että  sisältö  on  sopeu
tettu  lukijan  kognitiiviseen  ympäristöön,  jolloin  tekstin  ymmärtäminen
on helpompaa. (Mts. 38, 45–47.)

Käännöksiin  kohdistetaan  epärealistisia  odotuksia,  sillä  niiden  olete
taan ilman muuta olevan ymmärrettäviä huolimatta käännöksen yleisön
kognitiivisista eroista verrattuna lähdetekstin yleisön  kognitiiviseen  läh
tökohtaan (mts. 46):

On the comprehension side, people demand that translations be readily
comprehensible – no matter how different  the cognitive environment of
the new audience from that of the original one.
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Viestin  ymmärtäminen  riippuu  uuden  vastaanottajakunnan  kognitiivi
sista  edellytyksistä  ymmärtää  käännöksen  kuvaamaa  lähdekulttuurista
kontekstia.  Käännösratkaisut  olisi  tehtävä  vastaanottajien  tiedot  huomi
oon  ottaen.  Jos  lähdetekstin  sisältämä  informaatio  on  vastaanottajien
kannalta vierasta, vastaanottajien  kognitioon  olisi  Guttin  mukaan  pyrit
tävä vaikuttamaan tältä osalta. (Mts. 47.)

3.3.3. Esitiedot ja eksplikointi

Lakitekstien  kääntämisen  haasteena on  tuottaa  teksti,  joka  mahdollistaa
lukijan  tulkinnalle  yhtenäisen  ja  mielekkään  lähtökohdan.  Lakitekstin
kääntämisen  haaste  liittyy  kahden  käsitemaailman  keskinäiseen  erilai
suuteen  ja  tämän vierauden  ilmaisemiseen. Tämä on kääntämiselle  ylei
sesti  tyypillistä,  ja  erityisen  tyypillistä  lakitekstien  kääntämiselle,  koska
lakitekstit  ovat  kauttaaltaan  kulttuurisidonnaisia  ja  merkityksiltään  oi
keusinstituution puitteissa määriteltyjä. Lakitekstien kääntäminen ja laki
tekstien kääntäjän toiminta on pyrkimystä välittää kulttuurisidonnaista ja
erityisalakohtaista  tietoa kahta eri oikeusjärjestystä edustavan  tahon  vä
lillä.  Kulttuurisuutta  välittäessään  kääntäjä  joutuu  ottamaan  huomioon,
miten  uuden  tekstin  koheesio  ja  koherenssi  saadaan  synnytettyä  tilan
teissa,  joissa käännöksen  lukijoilla ei ole  tulkintansa  tukena  samanlaista
käsitteellistä tietoa kuin lähdetekstin lukijoilla. Ammattikielisten tekstien
tulkitsija  paikkaa  tekstin  informaatiorakennetta  omilla  ennakkotiedoil
laan ja kontekstissa saatavilla tiedoilla, jolloin tekstin tulkintaa ohjaa sekä
teksti että lukijan käytettävissä oleva muu tieto (Baumann 1992, 40; 1995,
118;  1996,  367).  Asiayhteyksien  havaitseminen  teksteissä  tai  tekstiele
menttien  välillä  on  aina  riippuvainen  tekstin  vastaanottajan  kyvyistä
(Busse 1992, 50–52).

Kääntäjää ei siksi voi asettaa kuin osittaiseen vastuuseen, jos tulkitsija
kokee  käännöksen  vaikeasti  ymmärrettävänä.  Kun  käännöksen  lukija  ei
pysty tulkitsemaan tekstin merkitystä, lakiteksti tuntuu vaikeasti ymmär
rettävältä, epäkoherentilta. Koherenssin käsitteellä viitataan ilmiöön, joka
on  seurausta  tekstin  ja  lukijan  välisestä  onnistuneesta  vuorovaikutuk
sesta.  Teksti  näyttäytyy  lukijalle  koherenttina,  kun  tämä  osaa  yhdistää
toisiinsa tekstissä käsitellyt asiat.

Koherenssi  muodostuu  tekstin  vastaanottajan  kognitiivisten  proses
sien  tuloksena  (de  Beaugrande  &  Dressler  1981).  Heinemannin  ja
Heinemannin  (2002,  98–100)  koostamien  tekstintutkijoiden  käsitysten
perusteella  voidaan  ajatella,  että  tekstin  tulkintaa  ohjaa  alkuvaiheessa
tekstin  rakenne,  jolloin  tulkinnan  ja  koherenssin  luonnetta  voidaan  ku
vata  sanalla textgeleitet  (mts.  98)  eli  tekstiperusteinen,  mutta  tulkitsijan
esiymmärryksellä  on  kuitenkin  ratkaiseva  osuus  siinä,  miten  tekstin
merkitys  lopullisesti  hahmottuu,  jolloin  koherenssia  voidaan  kuvata  sa
nalla wissensgeleitet (mts. 99), tietoperusteinen: ”Kohärenz kommt auf der
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Basis textgeleiteter Zusammenhänge durch das Inferieren von Vorwissen
über die Konstitution von Textsinn zustande” (mts. 111). Tekstiperustei
nen koherenssin käsite kuvastaa tekstin elementtien keskinäistä yhteyttä
ja  tietoperusteinen  koherenssin  käsite  tekstissä  tarjolla  olevan  tiedon  ja
tulkitsijan  taustatiedon  yhdistymistä  toisiinsa  (mts.  98–100).  Sen  sijaan
koheesiolla  tarkoitetaan  tekstin  yksittäisten  lauseiden  välille  muodostu
vaa rakenteellista yhteyttä,  joka synnytetään esimerkiksi pronominien ja
konjunktioiden  avulla  (mts.  94–98).  Koherenssi  muodostuu  tekstimer
kityksen  rakentumisen  yhteydessä,  jolloin  sen  rakentumista  ohjaavat
sekä tekstin rakenne että tulkitsijan esiymmärrys.

Koherenssi  ilmentää  käsitteiden  ja  merkitysten  tekstinulkoisia  suh
teita toisiinsa, ja koheesioelementit tekevät näitä suhteita tekstissä ekspli
siittiseksi (Baker 1992, 218). Kääntäjän on, kuten kenen tahansa kirjoitta
jan, otettava huomioon tekstinsä lukijat ennakoimalla näiden tiedot suh
teessa tekstin  käsittelemään asiaan. On täysin mahdollista  tuottaa kohe
renttina koettava kohdeteksti, mikäli käännöksessä autetaan  lukijaa ym
märtämään  kulttuurisidonnaista  tietoa  (mts.  249).  Bakerin  mainitsema
keino  on  tekstin  muokkaaminen  informaatiota  poistamalla  (jos  tuttua
lukijalle)  tai  informaatiota  lisäämällä,  jolloin  yksi  mahdollisuus  on  ala
viitteiden tai erilaisten kommenttien lisääminen. Nämä toimivat lukijoille
signaaleina siitä, että tekstissä on odotettavissa jotakin heidän tiedoistaan
tai katsomuksestaan poikkeavaa. (Mts. 249.)

Kulttuurista  tietoa  toisella  kielellä  käsitteellistettäessä  on  otettava
huomioon kahden eri kulttuurin  ja kielen yleiset  tekstintämiskonventiot
(Baumann  1996),  jolloin  kääntäjän  työssä  on  otettava  huomioon  erityis
alan  tiedon  välittämiseen  liittyvät  kulttuurikohtaiset  tekstintämistavat.
Erityisalatekstien kääntäjä voi pyrkiä omalla työllään välttämään tulkin
tavaikeuksien syntymistä ja edistämään koherenssin syntymistä kulttuu
rin  kannalta  sopivilla  tekstin  sidosteisuutta  ja  ymmärrettävyyttä  edistä
villä  keinoilla.  Kirjoittaja  voi  tarjota  tulkitsijalle  niin  sanottuja  orientaa
tiovihjeitä,  joista  Baumann  mainitsee  erilaiset  metakommunikatiiviset
keinot,  kuten  käsitteiden  eksplikointi,  määritelmien  tarjoaminen,  mah
dollisten  väärinymmärrysten  oikominen,  lukijan  esitietojen  täydentämi
nen,  huomautusten  lisääminen,  ajatuskulun  selventäminen,  tekstissä
mainittujen seikkojen painoarvon ilmi tuominen, sulkeiden käyttäminen
ja kuvallisten  keinojen  hyödyntäminen Lisäksi  lukijan  toimintaa  voi oh
jata  ehdottamalla  erilaisia  jatkotoiminnan  muotoja  esimerkiksi  viittaa
malla muihin teksteihin. (Mts. 377.)

Chestermanin  (1997b,  77)  mukaan  kääntämisen  yhtenä  normina  voi
daan  pitää  sitä,  että  kääntäjät  kunnioittavat  Gricen  (1975)  viestinnän
maksiimeita  (esim.  the  maxim  of  quantity).  Gricen  viestintään  liittämä
yhteistoimintaperiaate  edellyttää,  että  kuulijalle  tarjotaan  sopiva  määrä
informaatiota viestin  ymmärtämiseksi. Yhteistoiminta kärsii,  jos  viestin
nän ymmärtämisen tueksi ei tarjota riittävästi tietoa. Kääntäjien yhdeksi
yleisimmistä  viestinnän  strategioista  katsotaan  juuri  kulttuurisen  tiedon
eksplisiittiseksi tekeminen (Chesterman 1997b, 71). Yleinen näkemys on,
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että  kääntäjän  on  tehtävä  ymmärtämisen  kannalta  olennaista  implisiit
tistä tietoa tekstissä näkyväksi (Rothkegel 2000, 189–192). Jos kääntämistä
ohjaava  viestinnän  normisto  puoltaa  sitä,  että  kääntäjän  on  lisättävä
käännökseen  lukijaa  palvelevaa  tietoa  viestinnän  mahdollistamiseksi,
lakitekstin  rakenteelle  uskollinen  kääntäjä  saattaa  joutua  usein  tilantee
seen,  jossa  hän  kokee  rikkovansa  tätä  yhteistoimintanormia.  Tämä  ta
pahtuu tilanteissa,  joissa hän ennakoi, että  lukijalta puuttuu tiettyjä nor
milauseen  tulkinnan  kannalta  oleellisia  ennakkotietoja.  Lakitekstejä
käännettäessä määrän maksiimin merkitystä on pohdittava huolella, sillä
tekstilajin  käännöksiin  kohdistuu  odotuksia,  joiden  mukaan  lakitekstin
merkitystä  ei  pitäisi  manipuloida  millään  tavalla:  tietoa  olisi  osattava
tarjoilla sopivasti pakattuna normilauseen määrittelemässä annoskoossa.
Tekstin implisiittisen tiedon eksplikoinnilla on myös rajansa eikä täydel
linen  eksplikaatio  edes  ole  mahdollista.  Kaikkea  kulttuurisidonnaista
merkitystä ei ole mahdollista kielentää normilauseen yhteydessä, ja luki
jalta on voitava odottaa tietty määrä taustatietoa, jonka varaan erityisalan
tekstin tulkinta usein rakentuu.

3.3.4. Intertekstuaalisuus, systeemisyys ja tulkinta

Lähdetekstin  implisiittiseen tietoon lukeutuvat myös sen intertekstuaali
set  yhteydet  toisiin  lähdejärjestelmän  teksteihin.  Intertekstuaalisuus  on
yksi  lakitekstien tärkeimmistä piirteistä  (Hoffman 1998, 526), vaikka esi
merkiksi  lakikokoelmien  lait  näyttävät  ensi  silmäyksellä  teksteiltä,  joilla
ei ole  juurikaan yhteyksiä keskenään. Silti ne ovat keskenään hyvin ver
kottuneita. Niissä voi olla eksplisiittisiä viitteitä toisiin säännösteksteihin,
mutta  implisiittiset  yhteydet  verkottavat  ne  vielä  tehokkaammin  keske
nään. Laeissa intertekstuaalisuus ei useinkaan käy ilmi tekstistä itsestään
vaan  se  on  pääteltävä  tekstejä  yhdistävän  erityisalan  tiedon  perusteella
(Kjær 2000, 147). Tekstin tulkinta edellyttää lain käsittelemän aihepiirin ja
tietolähteiden  laajaa  tuntemusta. Lakiteksteissä käytettyihin oikeuskäsit
teisiin liittyy paljon implisiittistä tietoa muista aihetta käsittelevistä teks
teistä,  jotka  asiantuntija  osaa  kytkeä  tulkittavaan  tekstiin.  Koska  asian
tuntijat hallitsevat oikeuskäsitteiden sisällön, informaatio välittyy tehok
kaasti.  Oikeuskäsitteisiin  liittyvä  tieto  on  esimerkiksi  tietoa  tiettyjen
asiantilojen  ja  juridisten  seuraamusten  välisistä  yhteyksistä.  (Mts.  147–
151.)

Intertekstuaalisuutta voidaan pitää  joko tekstien yleisenä  tai  tiettyjen
tekstien  tai  tekstilajien  erityisenä  ominaisuutena.  Jos  sitä  ajatellaan  ylei
senä ominaisuutena, voidaan lähteä ajatuksesta, että tekstin tuottaminen
ja  vastaanottaminen  edellyttää  muiden  tekstien  tuntemista.  Intertekstu
aalisuutta voidaan pitää tekstien vastaanottamisessa ja tuottamisessa tar
vittavana  tietoperustana.  Tämän  kognitiiviseksi  luettavan  näkemyksen
mukaan viestinnän edellytys on tieto, jota omaksutaan muista teksteistä.
(Jakobs 1999, 16–17.)
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Oikeusalan  intertekstuaalisuutta  voidaan  luonnehtia  käyttämällä  oi
keustieteen käyttämää systeemisyyden käsitettä, jolla viitataan oikeudel
lisen tiedon luokittelujärjestykseen. Mattilan  (2002, 101) mukaan oikeus
järjestyksessä  jokaiselle  tekstille  ja  tekstin  osalle  määritellään  paikka
osana oikeuden systeemiä. Osaa tulkitaan systeemin osana. Tekstien toi
miminen osana systeemiä paljastuu  ”silloin,  kun  säädetään  uusi  laki  tai
muutetaan entistä”, jolloin muutokset heijastuvat moniin muihin tekstei
hin  (mts.  101).  Näkyvää  systeemisyyttä,  siis  avointa  ja  eksplisiittistä  in
tertekstuaalisuutta  osoittavat  erilaiset  lakitekstien  ristiviittaukset,  joilla
tekstit asetetaan toisiinsa nähden riippuvuussuhteeseen. Viittaussuhteita
voidaan nähdä ainakin kahdenlaisia: horisontaalisia tai vertikaalisia. Ho
risontaaliset viittaukset ovat esimerkiksi viittauksia ”kahden samanastei
sen  säädöksen  välillä”  (mts.  103).  Vertikaalisia  viittauksia  ovat  esimer
kiksi viittaukset asetuksesta lakiin (mts. 103). Viittaukset käyvät ilmi vii
temerkinnöistä tai esimerkiksi ilmauksesta edellä mainittu (mts. 104). Kun
lakiteksti käännetään,  käännös  sisältää  edelleen ristiviittaukset  lähdejär
jestelmän teksteihin. Käännöksen tulkitsija pystyy tämän perusteella vä
hintäänkin  päättelemään,  että  tekstiä  olisi  tulkittavana  näiden  muiden
tekstien muodostamassa merkitysyhteydessä.

Oikeusjärjestelmää  voidaan  pitää  järjestelmänä,  joka  koostuu  teks
teistä  ja  niihin  liittyvistä  tiedon  kehyksistä.  Tiedon  kehykset  käsittävät
erilaisia  asiakokonaisuuksia.  Oikeusjärjestelmän  sisällä  voidaan  ajatella
kulkevan ”linjoja”, jotka yhdistävät toisiinsa yhteen liittyviä asiakokonai
suuksia  (vrt.  Mattilan  (1994)  systeemiyhteyksiä  kuvaava  ilmaus  ”tieto
polku”).  Kulloinkin  tarkasteltavana  olevaan  tekstiin  liittyy  useita  muita
tekstejä, jotka ohjaavat käsillä olevan tekstin tulkintaa. Juristin tehtävään
kuuluu  havaita  tekstienväliset  yhteydet  ja  myös  luoda  niitä,  jotta  konk
reettisessa  tilanteessa  lainkohdan  soveltaminen  on  mahdollista.  Tekstit
muodostavat keskenään tekstiverkkoja. Niillä on useita kiinnekohtia toi
siin teksteihin, ja monesti vasta tällaisen tekstiverkon merkitysyhteyksien
selvittäminen luo oikeudelliselle ratkaisulle perustan jossakin konkreetti
sessa sovellustilanteessa. (Busse 1992, 264–267.)

 Kääntäjän  on  mahdollista  tarkastella  lähdetekstin  ja  kohdetekstin
suhdetta  muihin  oikeusalan  teksteihin  eli  esimerkiksi  tarkastella  lähde
tekstiä osana lähdejärjestelmän tekstien verkostoa. Tekstien keskinäisten
yhteyksien  havaitseminen  palvelee  kääntäjän  työtä  monella  tapaa,  sillä
muista teksteistä voi esimerkiksi löytää tuotettavan käännöksen kannalta
olennaisia  kielellisiä  keinoja  lähdetekstin  viestin  ilmaisemiseen.  Teks
tienvälisten  merkitysyhteyksien  perusteella  voidaan  ajatella,  että  jopa
kaikki  tietyn  oikeuskulttuurin  piirissä  syntyneet  tekstit  ovat  jollakin  ta
paa toisiinsa yhteydessä.

Lakitekstin  kääntäjä  joutuu  pohtimaan  sekä  lähde  ja  kohdekielten
että  lähde  ja  kohdekulttuurien  välisiä  suhteita  ja  vuorovaikutusta.
Kääntäjä  joutuu kysymään, onko  lukijoilla mahdollisuuksia  liittää kään
nös omassa  kokemuspiirissään muiden  tekstien yhteyteen,  kuten  lähde
kulttuurin  lukijoiden  on  ollut  mahdollista  tehdä omassa kokemuspiiris
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sään. Käännettäessä katkeaa sellaisia sidoksia,  joiden varassa lähdeteksti
on toiminut, sillä kohdetekstin lukijoilla ei ole välttämättä pääsyä muihin
tekstin  tulkinnan  kannalta  tärkeisiin  teksteihin.  Kääntäjä  joutuu  siksi
suurelta osin  toimimaan  kohdekulttuurin  tekstien  ehdoilla,  koska  kään
nöksen tulkintayhteyttä ei enää välttämättä muodosta lähdekulttuurinen
tekstien  verkko.    Toisaalta  romaanisgermaanisen  järjestelmän  piirissä
oikeusalan käsitteiden keskeiset merkitykset ovat usein siinä määrin yh
teisiä,  että  käännöksen  sijoittaminen  osaksi  tietyntyyppisiä asiakokonai
suuksia  käy  suhteellisen  vaivatta.  Lukijan  tulkinta  vaikeutuu,  jos  kään
nöksen aihepiiriin  liittyviä tekstejä ei ole omassa oikeusjärjestyksessä tai
jos aihepiirin oikeudellinen sääntely tekstin perusteella selvästi poikkeaa
siitä, mihin tulkitsija on tottunut. Osa oikeusalan diskurssia voi olla myös
oikeusjärjestysten välistä.

Kääntäjä  katkaisee  lähdetekstin  intertekstuaaliset  kytkennät,  koska
viestinnän  kieli  muuttuu  käännösprosessin  myötä  eikä  täysin  vastaavia
kytkentöjä ole  toisessa  oikeusjärjestyksessä  tarjolla.  Käännettäessä  teksti
kytkeytyy  kielellisesti  uuteen  systeemiin,  vaikka  se  asiallisesti  edelleen
edustaa  lähdejärjestelmää.  Näin  ollen  kohdeteksti  ei  enää  merkityksen
kannalta  tarkasteltuna  kuulu  kumpaankaan  järjestelmään.  Se  on  lähde
järjestelmästä  irrotettu  ja  se  on  myös  kohdejärjestelmässä  irrallinen:  il
man  intertekstuaalisia  kytkentöjä  lähes  täysi  irtolainen.  Kahtiajakoisten
käännösstrategioiden  perusteella  voidaan  ajatella,  että  lakitekstin  kään
täjä  pyrkii  joko  säilyttämään  kytkennät  lähdekulttuuriin  tai  laatimaan
tekstin,  joka  istuu mahdollisimman hyvin  kohdekulttuurisiin tiedon ke
hyksiin  esimerkiksi  käyttämällä  käännösvastineita,  joiden  avulla  lukija
voi ainakin näennäisesti kytkeä tekstin omiin tiedon kehyksiinsä.

3.4. Oikeuskäsitteiden vertailu

3.4.1. Kääntäminen ja oikeusvertailu

Juridisen  kääntämisen  peruslähtökohtana  pitäisi  olla  käännöstilanteessa
läsnä  olevien  oikeusjärjestelmien  tuntemus.  Järjestelmiin  liittyvien  pe
rustietojen  lisäksi  kääntäjien  on  vaihtelevien  toimeksiantojen  vuoksi
omaksuttava  nopeasti  tietoa  erilaisilta  oikeuden aloilta  ja  ymmärrettävä
ajattelutapoja  ympäristöoikeudesta  sosiaalioikeuteen.  Tiedonhankinta
taidot ovat kääntäjille kullanarvoisia, ja ne ovat myös juristien työssä yhä
tärkeämpiä (ks. esim. Mattila 1994, xxviii). Kaikkia oikeuden erityisaloja
ei  voi  mitenkään  hallita  samanaikaisesti,  ja  siksi  kääntäjät  ja  juristit  tai
yleensä  oikeusasioiden  kanssa  tekemisissä  olevat  kohtaavat  jatkuvasti
tilanteita,  joissa  on  ryhdyttävä  perehtymään  itselle  vieraisiin  oikeuden
alueisiin —   kääntäjille  tyypillisesti  vielä  kahden  erikielisen  oikeusjärjes
telmän alueisiin. Kääntäjän työlle on laajemminkin ominaista, että tietoa
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hankitaan  vertailemalla  kahden  kielen  ja  yleensä  kahden  eri  kulttuurin
ilmiöitä toisiinsa.

Lakitekstien  kääntämisen ytimeen  voidaan ajatella kuuluvan vertaile
van oikeustieteen menetelmien tuntemus. Oikeusvertailua harjoitetaan sil
loin kun verrataan eri kansojen oikeusjärjestelmiä toisiinsa joko yleisem
mällä  tasolla  tai  erityisesti  tiettyjen  ilmiöiden  osalta  (Zweigert  &  Kötz
1987,  4).  Oikeustieteilijät  ja  lainlaatijat  tarvitsevat  tietoa  toisen  valtion
oikeusjärjestelmään  kuuluvista  asioista  erilaisiin  tarkoituksiin.  Oikeus
vertailun perimmäisenä tavoitteena on hankkia informaatiota siitä, mikä
tarkasteltavia oikeusjärjestelmiä erottaa  ja mikä niitä yhdistää sekä selit
tää  tai arvioida, mistä erot  ja/tai yhtäläisyydet  johtuvat  (Husa 1998, 19).
Kääntäjä  tekee  vertailua  samalla  tavalla,  mutta  hänen  työhönsä  ei  enää
välttämättä kuulu pohtia, miksi jokin oikeusjärjestyksen asia on ratkaistu
tietyllä  tavalla  eli  syiden  pohtiminen  jää  oikeusvertailijan  kontolle.
Kääntäjä sen sijaan pohtii vertailun tehtyään, minkälaisin kielen keinoin
hän ratkaisisi käsitteiden merkitykseen liittyvät välittämisen ja tulkinnan
ongelmat,  jotta  lähdetekstin  sisältö  voisi  välittyä  lukijalle  mahdollisim
man hyvin.

Oikeustieteen  tutkijat  ja  lainvalmistelijat  kääntävät  työssään  vieraan
oikeusjärjestyksen  tekstejä  hankkiakseen  vertailun  avulla  informaatiota,
jota  käytetään  hyväksi  oman  oikeusjärjestyksen  kehittämisessä.  Monet
valtiot myös haluavat aktiivisesti tiedottaa käännösten avulla oman lain
säädäntönsä kehittymisestä muille  valtioille.  (Berteloot 1999, 104.) Myös
ulkomaisten  oikeusasioiden  kanssa  tekemisissä  olevat  juristit  joutuvat
tekemään  vertailua,  koska  esimerkiksi  silloin  kun  saksalainen  juristi
joutuu  selittämään  työtoverilleen  Englannin  oikeusjärjestelmään  kuulu
vaa,  mutta  Saksan  järjestelmästä  puuttuvaa  trustkäsitettä,  hän  joutuu
tekemään  vertailua,  sillä  käyttäessään  saksan  kieltä  ja  saksalaisia  käsit
teitä, hän päätyy myös samalla tiettyihin kielellisiin ratkaisuihin, joilla il
maisee englantilaisia käsitteitä saksan kielellä (Bogdan 1994, 20). Oikeus
vertailijat  joutuvat  jatkuvasti  etsimään  sopivia  ilmaisutapoja  kirjoittaes
saan  vertailun  tuloksista  ja  vieraiden  oikeusjärjestysten  ominaisuuksista
toisella kielellä, ja oikeusasioita käsittelevien tekstien kääntäjä puolestaan
joutuu tekemisiin oikeusvertailun kanssa verratessaan eri kielten oikeus
käsitteitä toisiinsa (de Groot 1999a, 11). Kääntäjät tekevät oikeusvertailua
tutustuessaan  käännettävän  tekstin  aihetta  käsittelevään  kirjallisuuteen,
jolloin  toiminnan  tarkoituksena  on  löytää  parhaat  keinot  lähdetekstin
välittämiseen käännöksen lukijalle (de Groot 1999a, 12).

Oikeusvertailun  onnistuminen  edellyttää  vieraan  kielen  ymmärtä
mistä.  Oikeusvertailijan  ”on  käytännössä  pakko  kääntää”  (Husa  1998,
106).  Kääntäminen  on  näin  ollen  arkipäivää  oikeusvertailijoille,  vaikka
kyse  ei  olekaan  kääntämisestä  sellaisessa  viestintätarkoituksessa,  jossa
kääntäjä  asettuu  viestimään  toisten  puolesta,  vaan  siitä,  että  vertailija
tutustuu  toiseen  järjestelmään  ja  kulttuuriin  ja  pyrkii  ymmärtämään  ja
ilmaisemaan  sitä  kielellisesti.  Tekstejä  lukiessaan  vertailija  tulkitsee  kä
sitteitä (mts. 106). Husa (mts.)  toteaa kiinnostavasti,  että vertailua  tehtä
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essä kääntäminen ei  johda hyvään tulokseen edes  juridisten  sanakirjojen
avulla. Husalla  (1998, 109) on käännöstieteen näkökulmasta  tarkastellen
pinnallinen  näkemys  kielestä  ja  kääntämisestä,  koska  hän  puhuu  ”pel
kästä  kääntämisestä”  ja  erottaa  siitä  kulttuurisen  aspektin  pois  todetes
saan, että oikeusvertailija menee kääntämistä syvemmälle, koska oikeus
vertailija  on  tekemisissä  myös  kulttuurin  kanssa.  Lausumasta  päätellen
kulttuuri ei Husan mukaan yleensä liity kääntämiseen, vaikka kääntämi
nen  juuri  tyypillisimmillään  on  kulttuurien  välisten  erojen  pohdintaa  ja
analyysia,  ja  yritystä  viestiä  onnistuneesti  näistä  eroista  huolimatta.  Oi
keusvertailu  voidaan  myös  nähdä  ensisijaisesti  kulttuurien  –  oikeus
kulttuurien –  vertailuna,  jolloin  tarkasteluun tulee antropologinen  ja  so
siologinen näkökulma (Sutela 2001, 90). Vertailijan pitää ottaa huomioon,
että tekstit ovat sidoksissa siihen yhteiskuntaan ja elämisen tapaan, jossa
niitä  käytetään.  Jos  tätä  kontekstia  ei  ymmärrä,  tekstin  merkitys  ei  au
kene.  Myös  vierasta  lakitekstiä  pitää  osata  lukea  tässä  mielessä  ”rivien
välistä”. (Husa 1998, 107–109.)

Vieraan  järjestelmän  käsitteiden  ymmärtämisen  vaikeus  on  Husan
(1998, 108) mukaan sidoksissa siihen,  miten  konkreettiset käsitteet ovat.
Kun  termit  edustavat  sellaisia  käsitteitä,  jotka  ovat  aistein  havaittavia
ympäröivästä  todellisuudesta,  niiden  merkitys  on  helpompi  ymmärtää.
Silloin kun termit edustavat käsitteitä,  joita ei voi aistein havaita, merki
tyksen  hahmottaminen  on  vaikeampaa.  Esimerkiksi hallintomenettelyn
konkreettista  olemassaoloa  on  vaikea  havaita,  vaikka  on  mahdollista
osoittaa  sen  osatoimintojen  olemassaolo,  kuten  asiakirjojen  käsittely,
kuuleminen ja päätösasiakirja. (Mts. 108.)

Oikeusvertailija  voi  saada  käännösten  avulla  arvokasta  tietoa  vie
raasta oikeusjärjestyksestä, mutta käännöksiin liittyy ongelmia, jotka ovat
Husan (mts. 110) mukaan seuraavat:

1. Käännökset eivät ole auktoritatiivisia, vaan epävirallisia (poikkeuksena
maat, joissa on useampia virallisia kieliä).

2. Käännökset  ovat usein  epätarkkoja  ja  antavat  alkukielisestä  versiosta
poikkeavan käsityksen.

3. Käännökset ovat useimmiten vanhentuneita eli eivät kuvaa vallitsevaa
oikeustilaa.

4. Tuomioistuinten päätöksiä  käännetään  vain  hyvin  harvoin,  joten  käytän
töön perehtyminen on hankalaa.  (Kursivointi Husan. Numerointi  li
sätty.)

Käännösten  siis  väitetään  olevan  epäluotettavia  (ei  auktoritatiivisia)  ja
epätarkkoja ja antavan siksi lähdetekstistä poikkeavan käsityksen. Husan
väitteestä ei  tosin käy  ilmi, mitä hän  tarkkaan ottaen tarkoittaa epätark
kuudella. Nähdäkseni hän tarkoittaa sitä, että käännökset eivät pysty il
maisemaan lähdetekstin tarkoittamia merkityksiä riittävän tarkasti, mikä
johtaa siihen, että kuva lähdetekstistä vääristyy.



134

Lakitekstin kääntäjältä vaaditaan tietyssä mielessä enemmän kuin oi
keusjärjestelmien  vertaajalta.  Pitää  tuntea  oikeusjärjestelmät  ja  juridiset
ajattelutavat, lähde ja kohdekieliset aiheeseen liittyvät lait, osata vertailla
niihin sisältyviä käsitteitä sekä tuntea sanastotyön perusteita —  ja lisäksi
on osattava sanoa kaikki toisella kielellä mahdollisimman tarkasti,  suju
vasti,  idiomaattisesti  ja  ylimääräisiä  tulkintaongelmia  tuottamatta  niin
että  lukija  kokee  tekstin  ymmärrettävänä.  Näiden  tavoitteiden  yhtäai
kaista toteutumista on syytä epäillä.

3.4.2. Oikeusvertailun periaatteet

Vertailevan  oikeustieteen  menetelmiä  esittelevä  kirjallisuus  ei  aukene
kovin  helposti  ulkopuoliselle,  ja  asiantuntijoillekaan  kahden  oikeusjär
jestelmän  osaalueiden  vertailu  ei  ole  niitä  yksinkertaisimpia  tehtäviä.
Kaiken  lisäksi  vertailevia  metodeja  käsittelevää  kirjallisuutta  on  melko
vaikea löytää, sillä niistä on ylipäänsä kirjoitettu vähän —  näin todettiin
vielä  1980luvun  lopulla  alan  klassikkona  pidettävässä  Konrad
Zweigertin  ja  Hein  Kötzin  metodioppaassa  ”An  Introduction  to
Comparative Law” (ks. Zweigert & Kötz 1987, 29)  ja samaa esittää edel
leen  myös  Sutela  (2001).  Tarkkoja  menetelmiä  ei  ole  olemassa.  Jokaisen
tutkijan pitää löytää ne itse yrityksen ja erehdyksen kautta perehtymällä
aina  kulloinkin  esillä  olevaan  ongelmaan.  On  olemassa  vain  yleisiä
suuntaviivoja, joita aloittelevan tutkijan kannattaa noudattaa turhan työn
välttämiseksi.  (Zweigert  &  Kötz  1987,  29–46.)  Vertailevan  oikeustieteen
teoreettisten raamien puuttumisesta kirjoittaa myös Husa (1998, 11), joka
toteaa, että vakiintumaton tutkimustraditio luo tiettyä epävarmuutta tut
kijoiden keskuuteen. Esimerkiksi mikrotason tutkimusten toteuttamisesta
on saatavilla vain vähän tutkimustietoa (Sutela 2001, 91).

Vertailun  edellytys on kummankin  järjestelmän  hyvä  tuntemus,  sillä
on muistettava,  että  koko  järjestelmä vaikuttaa  myös  kaikkiin  sen  sisäi
siin  osaalueisiin.  Ei  pidä  tuijottaa  sokeasti  vain  yhtä  erillistä  yksityis
kohtaa. Vertailuun ryhdyttäessä hankitaan tietoa vieraasta järjestelmästä.
Kaikkein luontevimmin tietoa saa, jos voi olla suoraan yhteydessä johon
kin verrattavan järjestelmän osaalueen asiantuntijaan. Vieraaseen järjes
telmään  tutustuminen  vaatii  kielitaitoa,  perustietoja  verrattavasta  järjes
telmästä,  varsinkin  oikeuslähteistä,  peruskäsitteistä  ja  käytetyistä  ter
meistä.  Tärkeää  on  myös  käyttää  ajan  tasalla  olevia  lähteitä,  vaikkakin
käytettävien  lähteiden  ikä  riippuu  olennaisesti  siitä,  millaisesta  ongel
masta  on  kiinnostunut.  Varsinaisiin  lakikokoelmiin  ei  välttämättä  en
simmäiseksi  kannata  tarttua,  sillä  usein  toisen  käden  kirjallisuus  antaa
laajemman näkökulman ja välttämätöntä pohjatietoa varsinaisiin lakeihin
tutustumista  varten. Asiaa koskevasta kirjallisuudesta saa vihjeitä myös
tieteellisten  aikakauslehtien  artikkeleista.  Lisäksi  pitää  osata  etsiä  tietoa
muualtakin  kuin  juuri  siitä  yhteydestä,  missä  asiaa  käsitellään  omassa
järjestelmässä. (Bogdan 1994, 21; 40–44; 49–50.)
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Vertaileva tutkimus alkaa ongelmaa pohdittaessa joko siitä, että esite
tään kysymys,  johon halutaan  vastaus,  tai  siitä, että esitetään hypoteesi,
kuten  muussakin  tutkimustyössä.  Tutkijan  pitäisi  pohtia  tutkimuskysy
mystä  funktionaalisesta näkökulmasta —  eli  lähteä  liikkeelle  kysymällä,
miten  tietty  oikeusongelma  on  ratkaistu  eri  järjestelmissä.  (Zweigert  &
Kötz  1987,  30–31.)  Keskenään  ei  vertailla  abstrakteja  termejä  vaan  sitä,
miten  eri  järjestelmissä  säännellään  samaa elämän  osaaluetta.  Verratta
vuutta  ei  takaa,  että  kahdessa  järjestelmässä vaikuttaisi olevan  käytössä
samankaltainen käsite. Tästä aiheutuu ongelmia, koska vertaajan on vai
keaa etsiä tietoa jostakin oikeudellisesti kiinnostavasta seikasta, jos sitä ei
toisessa järjestelmässä nimitetä likimainkaan samalla tavalla kuin omassa
järjestelmässä. (Bogdan 1994, 59–60.)

Funktionaalisuus on vertailun perusperiaate, ja sen tulisi ohjata kaikkia
vertailuun  liittyviä  valintoja  ja  toimia.  On  verrattava  keskenään  ainoas
taan  sellaisia  seikkoja,  joilla  on  sama  funktio  oikeusjärjestelmässä.  Kai
killa  yhteiskunnilla,  ja  siten  myös  oikeusjärjestelmillä,  on  loppujen  lo
puksi  lähes  samat  ongelmat  ratkaistavanaan,  vaikka  ratkaisukeinot  mo
nesti  poikkeavat  toisistaan.  Erilaisista  keinoista  huolimatta  ongelmat
usein ratkaistaan samanlaisin tuloksin. Silloin  kun edellinen ei päde, on
tavallisesti  kyse  elämänalueesta,  johon  liittyy  vahvoja  poliittisia  ja  mo
raalisia näkemyksiä tai arvoja. Asioita ratkaistaan yleensä samaan tapaan
sellaisilla  elämänalueilla,  joita  säädellään  teknisemmin  ja  joihin  liittyy
vähemmän  esimerkiksi moraalikysymyksiä.  (Zweigert  &  Kötz  1987,  30–
36.)

Kaikki  oikeusvertaileva  tutkimus  ei  ole  Husan  (1998)  mukaan  funk
tionaalista.28 Oikeusvertailun metodeja voidaan erottaa kolme,  joita ovat
1) funktionaalinen vertailu, 2) strukturaalinen vertailu ja 3) systeemiver
tailu  (mts.  69).  Funktionaalinen  vertailun  lähtökohta  ei ole  ongelmaton.
Vaikka  edellä  erisuuntaista  todettiin,  Husan  mukaan  ei  ole  välttämä
töntä,  että  kaikista  oikeusjärjestyksistä  löytyisi  samanlaisia oikeudellisia
funktioita.  Yhteiskuntien  sääntelytarpeet  eivät  ole  samanlaiset.  Joskus
taas  on  hyvin  vaikeaa  päätellä,  ”mitkä  instituutiot,  säännökset  tai  käy
tännöt  suorittavat  eri  oikeusjärjestyksissä  samaa  funktiota”  (mts.  71).
Vertailuasetelman  muodostamisen  edellytys  on,  että  kohteilla  voidaan
havaita  olevan  ”yhteisiä  ominaisuuksia  tai  piirteitä,  jotka  muodostavat
vertailun yhteisen nimittäjän” (mts. 80), tertium comparationiksen.

Vertailua tehtäessä on huolehdittava siitä, että oman järjestelmän kä
sitteet  eivät  liiaksi  sekoita  tiedonetsintää.  Aloittelijan  tavallisin  virhe on
se, että hän automaattisesti olettaa toisessa järjestelmässä olevan saman
laisia käsitteitä, instituutioita ja työmenetelmiä kuin omassaan. Tällaisista
ennakkokäsityksistä  olisi  päästävä  irti.  Siitä  huolimatta  vertaajan  on  to
della  tärkeää  tuntea  ensin oma  järjestelmänsä,  sillä  muuten  hän  ei  ehkä
edes  huomaa,  millaisiin  asioihin  vieraassa  järjestelmässä  olisi  kiinnitet

28  Näin  myös  Sutela  (2001)  ja  Ervasti  (2002), koska vertailun  kannalta  funktion  ja
funktionaalisuuden käsitteitä pidetään liian epämääräisinä.
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tävä huomiota ja mitä tietoja ylipäänsä pitäisi etsiä. (Bogdan 1994, 41–42.)
Bogdanin (1996, 5) mukaan tulkitsijan subjektiivinen näkökulma on ver
tailun  pahin  uhka  ja  ”juristin  koulutuksen  saanut  henkilö  sortuu  maal
likkoa  herkemmin  tekemään  vierasta  oikeutta  koskevia  virheellisiä  joh
topäätöksiä”.  Tämä  on  kiinnostava  reunahuomautus,  kun  ajatellaan  oi
keusalan koulutusta vailla olevaa kääntäjää  ja hänen mahdollisuuksiaan
selvitä oikeuskäsitteiden vertailusta.

Yksittäisen asian voi ymmärtää vain yleistä taustaa vasten. Siksi ver
tailussa on päästävä sisään toiseen järjestelmään, tiettyjen ajatuksellisten
rajojen  ylitse.  Oikeusvertailua  yksittäisen  ongelman  osalta  edesauttaa,
että mieltää yksittäisten säännösten paikan siinä kokonaisuudessa, johon
ne kuuluvat. (Husa 1998, 15–24.) Mattila (1982) toteaa René Davidin kir
jaan  Nykyajan  suuret  oikeusjärjestelmät  I  sisältyvässä  kääntäjän  esipu
heessaan,  että  tottumaton,  lähinnä  vain  oman  oikeusjärjestelmänsä  tun
teva  tutkija,  joutuu  yleensä  kosketuksiin  vain  jonkun  vieraaseen  järjes
telmään sisältyvän yksittäisen osaalueen kanssa, ja sellaisessa tilanteessa
on  hyvin  vaikeaa  hahmottaa,  mihin  kohtaan  tämä  osa  toisessa  oikeus
järjestelmässä kuuluu. Tällä tavalla voi syntyä monia väärinkäsityksiä —
esimerkiksi  jos  mannermaisesta  näkökulmasta  tutustuu  Englannin  oi
keuden yksittäisiin kysymyksiin. (Mts. xxi–xxii.)

Vertailijan  pitää  päättää,  missä  laajuudessa  vertailu  tapahtuu,  jolloin
voidaan puhua joko mikro tai makrovertailusta. Mikrovertailua tehdään
silloin,  kun  toisiinsa  vertaillaan  yksittäisiä  oikeussääntöjä  tai  yksittäisiä
oikeusinstituutioita.  Tällöin  toisiinsa  verrataan  samaa  asiaa  säänteleviä
oikeussäännöksiä tai yksittäisiä oikeudellisia ratkaisuja. (Husa 1998, 60.)
Yksinkertaisella  tasolla  tapahtuvaa  oikeusjärjestelmien  osasten  vertailua
toisiinsa ei yleensä vielä pidetä varsinaisena vertailevana oikeustieteenä.
Vertailevan  oikeustieteen metodit  menevät  pintaa  syvemmälle,  ja  tähän
ei yllä  vielä  sillä,  että  tutustuu  johdatuksiin,  oppikirjoihin  tai  yksittäisiä
instituutioita  käsitteleviin  kirjoihin.  Vertailevaa  tutkimusta  on  varsinai
sesti vasta  työn vaikein  osa,  eli  se,  kun  verrattavista  järjestelmistä  koot
tuja  tietoja  verrataan  objektiivisesti  toisiinsa,  ja  tuloksista  vedetään  tiet
tyjä johtopäätöksiä ratkaistavana olleen ongelman kannalta. (Zweigert &
Puttfarken 1978, 400; Zweigert & Kötz 1987, 41.)

Vertailevan oikeustieteen metodien tunteminen on siis kääntäjille tar
peellista,  mutta  osittain  hieman  liioiteltua;  paremmin  voitaisiin  kai  pu
hua vertailevan oikeustieteen tiedonhakumenetelmien tuntemisesta sekä
yleisestä  käsityksestä  siitä,  mitä  on  otettava  huomioon  järjestelmiä  ver
tailtaessa ja informaation kokoamisessa. Toisaalta kääntäjä joutuu vertai
lussaan  tekemään  paljon  johtopäätöksiä  ja  ratkaisuja  käsitteitä  valites
saan,  jolloin  voidaan  katsoa,  että  kääntäjä  joutuu  ainakin  periaatteessa
selvittämään asioita yhtä syvällisesti kuin oikeusalan asiantuntija vertai
levaa  tutkimusta  tehdessään.  Kääntämistä  voisi  verrata  jossakin  määrin
oikeusjärjestysten  tietyn  osaalueiden  käsitejärjestelmien  rinnakkain
asettamiseen.  Husa  (1998,  80)  toteaa,  että  ”erilaisten  oikeusjärjestysten
rinnakkainen  esittely  ei  ole  oikeusvertailua”,  mutta  toisaalta  myös
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myöntää, että rinnakkainen esittely pitää sisällään tiettyjä osatoimintoja,
jotka kuuluvat osana oikeusvertailuun, kuten kääntäminen ja systemati
sointi.

3.4.3. Oikeusvertailu ja sanastotyö

Oikeusvertailua tarvitaan myös oikeusalan monikielisessä sanastotyössä,
johon  tarvitaan  yhtä  lailla  oikeudellista  kuin  kielellistäkin  näkemystä
(Arntz  &  Picht  1989,  173).  Sanastotyö  muodostaa  myös  osan  kääntäjän
pitkäjänteisestä  työstä.  Oikeuskielisten  ja  terminologisten  rakenteiden
vertaamisessa  ja  sanastojen  laatimisessa  tarvitaan  kielen  ja  oikeuden
ammattilaisten yhteistyötä  (Arntz 1999, 186). Vertailussa  tarvittavat me
todit  saadaan  terminologian  teoriasta,  vertailevasta  kielitieteestä  ja
oikeusvertailusta, sillä kielten ja oikeuden vertailijoilla on samantapaiset
kysymykset: ”Welche Mittel hat die englische Sprache,  um diesen Sach
verhalt  auszudrücken?”  (mts.  187)  ja  toisaalta  ”Welche  Mittel  hat  die
englische Rechtsordnung, um diese Situation zu regeln?“ (mts. 187). Mo
nikielisellä  sanastotyöllä  ja  oikeusvertailulla  on  metodisesti  paljon  yh
teistä,  sillä  kummassakin  tarvitaan  tietyn  osaalueen  rajaamista,  alueen
rakenteen tutkimista sekä kielellisen että oikeudellisen järjestelmän osalta
ja  lopuksi  näin  havaittujen  rakenteiden  keskinäistä  vertaamista.  (Mts.
187–188.)

Monikielisessä sanastotyössä käsitteeseen liittyvän oikeudellisen sään
telyfunktion on oltava  vertailun  lähtökohta,  sillä  yleensä  samaa  käsitettä
samoine käsitepiirteineen ei voi löytyä vertailun lähtökohdaksi. Ensin on
tarkasteltava  käsitteiden  funktioita,  sen  jälkeen  niiden  normien  funkti
oita,  joissa  käsitettä  käytetään  ja  lopuksi  oikeusongelmaa,  jonka  ratkai
semiseksi käsitettä  tarvitaan. Yleensä sanastotyössä vertailun  lähtökohta
on määritelty käsite,  jolloin nimenomaan käsite on tertium comparationis,
josta lähdetään liikkeelle, johon verrataan ja jonka perusteella erikielisten
termien vastaavuuden astetta voidaan tarkastella. Tämä onnistuu varsin
hyvin aloilla, joilla käsitteet on määriteltävissä suhteellisen tarkasti, kuten
hyvin  usein  luonnontieteissä niiden edustaessa konkreetteja  tarkoitteita,
mutta  ihmistieteisiin  liittyvillä  aloilla  käsitteet  hahmotetaan  eri  kielissä
eri  tavoin,  jolloin  käsitteet  ja kategoriat  eivät  tyypillisesti vastaa kaikilta
osin toisiaan. Tämä johtaa siihen, että vertailun yhteinen lähtökohta, siis
tertium  comparationis,  häviää.  Käsitteiden  sisällöt  eivät  ole  eri  kielissä
välttämättä  samoja  eli  kahden  vastineelta  näyttävän  sanan  taustalta  ei
löydy  useinkaan  samaa  määriteltävissä  olevaa  käsitettä.  (Sandrini  1996,
150–151.)

Koska yhteisesti määriteltävää käsitettä ei ole löydettävissä, oikeuskä
sitteiden  vertailussa  lähdetään  käsitepiirteiden  määrittelyn  sijaan  siitä,
että määritellään käsitteen sääntelyfunktio tietyssä normikokonaisuudessa.
Ensin selvitetään yksittäisen  käsitteen  funktio normilauseen  yhteydessä,
sitten kyseisen normilauseen funktio ja lopuksi kuvataan sitä ilmiötä, jota
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normilauseella  säännellään.  Tällöin  sääntelyn  kohteena  olevasta  yhteis
kunnallisesta  ongelmasta  tulee  vertailun  lähtökohta  kuten  vertailevassa
oikeustieteessäkin.  Käytännössä  vertaillaan  siis  sitä,  mitä  oikeudellisia
ratkaisuja eri oikeusjärjestelmät tarjoavat kyseisen ongelman sääntelyyn:
toinen järjestelmä saattaa tarjota yksityiskohtaiset säännöt vakiintuneine
käsitteineen  kun toisaalla  tyydytään ennakkotapausten ohjailuvaikutuk
seen.  Normilauseet  muodostetaan  oikeuskäsitteitä  käyttämällä,  jolloin
oikeuskäsitteiden merkitys on merkittävä. (Mts. 151–153; 160–161.)

Oikeuskäsitteiden  vertailijan  olisi  oltava  selvillä  siitä,  miten  normeja
tulkitaan,  eli  tunnettava  vallitseva  oikeuskäytäntö  ja  oikeudellisten  rat
kaisujen  perustelut  samoin  kuin  tiedettävä,  millainen  oikeusopillinen
ajattelu  (doktriini)  normeihin kätkeytyy. Vertailijan olisi pyrittävä  näke
mään, mikä kaikki vaikuttaa oikeudellisen ongelman ratkaisuun,  ja tun
nettava aihetta käsittelevää ajankohtaista oikeuskirjallisuutta, sillä vanhat
lainsäädäntötekstit  eivät  kuvasta  nykyhetken  ajattelua  ja  suhtautumista
kyseisen  lain  soveltamiseen  ajankohtaisiin  ongelmiin.  Ilman  tätä  tunte
musta  tutkija ei  saa muodostettua  itselleen  kuvaa  järjestelmän senhetki
sestä  ajattelusta  ja  tulkintatavoista.  Oikeus  ei  muodostu  pelkästään  kir
joitetuista teksteistä vaan siihen  liittyy aina toteutus eli  tulkintapuoli  ja
siihen  liittyvät  oikeudelliset  käytännöt  ja  tavat  sekä  oikeuslähteiden
käytön  tuntemus.  Ilman  tämän  todellisen  puolen  tuntemusta  kokonais
näkemys normeista ja niiden tulkinnoista ja todellisista vaikutuksista jää
puutteelliseksi. Täysin samansisältöinen  normilauseke  voi  johtaa eri  jär
jestelmissä erilaiseen tulkintaan, koska tulkintaa saattaa ohjata metodeil
taan ja etiikaltaan erilainen ideologia. (Mts. 1996, 162–165; 173.)

Sandrinin (mts. 175) mukaan sanastotyön kannalta erityisen  kiinnos
tavia  ovat  oikeusratkaisujen  perustelutekstit,  sillä  niissä  saatetaan  ottaa
kantaa  joihinkin  normeihin  liittyviin  käsitteisiin  ja  niiden  sisältöihin.
Nämä kannanotot heijastelevat ajan kulumista ja sen vaikutusta käsitesi
sältöihin. Yhteiskunnalliset  arvot muuttuvat  ja  tämä vaikuttaa myös kä
sitteiden  tulkintaan.  Ajankohtaisista  teksteistä  saa  tietoa  käsitteiden  to
dellisesta  käytöstä,  ja  käsitetiedon etsimistä  helpottavat  uudet  sähköiset
tietokannat, kuten oikeuspäätöskokoelmat. (Mts. 175.)

3.4.4. Kontrastiivinen funktionaalinen analyysi

Oikeusvertailua,  monikielistä  sanastotyötä,  kielten  kontrastiivista  tutki
musta  ja  kääntäjän  käsiteanalyysia  yhdistää  vertailumetodi  tiedonhan
kinnan  keinona.  Kääntämiseen  liittyvissä  valintatilanteessa on  analysoi
tava  ja  verrattava  merkitystä  tuottavia  kohdekielen  keinoja  (ja  niiden
tuottamia  merkityksiä)  sekä  lähdekielen  keinoja  (ja  merkityksiä).  Kään
tämisen kannalta pelkkä kielellisten keinojen vertailu ei riitä, mutta kieli
parikohtaisten  vertailujen  avulla  voidaan  hankkia  käännösratkaisujen
tekemisessä tarvittavaa tietoa (ks. esim. Schreiber 2004). Kontrastiivisessa
funktionaalisessa analyysissa pyritään selvittämään, millä kaikilla eri ta
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voilla  kahdessa  tai  useammassa  eri  kielessä  ilmaistaan  samankaltaista
merkitystä (ks. esim. Chesterman 1998, 1). Analyysissa tarkastellaan, mi
ten  merkitykset  ilmaistaan,  ja  merkitys  on  tarkastelun  lähtökohta  (mts.
65).  Oikeuskäsitteiden  kääntämisen  osalta  kyse  on  nimenomaan saman
kaltaisen merkityksen ilmaisemisen tavoista, koska kahden erikielisen oi
keuskäsitteen  välillä samaa  merkitystä  (yhteistä  käsitettä)  voidaan  har
voin todeta. Oikeuskäsitteiden kääntämisen osalta vertaamisen ongelma
on  edellä  ilmaistun  kaltainen:  lähde  ja  kohdekielisen  lukijan  yhteistä
ymmärtämisen pohjaa ei ole mahdollista paikantaa  ilman minkäänlaista
vertaamista.  Kontrastiiviseen  analyysiin  liittyy  läheisesti  oletus,  että  eri
kielten välillä voidaan todeta yhteisiä merkityksiä. Paradoksaalista kyllä,
kääntämiseen  liittyvä  yhteinen  vertailupohja  tuotetaan  nimenomaan
vertailun avulla.

Tässä  luvussa  ei  puututa  kontrastiiviselle  tutkimukselle  luonteen
omaiseen  eri  kielten  rakenteiden  ja  niiden  ilmaisuvoiman  vertaamiseen
(vrt.  Carlson  1997)  vaan  tarkoitus  on  keskittyä  pohtimaan  vertailuun  ja
samankaltaisuuden  toteamiseen  liittyviä  yleisemmän  tason  periaateky
symyksiä. Rakenteita kontrastoiva  tutkimus toki saattaisi  tuoda esiin  la
kiteksteistä  ja  niiden  käännöksistä  kiinnostavia  havaintoja  käytetyistä
käännösstrategioista sekä yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä informaatiota
käännöksissä  jää  ilmaisematta  tai  mitä  uutta  informaatiota  käännös  il
maisee  (ks.  Carlson  1997,  99).  Lakitekstin  tulkinnan  kannalta  informaa
tion  poisjääminen  tai  lisääminen  on  merkityksellistä,  koska  esimerkiksi
informaation poissaolon perusteella tekstistä  saatetaan vetää  virheellisiä
johtopäätöksiä  (vrt. mts. 99). Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy sa
maan  asiaan  oikeuskäsitteiden  vertailussa.  Vertailun  syy  on  pyrkimys
selvittää,  miksi  esimerkiksi  yhdessä  oikeusjärjestyksessä  on  käytössä
useampi panttioikeuden tyyppi kuin toisessa, miten näitä erilaisia tyyp
pejä kuvataan kielellisesti  ja miten kääntäjä voi ilmaista yhdessä oikeus
järjestyksessä  käytössä olevaa  käsitettä  toisen  kielen  avulla  sillä  tavalla,
että käännös olisi alkuperäiseen tekstiin nähden hyvä tai jopa lähes tasa
veroinen  tulkinnan  lähtökohta  (eikä  informaatio  katoaisi  tai  lisääntyisi
kovinkaan paljon käännösprosessin seurauksena).

Sana funktionaalinen  viittaa  kielikäsitykseen,  jonka  mukaan  kieli  on
syntynyt palvelemaan käyttäjänsä tarvetta saada aikaan jotakin —  muoto
siis  palvelee  tarkoitusta,  ja  muotoa  ei  periaatteessa  voi  analysoida  tar
koitusta  tuntematta  (Chesterman  1998,  63).  Funktionaalisessa  tarkaste
lussa lähdetään liikkeelle merkityksestä ja päädytään muotoon. Funktio
naalista oikeusvertailua ja funktionaalista kielen vertailua yhdistää ilmi
öiden  toiminnallisten  seikkojen  kartoittaminen,  joiden  vertailukelpoi
suuden  toteamisen  jälkeen  voidaan  vasta  tarkastella  funktioiden  toteu
tumisen  muotoa.  Lakitekstien  kääntämisen  ja  lakitekstien  kääntämisen
tutkimuksen  kannalta  vertailun  perusteiden  tuntemista  voidaan  pitää
tärkeänä,  koska  kykyä  todeta  kahden  ilmiön  välinen  vastaavuus  on  pi
detty  kääntämisen  kannalta  oleellisena  (ks.  Koller  2004)  ja  koska  laki
tekstien  kääntämiseltä,  jos  miltä,  odotetaan  tekstien  välisen  merkitys
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vastaavuuden  ylläpitämistä.  Jos  on  huolehdittava  merkityksen  säilyttä
misestä,  on ensin  tarkasteltava merkitystä,  minkä  jälkeen  voidaan  vasta
todeta,  mikä  muoto  merkityksen  tulkinnan  mahdollistaa.  Lakitekstien
kääntämisessä  muodon  säilyttämistä  näytetään  joskus  pidettävän  jopa
tarpeellisempana  kuin  merkityksen  säilyttämistä.  Tämä  siksi,  että  sa
mankaltaisen  muodon  ajatellaan  mahdollistavan  samankaltaisen  merki
tyksen tulkinnan.

Kontrastiivisessa  analyysissa  verrataan  usein  kahta  asiaa,  jotka  on  jo
ennestään todettu jossakin määrin samanlaisiksi, yhteneviksi (convergent
similarity). Kääntämisessä taas on kyse siitä, että käännöksessä pyritään
säilyttämään jonkinlainen samankaltaisuus verrattuna alkuperäiseen asi
aan  (divergent  similarity,  eriävä  samankaltaisuus).  Kääntämisessä  ei
mielellään  puhuta  ekvivalenssista  täydellisenä  vastaavuutena  vaan  en
nemmin  siedetään  eriasteista  poikkeavuutta  originaalin  ja  käännöksen
välillä. Oleellista on se, että jotakin voidaan tietyssä yhteydessä pitää sa
mana tai samankaltaisena. (Chesterman 1998, 15–16.)

Jotta voidaan vertailla, on oltava mitä vertailla,  ja se mitä vertaillaan,
liittyy  yleensä  kahteen  toisiaan  jollakin  tavalla  vastaavaan  ilmiöön  tai
pyrkimykseen  löytää  vertailun  avulla  jotakin  samankaltaista.  Vastaa
vuuden  pohtiminen  on  ollut  pitkään  käännöstutkimuksen  keskeisimpiä
teemoja  (Koller 1989, 1992, 2004; Halverson  1998). Kollerin  ([1979] 1989,
100) mukaan ekvivalenssi kuvaa suhdetta  lähdetekstin tai sen elementin
ja  kohdetekstin  tai  sen  elementin  välillä.  Ekvivalenssin  käsite  ei  kuiten
kaan  kuvaa  tuon  suhteen  laatua  (mts.  100). Ekvivalenssin määrittelemi
sessä  on  käytetty  englannin  kielen  sanoja likeness, sameness, similarity,
equality, jotka kuvastavat suhdetta kahden verrattavana olevan elementin
välillä  (Halverson  1998,  2).  Määrittelemisessä  on  kuitenkin  pyritty  pois
kahlitsevasta  identtisyyden  tai  samuuden  (sameness)  vaatimuksesta
kohti  jonkinasteisen  samankaltaisuuden  (similarity)  edellytystä
(Chesterman 1998, 24–27).

Ekvivalenssin  käsite  on  tärkeä  kontrastiivisen  analyysin  kannalta,
koska  vertailu  edellyttää  vertailtavien  asioiden  välillä  jonkinlaista  sa
muutta, samankaltaisuutta tai vastaavuutta. Halversonin (1998, 3–4) mu
kaan  ekvivalenssia  tarkasteltaessa  on  kiinnitettävä  huomiota  käsitteen
kolmeen  aspektiin:  ensimmäiseksi  vastaavuuden  asteeseen,  toiseksi  sii
hen,  miten  tarkasti  tai  väljästi  vastaavuus  määritellään,  ja  kolmanneksi
siihen,  minkä  piirteen  tai  minkä  piirteiden  osalta  jotkin  asiat  katsotaan
toisiaan  vastaaviksi. Kun tarkastellaan kääntämistä  ja ekvivalenssia,  tar
kastellaan samalla yleisiä vertaamisen periaatteita (mts. 21).

Ekvivalenssin  käsite  on  ollut  pitkään  epäsuosiossa  käännöstieteessä,
koska on katsottu, että käsitteen käyttö ei tee oikeutta sille, mitä kääntä
misessä tapahtuu. Ekvivalenssin käsitettä ei ole pidetty käyttökelpoisena,
koska kääntämisen ei ole katsottu olevan ensisijaisesti samuuden tavoit
telua.  Esimerkiksi  SnellHornby  (1988,  22)  katsoo  käsitteen  käytön  pitä
vän  yllä  illuusiota  lähde  ja  kohdetekstin  symmetrisyydestä,  minkä
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vuoksi  käsitteen  käyttämisestä  olisi  käännöstieteessä  kokonaan  luovut
tava.

Useat  käännösteoriat  eivät  pidä  samuutta  kääntämistä  ensisijaisesti
ohjaavana  tai  määrittävänä  tekijänä.  Kääntämisen  viestinnällisiä  ratkai
suja  ohjaa  pikemminkin  kääntämisen  tarkoitus.  Kääntäjä  itse  päättää,
millainen  on  sopiva  suhde  samuutta  lähde  ja  kohdetekstien  välillä.
(Chesterman 1998, 18–27.) Halversonin (1998, 11) mukaan ekvivalenssin
käsite  on  kuitenkin  edelleen  keskeinen  käännöstutkimukselle,  ja  sen
määrittelyssä on yritetty edetä suuntaan, joka tyydyttää myös funktiona
listeja  (kuten  Nord)  ja  deskriptiivisesti  orientoituneita  tutkijoita  (kuten
Toury),  joiden  ensisijaisena  tutkimuskohteena  ovat  käännöksiin  kohde
kulttuurissa  vaikuttavat  tekijät  ja  joiden  tutkimuksessa  lähde  ja  kohde
tekstin  välinen  suhde  ei  ole  niin  keskeisellä  sijalla.  Halversonin  (1998)
mukaan  ekvivalenssin  käsitteen  ongelmallisuus  liittyy  merkityksen  tul
kintaan, koska käsitteiden  vastaavuuden toteaminen edellyttää sitä, että
merkitys pystytään jollakin lailla määrittelemään. Vertailun pohja häviää,
mikäli merkitykseen suhtaudutaan täysin relativistisena käsitteenä (Mts.
17).

Vertailuaineiston kokoaminen perustuu pohjimmiltaan vertailijan ky
kyyn  luokitella  erikieliset  elementit  vertailukelpoisiksi,  mikä  perustuu
kääntämisen  pohjalta  tehtyyn  arvioon.  Eräs  kääntämiskompetenssin
oleellisia osia on kyky asettaa asiat toisiinsa nähden jonkinlaiseen suhtee
seen  (vrt.  Koller  2004).  Kääntäjän  kompetenssiin  kuuluu  kyky  liikkua
kahden eri kielen ilmausten välillä, mikä mahdollistaa sen, että kääntäjän
on mahdollista arvioida, missä määrin eri ilmaukset vastaavat toisiansa.
Vertailu  ei  perustu  identtisyyden  etsimiseen  vaan  samankaltaisuuden
arvioimiseen.  Vertailun  keskeinen  ongelma  on  arvioida,  voiko  joitakin
asioita verrata toisiinsa eli ovatko verrattavat asiat samanlaisia vai eivät.
Eräs tapa määrittää samankaltaisuutta on se, että  listataan verrattavaksi
otettujen asioiden piirteet  ja katsotaan, paljonko yhteisiä piirteitä löytyy.
Tämä on toisaalta ongelmallista muun muassa siitä syystä, että piirteistä
tulee helposti toisten piirteiden osia,  ja  lopulta on vaikeata päättää, mitä
piirteitä  lopulta  verrataan.  (Chesterman  1998,  39–40.)  Toinen  tapa  mää
rittää samankaltaisuutta on käyttää prototyypin käsitettä. Prototyyppi on
tietynlainen käsitteen ydinhahmo, johon kuuluu tietyssä määrin erilaisia
käsitepiirteitä,  mutta  ei  välttämättä  kaikkia  käsitteeseen  mahdollisesti
liittyviä piirteitä.  Prototyyppi  voi  toimia  tällöin  yksikkönä,  johon  verra
taan eli olla vertailun tertium comparationis. (Mts. 7–8; ks. myös Halverson
1998.)

Ympäristö  vaikuttaa  siihen,  miten  samankaltaisilta  asiat  tuntuvat.
Chesterman  (1998)  antaa  esimerkin,  jossa verrataan  toisiinsa erikokoisia
appelsiineja.  Halkaisijaltaan  nelisenttistä  ja  seitsensenttistä  appelsiinia
verrattaessa voidaan toista pitää pienenä ja toista suurena, mutta  jos nä
köpiiriin  ilmestyy  läpimitaltaan  12senttinen  appelsiini,  kuva  muuttuu
täysin ja kaksi ensin mainittua appelsiinia tuntuvat kummatkin pieniltä.
Myös vertaaja ja vertaajan näkökulma vaikuttavat siihen, miten jokin asia



142

nähdään.  Toiselle  joku  piirre  on  ratkaisevampi  kuin  toiselle.  Joku  piirre
on oleellinen  jossakin  vertailutarkoituksessa  mutta  toisessa  taas  ei.  Ver
tailussa moni asia on suhteellista ja vertailtavien asioiden piirteiden pai
noarvo  vaihtelee  suhteiden  mukaan.  Jossakin  tilanteessa  piirre  voi  vai
kuttaa  erottavalta  tekijältä,  toisessa  taas  ei.  Ääripäitä  on  kaksi,  sillä  toi
sessa  päässä  kaikkia  asioita  tuntuu  yhdistävän  jokin  seikka  ja  toisessa
päässä  taas  mikään  asia  ei  yhdistä  vertailtavia  kohteita.  Vertailun  tar
koitus  määrittää  sitä,  mitä  asioita  pidetään samankaltaisina  ja  mitä  taas
ei, eli  jos  joudutaan  tekemään kompromisseja, ne  tehdään  vertailun  tar
koituksen pohjalta. Kontrastiivisessa analyysissa voi käydä niin, että mitä
hienosyisempi  analyysi  on,  sitä  vähemmän  samankaltaisuutta  asioissa
nähdään —  tulos voi olla jopa se, että samankaltaisuutta ei ole lainkaan.
Näin käy, jos tavoitteeksi on asetettu identtisyyden löytäminen, mikä on
eri  asia  kuin  samankaltaisuus  (similarity  vs.  identity).  Analyysin  hie
nosyisyyden astetta on pidettävä silmällä ja säädettävä sitä sen mukaan,
mikä analyysin tarkoitus on. Kun vertailtavat seikat on todettu riittävän
samankaltaisiksi,  voidaan  ryhtyä  vertaamaan  niiden  erilaisia  käyttöyh
teyksiä. (Chesterman 1998, 9–12; 50–51.)

Kääntäjä  etsii  vertailun  avulla  sopivaa  tietoa  kääntämisen  tueksi.
Vertailun  periaatteet  tunteva  kääntäjä  voi  etsiä  lähdetekstissä  oleville
kielellisille ilmauksille sopivia vastineita toisesta kielestä. Hän voi verrata
kahta  eri  ilmausta  toisiinsa  ja  päätellä  vertailun  ja  sen  tulosten  avulla,
kannattaako  käännöksessä  käyttää  kyseistä  ilmausta  vai  pitääkö  asia  il
maista jollakin muulla tavalla. Vertailun avulla hän tiedostaa, mitä kään
nöksessä  mahdollisesti  jää  ilmaisematta  ja  mitä  lähdekielen  merkityksiä
toisen kielen ilmaukset eivät kata tai vastaavasti, mitä uusia merkityksiä
tekstiin tulee kohdekielen ilmausten kautta. Vertailun perusteella hän voi
myös muokata käännöstekstiä siten, että valitut merkityspiirteet välitty
vät  jollakin muulla  tapaa,  mikäli  jokin  hyväksi  havaittu  vastine  ei yksi
nään täysin palvele merkityksen välittymistä.

Vertailun  lähtökohta  on  jonkinlainen  havainto  samankaltaisuudesta
kielen  A  ilmiön  X  ja  kielen  B  ilmiön  Y  välillä.  Päätös,  jonka  pohjalta
kääntäjä lähtee vertailemaan joitakin asioita toisiinsa, voi perustua intui
tioon  tai  esimerkiksi  jonkinlaiseen  epäilykseen,  jolloin  vertailun  tarkoi
tuksena on  varmistua asioista  tai  selventää  ja määrittää niitä. Analyysin
tarkoitus  on  määrittää  samankaltaisuuden  luonne.  Myöhemmin  seuraa
alustava  hypoteesi,  joka  on  esimerkiksi  tyyppiä:  X  ja  Y  ovat  identtisiä.
Analyysin  avulla  testataan,  pitääkö  hypoteesi  paikkansa  vai  pitääkö  se
hylätä.  Jos se pitää paikkansa, on määriteltävä ne olosuhteet,  joiden val
litessa  niin  on.  Jatkohypoteesi on siten  tyyppiä:  suhde X:n  ja  Y:n  välillä
on tietyn kaltainen tai tyyppiä: X:n ja Y:n käyttö on riippuvainen tietyistä
olosuhteista,  jolloin  hypoteesit  tarkentuvat.  Hypoteesi  saattaa  näyttää
pitävän paikkansa  joissakin olosuhteissa, mutta toisissa taas ei. Näin on
usein  asianlaita,  kun  kääntäjä  miettii,  voiko  jotakin  vastinetta  käyttää
tietyssä  tilanteessa.  Hypoteesin  osoittaminen  oikeaksi  tai  vääräksi  on
tehtävä  vakuuttavalla  tavalla;  tärkeää on analyysin uskottavuus.  Jos hy
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poteesin  puolesta  löytyy  riittävästi  argumentteja,  kääntäjän  on  mahdol
lista  ajatella,  että  vastineen  käytölle  on  riittävät  perusteet  eli tertium
comparationis on löytynyt. Kontrastiivisessa funktionaalisessa analyysissa
pyritään nimenomaan  löytämään tertium comparationis,  jossa X:ää  ja Y:tä
yhdistävät tekijät tarkentuvat. Suhdetta X:n ja Y:n välillä määrittävät tie
tyt  samankaltaisuudet  ja  tietyt  eroavaisuudet.  Tämän  pohjalta  voidaan
tehdä  jatkohypoteesi,  jota  voidaan  edelleen  testata,  mutta  kääntäjän
työssä  ongelmat  useimmiten  ratkeavat  alustavan  hypoteesin  testausvai
heessa.  Jatkotestauksen  muuttujia  voivat  kuitenkin  olla  merkitys,  syn
taktinen  muoto  ja  käyttöolosuhteet,  jolloin  hypoteesi  voisi  olla  vaikka
seuraavan esimerkin kaltainen: ”Given a meaning M and a conditions C,
we  can  predict  the  occurrence  of  form  F  and  test  the  prediction”
(Chesterman  1998,  59).  Kääntäjän  työhön  sovellettuna  käännettäessä  on
kiinnitettävä huomiota siihen, että  jos valitsee merkityksen M ja käyttää
sitä  tilanteessa  C  on  otettava  huomioon,  että  tilanne  ja  merkitys  voivat
edellyttää muotoa F. (Mts. 55–59.)

Käsite tertium  comparationis  on  saanut  kritiikkiä  osakseen.  Kritiikissä
tertium comparationis on nähty vertautuvan kielten väliseen yhteiseen sy
värakenteeseen  ja  kuvitelmaan  siitä,  että  esimerkiksi  johonkin  määrät
tyyn lauseeseen liittyisi jokin ”muuttumaton viesti”, jonka voisi tavoittaa
ja  ilmaista ongelmitta toisella kielellä. Shuttleworth (1997, 167) on koon
nut kritiikin  yhteen  ja  jakaa sen  kolmeen pääväitteeseen. Ensinnäkin on
haluttu  tuoda  esiin,  että tertium  comparationiksen olemassaoloa  ei  voida
näyttää  toteen.  Toiseksi  on  haluttu  tuoda  esiin,  että  tekstin  kirjoittajan
tarkoitus  ja  tekstistä  löytyvä merkitys eivät välttämättä ole samoja. Kol
manneksi on esitetty, että kääntäminen perustuu teksissä sanottuun, siis
siihen,  mikä  on  tekstissä,  eikä  tekstin  ”pinnan  alta”  löytyviin,  konteks
tista irrotettuihin syvämerkityksiin. (Shuttleworth 1997, 167–168.)

Jotta kontrastiivista analyysia olisi ylipäänsä mahdollista tehdä, ei voi
seistä kovin jyrkkien merkitysteorioiden takana. Ei voi olla täysi relativisti
ja ajatella, että kielillä ei ole juuri mitään yhteistä ja että kielten merkityk
set olisivat täysin neuvoteltavissa. Ei voi myöskään edustaa täysin univer
salistista kantaa,  jonka mukaan  kaikilla kielillä olisi yhteinen syvämerki
tys  tai  että  merkitykset  sinänsä  olisivat  objektiivisia.  Analyysin  tekijän
pitää  uskoa  jonkinlaiseen  yhteiseen  tapaan  hahmottaa  kielellisesti  maa
ilmaa. (Chesterman 1998, 49–50.) Chesterman näkee nämä vastakohtaiset
tavat  tarkastella merkitystä  toisiaan  täydentävinä,  saman asian  eri puo
lina (mts. 51). Halversonin (1998, 11) mukaan käännösteorioiden ongelma
on siinä, että niiden  lähtökohdat ovat niin erilaiset, että yhteistä ekviva
lenssin  käsitettä  ei  voida  saavuttaa  niin  kauan  kuin  osa  teorioista  poh
jautuu  objektivistiselle  (essentialismi)  ajattelulle  ja  osa  relativistiselle
ajattelulle.  Halverson  (mts.  13)  on sitä  mieltä,  että  relativistinen ajattelu
tuottaa ongelmia, koska se vie pohjan pois käsitteiden vertailulta. Objek
tivistiseen ajatteluun kuuluu, että todellisuus koostuu entiteeteistä,  joilla
on pysyviä välttämättömiä ominaisuuksia. Nämä kategoriat ovat pysyviä
ja  objektiivisesti  havaittavia  ja  niitä  kuvaavilla  kielellisillä  merkeillä  on
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näin  ollen  referentti.  Halverson  (mts.  11)  asettuu  jyrkästi  vastustamaan
tämän  kaltaista  ajattelua  ja  puhuu  funktionaalisen  ja  deskriptiivisen
käännöstutkimuksen  puolesta,  koska  ne  edustavat  relativistista  näke
mystä, vaikka  suhtautuu myös niiden malleihin kriittisesti. Halversonin
(mts.  11)  mukaan  kognitiivinen  tutkimus  on  osoittanut,  että  ihmisen
ajatteluun  ja  kategorisointiin  ei  liity  objektiivisuus.  Itse  olisin  kuitenkin
sitä  mieltä,  että  lähtökohtaisesti  ihmiset  eivät  tarkastele  maailmaa  sa
malla  tavalla,  vaan  että  he  sosiaalistuvat  tarkastelemaan  sitä  tietyllä  ta
valla,  jolloin  esimerkiksi oikeudellisia  asioita  tietyissä kulttuureissa  hoi
detaan samansuuntaisesti, jolloin samantyyppisten kategorioiden ansios
ta näitä ilmiöitä on myös tutkimustilanteessa mahdollista verrata keske
nään.  Tässä  tutkimuksessa  jako  koetetaan  häivyttää  takaalalle  ja  käsit
teitä  verrataan  relativismin  (subjektivismin)  ja  essentialismin  (objekti
vismin, universalismin) rajoitukset huomioon ottaen.
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4. Kääntäjä lakitekstien verkossa

4.1. Analyysin toteutuksesta

Tässä  neljännessä  pääluvussa  vertaillaan  toisiinsa  kahden  eri  oikeusjär
jestelmän  oikeuskäsitteitä,  oikeuskäsitteiden  ja  oikeussäännösten  muo
dostamia tiedollisia verkostoja ja niiden pohjalta syntyviä käsitteiden tul
kintakehyksiä. Vertailun perusteella pohditaan sekä käännettävän lähde
tekstin ymmärrettävyyttä ja tulkintaa että käännöksen ymmärrettävyyttä
ja  tulkintaa.  Analyysissa  keskitytään  tarkastelemaan kiinteistöpanttioikeu
den käsitettä  (instituutiota) kahdessa  eri  oikeusjärjestyksessä.  Käsittee
seen liittyviä tiedonalueita kuvataan Bussen (1992) käyttämän tiedon ke
hyksen  (Wissensrahmen)  käsitteen  avulla.  Käsitteeseen  kytkeytyvä  eri
tyisalan  tieto  muodostaa  tiedon  kehyksen,  jonka  yhteydessä  käsitettä
voidaan  tulkita.  Analyysin  tarkoitus  on  kuvata,  mitä  merkityksiä  kiin
teistöpanttioikeuden  käsitteeseen  ja  siihen  liittyvään  tiedon  kehykseen
kahdessa  eri  oikeusjärjestyksessä  liittyy  ja  mitä  vaikutuksia  näillä  mer
kityksillä  on  suomalaista  kiinteistöpanttioikeutta  sääntelevän  tekstin
kääntämiseen  ja  käännöksen  tulkintaan.  Analyysissa  pyritään  kuvaa
maan,  miten  tiedon  kehykset  muodostuvat  laajan  tekstiverkon  perus
teella.  Tiedon  kehysten  sisältöjä  kuvataan  samalla  tavalla  kuin  tekstin
ymmärtämisen  kannalta  relevantteja  tietoja  (ks.  Busse  1991,  161),  ja  ku
vauksen  laajuuden  määrittää  oikeuskäsitteiden  vertailun  kannalta  riit
tävä ymmärtäminen. Tarkastelun lähtökohta on lähdetekstissä käytettävä
suomalainen kiinteistöpanttioikeuden käsite, johon liittyvää tiedon kehystä
verrataan  kohdeoikeusjärjestyksen  vastaaviin käsitteisiin  ja  vastineeseen
liittyvään kohdekieliseen tiedon kehykseen.

On huomattava, että käsitteisiin liittyvän tiedon kehysten analyysi si
sältää  ongelman,  joka  liittyy  Bussen  (mts.  162)  mukaan  tekstin  ymmär
tämisen  yleiseen  luonteeseen. Koska ymmärtäminen on tulkitsijan kykyä
liittää tekstin ilmaukset  joihinkin ymmärtämisen kannalta relevantteihin
tiedollisiin elementteihin, myös  tiedon kehysten analyysi on  tulkinnalli
nen analyysi,  jossa ilmauksiin liittyvä tiedon kehys kuvataan ja rajataan.
Siksi  tällaiset  rakennetut  kuvaukset  ovat  luonteensa  vuoksi  yhtä  ”epä
luotettavia” kuin tulkinta yleensäkin (mts. 162).

Tiedon  kehysten  vertailua  edeltää  kiinteistöpanttioikeuskäsitteiden
tarkastelu  toisistaan  erillään,  jolloin  tavoitteena  on  saada  selville,  mitkä
tiedolliset  piirteet  käsitteitä  yhdistävät  ja  mitkä  erottavat.  Yhdistävistä
tekijöistä  muodostuu  vertailun tertium  comparationis  eli  se  kiinnekohta,
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jonka  kääntäjä  voi  tulkita  yhdistävän  kumpaakin  oikeusjärjestystä.  Seu
raavassa  vaiheessa  tarkastellaan,  miten  oikeuskäsitteet  on  käännetty  ja
millainen  vastineiden  merkitys  on  suhteessa  lähdekielisen  oikeusjärjes
tyksen käsitesisältöihin. Käsiteanalyysissa käsitteitä ei  irroteta tekstikon
tekstistaan vaan niiden merkitystä pyritään tarkastelemaan osana lähde
ja kohdetekstiä ja niitä ympäröiviä muita oikeuslähteitä.

Vertailtavat käsitteet ovat peräisin tekstistä, joka on osa varallisuusoi
keuden  piiriin  kuuluvasta,  1990luvulla  perusteellisesti  uudistetusta
laista, maakaaresta,  joka  astui  voimaan  vuoden  1997  alussa  (Maakaari
12.4.1995/540).  Aineisto  on  valittu  tutkimusongelman  tarkasteluun  sen
kääntämiseen  liittyvän  oikeuskäsiteproblematiikan  perusteella.  Maakaa
ren  kääntäjistä  toinen,  asianajaja  Juha  Koivula  kertoi  lain  kääntämiseen
liittyvistä  haasteista  vuonna  1996  Suomen  kääntäjien  ja  tulkkien  liiton
Tampereen  osaston  tapaamisessa,  mistä  Tarja  Teva  (1996)  raportoi
Kääntäjälehdessä.  Lisäkeskustelu  Koivulan  kanssa  syvensi  kiinnostusta
aineistoon  entisestään,  ja  Koivula  kehotti  erityisesti  paneutumaan  kiin
teistöpanttioikeuteen  liittyvään  IV  osaan  ja  siihen  liittyviin  käsitteisiin.
Ensimmäiset  analyysit  osoittivat  aineiston  käsittelemän  aiheen  voimak
kaan kulttuurisidonnaisuuden ja tekstiin liittyvien käsitejärjestelmien laa
juuden ja erot.

Maakaari  on  lakitekstinä  melko  laaja  ja  jakaantuu  kokonaisuutena
viiteen eri osaan. Aineistosta on valittu lähemmän tarkastelun kohteeksi
kiinteistöpanttioikeutta  käsittelevän  neljännen  osan  15  luku,  jonka  neljä
pykälää  käsittelee kiinteistöpanttioikeutta  koskevia  yleisiä  säännöksiä.
Esimerkkipykälät on valittu sillä perusteella, että niissä melko lyhyeen ja
tiiviiseen  tekstimäärään  mahtuu  monta  käsitettä,  jotka  kaikki  ovat  kes
keisiä koko maakaarta ajatellen. Lyhytkin tekstin osa voi tuoda esiin ko
konaisuuden  tulkinnan  kannalta  keskeisiä  käsitteitä  ja  käsiteyhteyksiä.
Samoin  tarkastelun  kohteena  on  lain  saksankielinen  käännös, Das
finnische  Grundstücksgesetz,  ja  sen  kiinteistöpanttioikeutta  (Grund
pfandrecht)  käsittelevän  IV  osan  15  luku.  Analyysissa  tarkastellaan  15
luvun  pykälien sisältämien käsitteiden suhtautumista  toisiinsa  ja  ympä
ristöönsä,  samoin  sitä,  minkälaiset  käsitteisiin  ja  niiden  välisiin  yhteyk
siin  liittyvät  tiedot  ovat  näiden  pykälien  tulkinnan  ja  kääntämisen  kan
nalta tärkeitä. Analyysin avulla pyritään arvioimaan, miten lähdetekstin
merkitys  rakentuu  kääntäjälle  ja  mitä  tietoja kääntäjä  tarvitsee  perustel
tuja käännösratkaisuja varten. Lisäksi pyritään arvioimaan, mitä käsittei
den merkityksiä käännös pystyy välittämään sekä miten toisesta oikeus
järjestyksestä tuleva  lukija käännöstä oman käsitetietonsa varassa tulkit
see.  Tätä  arvioidaan  erityisesti  käsiteanalyysiin  liittyvän  asiantuntija
haastattelun avulla.

Analyysin  vertailuaines  perustuu  suomalaisista  ja  saksalaisista  oi
keuslähteistä  saatavaan  tietoon  sekä  oikeustieteellisestä  kirjallisuudesta,
tietosanakirjalähteistä  ja  oikeustietosanakirjojen  artikkeleista  saatavaan
tietoon.  Käsiteanalyysissa  ei  oteta  huomioon  niitä  merkityksiä,  joita  kä
sitteet saavat asianajo  ja  tuomioistuintoiminnan  yhteydessä,  vaan rajoi
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tutaan  ainoastaan  tietoihin,  joita  on  saatavissa  ensisijaisista  oikeusläh
teistä,  kuten  laeista,  niitä  kommentoivista  teksteistä  ja  oikeustieteen op
pikirjoista.  Tästä  tosin  tehdään  joitakin  poikkeuksia.  Näin  ollen  osa  kä
sitteiden  saamasta  institutionaalisesta  merkityksestä  jää  analyysin  ulko
puolelle. Maakaaren  kiinteistöpanttioikeutta käsittelevää  IV osaa  tarkas
tellaan aluksi kokonaisuutena, jotta lähemmän analyysin kohteena oleva
15  luku  asettuu  paikalleen  tekstikontekstiinsa.  Tämän  jälkeen  tarkastel
laan maakaareen ja erityisesti kiinteistöpanttioikeuteen liittyviä oikeuden
osaalueita. Sen jälkeen pohditaan, miten ilmiötä  (kiinteistöjen panttaus)
on käsitelty  näissä  järjestelmissä  ja ovatko Suomen  ilmiö X  ja Saksan  il
miö Y niin samankaltaisia, että niitä voidaan verrata toisiinsa. Siihen liit
tyen tarkastellaan, miten kielet A ja B eli suomi ja saksa ilmentävät  laki
teksteissä  kyseistä  ilmiötä.  Analyysin  tarkoituksena  on  osoittaa,  missä
määrin  aineistossa  esiintyville  suomenkielisille  oikeuskäsitteille  löytyy
vastineita saksalaisesta oikeusjärjestelmästä  ja missä määrin nämä  vasti
neet  ovat  käännöksessä  käyttökelpoisia  eli  missä  mielessä  ne  ovat  mer
kitykseltään  samanlaisia  ja  missä  mielessä  erilaisia  kuin  suomalaiset
kiinteistöpanttioikeutta kuvaavat käsitteet ja miten tämä vaikuttaa tekstin
tulkintaan.  Lopuksi  pohditaan,  missä  määrin  maakaaren  kääntäjät  ovat
onnistuneet  välittämään  tekstin  sisällön  ja  minkälaisin  ehdoin  teksti  on
tulkittavissa.  Asiantuntijahaastattelussa  tarkastellaan  15  luvun  ohella
myös 16 lukua ja pohditaan, miten tehdyt käännösratkaisut ovat tulkitta
vissa.

Kiinteistöpanttioikeuden  perustamiseen  liittyvän  15  luvun  käsitteet
analysoitiin ensin kummankin järjestelmän osalta erikseen, minkä jälkeen
niitä verrattiin sekä toisiinsa että käännöksessä tehtyihin ratkaisuihin.

IV OSA
KIINTEISTÖPANTTIOIKEUS

IV. TEIL
GRUNDPFANDRECHT

15 luku 15. Abschnitt
Kiinteistöpanttioikeutta  koskevat  yleiset  sään
nökset

Allgemeine Regelungen über das Grundpfand
recht

1 § Kiinteistöpanttioikeuden soveltamisala § 1 Geltungsbereich des Grundpfandrechts
Kiinteistöpanttioikeus  voidaan  perustaa  kiin
teistöön,  sen  määräosaan  ja  määräalaan  sekä
maanvuokraoikeuteen  ja  muuhun  toisen  maa
han  kohdistuvaan  käyttöoikeuteen  niin  kuin
tässä laissa säädetään.

Ein Grundpfandrecht kann nach Massgabe der
Regelungen in diesem Gesetz an einem Grund
stück, Grundstücksanteil und Grundstückspar
zelle sowie an einem Grund
stücksmietrecht  oder  an  einem  sonstigen  auf
das  Grundstück  bezogenen  Nutzungsrecht
bestellt werden.

Kiinteistön kiinnittämistä ja panttausta koskevia
säännöksiä sovelletaan myös kiinteistön määrä
osan ja määräalan kiinnittämiseen ja panttaami
seen.

Bestimmungen  über  die  Bestellung  eines
Pfands  am  und  die  Pfändung  von
Grundstücken  gelten  auch  für  die  Bestellung
eines  Grundpfandrechts  an  und  die  Pfändung
von  Grundstücksanteilen  und  Grundstücks
parzellen.
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2 § Panttioikeuden perustaminen § 2 Bestellung eines Pfandrechts
Kiinteistöpanttioikeus perustetaan vahvistamal
la  kiinteistöön  tai  muuhun  kiinnityksen  koh
teeseen kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä
todistukseksi  saatu  panttikirja  velkojalle  saa
misen vakuudeksi.

Ein  Grundpfandrecht  wird  durch  Eintragung
einer  dinglichen  Belastung  am  Grundstück
oder an einem sonstigen Sicherungsgegenstand
sowie  Aushändigung  des  zum  Nachweis  er
stellten  Pfandbriefes  an  den  Gläubiger  zur
Sicherung der Forderung bestellt.

Kiinteistöpanttioikeus  julkisoikeudellisen  tai
julkisoikeudellisessa  järjestyksessä  maksetta
vaksi pannun saamisen vakuudeksi perustetaan
kirjaamalla se lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin.

Ein  Grundpfandrecht  zur  Sicherung  einer  öf
fentlichrechtlichen  Forderung  oder  einer  öf
fentlichrechtlich veranlangten Forderung wird
durch  Eintragung  im  Grundeigentümer  und
Grundstücksbelastungsregister bestellt.

Taulukko 1. Analysoitavat lähde ja kohdetekstin pykälät

Otteeksi valittu  15  luku  koostuu  kahdesta  pykälästä  ja  neljästä  momen
tista.  Seuraavassa  piirroksessa  kuvataan  niissä  mainitut  käsitteet,  joita
verrataan  Saksan  oikeusjärjestyksessä  ilmeneviin  kiinteistöpanttioikeu
den  käsitteisiin.  15  luvun  pääotsikko  on Kiinteistöpanttioikeutta  koskevat
yleiset  säännökset.  15  luku  aloittaa  kiinteistöpanttioikeuksia  käsittelevän
IV osan, ja luvun pääotsikko myös kertoo osan rakenteesta, jossa edetään
yleisistä  säännöksistä  erityisiin  säännöksiin.  Ensimmäisen  pykälän  ot
sikko  on Kiinteistöpanttioikeuden  soveltamisala  ja  toisen  pykälän Panttioi
keuden  perustaminen.  Ensimmäisessä  pykälässä  kerrotaan,  missä  yhteyk
sissä  kiinteistöpanttioikeutta  voidaan  soveltaa  eli  mihin  kohteisiin  kiin
teistöpanttioikeus voidaan perustaa,  ja toisessa pykälässä  kerrotaan, mi
ten  kiinteistöpanttioikeus  perustetaan  ja  mihin  oikeus  kirjataan.  Ensim
mäinen pykälä edellyttää lukijalta muun muassa tietoa kiinteistöistä, toi
nen  kiinteistöjen  kiinnittämiseen  liittyvistä  prosesseista.  Piirroksen  kes
kelle on sijoitettu analyysin kannalta keskeisin käsite kiinteistöpanttioikeus,
josta  lähtevät  lihavoidut  viivat  johtavat  niin  sanottuihin metakäsitteisiin
(ks.  satelliittimalli,  Nuopponen  2000,  138),  joiden  ympärille  on  aseteltu
pykäliin  liittyvät  käsitteet.  Käsitteet  kuvastavat  pykäliin  liittyviä  tiedon
kehyksiä,  joiden  tuntemus  on  kiinteistöpanttioikeuden  käsitteen  ym
märtämisen kannalta keskeistä. Jokaisella käsitteellä on yhteyksiä muihin
teksteihin, sekä maakaaren sisällä muihin  lukuihin että sen ulkopuolella
muihin säädöksiin.
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Kuva 4. Otteen sisältämät käsitteet

Tekstin  käsitteiden  välisiä  funktiosuhteita  voidaan  analysoida  tarkaste
lemalla  toiminnallisia  suhteita.  Suhteita  analysoidaan  kysymällä: mitä
tehdään, missä, milloin, miksi, mitä se tarkoittaa, mikä on tulos, millä (väline),
miten  (menetelmä),  kuka.  Myös  interaktiosuhteita  eli  tekijöiden  välisiä
suhteita on syytä tarkastella. (Nuopponen 2000, 137–138.) Oikeudellisessa
käytössä käsiteanalyysi  avaa  tulkintatilanteen  ja  ongelman;  samoin  voi
daan ajatella tapahtuvan, kun kääntäjä analysoi lähdetekstin käsitteitä ja
pohtii  niiden  ilmaisemiseksi  tarvittavia  kohdekielisiä  vastineita  sekä
vertaa  niiden  merkityksiä  toisiinsa.  Käsiteanalyysi  havainnollistaa,
kuinka  käsitteet  muodostavat  verkostoja  keskinäisten  tiedollisten
yhteyksien avulla ja kuinka näiden yhteyksien havaitseminen on tärkeää
tekstin  kokonaismerkityksen  tulkinnan  ja  kääntämisen  kannalta.  Käsit
teiden yhteydet muihin teksteihin ovat instituution sisällä toimivan luki
jan  tiedossa,  mutta  oikeusinstituution  ulkopuolelta  tulevan  lukijan  on
otettava  näistä  yhteyksistä  selvää  voidakseen  havaita,  millainen  asema
käännettävällä  tekstillä  on  oikeusjärjestyksen  muiden  tekstien  yhtey
dessä.

4.1.1. Käännöksestä

Tarkasteltava,  suomesta  saksaksi  tehty  käännös Das  finnische  Grund
stücksgesetz on  laadittu  asianajotarpeisiin  ja  luottolaitosten  ulkomaisen
toiminnan käyttöön. Sitä ei ole siis laadittu tuomioistuinkäsittelyä varten,
mutta katson siitä huolimatta, että käännöksen tarkastelu oikeuskäsittei
den kääntämisen  näkökulmasta kertoo  jotakin olennaista  ja yleisesti pä
tevää oikeusalan tekstien kääntämisestä ja tulkinnasta, minkä perusteella
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voi  tehdä  joitakin  johtopäätöksiä  myös  tuomioistuimen  käyttöön  tehtä
vien  käännösten  osalta.  Tarkasteltavan  tekstin  ovat  kääntäneet  vuonna
1995  asianajaja  Juha  Koivula  ja  oikeustieteen  ylioppilas  ManneMatias
Mäkinen,  joista  Koivulalla  on  virallisen  kääntäjän  tutkinto  kieliparissa
saksa–suomi.  Käännöksen  tekemisen  aikaan  Mäkinen  oli  oikeustieteen
opiskelija saksalaisessa yliopistossa.

Tarkasteltavan  käännöksen  tekijät  eivät  kääntäneet  äidinkielelleen,
minkä vuoksi tarkasteltavaan käännökseen liittyy ehkä enemmän oikea
kielisyyteen  liittyviä  ongelmia  kuin  sellaiseen  käännökseen,  joka  on  äi
dinkielisen  puhujan  tai  ammatissa  aktiivisesti  toimivan  kääntäjän  laa
tima.  Tämä  ei  tarkoita  kuitenkaan  sitä,  että  äidinkielelleen  kääntävän
laatima  teksti  yleensä  olisi  automaattisesti  parempi,  vaikka  vallitsevien
oletusten mukaan suositaankin kääntämistä omalle äidinkielelle (Pokorn
2005,  25).  Oletukset  perustuvat  yleisiin  kokemuksiin.  Tästä  oletuksesta
huolimatta eiäidinkielisten kääntäjien tekemiä käännöksiä ei välttämättä
edes  tunnisteta  käännöksiksi  (mt.).  Pokornin  (mts.  123)  mukaan  kään
nöksen  hyväksyttävyyteen  kohdekulttuurissa  vaikuttavat  ensisijaisesti
sen  kääntäjiin  liittyvät  ominaisuudet:  heidän  käännöskompetenssinsa,
käännösstrategiansa  ja  lähde  ja  kohdekielen  sekä  lähde  ja  kohdekult
tuurin  tuntemuksensa  –  ei  siis  heidän  äidinkielensä  tai  kääntämisen
suunta.  Kielen  viestinnällisesti  oikea  hallitseminen  on  kääntämisen  ja
käännösten  kohdekulttuurisen  hyväksymisen  ilmeinen  perusedellytys,
mutta  Pokornin  (mts.  123)  mukaan  äidinkielisyys  ei  ole  se  tekijä,  jonka
mukaan  arvottamista  voidaan  tehdä.  Pokornin  (mts.  122)  väitteet  tosin
perustuvat  hänen  mainitussa  julkaisussa  esittelemäänsä  tutkimukseen,
jossa tarkasteltiin ainoastaan kaunokirjallisten tekstien hyväksyttävyyttä.

 Vaikeaselkoisen  erityisalan  lähdetekstin  täydellinen  ymmärtäminen
on  viestinnän  keinojen  valinnan  kannalta  erittäin  tärkeätä  (ks.  esim.
Grosman  2000,  23),  ja  tietyissä  tilanteissa  onkin  juuri  lähdetekstin  ym
märtämisen  näkökulmasta perusteltua  lähteä siitä,  että kääntäjä kääntää
”vieraalle” kielelle. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että kääntäjä hallitsee
kyseiseen  genreen  liittyvän  viestinnän  kummallakin  kielellä  eli  hänellä
on  riittävästi  viestintäkompetenssia  ollakseen  uskottava  alan  toimija.
Kohdekielen  normien  tunteminen  on  tärkeää,  sillä  tyylillisesti  vieraalta
tuntuva teksti saattaa vaikuttaa siten, että lukija ei koe myöskään tekstin
asiasisältöä  täysin  uskottavana.  Toisaalta  selvät  lähdetekstin  väärinym
märrykset  heijastuvat  tekstiin  epäonnistuneina  termivalintoina  ja
asiasuhteiden  heikkona  ilmaisemisena,  jolloin  lukijan  luottamus  tekstiin
menetetään  huolimatta  idiomaattisesti  oikeasta  kielestä.  Mattilan  (2002,
603)  tekemien  havaintojen  perusteella  on  ilmeistä,  että  kääntäjät  eivät
aina ymmärrä,  mitä  käännettävässä  tekstissä  käytetyt  ilmaukset  tarkoit
tavat. Kun kääntäjä ymmärtää ulkomaisen instituution toimintalogiikan,
hänellä  on  perusedellytykset  laatia  tekstistään  tyylinormien  mukainen
käännös (mts. 604) – mikäli siis myös osaa käyttää kieltä riittävän tasok
kaasti.  Nyt  tarkasteltavana  olevan  käännöstekstin  osalta  kääntäjien
asiaymmärrystä ei voine asettaa kyseenalaiseksi. Sen sijaan on kiinnosta
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vaa  tarkastella  käännöksen  osalta,  miten  kulttuurisidonnaiset  oikeuskä
sitteet  saadaan  ilmaistuksi  toisen  oikeusjärjestyksen  kielellä.  Tarkaste
lussa  ei  ole  ensisijaisena  kiinnostuksen  kohteena  sanomisen  kieliopilli
sesti  oikea  tapa  vaan  se,  miten  oman  oikeusjärjestyksen  oikeudellista
ajattelua  ilmaistaan  toisen  oikeusjärjestyksen  oikeudellista  ajattelua  il
maisevaa  kieltä  käyttämällä.  Sanomisen  tapa  ja  muoto  ovat  kuitenkin
oleellisesti  sidoksissa  sanomisen sisältöön eli  siihen,  mitä  sanotulla  ym
märretään tarkoitettavan.

Tekstin  kääntäminen  paljasti  Koivulalle  ja  hänen  työtoverilleen
Mäkiselle  Saksan  ja  Suomen  järjestelmien  erojen  ja  niistä  aiheutuvien
kääntämisen  ongelmien  runsauden  kaikessa  laajuudessaan,  vaikka  he
tunsivatkin  saksalaista  käytäntöä,  ja  tiesivät,  ettei näitä  kahta  oikeusjär
jestystä  voinut  moneltakaan  osin  rinnastaa  toisiinsa.  Koivulan  mukaan
sananmukainen käännös ei riitä, sillä se ei palvele sitä, joka lukee tekstiä
oman  oikeusjärjestelmänsä  tuntemuksen  pohjalta.  Käännettäessä  onkin
jatkuvasti sovitettava kahta eri  järjestelmää toisiinsa. Maakaaren saksan
noksessa on tavoiteltu sitä,  että  saksalainen  lukija pystyisi perehtymään
ymmärrettävällä  tavalla  suomalaiseen  käytäntöön.  (Teva  1996,  10.)29

Koivula  ja  Mäkinen  kuitenkin  toteavat  maakaaren  käännöksen  esipu
heessa, että he ovat pyrkineet  toistamaan tekstin mahdollisimman sana
tarkasti, minkä vuoksi  lukija  joutuu  huomaamaan, että tiettyjä käsitteitä
käytetään saksalaisesta oikeusperinteestä poikkeavalla  tavalla. Tämä  tu
lee  esipuheen  perusteella  esiin  erityisesti  13  luvussa,  jossa  käsitellään
lainhuudon  oikeusvaikutuksia.  (Koivula  &  Mäkinen  1995,  esipuhe.)
Muoto siis näyttäisi ymmärrettävyyteen liittyvistä tavoitteista huolimatta
asettavan voimakkaita rajoituksia lakitekstien kääntämiselle.

Maakaaren  sisältämästä  informaatiosta  ovat  kiinnostuneita  muun
muassa  ulkomaiset  rahoituslaitokset,  joiden  suomalaiset  asiakkaat  tar
joavat luottojen vakuudeksi kiinteistöjä, samoin ulkomaiset ja kotimaiset
asianajotoimistot,  jotka  haluavat  neuvoa  asiakkaitaan  Suomen  lainsää
däntöön  liittyvissä  asioissa  esimerkiksi  kiinteistökauppojen  yhteydessä
asiakkaan  halutessa  hankkia  toimitiloja  tai  esimerkiksi  lomaasunnon
Suomesta.  Maakaaren  käännöstä  voivat  käyttää  hyväkseen  myös  kiin
teistönvälittäjät sekä Suomessa että ulkomailla, esimerkiksi silloin kun on
esitettävä  asiakkaalle,  miten  omistusoikeus  siirtyy  kiinteistön  myyjältä
ostajalle  Suomen  järjestelmässä.  (Koivula  1996,  suullinen.)  Kiinteistöjä
koskevan  lainsäädännön tuntemus on  tärkeää kaikkien  niiden  kannalta,
jotka  omistavat  Suomessa  sijaitsevia  kiinteistöjä,  sillä  niitä  koskevat  eri
mielisyydet  ratkaistaan  pääsääntöisesti  kiinteistön  sijaintipaikan  oikeu
den  mukaan  (Klami  &  Kuisma  2000,  98).  Tästä  poikkeuksia  voivat  olla
esinevakuuksiin  ja  saantoihin  liittyvät  kysymykset  sekä  konkurssi  ja

29 Ks. Tarja Tevan artikkeli Kun varatuomari ei olekaan varatuomari. Kääntäjä 1996 (4), s. 10. Siinä
kerrotaan Juha Koivulan aihetta koskevasta esitelmästä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Tampereen
paikallisosaston kokouksessa 14.3.1996.
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ulosottokysymykset,  jos  nämä  menettelyt  tapahtuvat  toisessa  maassa
(mts. 110–111). Vuodesta 2000 alkaen ulkomaalaisilla tai ulkomailla asu
villa ei ole enää ollut minkäänlaisia  rajoituksia hankkia kiinteistöjä Suo
mesta (Laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhan
kintojen valvonnasta annetun lain kumoamisesta 1129/1999).

Maakaari sinänsä ei ole sellainen  laki,  jota sovellettaisiin kovin  usein
ulkomaisissa  tuomioistuimissa,  sillä  esineoikeuden  riitakysymykset  rat
kaistaan,  kuten  edellä  jo  todettiin,  kiinteän  esineen  (siis  kiinteistön)  si
jaintivaltion  tuomioistuimessa.  Usein  ulkomaisissa  tuomioistuimissa  so
vellettavia  lakeja  ovat  sen  sijaan  kauppalaki  (1987/355)  ja  konkurssilaki
(2004/120). Esimerkiksi ”Suomen – – konkurssilaki tulee noudatettavaksi
Espanjassa,  jos  Suomessa  konkurssiin  asetettu  henkilö  omistaa  siellä
omaisuutta”  (Koulu 2004, 21).  Jos  taas konkurssimenettely alkaa Espan
jassa, ”suomalainen  lainkäyttäjä tarvitsee yksityiskohtaista  selvitystä Es
panjan konkurssilain sisällöstä, koska tämä laki tulee, espanjalaisen pää
menettelyn  myötä,  sellaisenaan  Suomessa  sovellettavaksi”  (mts.  110).
Esineoikeuteen liittyvä aihepiiri on kääntämisen kannalta relevantti siinä
mielessä,  että  kansainvälisiä  kiinteistökauppoja  tehdään  entistä  enem
män. Näitä kiinteistökauppoja tekevät sekä yksityiset henkilöt että suuret
kansainväliset kiinteistösijoitusyhtiöt.

4.1.2. Yleistä maakaaresta ja BGB:stä

Maakaari on yleislaki, jossa käsitellään kiinteistön luovutusta, kirjaamista
ja panttausta (Kartio 1997, 3). Laki tuli voimaan 1.1.1997. Nykyinen maa
kaari  korvaa  aiemman,  vuodelta  1734  peräisin  olevan  maakaaren.  Uusi
maakaari korvaa sekä vanhan maakaaren että sitä täydentävät säädökset.
Vanha maakaari oli osa RuotsiSuomen oikeutta. Pohjoismaisten vaikut
teiden ohella vanhassa laissa on nähtävissä roomalaisesta ja saksalaisesta
oikeudesta  saatuja  vaikutteita  (Kartio  1994b,  127–128).  Uuteen  maakaa
reen  on  sen  sijaan  vaikuttanut  pohjoismainen  ajattelu,  vaikka  selvää
pohjoismaista  esikuvaa  ei  voidakaan  nimetä  siitä  huolimatta,  että  ruot
salainen Jordabalken on oikeudellisten ratkaisujen osilta osin samankaltai
nen  (Kartio  1997,  6).  Verrattuna  vanhaan  maakaareen  ja  uudella  lailla
kumottuihin  vanhoihin  säännöksiin  joidenkin  käsitteiden  sisällöt  ovat
määräytyneet  osittain  uudelleen  tai  saaneet  uusia  piirteitä,  mistä  esi
merkkeinä  käsitteet määräala, lainhuudatusvelvollisuus, kirjaamiskelpoiset
oikeudet  ja kiinteistöpanttioikeus  (mts. 7). Vanhaan maakaareen verrattuna
uudessa  laissa  on  uudistettu  erityisesti  IV  osan  kiinteistöpanttioikeutta
koskevia  lukuja  (Tepora  1995,  1229).  Seuraava  käsiteanalyysi  kohdistuu
erityisesti  tähän  kiinteistöpanttioikeutta  käsittelevään  neljänteen  osaan,
jolloin analyysissa on otettava huomioon merkityksen muutokset lakiuu
distuksen yhteydessä.

Maakaaressa  käsitellään kiinteistöihin  kohdistuvia  oikeuksia.  Kiinteistöt
oikeuksien  kohteena  nähdään  oikeusjärjestyksessä  osana  siviilioikeutta



153

eli  yksityisoikeutta, ei  siis osana  julkisoikeutta. Tosin kiinteistöoikeuden
alueella julkis ja siviilioikeus ovat monin kohdin toisiinsa kosketuksissa.
Siviilioikeus  ja  julkisoikeus  muodostavat  monissa  maissa  oikeusjärjes
telmän  kaksi  suurta  oikeudellista  kokonaisuutta.  Siviilioikeudessa  tar
kastellaan  yksityisten  henkilöiden  välisiä  oikeussuhteita  ja  julkisoikeu
dessa  julkisen vallan käyttöä  ja oikeushenkilöiden ja  julkisoikeudellisten
tahojen  välisiä  oikeussuhteita.  Julkisoikeuden  piiriin  kuuluu  muun  mu
assa kiinteistörekisteri  ja maanmittaustoiminta,  jota maakaaressa ei sää
dellä.  Suomen  ja  Saksan  oikeusjärjestelmien  systematiikkaa  kuvaavista
kaavioista  voi  havaita,  että vaikka Saksan  ja  Suomen  välillä on eroavai
suuksia,  niin  oikeusjärjestelmien  rakenne  on  karkeasti  tarkastellen  sa
mantapainen. Kummastakin järjestelmästä  löytyy jako yksityis ja  julkis
oikeuteen  (Privatrecht ja öffentliches Recht),  samoin  yksityisoikeus  jaetaan
kummallakin  taholla  melko  samankaltaisesti.  Suomessa  yksityisoikeus
voidaan  jakaa yleiseen yksityisoikeuteen eli  siviilioikeuteen  ja erityiseen
yksityisoikeuteen;  siviilioikeus  jaetaan  edelleen  varallisuusoikeuteen,
perheoikeuteen  ja  perintöoikeuteen  (ks.  esim.  Laakso  1990,  3).  Saksassa
yksityisoikeus  (Privatrecht)  jaetaan  siviilioikeuteen  (Bürgerliches  Recht  eli
Zivilrecht)  ja erityiseen  yksityisoikeuteen  (Sonderprivatrecht),  jota edustaa
esimerkiksi  kauppaoikeus  (Handelsrecht).  Saksan  yleinen  siviililaki  on
kodifioitu lakikokoelmaan nimeltä Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), joka
on annettu vuonna 1900. (Ks. esim. Baur & Walter 1992.) Suomessa yksi
tyisoikeuden  jaottelu  yleiseen  ja  erityiseen  yksityisoikeuteen  perustuu
nimenomaan BGB:ssä tehtyyn jaotteluun, eikä sillä ole suurta merkitystä,
ja  usein  sanaa siviilioikeus  käytetään  sanan yksityisoikeus  synonyyminä
(Wilhelmsson 1999, 118).

Yhtäläisyydet  Suomen  ja  Saksan  oikeusjärjestelmien  välillä  johtuvat
osittain siitä,  että maat ovat olleet hyvin  kauan  yhteydessä  toisiinsa esi
merkiksi  hansaoikeuksien  vuoksi  (Mattila  2002,  344).  Esimerkiksi  1600
luvulla  RuotsiSuomessa  oli  paljon  saksalaissyntyisiä  oikeusoppineita
(mts.  345).  Yhteydet  olivat  tiiviit  varsinkin  siihen  aikaan  kun  Suomen
oma oikeusjärjestelmä alkoi  vähitellen  kehittyä 1800luvun  lopulla. Suo
men järjestelmässä oli tuolloin runsaasti aukkoja, ja siksi Suomeen siirtyi
paljon piirteitä saksalaisesta oikeusajattelusta. Siviilioikeuden opit omak
suttiin  lähes  kokonaan  Saksasta.  (Klami  1993,  11–12;  Björne  1986,  111–
113.) Saksassa latinankieliset oikeustermit oli käännetty vähitellen kaikki
saksaksi,  jolloin  muodostetut  käännöslainat  vaikuttivat  myös  suomalai
sen  oikeuskielen  kehitykseen  (Mattila  2002,  367).  Suomessa  käännöslai
noja syntyi runsaasti, kun 1800luvun lopulla roomalaista oikeutta käsit
televä  saksankielinen  perusteos Institutionen  des  römischen  Rechts suo
mennettiin,  jolloin  käyttöön  tulivat  muun  muassa  termit Rechtsmittel  –
oikeuskeino,  Rechtsfähigkeit  –  oikeuskelpoisuus ja Pfandgläubiger  – panttivel
koja (mts. 367–368).

1700luvulla  esineoikeuksien  päälajeiksi katsottiin omistus, rasite  ja
pantti,  ja niitä käsittelevä RuotsiSuomen  vanha maakaari  (1734)  sai pal
jon  vaikutteita  roomalaisesta  ja  saksalaisesta  oikeudesta  (Kartio  1994b,
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127–128). Roomalainen oikeus ei kuitenkaan vaikuttanut pohjoismaiseen
oikeusajatteluun  yhtä  voimakkaasti  kuin  saksalaiseen.  Suurin  vaikutus
roomalaisella  oikeudella  (tosin  lakimiesten  Saksanyhteyksien  ansiosta)
oli  pohjoismaiseen  oikeusajatteluun  1600luvulla,  jolloin  pohjoismainen
oikeuskulttuuri  oli  jo  olemassa,  ja  vaikutus  oli  huomattava  vain  niillä
alueilla,  joilla pohjoismaista säännöstöä ei ollut vielä riittävästi. Yksi täl
lainen  siviilioikeuden  osaalue  oli vakuusoikeus  (Zweigert  &  Kötz  1998,
284.)  Vanhat  1300–1600luvuilla  syntyneet  käytännöt  saivat  kirjatun
asunsa vanhassa maakaaressa. Ensimmäiset panttausmerkinnät oli tehty
Tukholman  alioikeuden  pöytäkirjoihin  1400luvulla,  ja  kirjaaminen  va
kiintui  vallitsevaksi  käytännöksi  1600luvulla.  (Havansi  1996,  5.)  Suo
messa tehtävä jako esine  ja velvoiteoikeuksiin perustuu alun perin Sak
san  yleisen  siviililakikirjan  (BGB)  jaotteluun.  Jako  esine  ja  velvoiteoi
keuksiin on kuitenkin jo huomattavasti vanhempi ja pohjautuu roomalai
seen oikeuteen,  jonka pohjalta sitä on sittemmin kehitetty eteenpäin eri
tyisesti Saksassa ja Ranskassa (Björne 1991, 311–313).

Saksan  yleistä  siviililakikirjaa  BGB:tä  voidaan  nimittää  kodifikaati
oksi.  Kodifikaatiot  ilmentävät  oikeudellisen  ajattelun  systemaattisuutta
yksityiskohtaisen  jäsennyksen  avulla  (Mattila  2002,  109).  Kodifikaatioita
voidaan kutsua myös esimerkiksi koodekseiksi tai kuten Suomessa vuo
den  1734  lain  mukaan,  kaariksi  (mts.  110).  Kodifikaatiot  jaetaan  tavalli
sesti osiin, joita voitaisiin nimittää suomalaisittain osastoiksi tai pääosiksi
(mts.  110).  BGB:n  niin  sanotun  viiden  kirjan  (Buch) järjestelmän  yleisiä
osia ovat yleiset opit (der allgemeine Teil) ja velvoiteoikeus, ’velkasuhdeoi
keus’  (das  Recht  der  Schuldverhältnisse),  erityisiä  osia  puolestaan  esine
oikeus  (das Sachenrecht),  perheoikeus  (das  Familienrecht)  ja  perintöoikeus
(das Erbrecht). BGB:n ensimmäisessä osassa (1–241 §§) määritellään koko
lakia käsittäviä yleisiä käsitteitä, kuten Willenserklärung  (tahdonilmaisu),
Vertragsschluss  (sopimuksenteko)  ja Sicherung  (vakuus), joiden  sisällön
hallitseminen  on  välttämätöntä  muiden  osien  ymmärtämisen  kannalta.
Rakenteessa  edetään  yleisestä  erityiseen.  Mitä  sopimuksista  sanotaan
ensimmäisessä  osassa,  pätee  jäljempänä  oleviin  osiin  eri  sopimustyyp
pien kohdalla, kuten esine, perhe, ja perintöoikeudellisiin sopimuksiin.
Tämä seikka vähentää toistoa muissa osissa, mutta vaikuttaa tietysti  jäl
kimmäisten  osien  ymmärrettävyyteen,  mikäli  niitä  yrittää  tarkastella
erillisinä kokonaisuuksina. Ensimmäisessä osassa annetaan sopimukseen
(Vertrag)  liittyviä  säännöksiä:  kuka  voi  tehdä  sopimuksen,  millaiset
edellytykset sopimuksen on täytettävä ollakseen pätevä ja niin edelleen.
Tämän vuoksi kaikkea esimerkiksi kaupan (Kauf) tekemisessä tarvittavaa
tietoa  ei  löydä  varsinaisesta  Kaufosuudesta  toisen  osan  seitsemännestä
luvusta,  vaan  on  luettava  ensin  yleiset  sopimuksen  tekemistä  koskevat
säännökset kirjan ensimmäisestä osasta. Myös kaupan tekeminen on so
pimus.  Käytännössä kauppa  on  yleisin  sopimustyyppi.  (Baur  &  Walter
1992, 61–62.)

BGB:n  osat  (Buch)  jakautuvat  lukuihin  (Abschnitt)  tai  pikemminkin
jaksoihin,  jotka  jakautuvat  edelleen  otsikoiden (Titel) alle,  jotka  puoles
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taan  jakautuvat  pykäliin.  BGB  koostuu  yhteensä  2385  pykälästä  (Para
graph).  Tämän  tutkimuksen  käsitteistön  kannalta  tärkein  osa  on  esi
neoikeutta  sääntelevä  kolmas  osa  eli  854–1296  §§,  mutta  kuten  sanottu,
ensimmäinen osa on niiden tulkinnan kannalta perustava. Muita osia on
tulkittava  ensimmäisen  osan  muodostamassa  tulkintakehyksessä.  Esi
neoikeusosa käsittelee henkilöiden ja esineiden välisiä oikeudellisia suh
teita (die dinglichen Rechte), kuten esineiden hallintaa (Besitz) ja omistusta
(Eigentum)  ja  muita  esineisiin  kohdistuvia  rajoitettuja  oikeuksia  (kuten
esimerkiksi  panttioikeuksia).  Saksan  oikeusajattelulle  on  ominaista
tarkka  oikeustoimien  erittely.  Esimerkiksi  kauppasopimus  sinänsä  ei
vielä  siirrä  omistusoikeutta  esineeseen  myyjältä  ostajalle  vaan  perustaa
ainoastaan  relatiivisen  oikeuden  vaatia  sitä  itselle.  Omistusoikeuden
siirtäminen edellyttää erillistä oikeustointa, jossa myyjä luovuttaa esinee
seen kohdistuvan absoluuttisen omistusoikeutensa ostajalle (Übereignung,
siis  luovutus).  Omistusoikeuden  siirtyminen  edellyttää  kuitenkin  vielä
tämän  lisäksi  merkinnän  kiinteistökirjaan.  (Ks.  esim.  Avenarius  1997,
181.)30 Käsitykset omistusoikeuden siirtymisen vaiheista  ja ajankohdasta
poikkeavat  toisistaan  eri  Euroopan  maissa;  esimerkiksi  Saksassa  sopi
muksen syntyhetkellä syntyy ainoastaan velvoite omistusoikeuden siirtä
miseen  ja  omistusoikeuden  siirtymiseen  tarvitaan  erillinen  esineoikeu
dellinen  sopimus  (Mincke  2003)31.  Suomessa  ajatellaan,  että  omistusoi
keus siirtyy myyjältä ostajalle pääsääntöisesti sopimuksen eli kaupan te
kemisen  hetkellä  (Kartio  1997,  81).  Oikeusajattelu  voi  erota  siis  näinkin
perustavaa  laatua  olevan  käsitteen  kohdalla  eurooppalaisissa  oikeusjär
jestyksissä.

Bürgerliches  Gesetzbuch  on  erittäin  systemaattinen  ja  tarkka,  mutta
toisaalta  yhteenkuuluvia  asiakokonaisuuksia  on  vaikea  hahmottaa.  Asi
oita  ei  tavallisesti  lähestytä  suurina  aiheenmukaisina  kokonaisuuksina,
vaan jonkin käsitteen kautta. Tästä eräs poikkeus on se, että perheoikeus
osassa asioita on säännelty aiheen mukaisesti, esimerkiksi avioliiton sol
mimista  ja sukulaisuutta yhtenäisinä kokonaisuuksina. (Björne 1986, 86–
88.)  BGB:n  pirstaleisuus  edellyttää  lukijalta  kykyä  kokonaisuuden  hah
mottamiseen ja asioiden yhdistelyyn useamman kohdan pohjalta. BGB:tä

30  Omistajanvaihdos  on  tapahtumasarja  eri  tunnusmerkkeineen.  Saksassa  omistusoikeuden
(ja  muihin  kiinteistöön  kohdistuvien  oikeuksien)  siirtämiseen/luovuttamiseen  (Übereignung)
liittyy  oikeustoimi,  jota  kutsutaan  nimellä  ”Auflassung”.    Esimerkiksi  kiinteistönkauppaan
liittyy  sekä  varsinainen  kaupantekoasiakirja  että  siitä  erillinen  sopimus  (Auflassung)  omis
tusoikeuden siirtämisestä, joka todetaan päteväksi esim. notaarin luona. Kauppa on henkilöiden
välinen,  kun  taas  omistusoikeuden  siirto  kohdistuu  esineeseen  (siis  esim.  kiinteistöön),  jolloin
sitä tarkastellaan esineoikeudellisena sopimuksena. Erillisen sopimuksen jälkeen omistusoikeuden
siirto  on  mahdollista  merkitä  kiinteistökirjaan.    Esineoikeudellisen  ja  velkasuhdeoikeudellisen
sopimuksen  keskinäistä  riippumattomuutta  kutsutaan  abstraktioperiaatteeksi,  ”Abstraktions
prinzip”. Kauppasopimus sinänsä ei siis vielä mahdollista esineoikeuden (omistusoikeuden) siir
tymistä. (Creifelds 1996, 340–341; 1053.)

31 Mincke, Wolfgang 16.12.2003, luento, Lapin yliopisto
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on  arvosteltu  sen  vaikeatajuisuudesta  ja  käsitteellisyydestä,  ja  se  onkin
tarkoitettu  lähinnä  oikeusalan  asiantuntijoiden  käyttöön  (Zweigert  &
Kötz  1987,  150;  Mattila  2002,  339–342).  Vaikeatajuisuus  johtuu  pitkälti
käsitelainopin ajattelutavoista,  jotka ehtivät vielä vaikuttaa vuonna 1900
voimaan tulleen BGB:n  rakenteeseen. Käsitelainopin kannattajat ajatteli
vat, että oikeudellinen toiminta on varmempaa silloin kun käsitteet ovat
tarkkoja,  ja yhdeksi oikeustieteen tehtäväksi katsottiin  käsitteiden  kehit
täminen. Käsitelainopissa oikeuskäsitteiden sisältö katsottiin pysyväksi ja
tarkaksi sekä oltiin sitä mieltä, että oikeuslauseen sisältö voidaan ilmaista
käsitteen avulla. Oikeustieteen tehtävä oli hajottaa käsitteitä pienemmiksi
osasiksi,  jotta  käsitteiden  sisältö  saataisiin  mahdollisimman  tarkasti  sel
ville.  (Björne  1986,  81–86.)  Mattilan  (2002,  338)  mukaan  rationalisointi,
yleistäminen ja käsitteellistäminen kuuluvat edelleen saksalaisen juristin
metodiin.

Yrittäessäni koota yhteen kiinteistöpanttioikeuksia koskevaa aineistoa
saksalaisista  lähteistä  huomasin  toistamiseen,  että  kun  maakaaren  pe
rusteella  olin  tottunut  pitämään  tiettyjä  asioita  yhteenkuuluvina,  oletin
samalla,  että näin tehdään samaa aihepiiriä  säänneltäessä myös  toisessa
järjestelmässä.  Kesti  pitkään  ennen  kuin  ymmärsin,  miksi  en  löydä
BGB:stä  etsimääni  tietoa:  sitä  mitä  on  kirjoitettu  Suomen  maakaaressa
kiinteistöpanttioikeutta  koskevassa  luvussa,  ei  ole  sisällytetty  samalla
tavalla  BGB:n  samaa  aihetta  käsittelevään  lukuun  ”Abschnitt  7.  Hypot
hek, Grundschuld, Rentenschuld“ (1116–1203 §§). Ensin tarkastellun mal
lin  perusteella  oletin,  että  aihepiiriin  liittyvät  säännökset  olisi  annettu
samaa  rakennetta  noudattaen  myös  toisen  oikeusjärjestyksen  piirissä,
mikä  ehkä  myös  yleisemmin  kuvastaa  sitä,  miten  voimakkaasti  omak
sutut näkemykset vaikuttavat vieraan ja uuden kohtaamiseen. Kiinteistö
panttioikeutta koskevat säännökset  sisältyvät BGB:n esineoikeutta käsit
televään  jaksoon.  Kiinteistöpanttioikeuteen  liittyviä  säännöksiä  on  eri
kohdissa laajaa esineoikeusosaa. Niitä ei ole kerätty yhteen samalla tapaa
kuin Suomen maakaaressa. Toki on huomattava,  että yksittäistä  lakia  ja
kokonaista lakikirjaa, joka sisältää erään valtion yleiset siviililait pääpiir
teissään, ei voida verrata keskenään. Suomessa ei edes ole BGB:tä vastaa
vaa  yleistä  siviililakia.  Erilaisista  puitteista  huolimatta  aihepiiriä  olisi
voitu  lähestyä melko  samaan  tapaan päätellen siitä, että Suomen siviili
oikeus sai niin runsaasti vaikutteita saksalaisesta siviilioikeudesta (Björne
1986, 115). Näin ei kuitenkaan tehty, ja sen vuoksi BGB:ssä rajoitettuihin
esineoikeuksiin  –  eli  myös  kiinteistöpanttioikeuteen  –  liittyvä  systema
tiikka ei siirtynyt Suomen järjestelmään (Wirilander 1994a, 680).

Kääntäjän  kannalta  BGB:n  kaltaisen  kodifioidun  oikeuden  eduksi
voitaneen  laskea  se,  mitä  Mattila  (2002,  111)  toteaa:  ”laajan  säädöksen
rakenne informoi lukijaa käsitteiden hierarkiasta ja käyttöalasta sekä niitä
ilmentävistä termeistä”. Säädösten asettelusta voi tehdä päätelmiä myös
siitä, miten termien merkitys tulkitaan (mts. 111). Säännöksen sijainti ko
difikaatiossa kertoo  siitä, ”miten  laaja merkityssisältö  lainkohdassa käy
tetyille termeille tulee antaa” (mts. 111).
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4.1.3. Maakaaren rakenteesta

Juridinen teksti on Mattilan (2002) mukaan ankarasti  jäsenneltyä. Juridi
nen tieto tarjotaan tietyn hierarkian mukaisesti, jolloin tekstissä esitetään
yleiset asiat  ennen erityisiä asioita.  Samoin abstraktit asiat  esitellään en
nen  konkreettisia.  Teksti  rakennetaan  niin,  että  aineelliset  seikat  esitel
lään ennen  menettelysäännöksiä.  Tekstin  rakenteeseen  kuuluu  myös  se,
että pääasiat kuuluvat  tekstin alkuun  ja  lisäehdot  ja poikkeukset  tekstin
loppuosaan.  (Mts. 108.) Mattila  (mts. 161) viittaa Lainlaatijan oppaaseen
(1996, 63), jonka mukaan tekstin lukemisen ja ymmärtämisen helpottami
seksi pyritään noudattamaan niin sanottua 3–3–3sääntöä, jonka mukaan
”pykälässä  saa  olla  enintään  kolme  momenttia,  momentissa  enintään
kolme virkettä ja virkkeessä enintään kolme lausetta”.

Lain tarkoitusta ja soveltamisalaa koskevat normit sijoitetaan säädök
sen alkuun, samoin mahdolliset määritelmät,  ja asiajärjestyksen kannalta
teksti on  laadittava  siten,  että  menettelysäännöksiä  ei  esitetä  aineellisoi
keudellisten säännösten seassa (Lainlaatijan opas 1996, 59). Määritelmän
ilmaisee yleensä johtolause ”Tässä laissa tarkoitetaan… ”, mutta maakaa
resta  tällaista  määritelmää ei ole  löydettävissä.  Sen  sijaan  löytyy  ilmaus
”Kirjaamisasioilla tarkoitetaan tässä laissa lainhuudatusta… ” (MK 5:1.1),
joka  löytyy  muodon tarkoitetaan  haulla  kirjaamisasioita  käsittelevän  vii
dennen luvun alusta. Kiinteistöpanttioikeutta käsittelevät luvut sisältyvät
osaan  IV,  joka  alkaa  otsikolla  ”Kiinteistöpanttioikeutta  koskevat  yleiset
säännökset”. Ensimmäisen pykälän otsikko on ”Kiinteistöpanttioikeuden
soveltamisala”.  Yleiset  säännökset  käsittävät  kaksi  pykälää,  ja  ne  muo
dostavat  yhdessä  15  luvun  –  tämän  tutkimuksen  empiirisen  analyysin
pääkohteen.

Maakaari jakautuu viiteen osaan, ja osien järjestyksestä käy myös ilmi,
että lain alussa esitellään yleiset asiat ennen yksityiskohtaisempiin sään
nöksiin  siirtymistä.  Kiinteistön  saantoon  ja  omistusoikeuteen  liittyvät
yleiset  seikat  ja  kirjaamisasiat  vaikuttavat  kaikki  IV  osassa  käsiteltävän
kiinteistöpanttioikeuden  perustamiseen.  Ne  ovat  siten  yleisempiä  sään
nöksiä,  jotka  on  otettava  huomioon  kiinteistöpanttioikeutta  koskevien
säännöksien yhteydessä.

I osa – Kiinteistön saanto
II osa – Kirjaamisasiat ja niiden käsittely
III osa – Kiinteistön omistusoikeuden ja erityisen oikeuden kirjaaminen
IV osa – Kiinteistöpanttioikeus
V osa – Erinäiset säännökset

Maakaaren eri säännöksiin viitataan juoksevassa tekstissä siten, että lain
osia  ei mainita  viitteessä millään  tapaa.  Voidaan  joko  käyttää  pitempää
tapaa  ja  kirjoittaa  esimerkiksi  ”MK  15  luvun  1  §:n  2  momentti”  tai
lyhyempää  tapaa  ”MK  15:1.2”.  Maakaaren  pykälät  on  numeroitu  siten,
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että  ne  alkavat  alusta  jokaisen  luvun  kohdalla,  mikä  on  tyypillistä  laa
joille laeille.

Maakaaressa on tietyt rakenteelliset osat, jotka noudattavat lakien pe
rusrakennetta.  Alla  oleva  esimerkki  on  heti  maakaaren  alusta.  Siihen
liittyvät tiedot perustuvat Lainlaatijan oppaaseen (1996, 26–38).

N:o 540/1995
Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Maakaari

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA
KIINTEISTÖN SAANTO

1 luku
Kiinteistön saantoa koskevat yleiset säännökset

1 §
Kiinteistön luovutus

Omistusoikeus kiinteistöön saadaan kaupalla, vaihdolla, lahjana tai muulla luo
vutuksella niin kuin tässä laissa säädetään. Perintöön, testamenttiin, ositukseen,
lunastukseen  sekä  muutoin  muuhun  kuin  luovutukseen  perustuvasta  kiinteis
tön saannosta säädetään erikseen.

2 §
Kiinteistön osan luovutus

Kiinteistön luovutusta koskevia säännöksiä sovelletaan myös kiinteistön määrä
osan  ja määräalan sekä kiinteistöjen yhteisen alueen ja sen määräalan sekä yh
teisalueosuuden luovutukseen.

Kun  yllä olevaa  tekstiä  tarkastelee,  sen alusta  löytyy säädösnumero N:o
540/ 1995. Säädös on annettu  vuonna 1995,  jonka  kuluessa sen  järjestys
numeroksi on tullut 540. Säädösnumeroa seuraa päiväys, joka noudattaa
kaavaa: ”Annettu Helsingissä 12 päivänä  huhtikuuta 1995”,  jolla  ilmais
taan,  että  säädös  on  tuona  päivänä  annettu.  Varsinaisen  voimaantulon
ajankohdasta ilmoitetaan säädöksen lopussa. Säädösnumeroa ja antopäi
väystä seuraa nimike eli säädöksen nimi Maakaari. Nimeä seuraa niin sa
nottu johtolause, joka on laeissa yleensä muotoa: ”Eduskunnan päätöksen
mukaisesti  säädetään:”.  Johtolauseen  jälkeen  lait  voidaan edelleen  jakaa
osiin  ja lukuihin.  Ne  havainnollistavat  asiakokonaisuuksia.  Maakaaressa
on  yhteensä  viisi  osaa,  jotka  jakautuvat  yhteensä  21  lukuun.  Kiinteistö
panttioikeutta  käsittelevät  luvut  15–20.  Lukujen  sisällä  pykälät  alkavat
aina  alusta  uudelleen  eli  jokainen  luku  alkaa  pykälästä  1  §.  Säädösten
osia  ovat pykälät. Pykälä  on  tekstin  perusyksikkö.  Pykälän  symboli  §
merkitään luvun jälkeen. Pykälällä voi olla oma otsikko, kuten esimerkin
1 §:n otsikko ”Kiinteistön luovutus”. Pykälä voi olla vain yhden virkkeen
mittainen, mutta yleensä se  koostuu  useammasta virkkeestä. Pykälät  ja
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kautuvat  kappaleisiin  eli momentteihin,  joita  on  tavallisesti  yhdessä  py
kälässä useampia. Momentit erotetaan toisistaan tekstissä pienellä sisen
nyksellä  tai  tyhjällä  rivillä. Seuraavassa esimerkissä  (MK 14:10) pykälän
otsikko on ”Suostumus”, ja pykälä jakautuu kolmeen momenttiin. Pykä
län otsikot kursivoidaan.

10 §
Suostumus

Edellytyksenä 4 §:ssä tarkoitetulle kirjaukselle on, että kiinteistön omistaja antaa
siihen suostumuksensa.

Edellytyksenä 3 §:ssä, 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 5 §:n 1 kohdassa tarkoite
tulle kirjaukselle on, että kaikki kiinteistöön kohdistuvan panttioikeuden haltijat
antavat suostumuksensa kirjauksen tekemiseen ja etusijajärjestyksen muuttami
seen.  Suostumusta  3  §:ssä  tarkoitettuun  kirjaukseen  ei  kuitenkaan  tarvita,  jos
muutoksen vaikutus on vähäinen.

Jos kiinteistön omistajan omaisuuteen kohdistuu yrityskiinnitys, saadaan 5 §:n 2
kohdassa  tarkoitettu  kirjaus  tehdä  vain,  jos  kaikki  yrityskiinnityksen  haltijat
antavat siihen suostumuksensa.

Momentit  voidaan selvyyden  vuoksi  jaotella kohtiin  ja  tarvittaessa koh
dat alakohtiin. Momentteja ei yleensä merkitä numeroilla, kuten esimer
kiksi Saksassa. Seuraavassa esimerkissä (MK 14:6) momentti on kuitenkin
jaettu kohtiin, ja kohdat on numeroitu ja erotettu toisistaan puolipisteellä.
Kohtia  edeltää  niin  kutsuttu  johdantokappale,  joka  esimerkissä  ilmais
taan lauseella ”Kirjaus voi kohdistua” ja sen perässä olevalla kaksoispis
teellä.

6 §
Kirjauksen kohde

Kirjaus voi kohdistua:
1) kiinteistöön tai kiinteistöjen yhteiseen alueeseen, joka on merkitty kiinteistö
rekisteriin;
2) määräalaan, joka on lainhuudatettu; tai
3) edellä 2 §:ssä tarkoitettuun käyttöoikeuteen, joka on kirjattu.

Mitä tässä luvussa säädetään kiinteistöstä sekä sen omistajasta ja hänelle myön
netystä  lainhuudosta,  koskee  soveltuvin  osin  muuta  kirjauksen  kohdetta  sekä
oikeuden perustajaa  ja  hänelle myönnettyä  kirjausta.  Jos  erityinen  oikeus  koh
distuu  lainhuudatuksen  ulkopuolelle  jäävään  kiinteistöön,  perustajan  omistus
oikeudesta on lainhuudon sijasta esitettävä muu selvitys.

Lain lopusta  löytyy merkintä siitä, kuinka laki astuu voimaan, sekä  lain
esittelijän ja  lain hyväksyneen tahon nimet. Lisäksi lopusta löytyvät viit
taukset  lain  syntymisvaiheeseen  liittyviin  esitöihin,  kuten  hallituksen
esitykseen  ja  valiokuntien  mietintöihin,  joiden  perusteella  kääntäjä  voi
etsiä käsiinsä lain tulkinnan kannalta tärkeitä muita tekstejä.
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Seuraavassa  luvussa  tarkastelen,  miten  maakaaren  IV  osassa  tarjottu
informaatio  rakentuu  tekstin  edetessä  ja  miten  tämä  vaikuttaa  15  luvun
ymmärtämiseen  ja  tulkintaan.  Tarkastelunäkökulma  on  kääntäjän,  jolta
puuttuvat  erityisalaan  liittyvät  tiedot  käsitteiden  merkityksistä.  IV  osa
koostuu kuudesta luvusta, jotka käsittelevät otsikkojen mukaisia asioita:

15 luku: Kiinteistöpanttioikeutta koskevat yleiset säännökset
16 luku: Kiinteistökiinnitys
17 luku: Panttioikeus kiinteistöön
18 luku: Kiinnityksen muuttaminen
19 luku: Kiinnitys ja panttioikeus käyttöoikeuteen ja rakennuksiin
20 luku: Lakisääteinen panttioikeus

4.1.4. IV osan informaatiorakenne

Tekstin  rakenteessa  tuttu  ja  uusi  informaatio  vuorottelevat,  jolloin  se
manttiset  elementit  ovat  toisiinsa  nähden  jossakin  tietyssä  suhteessa
(Saukkonen  2001,  37–39).  Lauseen  informaatiorakenteeksi  sanotaan  lau
seen  ”informaation  annosteluun  liittyvää  jäsennystä:  mihin  informaatio
liittyy, mitä pidetään annettuna ja mitä esitetään ilmauksen varsinaisena
uutisena” (Iso suomen kielioppi 2004, 1308). Kiinteistöpanttioikeutta kä
sittelevä  maakaaren  IV  osa  edustaa  tyypillistä  erityisalan  tekstiä.  Se  ei
tarjoa  maallikon  kannalta  riittävästi  lisäinformaatiota  tekstissä  käyte
tyistä käsitteistä. Siksi tekstin edetessä asioita on vaikea kytkeä toisiinsa,
minkä vuoksi teksti tuntuu epäkoherentilta. Maakaaren IV osa vaikuttaa
kuitenkin yhtenäiseltä, koska tekstin teema pysyy samana (ks. seuraavan
esimerkin kehystetyt teemaosat). Tekstin teemalla tarkoitetaan sitä asiaa,
johon lauseen puheenaihe  liittyy,  ja  tekstin  reemalla sitä yleensä  finiitti
verbin jälkeen alkavaa lauseenosaa, jossa asiasta sanotaan jotakin uutena
pidettävää (Iso suomen kielioppi 2004, 1306–1310).

Yhtenäisestä  teemasta huolimatta  maakaaren  virkkeet  näyttävät  itse
näisiltä, tekstistä irrotettavissa olevilta yksiköiltä. Niissä ei juurikaan käy
tetä tekstin sidosteisuutta tukevia koheesioelementtejä, kuten pronomini
viittauksia.

(15:1.1) Kiinteistöpanttioikeus  voidaan  perustaa kiinteistöön,  sen  määräosaan  ja
määräalaan sekä maanvuokraoikeuteen ja muuhun toisen maahan kohdistuvaan
käyttöoikeuteen niin kuin tässä laissa säädetään. Kiinteistön kiinnittämistä ja pant
tausta  koskevia  säännöksiä sovelletaan myös  kiinteistön määräosan  ja määräalan
kiinnittämiseen ja panttaamiseen.

Yllä  olevan  lainkohdan  lukemista  ei  haittaa  virkkeiden  rakenteellinen
monimutkaisuus,  sillä  kumpikaan  virke  ei  sisällä  useita  lauseita  tai  ole
luettavuudeltaan erityisen raskas. Tosin ensimmäistä virkettä tiivistää  ja
kuormittaa termiluettelo,  ja toisessa virkkeessä on pitkä määriteketju en
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nen  substantiivia säännös.  Ymmärtämisen  vaikeus  liittyy  pikemmin
käsitemaailman  vierauteen,  sillä  tekstiä  ei  pysty  ymmärtämään  ilman
tarkempia  tietoja  kursivoiduista  käsitteistä.  Käsitteet kiinnittäminen  ja
panttaus  mainitaan  tarkasteltavassa  tekstissä  ensimmäisen  kerran  lain
kohdan toisessa virkkeessä. Sen jälkeen kun lukija on selvittänyt itselleen
kiinteistöpanttioikeuden käsitteen merkityksen, toisen virkkeen merkitys
alkaa  avautua  aivan  uudella  tavalla. Kun käsitteiden  merkitys on  tuttu,
virkkeet  yhdistyvät  toisiinsa  käsitteisiin  liittyvän  yhteisen  tiedon  väli
tyksellä,  vaikka  virkkeet näyttävätkin  toisiinsa kytkeytymättömiltä,  itse
näisiltä  toteamuksilta.  Asiayhteyksien oivaltaminen auttaa  yhdistämään
toisen  virkkeen  käsitteet  luontevasti  ensimmäisessä  virkkeessä  mainit
tuun  kiinteistöpanttioikeuteen,  ja  toisen  virkkeen  alkuosan  aloittava
teema osoittautuu tutuksi aiheeksi,  josta voidaan antaa  jotakin uutta tie
toa lauseen loppuosassa.

Tekstinulkoisen  tiedon  perusteella  siis  selviää,  että  kiinteistöpanttioi
keus ja kiinteistön kiinnittämistä ja panttausta koskevat säännökset tarkoittavat
lähestulkoon samaa asiaa. Erityisalan tunteva lukija tietää  jo otsikon pe
rusteella, että tekstissä käsitellään kiinnittämistä ja panttausta, jolloin hä
nelle on ainoastaan syytä korostaa, että kaikki kiinteistön  kiinnittämistä
ja panttausta koskevat säännökset koskevat myös määräosan ja määräalan
kiinnittämistä  ja  panttausta.  Ensi  lukemalta  15  luvun  1  §:n  toinen  mo
mentti  on  kuitenkin  yllättävä,  koska  siinä  erikseen  mainitaan,  että
”(k)iinteistön  kiinnittämistä  ja  panttausta  koskevia  säännöksiä  sovelle
taan  myös  kiinteistön  määräosan  ja  määräalan  kiinnittämiseen  ja  pant
taamiseen”,  vaikka  määräosa  ja  määräala  on  jo  ensimmäisessä  momen
tissa  (MK 15:1.1)  mainittu,  ja  kiinnittäminen  ja  panttaus  ovat  kiinteistö
panttioikeuden  perustamisen  osavaiheita.  Ikään  kuin  asia,  joka  tuotiin
esille  ensimmäisessä  momentissa,  toistettaisiin  nyt  vielä  toisin  sanoin,
mutta toistamisen syy ei käy tekstistä selville. Kun tuntee kiinteistöpant
tioikeuden käsitteen  tarkemmin, on selvää, että toisen momentin sisältö
sisältyy  periaatteessa  jo  ensimmäiseen.  Momentin  muotoutumisen  taus
talla  saattaa  olla,  että  kun  maakaarta  uudistettiin,  kiinteistöpanttioikeu
den  kannalta  keskeinen  uudistus  oli  ”määräalan  saajan  aseman  vahvis
taminen  ja  määräalan  rinnastaminen  luovutus  ja  panttauskohteena  ko
konaiseen  kiinteistöön”  (Kartio  1997,  7).  Myös  Havansin  (1996,  17)  mu
kaan  yksi  niin  sanotuista  aineellisista  päämuutoksista  verrattuna  aikai
sempaan  lainsäädäntöön  oli  määräalan  muuttuminen  panttauskelpoi
seksi. Eli toisessa momentissa halutaan vielä korostaa muuttunutta asia
sisältöä ja sitä, että samat säännökset soveltuvat myös määräalan ja mää
räosan kiinnittämiseen ja panttaukseen.

Kun  tekstin  käsittelemä aihepiiri on  lukijan  kannaltaan  selvästi  hah
motettavissa, tekstissä ilmaistut käsitteet nivoutuvat siihen. Näin maalli
kon mielestä vaikealta tuntuva teksti voi olla asiantuntijan mielestä taita
vasti rakennettu kokonaisuus. Kun taustalla olevat  teemaan liittyvät kä
siterakenteet ovat lukijan tiedossa, teksti tuntuu koherentilta (Saukkonen
2001, 79).
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Lakitekstien  ymmärrettävyyttä  kartoittaneiden  tutkimusten  perus
teella voidaan lähteä siitä, että lakitekstin ymmärtäminen riippuu ensisi
jaisesti lukijalla käytössä olevista kognitiivisista rakenteista, kuten aihee
seen  liittyvistä  esitiedoista,  odotuksista  ja  asenteista  (ks.  esim.  Warnke
2004,  453).  Lakitekstien  ymmärrettävyys  on  lukijasidonnainen  käsite,
mutta  on  edelleen  huomattava,  että  teksti  ja  lukija  ovat  lukutilanteessa
vuorovaikutuksessa, jolloin myös tekstin rakenne vaikuttaa ymmärrettä
vyyteen (Christmann 2004, 33–34).

Seuraavassa  tarkastellaan  ymmärrettävyyden  kannalta  erityisesti  15
luvun,  mutta  osittain  myös  maakaaren  IV  osan  muiden  lukujen  infor
maatiorakennetta ja joitakin kielellisiä piirteitä. Tarkoitus on nostaa esiin
seikkoja, jotka vaikuttavat 15 luvun kääntämiseen.

IV OSA
KIINTEISTÖPANTTIOIKEUS

15 luku
Kiinteistöpanttioikeutta koskevat yleiset säännökset

1 §
Kiinteistöpanttioikeuden soveltamisala

(15:1.1) Kiinteistöpanttioikeus voidaan perustaa kiinteistöön, sen määräosaan ja
määräalaan  sekä  maanvuokraoikeuteen  ja  muuhun  toisen  maahan  kohdistu
vaan käyttöoikeuteen niin kuin tässä laissa säädetään.

(15:1.2) Kiinteistön kiinnittämistä ja panttausta koskevia säännöksiä sovelletaan
myös kiinteistön määräosan ja määräalan kiinnittämiseen ja panttaamiseen.

2 §
Panttioikeuden perustaminen

(15:2.1)Kiinteistöpanttioikeus  perustetaan  vahvistamalla  kiinteistöön  tai  muu
hun kiinnityksen kohteeseen kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä todistuk
seksi saatu panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi.

(15:2.2)Kiinteistöpanttioikeus  julkisoikeudellisen tai  julkisoikeudellisessa  järjes
tyksessä maksettavaksi pannun saamisen vakuudeksi perustetaan kirjaamalla se
lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin.

Tekstin  ”[i]nformaatiotiheys  on  suurimmillaan,  kun  lauseet  eivät  toista
mitään edellisten lauseiden sisällöstä, vaan tuovat koko ajan uutta tietoa”
(Saukkonen  2001,  76).  Lakiteksteille  on  tyypillistä  informaatiotiheyttä
kuvastavien  tiivistävien  piirteiden  runsaus  ja  erittelevien  piirteiden  vä
häisyys.  Niissä  on  esimerkiksi  runsaasti  monijäsenisiä  rakenteita,  joissa
lausekkeet on kytketty toisiinsa. Ensimmäisessä momentissa (MK 15:1.1)
jokainen ketjutettu termi lisää informaatiota: ”voidaan perustaa kiinteistöön,
sen  määräosaan ja  määräalaan sekä  maanvuokraoikeuteen ja  muuhun  toisen
maahan kohdistuvaan käyttöoikeuteen niin kuin tässä laissa säädetään.” Kohta
MK 15:2.2 on esimerkki raskaasta ja tiivistävästä määriteketjusta substan
tiivin saaminen edellä. Kohdasta on vaikeaa hahmottaa, että kyseessä on
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”julkisoikeudellinen  saaminen”  tai  ”julkisoikeudellisessa  järjestyksessä  makset
tavaksi pantu saaminen”, jonka vakuudeksi kiinteistöpanttioikeus on kirjat
tava  rekisteriin. Tekijä on  häivytetty  lainkohdasta passiivia käyttämällä,
mutta se, mitä toiminnan kohteille (teemalle) tapahtuu, on tarkasti mää
rättyä.  Normin  antajan  valtaasemasta  ja  ehdottomuudesta  suhteessa
normin  kohteisiin  kielivät  välttämättömyyttä  ja  varmuutta  ilmaisevat
rakenteet: kiinteistöpanttioikeus perustetaan vahvistamalla kiinnitys  ja luo
vuttamalla  panttikirja  sekä kirjaamalla rekisteriin  –  vaihtoehtoja  ei  näille
toimenpiteille  tarjota.  Lauseet  ovat  yleisesti  ohjailevia,  joissa  toiminta
esitetään normina. Epämääräisyyttä tekstissä ilmaisevat konjunktio tai ja
pronomini muu. Pronominia muu käytetään kahteen otteeseen, joista toi
sella kertaa se yhdistyy sanaan ja – ”ja muuhun” – ja toisella kertaan rin
nastuskonjunktioon tai,  mikä  lisää  epämääräisyyttä, ”tai  muuhun”.  (Vrt.
Saukkonen 2001, 114–134.)

Otteen  lauseissa  teema  pysyy samana  (kiinteistöpanttioikeus),  mutta
uutta  informaatiota  esiin  tuovassa  lauseen  loppuosassa  (reemassa)  tee
masta  sanotaan  jatkuvasti  jotakin  uutta.  Tämä  tulee  esiin  otteen  jokai
sessa  momentissa.  Teema  (ks.  edellisen  esimerkin  alleviivatut  lauseen
osat)  toistuu  ja  reema  määrittää  teemaa  jollakin  uudella  tavalla.  Tosin
esimerkiksi kohdassa (MK 15:2.2) mikään edeltävässä tekstissä ei puolla
sitä,  että  lauseen  alkuosan  tarkoitteet  olisivat  lukijalle  jo  tuttuja,  mutta
asia esitetään kielellisesti siten, että alkuosan informaatio edellytetään jo
muusta  yhteydestä  tunnetuksi.  Sen  sijaan  lauseen  loppuosan  tieto  esi
tetään uutena. Tekstin laatijan näkökulma tulee tekstissä esiin siinä, että
moni asia oletetaan ennalta tunnetuksi.

Myös  Saksassa  näyttäisi  olevan  lakiteksteille  tyypillistä,  että  niissä
asiat esitetään sillä tavalla, että ne oletetaan jostakin muusta kontekstista
tutuksi,  mistä  kertoo  muun  muassa  määräisen  artikkelin  käyttö,  vaikka
asia mainitaan tekstissä ensimmäistä kertaa (ks. Busse 1992, 63). Laatijan
käsitykset  tekstin  lukijan  tiedoista  ohjaavat  myös  tekstin  rakennetta
(Saukkonen 2001, 30).

Tekstin lukijan näkökulmasta kertoo puolestaan se, mikä koetaan tu
tuksi ja mikä uudeksi informaatioksi (mts. 76). Tekstin lukijan näkökulma
vaihtelee  sen  mukaan,  miten  paljon  hänellä  on etukäteistietoa  käsiteltä
västä  aiheesta,  ja  esimerkiksi  kääntämisen  kannalta  tällainen  tiivis  laki
teksti  on  vaikea  esittää  kohdekielisen  lukijan  kannalta  optimaalisessa
muodossa  –  varsinkin,  jos  tämän  tiedot  lähdeoikeusjärjestyksestä  ovat
vähäiset. Tällaisen lakitekstin rakennetta seuraava kääntäjä saattaa kokea
toimivansa tarkoituksellisesti lukijaa vastaan, mikäli hänen tiedossaan on
tämän  lähdeoikeusjärjestyksestä  poikkeava  käsiterakenne.  Käännöksen
lukijalla tutun tiedon vähäisyys on samalla tavalla ongelma kuin kenellä
tahansa lukijalla. Erityisalan tuntevalla lukijalla aihepiiri taas saattaa olla
hyvinkin  tuttu, mikä edesauttaa käännöksen ymmärtämistä  sen paikoit
taisesta  vieraudesta  huolimatta.  Varsinaiseksi  tulkintaongelmaksi  muo
dostuvatkin tekstin kohdat, jotka ohitetaan tuttuina, mutta joihin kuiten
kin  kätkeytyy  omasta  tutusta  käsitteistöstä  poikkeavaa  informaatiota.
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Tilanne on toinen, kun erityisalaan vain vähän perehtynyt kääntäjä ryh
tyy  tutustumaan  lähdetekstiinsä. Hän  joutuu  pysähtymään  jokaisen  kä
sitteen kohdalla.

IV  osan  pääotsikosta  ”Kiinteistöpanttioikeus”  voi  yleisen  kielitiedon
perusteella päätellä, että kiinteistöpanttioikeudessa on kyse panttioikeu
desta,  joka  koskee  kiinteistöjä.  Jos  aihepiiriä  ei  tunne  entuudestaan,  ot
teesta  tai  sen  otsikosta  ei  voi  välttämättä  päätellä,  että  olisi  olemassa
myös muita panttioikeuden muotoja, joiden tuntemus loisi sopivan kon
tekstin  kiinteistöpanttioikeuden ymmärtämiselle.  Toisaalta  2  §:n otsikko
”Panttioikeuden perustaminen” antaa viitteitä siitä,  että on olemassa  jo
kin  kiinteistöpanttioikeutta yleisempi oikeuden  laji,  jota voidaan  kutsua
panttioikeudeksi,  ja  että  kyseisessä  lainkohdassa  käsitellään  nimenomaan
panttioikeutta,  joka  perustetaan  kiinteistöön,  mutta  että  sitä  oikeuden
tyyppiä,  joka  kohdistuu  kiinteistöön,  voidaan  yleisesti  kutsua  panttioi
keudeksi.

Otteesta  ei  käy  ilmi,  että  oikeusjärjestyksessä  kohdellaan  eri  tavoin
kiinteitä  ja  irtaimia  esineitä  ja  että  siksi  kiinteiden  esineiden  (siis  kiin
teistöjen) panttaamisesta on säädettävä erikseen. Otteesta ei käy ilmi, että
kiinteistöt  luokitellaan kiinteiden  esineiden  joukkoon,  minkä  vuoksi  niitä
koskevat panttioikeudet ovat nimeltään kiinteistöpanttioikeuksia erotuk
sena  irtaimiin esineisiin  kohdistuvista panttioikeuksista. Kaikki  tämä on
erityisalaan  liittyvää  tietoa,  joka  oletetaan  tunnetuksi  (ks.  myös  Busse
1992, 65). Panttaus on se aihepiiri,  josta  lukijalta odotetaan eniten tietoja
tekstin ulkopuolelta, sillä maakaaressa ei edes säännellä ”[k]aikkia pant
taukseen  liittyviä  seikkoja”  (Jokela  1997,  352).  Panttioikeuden  sisältöä
määrittää ulosottoa, konkurssia  ja velkajärjestelyjä koskeva  lainsäädäntö
(mts. 352),  joka siis edellytetään tunnetuksi. Tekstissä mainitaan joitakin
tällaisia  intertekstuaalisia  yhteyksiä  toisiin  lakeihin  eksplisiittisesti  (ks.
seuraava esimerkkki MK 17:3.1) ja joitakin tekstin sisäisiä intertekstuaali
sia viittauksia (esim. 17:11.1 ja 17:11.2):

3 §
Panttaussitoumus

Panttaussitoumuksesta on voimassa, mitä kauppakaaren 10 luvun 14 ja 15 §:ssä
säädetään.

11 §
Suoja oikeaa omistajaa vastaan ja valtion vahingonkorvausvastuu

Panttioikeuden  pysyvyydestä  silloin,  kun  panttioikeuden  perustaja  ei  ollut
kiinteistön oikea omistaja, säädetään 13 luvun 4, 5 ja 9 §:ssä.

Valtion vahingonkorvausvastuusta on voimassa, mitä 13 luvun 68 §:ssä sääde
tään. Velkojan  oikeutta  saada  korvausta panttioikeuden menettämisestä  aiheu
tuneesta vahingosta ei estä se, että kiinnityspäätös on purettu  tai  julistettu mi
tättömäksi.
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Kiinteistöpanttioikeutta käsittelevä lain IV osa ei suoranaisesti määrittele
kiinteistöpanttioikeuden käsitettä, vaikka IV osan tehtävä on määritellä sitä
koskevat  säännökset.  15  luvun  pääotsikosta  ”Kiinteistöpanttioikeutta
koskevat yleiset säännökset” voi päätellä oikeastaan ainoastaan sen, että
jäljempänä  tekstissä  käsitellään  yksityiskohtaisempia  säännöksiä.  15  lu
vun  alussa  ei  määritellä  kiinteistöpanttioikeuden  tehtävää  oikeusjärjes
tyksessä,  vaan  toiminnallista  sisältöä  käsittelevät  pykälät  tulevat  vasta
luvussa 17, jonka 5 §:n otsikko on ”Panttioikeuden sisältö” (ks. seuraava
esimerkki MK 17:5). Tämäkään lainkohta ei ole tarkoitettu määritelmäksi
vaan siinä kuvataan, millaisen oikeusaseman panttioikeus  velkojalle  tie
tyissä tilanteissa takaa ja mitä velkoja saa tai ei saa tehdä.

5 §
Panttioikeuden sisältö

Velkojalla on panttioikeuden perusteella oikeus saada maksu saamiselleen, kun
kiinteistöstä  kertyneitä  varoja  jaetaan  ulosoton  tai  lunastuksen  vuoksi  taikka
muutoin  viranomaisen  toimesta.  Panttioikeus tuottaa  kiinnityksen  mukaisen
etusijan saamiselle enintään panttikirjan osoittamaan määrään.

Velkojalla on kiinteistön omistusoikeuden siirtymisestä huolimatta oikeus hakea
maksu  saamiselleen  pantatusta  kiinteistöstä.  Velkoja saa  luovuttaa  panttikirjan
vain siirtäessään saamisen, jonka vakuudeksi panttikirja on luovutettu.

Panttikirjaa ei saa ulosmitata.

Vasta  edellisessä  esimerkissä  esitetystä  maakaaren  pykälästä  voi  saada
selville,  miksi  kiinteistöpanttioikeus  instituutiona  on  olemassa  ja  miten
panttioikeus  velkojaa hyödyttää,  jos tietoa ei ole aikaisemmin ollut  käy
tettävissä.  Jos  teksti  olisi  laadittu  siinä  tarkoituksessa,  että  lukijaa  olisi
ollut syytä informoida, mistä panttioikeudessa on  lähtökohtaisesti kysy
mys,  tämän pykälän olisi  nähdäkseni pitänyt sijaita  heti  IV osan alussa.
Mutta  panttioikeuteen  liittyvän  tiedon  osalta  tällaista  tarvetta  ei  koeta
olevan. Teksti olisi erilainen, jos siinä haluttaisiin ensisijaisesti tarjota kä
sitesisältöihin  tai  ilmiöiden  olemukseen  liittyvää  tietoa.  Tarkasteltavana
oleva  lakiteksti  tarvitaan  ihmisten  toiminnan  sääntelyyn  rahoitusva
kuuksia  vaativissa  tilanteista,  eikä  tietoa  itse  toiminnasta  anneta  tässä
tekstissä.

Kiinteistöpanttioikeusosan  toisen  pykälän  (MK  15:2)  otsikko  on
”Panttioikeuden  perustaminen”. Kyseinen  pykälä  ei  kuitenkaan  ole
panttioikeuden  syntymisen  kannalta  tyhjentävä  vaan  myöhemmissä  17
luvun 2 pykälässä (”Panttioikeuden syntyminen”)  selvitetään vielä erik
seen  panttioikeuden  syntymisen  ehtoja.  Yleiskielen  merkitysten  perus
teella voisi olettaa, että perustamista käsittelevä pykälä  ilmaisee  kaiken,
mitä panttioikeuden syntyminen edellyttää. Perustaminen sanana tarkoit
taa tässä yhteydessä kuitenkin jotakin, mikä edeltää panttioikeuden syn
tymistä. Sanan merkitys on yksiselitteinen vain silloin, kun  lukija tuntee
panttaamiseen  liittyviä  toiminnallisia  vaiheita.  Perustamisen  pitää  olla
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tapahtunut  ennen  kuin  panttioikeus  voi  syntyä. Syntyminen  vaikuttaisi
näin  ollen  olevan  yläkäsite,  jonka  piiriin  perustaminen  kuuluu.  Pelkkä
panttioikeuden  perustaminen  ei  vielä  riitä  panttioikeuden  syntymiseen.
Tällaisiin  tavallisiin  yleiskielisiin  sanoihin  on  näin  ollen  kiinnitettävä
myös  käännöksessä  huomiota.  Panttioikeuden  syntymistä  koskevassa
säännöksessä  (MK  17:2)  oikeuden  syntymisen  ehtoja  yksilöidään  eri  ti
lanteissa  (esittämisen  rakenteena  muoto  jos–kun,  vrt.  Kjærin  2000,  150–
156  mainitsema  if–thenskeema).  Ensimmäisessä  momentissa  mainitaan
perustilanne ja sen jälkeen poikkeustilanteet.

2 §
Panttioikeuden syntyminen

Panttioikeus kiinteistöön saadaan,  kun panttikirja luovutetaan velkojalle saami
sen vakuudeksi.

Jos  panttikirja on  luovutettu myöhemmin syntyvän saamisen vakuudeksi, vel
koja saa panttioikeuden kiinteistöön, kun saaminen syntyy.

Jos  panttikirja on kolmannella henkilöllä, panttioikeus tai jälkipanttioikeus kiin
teistöön saadaan,  kun tämä on saanut panttauksesta  tiedon kiinteistön omista
jalta  taikka  kun pantinsaaja  on hänelle esittänyt  omistajan  kirjallisen  todistuk
sen panttauksesta.   Jos panttikirja  on  kiinnityshakemuksessa määrätty  annetta
vaksi  nimetylle  velkojalle  saamisen  vakuudeksi,  velkoja  saa  panttioikeuden,
kun kiinnitys vahvistetaan.

15  luvun  1  §:n  otsikko  on  ”Kiinteistöpanttioikeuden  soveltamisala”,  ja
pykälän  ensimmäisessä  momentissa  määritellään  soveltamisalue.  Kuten
edellä jo oli puhe, toisessa momentissa tekstiin tuodaan kaksi uutta käsi
tettä kiinnittäminen  ja panttaus,  joista tosin panttaus voidaan ainakin peri
aatteessa  johtaa  pääotsikosta. Kiinnittäminen  sen  sijaan  tulee  täysin  uu
tena elementtinä tekstiin. Tekstiä analysoidessani alkuvaiheen ennakko
oletukseni oli, että kiinnitys  liittyy ainoastaan kiinteistöihin,  sillä  tekstissä
puhutaan  kiinnityksestä  vain  ja  ainoastaan  kiinteistöpanttioikeuden  pe
rustamisen yhteydessä. Yksittäisen lakitekstin perusteella voi luoda mie
likuvan,  joka  myöhemmin  osoittautuu  vääräksi  tiedon  lisääntyessä  ja
tekstin tulkintakehyksen laajentuessa. Lukija yrittää sijoittaa uutena vas
taan  tulevan  käsitteen  mielekkäästi  johonkin  ennalta  tuttuun  yhteyteen,
mutta  tulkinta  jää  vajavaiseksi,  koska  käsitteen  merkitysyhteydet  eivät
tiedon puutteen  vuoksi avaudu  kaikkiin  tarvittaviin suuntiin. Myöhem
min  havaitsin, että kiinteistökiinnityksen ohella on olemassa  muun mu
assa aluskiinnitys, ilmaaluskiinnitys, autokiinnitys ja yrityskiinnitys,  jotka
kaikki kuuluvat irtaimien esineiden joukkoon. Kiinnityksen kohteena voi
siis  olla  myös  irtaimia  esineitä,  vaikkakin  vain  sellaisia,  joista  ”viran
omainen  pitää  omistusoikeusluetteloa”  (Majamaa  1994,  254).  Irtaimien
esineiden  osalta  ei  tosin  puhuta  kiinteistöpanttioikeudesta  vaan  pelkäs
tään panttioikeudesta. (Majamaa 1994, 254.)
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15 lukua seuraavan 16 luvun otsikko on ”Kiinteistökiinnitys”. Tekstin
edetessä tähän vaiheeseen, lukija hämmästyy, mistä nyt on kysymys, jos
ennakkooletus on ollut, että koko teksti käsittelee nimenomaan kiinteis
töjen  kiinnityksiä. Miksi kiinteistökiinnitys  pitää  erikseen  nimetä  ja  sään
nellä? 16  luvun ensimmäisessä pykälässä toistetaan 15  luvussa mainitut
kiinnityksen  kohteet,  mutta  niistä  kaksi  (vuokraoikeus  ja  käyttöoikeus)
jätetään  mainitsematta  –  tässäkö  selitys?  15  luvun  1  §:n  1  momentissa
luetellaan kohteet,  joihin kiinteistöpanttioikeus voidaan perustaa,  jolloin
mukana ovat myös maanvuokraoikeus  ja toisen maahan kohdistuva  käyttöoi
keus.  Sen sijaan 16  luvun  1 §:ssä ei  enää mainita maanvuokraoikeutta  ja
muuta toisen maahan kohdistuvaa käyttöoikeutta.

(15:1.1) Kiinteistöpanttioikeus voidaan perustaa kiinteistöön, sen määräosaan ja
määräalaan sekä maanvuokraoikeuteen ja muuhun toisen maahan kohdistuvaan
käyttöoikeuteen niin kuin tässä laissa säädetään.

1 §
Kiinnityksen kohde

(16:1.1) Kiinnitys saadaan vahvistaa kiinteistöön, määräosin omistetun kiinteis
tön  määräosaan  ja  muulle  kuin  kiinteistön  omistajalle  kuuluvaan  määräalaan.
Kiinnityksen edellytyksenä on, että sen kohteeseen voidaan myöntää lainhuuto.

Seuraavan  kerran  käyttöoikeuden  kiinnittämiseen  palataan  luvussa  19,
mutta  maanvuokraoikeutta  ei  enää  käsitellä  sanallakaan.  Kääntäjää  jää
tämän perusteella 15  luvun 1 §:n tulkinta arveluttamaan. Tarkoittaako 1
momentti  sitä,  että maanvuokraoikeus  on käyttöoikeuden  alakäsite,  jolloin
maanvuokraoikeus  on  myös  toisen  maahan  kohdistuva  käyttöoikeus?
Taas kysymys, johon vastaamiseksi tarvitaan tekstin ulkopuolista tietoa.

(15:1.1) Kiinteistöpanttioikeus voidaan perustaa kiinteistöön, sen määräosaan ja
määräalaan sekä maanvuokraoikeuteen ja muuhun toisen maahan kohdistuvaan
käyttöoikeuteen niin kuin tässä laissa säädetään.

(19:1.1)  Kiinnitys  saadaan  vahvistaa  maanvuokraoikeuteen  ja  muuhun  toisen
maahan kohdistuvaan määräaikaiseen käyttöoikeuteen, jos oikeus saadaan siir
tää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja jos alueella on tai sille saa
daan sopimuksen mukaan rakentaa oikeudenhaltijalle kuuluvia rakennuksia tai
laitteita. Kiinnityksen vahvistamisen edellytyksenä on, että käyttöoikeus on kir
jattu  lainhuuto  ja  kiinnitysrekisteriin.  Kiinnitys  saadaan  vahvistaa myös  käyt
töoikeuden määräosaan.

19  luvun  1  §  säätelee  käyttöoikeutta  kiinnityksen  kohteena.  Ensimmäi
sessä  momentissa  todetaan,  että  ”(k)iinnitys  saadaan  vahvistaa  maan
vuokraoikeuteen  ja  muuhun  toisen  maahan  kohdistuvaan  määräaikai
seen  käyttöoikeuteen,  jos...” Sanojen ”ja muuhun” tulkinnan perusteella
maanvuokraoikeus on yhtä kuin  toisen maahan  kohdistuva määräaikai
nen käyttöoikeus. Näyttää kuitenkin välttämättömältä ottaa erikseen sel
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vää, mitä maanvuokraoikeus ja käyttöoikeus suhteessa toisiinsa lopulta mer
kitsevät. Havansi (1996, 14) selvittää kiinteistökiinnityksen (MK 16) käsi
tettä siten, että kiinnitys sisältää sekä kiinteistökiinnityksen että laitoskiinni
tyksen  (=käyttöoikeuskiinnitys)  käsitteet,  ja  että  maanvuokraoikeuden
kiinnitys  nimenomaan  on  käyttöoikeuden  kiinnitys.  Vuokraoikeus  on
yksi  kiinteistön  käyttöoikeuden  tyyppi.  Kiinteistökiinnitys  on  kiinnitys,
jossa  kiinteistöön  kiinnitetään  jokin  muu  oikeus  kuin  omistusoikeus.
Kiinnittää voi siis sekä  kiinteistöjä että käyttöoikeuksia,  ja maanvuokra
oikeus  on  yksi  käyttöoikeuden  laji.  Maakaari  kuitenkin  keskittyy  kiin
teistöjen  kiinnittämiseen.  Tekstin  laatimisessa  olisi  tällaisen  tiedon  pe
rusteella voinut olla mainittuna vain toisen maahan kohdistuva käyttöoi
keus,  sillä  se  sisältää  myös  maanvuokraoikeuden.  Havansin  (1996,  14)
mukaan  kiinteistöpanttioikeuden  käsitteen  piiri  on  15  luvussa  laajempi
kuin 17 luvussa, jossa otsikon ”Panttioikeus kiinteistöön” alla tulevat sei
kat  koskevat  vain  kiinteistön  kiinnitystä,  mutta  eivät  käyttöoikeuskiin
nitystä.  17  luvussa  määritellään  panttioikeus  kiinteistöön  ja  19  luvussa
panttioikeus käyttöoikeuteen.

17 luku
Panttioikeus kiinteistöön

1 §
Oikeus perustaa panttioikeus

Kiinteistön omistajalla on oikeus perustaa panttioikeus kiinteistöön.
Kiinteistön  omistaja  voi  valtuuttaa  asiamiehen  perustamaan  panttioikeuden.
Kiinteistön  omistajan on  allekirjoitettava valtakirja  ja  siitä  on käytävä  ilmi val
tuutetun nimi ja panttikirja.

Säännösten  hierarkiaa  toisiinsa  nähden  on  kuitenkin  maallikon  erittäin
vaikeaa  hahmottaa,  mistä  antaa  viitteitä  myös  seuraava  lainkohta  (MK
19:3.1)

3 §
Kiinteistökiinnitystä ja panttioikeutta koskevien säännösten soveltaminen

Mitä  16  luvun  49  §:ssä  ja  18  luvun  1, 35  ja  79  §:ssä  säädetään  kiinnityksestä
kiinteistöön, koskee soveltuvin osin kiinnitystä käyttöoikeuteen.

Panttioikeudesta  käyttöoikeuteen  ja siihen  kuuluviin rakennuksiin  ja  laitteisiin
on soveltuvin osin voimassa, mitä 17 luvun 18 ja 1013 §:ssä säädetään panttioi
keudesta kiinteistöön.

Mitä 1 ja 2 momentissa mainituissa lainkohdissa säädetään kiinteistöstä, koskee
käyttöoikeutta  ja  mitä  vastaavasti  säädetään  lainhuudosta,  koskee  oikeuden
kirjaamista.

Nämä viitteet  tekstissä edellä annettuihin  lainkohtiin kertovat eksplisiit
tisesti siitä, mitkä tekstinkohdat ovat merkitysyhteydessä toisiinsa. Tietoa
ei anneta vielä niissä edeltävissä tekstiyhteyksissä, joissa tekstin laatija jo
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tietää yhteyden syntyvän tekstin myöhempiin kohtiin. Yleisiä säännöksiä
annettaessa ei eritellä  niiden  yhteyksiä erityissäännöksiin.  Ilman erityis
alan tietoa oikeusjärjestelmästä ja sen rakenteesta on vaikeaa tietää käsit
teiden merkitystä selvittäessään, miten monet tekstit jotakin lainkohtaa ja
siinä käytettyä käsitettä määrittävät, vaikka joistakin merkitysyhteyksistä
saa  selvänkin  viitteen  (ks.  myös  Busse  1992,  65).  Kun  ajatellaan  tekstin
kääntämistä,  näiden  kohtien  johdonmukaisuuteen  on  syytä  kiinnittää
huomiota,  sillä  myös  käännöstä  tulkitaan siten,  että näiden  kohtien  kat
sotaan olevan yhteydessä toisiinsa.

4.2. Tulkintakehysten perusvertailu

Edellisen  luvun  perusteella  lähdetekstin  ymmärtämisen  ja  käännösteks
tin  tuottamisen  välttämätön  lähtökohta  näyttää  olevan  lähdetekstissä
käytettyjen käsitteiden merkitysten  ja merkitysyhteyksien selvittäminen.
Selvitystyön  ja  vertailun  lähtökohdaksi otetaan  tässä lähdetekstin  toisen
pykälän  ensimmäinen  momentti  (MK  15:2.1),  joka  on  keskeinen  koko
maakaaren  kiinteistöpanttioikeusosan  kannalta.  Siinä  määritellään  tapa,
jolla kiinteistöpanttioikeus perustetaan.

(15:2.1)  Kiinteistöpanttioikeus  perustetaan  vahvistamalla  kiinteistöön  tai  muu
hun  kohteeseen  kiinnitys  ja  luovuttamalla  kiinnityksestä  todistukseksi  saatu
panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi.

Jo yhtä kiinteistöpanttioikeutta käsittelevää lainkohtaa (MK 15:2.1) eritte
lemällä  kääntäjä  löytää  monta  selvitystä  vaativaa  käsitettä: kiinteistö,
pantti, panttioikeus, oikeus, oikeuden perustaminen, kiinnitys, kiinni
tyksen vahvistaminen, panttikirja, velkoja, saaminen ja vakuus.

Käännettävän  lainkohdan  voi  pilkkoa  osiin  ja  selittää  sen  merkitystä
tutustumalla yksi kerrallaan siihen sisältyviin käsitteisiin. Oikeudellisesti
merkityksellisten  käsitteiden  kautta  on  mahdollista  päästä  käsiksi  koko
lainkohtaan  vaikuttaviin  tietokokonaisuuksiin.  Tällaista  pilkkomista  ja
yksittäisten  kohtien  selittämistä  nimitetään  oikeustieteessä  eksplikoin
niksi (ks. esim. Busse 1992, 119–120).

Seuraavassa  taulukossa  lähde  ja  kohdeteksti  on  asetettu  rinnakkain
eksplikoimistarkoitusta  silmällä  pitäen.  Teksteistä  on  kehystetty  käsit
teitä, joihin liittyvät  tiedot muodostavat Bussen käsittein ilmaistuna ’tie
don  kehyksiä’.  Lähdetekstin  käsitteisiin  ja  niiden  vastineisiin  liittyvän
oikeusjärjestyskohtaisen erityisalatiedon vuoksi tekstien tulkintakehykset
eivät ole samanlaiset. Onkin  kysyttävä, ovatko  ne  käännöksen ”oikean”
tulkinnan kannalta riittävän samankaltaiset.



170

IV OSA
KIINTEISTÖPANTTIOIKEUS

IV. TEIL
GRUNDPFANDRECHT

15 luku 15. Abschnitt
Kiinteistöpanttioikeutta   koskevat  yleiset  sään
nökset

Allgemeine Regelungen über das Grundpfand
recht

1 § § 1
Kiinteistöpanttioikeuden  soveltamisala.  Kiinteistö
panttioikeus voidaan  perustaa kiinteistöön, sen
määräosaan  ja  määräalaan  sekä  maanvuokra
oikeuteen  ja  muuhun  toisen maahan kohdistu
vaan  käyttöoikeuteen niin kuin tässä laissa sää
detään.

Geltungsbereich  des  Grundpfandrechts.  Ein
Grundpfandrecht  kann  nach  Massgabe  der
Regelungen in diesem Gesetz an einem Grund
stück,  Grundstücksanteil   und  Grundstücks
parzelle  sowie  an  einem  Grundstücksmiet
recht   oder  an  einem  sonstigen  auf  das
Grundstück  bezogenen  Nutzungsrecht  bestellt
werden.

Kiinteistön  kiinnittämistä  ja  panttausta  koske
via  säännöksiä  sovelletaan  myös  kiinteistön
määräosan  ja  määräalan  kiinnittämiseen  ja
panttaamiseen.

Bestimmungen  über  die  Bestellung  eines
Pfands  am  und  die  Pfändung  von  Grund
stücken  gelten  auch  für  die  Bestellung  eines
Grundpfandrechts  an  und  die  Pfändung  von
Grundstücksanteilen  und  Grundstückspar
zellen.

2 § § 2
Panttioikeuden  perustaminen.  Kiinteistöpanttioi
keus perustetaan  vahvistamalla  kiinteistöön tai
muuhun  kiinnityksen  kohteeseen  kiinnitys   ja
luovuttamalla  kiinnityksestä  todistukseksi  saa
tu panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi .

Bestellung  eines  Pfandrechts.   Ein  Grundpfand
recht wird durch  Eintragung einer  dinglichen
Belastung  am  Grundstück  oder  an  einem
sonstigen  Sicherungsgegenstand  sowie  Aus
händigung  des  zum  Nachweis  erstellten
Pfandbriefes  an den  Gläubiger zur  Sicherung
der Forderung bestellt.

Kiinteistöpanttioikeus  julkisoikeudellisen  tai
julkisoikeudellisessa  järjestyksessä  makset
tavaksi  pannun  saamisen  vakuudeksi  peruste
taan  kirjaamalla  se  lainhuuto  ja  kiinnitys
rekisteriin.

Ein  Grundpfandrecht  zur  Sicherung  einer  öf
fentlichrechtlichen  Forderung  oder  einer
öffentlichrechtlich  veranlangten  Forderung
wird  durch  Eintragung  im  Grundeigentümer
und Grundstücksbelastungsregister bestellt.

Taulukko 2. Oikeuskäsitteet ja niiden vastineet verrattavina tiedon kehyksinä

Näiden  käsitteiden  tulkinta  edellyttää  niihin  liittyvien  tiedon  kehysten
aktivointia, mitä edesauttaa  lainkohdan sijoittaminen merkitysyhteyteen
muiden tekstin  tulkinnan  kannalta  relevanttien  tekstien kanssa. Oikeus
käsitteiden  tulkinta  perustuu  erityisalan  tiedolle,  jolloin  oikeuskäsittei
den  voidaan  katsoa  olevan erityisalan  tiedon  kehyksiä,  josta  Busse  (1992)
käyttää saksankielistä nimitystä Wissensrahmen (ks. edellä luku 3.1.1). On
kuitenkin  huomattava,  että  sovellustilanteessa  oikeuskäsitteisiin  liittyy
myös tulkintatilanteessa syntyvää uutta tietoa, kuten tietoa ratkaistavana
olevasta  oikeudellisesta  ongelmasta,  siihen  liittyvistä  asianosaisista  ja
toisaalta myös tietoa ongelman aikaisemmista ratkaisutavoista.



171

Kohdekielestä  valitut  käsitteet  tai  kohdekielen  avulla  muodostetut
uudiskäsitteet eivät välttämättä vastaa merkitykseltään täysin lähdekieli
siä  käsitteitä,  jolloin  muodostuu  lähdetekstiin  nähden  eriasteisia  tulkin
taongelmia. Lukija saattaa havaita, että käännöksen tarjoama informaatio
on  erilaista  kuin  se,  mitä  hän  hallussaan  olevan  informaation  pohjalta
odottaisi.  Tulkintaongelma  muodostuu  myös  silloin,  kun  käännöksen
lukija  ei  havaitse  käännöksessä  mitään  totutusta  poikkeavaa.  Tällöin
näyttää siltä, että vieraassa oikeusjärjestyksessä ei ole mitään omaan ver
rattuna  erilaista,  koska erot  eivät  tule  tekstissä  tarjottavan  informaation
perusteella esiin. Näin tekstiperustainen ja lukijaperustainen informaatio
eivät joudu ristiriitaan, vaikka lähdetekstissä olevien käsitteiden merkitys
poikkeaisikin  kohdekielisistä,  käännökseen  vastineiksi  valituista  käsit
teistä ja niiden merkityksistä.

Kohdekielisiä,  mahdollisia tulkintaongelmia  silmällä  pitävää  tarkaste
lua  vaativia  käsitteitä  ovat  otteen  käännöksestä  esiintymisjärjestyksessä
poimitut  saksankieliset  ilmaukset  (suluissa  lähdekielen  vastaavina pide
tyt  käsitteet): Grundpfandrecht (kiinteistöpanttioikeus),  Grundstück
(kiinteistö),  Grundstücksanteil (määräosa),  Grundstücksparzelle  (mää
räala),  Grundstücksmietrecht (maanvuokraoikeus),  Nutzungsrecht
(käyttöoikeus),  belasten (kiinnittää), Belastung (kiinnitys), Pfand
(pantti),  Pfändung (panttaus),  Pfandrecht (panttioikeus), Eintragung
(kirjaaminen),  dingliche  Belastung (rasitus),  Sicherungsgegenstand
(kiinnityksen  kohde),  Aushändigung (luovuttaminen),  Pfandbrief
(panttikirja),  Gläubiger (velkoja),  Sicherung (vakuus),  Forderung (saa
minen),  öffentlichrechtliche  Forderung (julkisoikeudellinen  saaminen)
öffentlichrechtlich  veranlangte  Forderung (julkisoikeudellisessa  järjes
tyksessä  maksettavaksi  pantu  saaminen)  ja Grundeigentümer  und
Grundstücksbelastungsregister (lainhuuto ja kiinnitysrekisteri).

Koko IV osan keskeinen käsite on kiinteistöpanttioikeus, mikä käy  ilmi
jo pääotsikosta. Tekstin merkityksen selvittäminen ei tapahdu siten, että
kääntäjä ottaa selvää ainoastaan jostakin yksittäisestä käsitteestä nimeltä
kiinteistöpanttioikeus.  Sisältö  alkaa  hahmottua  monia  yksittäisiä  aiheen
kannalta  tärkeitä  käsitteitä  selvittämällä,  joista  osa  on  näkyvissä  itse
tekstissä,  osaan  törmää  vasta  muita  selvittämällä.  Kun  etsii  kiinteistö
panttioikeuteen  liittyviä  käsitteitä  vieraasta  kielestä  ja  järjestelmästä,  on
melkoisen tehtävän edessä –  käsitteiden  nimitykset saattaa  löytää nope
asti,  mutta  käsitteiden  merkityksen  hahmottaminen  vie  huomattavan
paljon aikaa. Käsitteitä analysoimalla ei saada pelkästään selville, mitä ne
merkitsevät, vaan myös mitä kääntämisen kannalta hyödyllisiä yhteyksiä
yksittäisillä  käsitteillä  on  muihin  teksteihin  ja  aihekokonaisuuksiin,  joi
den tuntemus vuorostaan edistää tekstin kokonaisymmärryksen kehitty
mistä – samoin niistä löytää kielellisiä malleja käännöstä varten.

Yksittäisen  virkkeen  sisällön  selvittäminen  tyhjentävästi  käy  melko
hitaasti, ja käsitteille sisältöä etsiessä huomaakin jatkuvasti, kuinka kaikki
käsitteet  ovat  jossakin  suhteessa  keskenään.  Käsitteiden  merkitystä  ei
pysty tyhjentävästi selittämään. Lyhyitä  sisältökuvauksia on turha etsiä,
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mikä luonnollisesti vaikeuttaa käsitteiden vertailua toisiinsa. Esimerkiksi
suomalaisessa  oikeustietosanakirjassa  Encyclopædia  Iuridica  Fennicassa
(EIF) käsitteitä tarkastellaan aina monesta eri näkökulmasta: niiden koh
detta, tarkoitusta, oikeusvaikutuksia, muotoja ja tosiasiallista merkitystä.
Jos lyhyen määritelmän onnistuu löytämään, voi olla varma, että sen ym
märtämiseksi joutuu haalimaan kokoon runsaasti pohjatietoa.

Yksinkertaisemmin  etsintä  sujuu,  kun  heti  aluksi  hylkää  vaikealta
tuntuvan kiinteistöpanttioikeuden käsitteen, ja etsii sen sijaan tietoja kiin
teistöistä ja panteista eli  lähestyy aihetta helpommalta näyttävästä näkö
kulmasta.  Tällaisten  hakusanojen  avulla  pääsee  vähitellen  perille  siitä,
mitä  kaikkea  aiheeseen  voi  liittyä.  Yhteyksien  hahmottamisen  kannalta
on harmillista, että Suomessa ei ole olemassa saksalaisen mallin mukaista
varsinaista  kommentaarikirjallisuutta,  ja  sen  tähden  muunlaisten
oikeuslähteiden  tuntemus  on  hyödyksi.  Tähän  tarkoitukseen  sopivat
lainvalmisteluun liittyvät  julkiset asiakirjat. Uutta maakaarta on selitetty
esimerkiksi  maakaaritoimikunnan  mietinnössä  (Maakaaritoimikunnan
mietintö  1989:53).  Siinä  käsitellään  syitä  lain  uudistamiseen,  esitellään
uudistuksia  ja  käydään  lakiehdotus  kohta  kohdalta  läpi.  Samoin  siihen
sisältyy  lyhyt  katsaus  tilanteeseen  muutamissa  muissa  maissa,  kuten
juuri Saksassa. Mietintö antaa yleistajuisen käsityksen laista kokonaisuu
tena, samoin se antaa vinkkejä siitä, mihin lailla on yhteyksiä. Asiaa kos
kevaa  tietoa  löytää  myös  teoksista,  joissa  säädökset  julkaistaan. Suomen
Laki sisältää lyhyen luettelon maakaaren aihepiiriä käsittelevästä kirjalli
suudesta ennen varsinaista lakitekstiä. (Suomen Laki I 1996, 393.)

Valmiiksi  eksplikoituja  lakitekstejä  löytää  Saksassa  BGB:n  kommen
taarikirjallisuudesta32. Näissä erittäin laajoissa teoksissa BGB:n sisaltämät
lainkohdat käydään kohta kohdalta  läpi  ja yksittäisten kohtien merkitys
selitetään koko lain kannalta. Eräässä niistä käsitellään kiinteistöpanttioi
keutta  koskevia  säännöksiä  yli  200:n  tiheästi  painetun  sivun  verran.
Kommentaariteksteistä  saa  apua  selvitettäessä,  mitkä  muut  lainkohdat
ovat  tietyn  tekstin  kannalta  olennaisia.  Bussen  (1992)  mukaan  kokenei
den  juristien  ei  tarvitse  useinkaan  turvautua  kommentaariteksteihin,
mutta opiskelijat lähtevät rakentamaan omaa tietokehystään osittain näi
den tekstien kautta. Kommentaaritekstit laaditaan vallitsevan oikeuskäy
tännön  mukaisesti  ja  oikeusistuimissa  tehtyjen  ratkaisujen  pohjalta.
(Busse  1992,  119–126.)  Tällä  tavalla  lain  tai  sen  yksittäiset  kohdat  voi
asettaa  sellaiseen  merkitysyhteyteen,  jonka  on  katsottu  vaikuttavan  sen
tulkintaan.

Mattilan (2002, 531–532) mukaan kääntäjän kannattaisi aloittaa työnsä
tutustumalla  oikeusjärjestyksiin  liittyviin  johdatteleviin  yleisesityksiin.
Yleensä  ottaen  työn  edellytys  on  tieto  käännöksiin  liittyvien  oikeusjär

     32 Esimerkiksi: Das Bürgerliche Gesetzbuch. Kommentar. 1954. Berlin: Walter de Gruyter & Co;
Erman BGB. Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 1975. Münster: Aschendorff.
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jestysten systematiikasta, peruskäsitteistöstä  ja oikeuskielen ominaispiir
teistä (mts. 531). Mattilan (mts. 543) mukaan

[u]lkomaisen  lakimiehen  ja  kääntäjän  kannalta  tärkeitä  ovat  sellaiset
systemaattiset esitykset,  jotka antavat  jäsentyneen kuvan  jonkin oikeus
järjestyksen  ja  sen  eri  instituutioiden  rakenteesta  ja  käsitteistöstä  sekä
niitä ilmentävästä termistöstä.

Kääntäjän  työn onnistumisen  kannalta on keskeistä hallita erilaisten  tie
tolähteitten käyttö ja tuntea niistä saatavaan tietoon liittyvät rajoitukset ja
vahvuudet (mts. 605).

Tavalliselle kansalaiselle kirjoitetuista oppaista perustietoa löytää hel
poimmin,  koska  niissä  asiat  on  järjestetty  oikeustieteen  jaottelun  sijasta
aihekokonaisuuksien mukaan.  Helppotajuisista oppaista on apua  ennen
muuta alkuvaiheessa, kun  lähdetään selvittämään, mistä käännettävässä
lakitekstissä on kysymys. Opiskelijoille  tarkoitetusta  johdatuskirjallisuu
desta on niin ikään runsaasti apua. Tietojen etsimistä helpottaa oikeustie
teen  systematiikan  tuntemus,  sillä  kirjallisuus  pyritään  usein  järjestä
mään  oikeusalojen  mukaisesti  (ks.  Saarenpää  1992,  634).  Tekstiin  liitty
vien  peruskäsitteiden  selvittämisen  vaikeus  alleviivaa  Hönigin  (1998,
162) vaatimusta siitä, että erityisalan kääntämistä opetettaessa olisi hyvä
välittää tietoa siitä, miten kyseisen alan tieto on organisoitu.

Yksittäisten käsitteiden  selvittämisen  jälkeen  saatoin  lähteä  liikkeelle
tekstin  pääkäsitteestä  eli  kiinteistöpanttioikeudesta  ja  seurata  siihen  liit
tyviä  merkitysyhteyksiä  muihin  tekstilähteisiin  ja  lähikäsitteisiin.  Näitä
yhteyksiä  löytyi  jatkuvasti  lisää.  Tutustuminen  eteni  käytännössä  siten,
että  yhden  käsitteen  merkitystä  selvittäessä  joutui  selvittämään  yhä  uu
sien  merkitystä,  jolloin  vähitellen  pääkäsitteen  määritelmiä  ja  sitä  suo
raan  selittäviä  tekstejä  alkoi  ymmärtää  tarkemmin.  Lähdetekstiotteen
jokainen  käsite  oli  kokonaisuuden  tulkinnan  kannalta  merkittävä.
Yleensä  yksittäisen  käsitteen  merkityksen  hahmottuminen  avasi  täysin
uuden näkökulman koko aiheeseen. Prosessin aikana samoihin teksteihin
ja määritelmiin oli palattava aina uudelleen, jolloin niitä vähitellen loput
toman edestakaisinliikkeen jälkeen alkoi ymmärtää (vrt. hermeneutiikan
perusajatus osan ja kokonaisuuden suhteesta ja ymmärtämisen kehämäi
syydestä). Tätä kulkuliikettä ohjasi  lähdeteksti,  ja pohdinta siitä, kuinka
sen  pystyy  kääntämään  kohdekielelle.  Ensin  oli  pakonomaisesti  koetet
tava ymmärtää, mistä oikeastaan on kysymys. Välillä oli  jo  tutustuttava
kohdejärjestelmän  aihetta  käsitteleviin  teksteihin,  jotta  hakumenetelmää
sai  jalostettua  kääntämisen  tarpeiden pohjalta.  Itse asiassa omaan  järjes
telmään  liittyvät  selvitykset  tehostuivat  sitä  mukaa  kuin  vieras  järjes
telmä  tuli  tutummaksi,  sillä  vastineiden  valinnan  perusteleminen  itselle
vaatii  käsitteiden  sisällön  melko  tarkkaa  tuntemusta.  Vieraan  järjestel
män erot tai eroilta tuntuvat seikat vaikuttivat siihen, että käsitteitä pyrki
edelleen määrittelemään  yhä  tarkemmin.  Erojen  ja  samankaltaisuuksien
listaaminen oikeuskäsitteistä oli hidasta. Usein  jo ajattelin, että  jokin kä
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site  kohdejärjestelmästä  kuvaa  riittävän  hyvin  lähdejärjestelmän  käsi
tettä,  mutta  heti  kun  käsitteen  sisältöä  tutki  pintaa  syvemmältä,  sisältö
piirteet alkoivat erkaantua yhä enemmän toisistaan.

Työssä edetessäni havaitsin, että olin lähestynyt aihetta monessa mie
lessä takaperoisesti. En ollut nähnyt niin sanotusti metsää puilta. Asiasta
mitään  tietämättömänä  poimin  tekstistä  edes  jollakin  tapaa  tutulta  vai
kuttavia  käsitteitä,  joiden  kautta  arvelin  pääseväni kiinni aiheeseen.  Lä
hestyin aihetta pala palalta. Aluksi selvitin  irrallisten  käsitteiden merki
tystä, enkä havainnut, että aihetta olisi voinut  lähestyä ylhäältä päin tu
tustumalla ensin esinevakuusoikeuksiin yleensä,  joiden  joukkoon osasin
kiinteistöpanttioikeuden sitten monen harhapolun jälkeen asettaa. Haku
prosessin aikana yritin rakentaa käsitteille yhteyksiä, ja eniten kiusasikin
se, etten osannut sijoittaa käsitettä kiinteistöpanttioikeus heti aluksi mihin
kään oikeuksien ryhmään kuuluvaksi. Tässä selvitystyössä olisi auttanut
asiantuntijanapu. Toisaalta en olisi heti aluksi edes tiennyt, mitä haluan
selvittää, koska mielessäni ei ollut aiheesta juuri minkäänlaista kuvaa.

Kun pystyy tällä tavalla sijoittamaan käännettävän lainkohdan omiin
yhteyksiinsä  osaksi  jotakin  järjestelmää,  on  jo  selvittänyt  suuren  osan
siitä,  mihin  tarkasteltava  teksti  liittyy.  Omassa  prosessissani  tämä  kar
toitusvaihe  oli  päättymätön,  ja  yksittäiseen  tekstinosaan  liittyvän  koko
naisuuden hahmottuminen tuntui välillä kestävän turhan kauan. Kuiten
kin vähitellen aloin nähdä tekstin toimivana osana jossakin säännellyssä
kokonaisuudessa,  eli  tässä  tapauksena  kiinteistöt  esineinä,  joihin  koh
distuvia oikeuksia säännellään tietyllä tavalla verrattuna irtaimiin esinei
siin.  Huomasin,  että  omistusoikeuksien  rinnalla  on  toisenlaisia  –  rajoi
tettuja  –  oikeuksia,  joista  kiinteistöpanttioikeudessa  on  kysymys.  Koko
naisuutta alkoi ymmärtää vasta pienten osasten selkiytymisen kautta.

4.2.1. Kiinteistöpanttioikeuden peruskäsitteet

Tarkastelun  kohteena  olevan  15  luvun  pääkäsite  on  kiinteistöpanttioi
keus.  Kiinteistöpanttioikeuden  käsite  voidaan  määritellä  seuraavalla  ta
valla:

Kiinteistöpanttioikeus  on  kiinteistörekisteriyksikköön  tai  sen  murto  eli
määräosaan kohdistuva, maksuvakuustarkoitusta palveleva velkojan oi
keus, jossa erityisinä etuuksina ovat velkojan suoja omistajanvaihdoksilta
ja  vahva  etuoikeus  velkojainkilpailuissa  sekä  erinäiset  menettelylliset
erivapaudet  velkojanoikeuden  toteutuksessa  (ks.  myös panttioikeus)
(Havansi 1994a, 270).

Tämän  määritelmän  osalta  on  heti  aluksi  huomautettava,  että  uuden
maakaaren tultua voimaan vuonna 1997 oikeustietosanakirjan (EIF) mää
ritelmä  ei  enää  täysin  päde.  Nykyisin  määritelmään  olisi  lisättävä  mai
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ninta määräalan  käsitteestä,  sillä  kiinteistöpanttioikeus  voi  uusitun  lain
mukaan kohdistua myös sellaiseen. Käännettäessä tällaisiin määritelmien
vanhentumisiin olisi osattava kiinnittää huomiota, ja siksi lainsäädännön
kehityksen seuraamisesta on hyötyä. Varsinaista määritelmää seuraa oi
keustietosanakirjassa monta kappaletta käsitteen merkityksen tarkempaa
erittelyä. Samoin jo itse määritelmässä viitataan toiseen määritelmään eli
tekstiin, joka liittyy panttioikeuden käsitteeseen, joka on kiinteistöpanttioi
keuden yläkäsite. Kiinteistöpanttioikeus ja panttioikeus ovat oikeuskäsit
teinä  merkitykseltään  kahtalaisia,  sillä  ne  tarkoittavat  toisaalta  jollekin
henkilölle  kuuluvaa oikeutta  johonkin  kohteeseen  ja  toisaalta  kiinteistö
panttioikeus  ja  panttioikeusnimisiä  oikeusinstituutioita,  joilla  säädel
lään  tiettyjä  ilmiöitä  tietyin  säännöksin.  Panttioikeuden  käsitteellä  on
näin ollen kaksitahoinen rooli, ja se tarkoittaa terminä

a) tiettyä kokonaisuuden muodostavaa normijoukkoa eli oikeussäännöstöä
(instituutiota), ja toisaalta

b) jokaista yksittäistä velkojalla olevaa sellaista konkreettista oikeusasemaa
eli ns. subjektiivista oikeutta, jonka synty ja sisältö on tämän oikeussään
nöstön mukainen (Havansi 1992, 30).

Kiinteistöpanttioikeus on yksi panttioikeuden tyyppi. Panttioikeus muo
dostaa kiinteistöpanttioikeuden käsitteelle  väljän  tulkintakehyksen,  jonka
avulla  kiinteistöpanttioikeuteen  liittyviä  säännöksiä  on  mahdollista
yleistasolla  hahmottaa.  Panttioikeus  on  (yhteen  tai  useampaan)  yksilöi
tyyn  esineeseen  tms.  varallisuusobjektiin  maksuvakuustarkoituksessa
kytketty velkojan oikeusasema, joka erityisinä etuuksina haltijalleen mer
kitsee suojaa omistajanvaihdoksilta ja vahvaa etuoikeutta velkojainkilpai
lussa  sekä  eräin  osin  menettelyllisiä  erivapauksia  velkojanoikeuden
toteutuksessa  (Havansi  1992,  31).  Panttioikeus  kuuluu vakuusoikeuksien
ryhmään, joka käsitteenä muodostaa toisen yleisen kiinteistöpanttioikeuden
käsitteen lisätulkintakehyksen. Vakuusoikeuksiin kuuluu joukko keinoja,
joilla  velkojan  asema  turvataan  velan  takaisinmaksua  silmällä  pitäen.
Vakuusoikeudet  jaetaan esinevakuusoikeuksiin ja henkilövakuuksiin.  E
sinevakuusoikeuksista  tärkein  on  panttioikeus,  henkilövakuuksista
puolestaan  takaus.  (Mts.  1–15  ja  37.)  Kun  velkoja  haluaa  turvata  ase
mansa,  hän  voi  hankkia  itselleen  joko  henkilövakuuden  (takaus)  tai
esinevakuuden.  Esinevakuusoikeus  rasittaa  yksilöityä  osaa  velallisen
omaisuudesta.  Panttioikeus  on  yksi  esinevakuusoikeuden  tyyppi,  ja  se
voidaan määritellä näin:

Panttioikeus  voidaan  määritellä  velkojan  oikeusasemaksi,  jonka  perus
teella  tämä  voi  periä  saamisensa  tietystä  varallisuusobjektista  tavallisia
velkojia  paremmalla  etuoikeudella  ja  riippumatta  varallisuusobjektin
omistajanvaihdoksista (TammiSalminen & Tuomisto 2001, 1090).
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Kun tarkastellaan analysoitavaa 15  lukua, sen ensimmäisen pykälän en
simmäisessä  momentissa  määritellään  kiinteistöpanttioikeuden  sovelta
misala.  Soveltamisalaa  käsitellään  seuraavassa  luvussa.  Ensimmäisessä
momentissa viitataan  myös  kiinteistöpanttioikeuden perustamiseen. Kiin
teistöpanttioikeuden perustamisessa  on  kysymys  jollekin  henkilölle  kuu
luvan  subjektiivisen oikeuden perustamisesta.  Sen  perustamiseksi  tarvi
taan oikeustoimi tai oikeustoimia.

(15:1.1)  Kiinteistöpanttioikeuden  soveltamisala.  Kiinteistöpanttioikeus  voidaan
perustaa kiinteistöön, sen määräosaan ja määräalaan sekä maanvuokraoikeuteen
ja muuhun toisen maahan kohdistuvaan käyttöoikeuteen niin kuin  tässä  laissa
säädetään.

Oikeustoimen käsite on yksi oikeuden peruskäsitteistä. Oikeustoimi (sak
saksi Rechtsgeschäft;  määritellään  BGB:n  yleisessä  osassa)  on  yksityinen
tahdonilmaus,  jolla  oikeuksia  voidaan  perustaa,  muuttaa,  siirtää  tai
kumota.  Oikeustoimia  ovat  esimerkiksi  asuntokauppa  ja  avioliiton  sol
miminen.  Oikeustoimeen  liittyvän  tahdonilmaisun  on  oltava  julkinen.
Oikeustoimella  voidaan muuttaa  jonkin  henkilön  tai  esimerkiksi  yrityk
sen  oikeudellista  asemaa.  Oikeustoimen  avulla  voidaan  myös  hankkia
oikeuksia tai sitoutua suoritusvelvolliseksi. Oikeustoimi on aina velvoit
tava,  jossa  sitoumuksen  antaja  sitoutuu  tietynlaiseen  käyttäytymiseen.
Tahdonilmaisu kohdistuu aina johonkin tahoon, ja tämän tahon on oltava
tahdonilmaisusta  tietoinen.  (Häyhä 1994, 550.) Maakaaren mukaan kiin
teistöpanttioikeuden perustamisessa tarvittavat oikeustoimet ovat kiinni
tyksen  vahvistaminen  ja panttikirjan  luovuttaminen.  Kiinteistöpanttioikeu
den  perustaminen  on  kokonaisuutena  oikeustoimi,  jonka  avulla
pantinantaja,  kiinteistön  omistaja  ja  velkoja  saatetaan  toisiinsa  nähden
oikeussuhteeseen.  Tämän  tapahduttua  velkojalla  on  tietyin  ehdoin
subjektiivinen  oikeus  panttioikeuden  kohteeseen.  MK  15:2.1  sääntelee
ihmisten käyttäytymistä eli niitä menettelyitä, joita kiinteistöpanttioikeu
den perustaminen ja sen olemassaolon toteaminen edellyttää.

(15:2.1)  Kiinteistöpanttioikeus perustetaan vahvistamalla  kiinteistöön  tai muu
hun  kohteeseen kiinnitys  ja luovuttamalla  kiinnityksestä  todistukseksi  saatu
panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi.

Edellisen  kaltaisen  lyhyenkin  lakitekstiotteen  ymmärtäminen  edellyttää
useiden  oikeuden  peruskäsitteiden  tuntemista.  Niitä  ovat kiinnitys,  vel
koja,  saaminen ja vakuus.  Ennen  kuin  oikeuskäsitteestä  voi  ryhtyä  otta
maan selkoa, se pitää tunnistaa oikeuskäsitteeksi. Esimerkiksi sana saami
nen vaikuttaa yleiskielen sanalta, mutta on kuitenkin erityismerkityksen
saava oikeuskäsite. Perussanakirjan mukaan sana  tarkoittaa velkojan oi
keutta  ”saada  velalliselta  vars.  raha  t.  tavarasuoritus,  saamisoikeus;
myös  itse  suoritus,  saatava”.  Saamiseen  liittyen  puhutaan  usein  myös
saatavista  ja  saamamiehistä Saaminen  liittyy  käsitteeseen saamisoikeus,
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jolla  tarkoitetaan  velkojan  oikeutta  velkasuhteessa.  Velkasuhteen  käsi
tettä  selvitettäessä  löytyy  muitakin  momentin  ymmärtämisen  kannalta
keskeisiä käsitteitä, jotka on seuraavissa määritelmissä kursivoitu:

Velkojalla  on  saaminen  velalliselta,  velallisella  on  puolestaan  velkojan
suhteen velvoite. Saamisoikeus ja velvoite kuvaavat samaa asiaa eri näkö
kulmista.  Saamisoikeuksia  koskeva  oikeudenala  on velvoiteoikeus.
(Saarnilehto 1994, 711.)

Saamisoikeuden kohteena ja vastaavasti velvoitteen sisältönä on suoritus.
(Saarnilehto 1994, 711.)

Esimerkkilainkohta (15:2.1) liittyy siten myös velkasuhteisiin ja velvoite
oikeuden  piiriin. Velvoitteella tarkoitetaan  suoritusvelvollisuutta
velkasuhteessa. Velvoite sitoo suoritusvelvollista eli velallista. Velallinen
on  velvollinen  suorituksen  tekemiseen,  jolloin  hän  täyttää  velvollisuu
tensa.  Suoritukseen  oikeutettu  on  taas  velkoja.  Velkojalla  on  saamisoi
keus  eli  hänellä  on  oikeus  vaatia  velalliselta  suoritusta. Suoritus  on
velvoitteen  sisältö.  Saaminen  kohdistuu  suoritukseen  eli  suoritus  on
saamisen  kohde.  Velkakirja  on  todiste  saamisen  olemassaolosta  ja  sen
määrästä.  (Saarnilehto  2001,  155  ja  161.)  Velkasuhteeseen  liittyvät  käsit
teet ovat sikäli tärkeitä, että kiinteistöpanttioikeus tavallisesti perustetaan
velkasuhteen yhteydessä —  toisin sanoen tarvittaessa velalle tai  luotolle
vakuuksia.  Velkojalla,  esimerkiksi  pankilla,  on  luotonannon  yhteydessä
esineoikeus  kiinnitettävään  esineeseen  (kiinteistöön)  ja  samalla saamisoi
keus tiettyyn rahasuoritukseen, ja nämä oikeudet yhdistyvät pankille (vel
kojalle)  kuuluvassa  oikeudessa, kiinteistöpanttioikeudessa  (ks.  Havansi
1992, 32). Näin momentin viimeisen kolmen käsitteen ”velkojalle saamisen
vakuudeksi” merkitykset kietoutuvat hyvin tiiviisti toisiinsa. Kuten edellä
kävi  ilmi,  panttioikeuden  käsite  liittyy saamisoikeuden käsitteeseen.
Panttioikeus  on  tietynlainen  maksunsaantioikeus,  ”siis  pohjimmiltaan
saamisoikeus”  (mts.  31).  Näin  myös  saamisoikeuden  käsite  muodostaa
yleisen  tulkintakehyksen  kiinteistöpanttioikeuden  käsitteelle,  jonka  si
sällä kiinteistöpanttioikeutta tulkitaan. Se mikä oikeusjärjestyksessä kos
kee saamisoikeuksia, koskee yleensä myös kiinteistöpanttioikeuksia.

Alla olevassa  kaaviossa olen esittänyt  vakuusoikeuksien  jakaantumi
sen  erilaisiin  ryhmiin  kirjallisuudesta  saamani  käsityksen  perusteella
Olen  merkinnyt  isoin  kirjaimin  kiinteistöpanttioikeuden  kannalta  tär
keimmät käsitteet. Kaavio on epätarkka, sillä olen jättänyt merkitsemättä
aiheen kannalta vähemmän tärkeät käsiteyhteydet.



178

VAKUUSOIKEUDET

ESINEVAKUUSOIKEUDET henkilövakuusoikeudet

omistusoikeudelle omistusoikeutta
perustuvat rajoittavalle esineoikeudelle
omistusvakuudet perustuvat RASITUSVAKUUDET

omistuksen pidätys PANTTIOIKEUS pidätysoikeus

KIINNITYSPERUSTEINEN käteispanttioikeus
PANTTIOIKEUS

KIINTEISTÖPANTTIOIKEUS

Kuva 5. Kiinteistöpanttioikeuden sijoittuminen vakuusoikeuksien ryhmään

Toiseksi  alimmalla  tasolla  oleva  kiinnitysperusteinen  panttioikeus
tarkoittaa  kirjaamispanttia  eli kiinnitykseksi  kutsuttavaa  ”rekisteriluon
teista kirjaamisaktia” (Havansi 1994b, 626). Tällaisia kaavioita  laatimalla
kääntäjä voi hahmottaa, mihin asiakokonaisuuteen käsite kiinteistöpantti
oikeus kuuluu. Alhaaltapäin lukien voidaan nähdä, että kiinteistöpanttioi
keus  luetaan kiinnitysperusteisiin panttioikeuksiin,  joilla on erilaisia yh
teyksiä  panttioikeuksien,  rasitusvakuuksien,  esinevakuusoikeuksien  (ts.
esinevakuuksien) ja lopulta vakuusoikeuksien (ts. vakuuksien) ryhmään.
Kaavion  piirtäminen  jäsentää  ja  tarkentaa  ajattelua  yhden  oikeusjärjes
tyksen  kohdalta,  mikä  helpottaa  erojen  ja  samankaltaisuuksien  havain
noimista  toisessa  oikeusjärjestyksessä.  Kaaviosta  voi  myös  muodostaa
kehikon,  jossa  uloimman  tulkintakehyksen  muodostaa vakuusoikeuksien
ryhmä  ja  sitä  sisemmän  tulkintakehyksen esinevakuusoikeuksien  ryhmä.
Seuraavan  sisemmän  ryhmän  muodostavat rasitusvakuudet,  jonka  sisälle
tulee  vielä  käsitteiden panttioikeus  ja kiinteistöpanttioikeus  muodostamat
tulkintakehykset.  Sisimmän  tulkinta  edellyttää  ulompien  ja  yleisempien
tasojen huomioon ottamista.
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4.2.2. Varallisuusoikeuden peruskäsitteet

Maakaari muodostaa tekstikokonaisuuden, jonka yksittäisten osien (tässä
kiinteistöpanttioikeus) merkityksen ymmärtäminen ja soveltaminen edel
lyttää  runsaasti  tietoa muista  oikeuden  käsitteistä  samoin  kuin  koko  oi
keudenalan  ja  oikeusjärjestelmän  hahmottamista.  Yleisemmät  oikeuskä
sitteet,  kuten saamisoikeus  ja vakuusoikeus  muodostavat  kiinteistöpantti
oikeuden käsitteelle tulkintakehyksiä. Tulkintakehyksen aktivointi perus
tuu käsitteiden välisten yhteyksien luonteen  tuntemiselle ja oppimiselle.
Myös  oikeudenalat  kokonaisuuksina  muodostavat  tulkintakehyksiä  nii
den  yksittäisille  osille.  Yleiset  oikeudenalat,  kuten  sopimusoikeus,  ja
kautuvat usein erityisiin oikeudenaloihin, kuten erityisiä sopimusoikeuk
sia  (esim.  kiinteistönkauppa)  säänteleviin  aloihin  (Pöyhönen  1999,  639).
Se  mikä  koskee  yleistä  oikeudenalaa,  ei  välttämättä  koske  erityistä  oi
keudenalaa  (mts.  639).  Ei  ole  siis  lainkaan  yksiselitteistä,  mikä  käsite
kulloinkin muodostaa toiselle käsitteelle tulkintakehyksen tai mikä käsite
kuuluu jonkin toisen käsitteen kanssa samaan tulkintakehykseen.

Oikeudenalat  muodostavat  yhdessä  oikeusjärjestelmän,  jossa  sään
nökset on systematisoitu kehikoksi, jonka avulla kokonaisuuksia voidaan
hahmottaa ja hallita. Systematisoimisen pohjalla on systematisoinnin tar
ve,  mikä  syntyy  siitä,  että  oikeussäännöksiä  on pystyttävä  hallitsemaan
yleisempien periaatteiden avulla.  Alan  ulkopuolisen on näennäisen  vai
vatonta tutustua yksittäisiin säännöksiin, mutta  jo huomattavasti vaival
loisempaa havaita, miten kaksi säännöstä liittyy kolmanteen, mikä sään
nöksille on yhteistä, mikä säännös on ylempi ja mikä alempi ja niin edel
leen.  Oikeudenalojen  keskinäisten  yhteyksien  tuntemus  on  maakaaren
kiinteistöpanttioikeutta käsittelevän tekstin tulkinnan kannalta kuitenkin
välttämätöntä. Jos tietoa keskinäisistä yhteyksistä ei ole, tekstin asiantun
tijan  tasoinen  ymmärtäminen  on  mahdotonta.  Kääntäjän  työn  kannalta
on  myös  hyödyllistä  tuntea  nämä  yhteydet,  sillä  ne  vaikuttavat  lähde
tekstin  merkityksen  tulkintaan.  Samankaltaisia,  mutta  mahdollisesti
luonteeltaan  erilaisia  yhteyksiä  voi  liittyä  myös  kohdekielisiin  käsittei
siin. Maakaaren ymmärtämisen kannalta tärkeät oikeudenalat ovat siviili
oikeus,  varallisuusoikeus,  esineoikeus ja  velvoiteoikeus,  jotka  muodostavat
laajoja yleisen tasoja tulkintakehyksiä yksittäiselle, niiden hallintapiirissä
olevalle  kiinteistöpanttioikeuden  käsitteelle.  Tässä  luvussa  käsitellään
kiinteistöpanttioikeuskäsitteen yhteyksiä mainituille oikeudenaloille.
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Kuva 6. Kiinteistöpanttioikeus varallisuusoikeuden osaalueena

Oikeustieteessä  kiinteistöpanttioikeus  sijoitetaan varallisuusoikeutta  kä
sittelevään  siviilioikeuden  osaalueeseen.  Varallisuusoikeus pitää  oikeu
denalana  sisällään esine  ja  velvoiteoikeudet,  joista  esineoikeuden  alle  voi
daan sijoittaa irtaimia  ja kiinteitä  esineitä  (kiinteistöjä) käsittelevät oikeu
denalat.  (Kartio  1999,  211.)  Esine  ja  velvoiteoikeuksien  jakoa  ei  enää
nykyisin voida tehdä selvästi, koska usein varallisuusoikeuksilla voidaan
nähdä  olevan  sekä  velvoite  että  esineoikeudellinen  puoli  (ks.  esim.
Kartio 1999, 213–214). Tämä tuli edellisessä luvussa esille tarkasteltaessa
kiinteistöpanttioikeuden  ja saamisoikeuden  yhtymäkohtia.  Maakaaren  tul
kinnan kannalta varallisuusoikeudella ja esineoikeudella on kokonaisuu
dessaan suuri merkitys (Kartio 2001a, 7).

Varallisuusoikeus koostuu  lainsäädännöstä,  jossa  käsitellään
”yksityisten  välisiä  taloudellisia  suhteita  ja  heidän  oikeusasemiaan  näi
den suhteiden  osapuolina”  (Tolonen  2001,  55).  Varallisuusoikeuden  pii
rissä pohditaan asioita, jotka liittyvät varallisuusoikeuksien syntymiseen,
siirtämiseen,  lakkaamiseen  ja  sisältöön (Kartio 2001b, 55). Oikeudenalan
yhdistävä tekijä on käsite varallisuus (omaisuus), joka puolestaan koostuu
yksittäisistä  varallisuusoikeuksista.  Varallisuusoikeuksista  tärkein  on
omistusoikeus,  ja  muita  ovat  esimerkiksi rajoitetut  esineoikeudet  (kohdistu
vat  määriteltyyn  esineeseen)  ja saamisoikeudet  (kohdistuvat  henkilöön).
Keskeisimpiä instituutioita varallisuusoikeudessa ovat sopimus, omistus ja
vahingonkorvaus. (Tolonen 2001, 55–56.)

Omistusoikeuden  käsitettä  ei  ole  suomalaisessa  lainsäädännössä  mää
ritelty,  koska  se  edellytetään  tunnetuksi  (Kartio  2001a,  183)  Omistusoi
keus  on  määritelty  saksalaisen  mallin  pohjalta  ”periaatteessa  täydelli
seksi,  toiset  poissulkevaksi  yksinoikeudeksi  esineeseen”  (mts.  183).
Omistusoikeus  ilmenee  henkilöiden  välisissä  oikeudellisissa  suhteissa
(mts.  183).  Omistusoikeuksiin  muun  muassa  kuuluu,  että  omistaja  voi
”käyttää esinettä —  oikeammin oikeutta siihen —  luoton vakuutena pe

VARALLISUUS
OIKEUS

ESINE JA
VELVOITE
OIKEUS

KIINTEISTÖ
OIKEUS

KIINTEISTö
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OIKEUS
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rustamalla  siihen  panttioikeus”  (mts.  192).  Omistusoikeuden  käsitteen
sisältö  muuttuu  ajan  kuluessa  (mts.  183).  Oikeustieteessä  omistusoikeu
den käsitettä on määritetty niin kutsutun hajottelun avulla,  jolloin omis
tajan  oikeudet  ja  velvollisuudet  on  eritelty  toisistaan  käsitekaavioita
apuna käyttäen (mts. 191).

Esineoikeudessa  käsitellään  esineiden  käyttö  ja  määräämisvaltaa  ja
sivullissuojakysymyksiä  (Kartio  2001a,  7).  Tällaisia  kysymyksiä  syntyy,
kun  esineet  ovat  vaihdannan  kohteena,  esimerkiksi  kiinteistönkaupassa
(Tolonen 2001, 39). Esineiden yksilöinti on tärkeä seikka, sillä omistusoi
keus  voi  kohdistua  vain  esineeseen,  joka  voidaan  yksilöidä  (mts.  125).
Esine  on  yhtä  kuin  ”rajoitettu  aineellinen  kappale,  johon  ihmisellä  voi
olla määräämisvaltaa” (Kartio 1994a, 125).

 Esineoikeudet  kohdistuvat  esimerkiksi  kiinteistöihin,  ja  niiden sisäl
tönä on tyypillisesti käyttöoikeus tai määräämisvalta tiettyyn esineeseen
(Kartio  1994b,  128–129).  Oikeuskirjallisuudessa  puhutaan  kiinnityksen
kohteista  ja yleensäkin oikeuksien kohdistumisesta esineisiin, mutta sel
ventävää  on  muistaa,  että  oikeussuhteet  ovat  viime  kädessä  aina
henkilöiden  välisiä  ja  lopullinen oikeuden kohde on tietty oikeusasema,
joka henkilöllä on (Kartio 1999, 215).

Esineet jaetaan kiinteisiin ja irtaimiin esineisiin, ja ”[k]iinteitä esineitä
ovat maapohjan tietyllä tavoin yksilöidyt osat. Kaikki muut esineet ovat
irtaimia esineitä.” (Tolonen 2001, 125.) Esineisiin kohdistuvat oikeudet eli
esineoikeudet  jaotellaan  kahteen  ryhmään,  joista  ensimmäisen  muodos
taa edellä mainittu peruskäsite omistusoikeus ja toisen edellä mainittu pe
ruskäsite rajoitetut  esineoikeudet  (Tolonen  2001,  10),  joista  jälkimmäisen
joukkoon  kiinteistöpanttioikeus  kuuluu.  Rajoitettujen  esineoikeuksien
perustaminen edellyttää oikeustointa. Rajoitetut esineoikeudet kohdistu
vat jonkun toisen omistamaan esineeseen. Esineoikeuksia ovat omistusoi
keus (ns. yleisoikeus) ja erilaiset omistusoikeutta rajoittavat rajoitetut esi
neoikeudet,  jotka  taas  voidaan  jakaa käyttöoikeuksiin  ja arvooikeuksiin.
Käyttöoikeus takaa oikeuden käyttää jollakin tapaa toisen omistamaa esi
nettä, ja arvooikeuksien avulla oikeudenhaltijalla on oikeus saada jonkin
esineen  arvosta  tietty  suoritus.  Kiinteistöpanttioikeus  kuuluu  arvo
oikeuksiin  ja  niiden  joukossa  edelleen esinevakuusoikeuksien  ryhmään.
(Kartio 1994b, 131–132.)

Esineoikeuden ohella toinen varallisuusoikeuden osaalue on velvoite
oikeus,  jonka keskeinen käsite on velvoite. Velvoiteoikeuden piirissä ”tar
kastellaan ihmisten välisiä velvoitteita  ja oikeuksia,  joilla on varallisuus
arvo”  (Tolonen  2001,  40),  jolloin  ei  enää  käsitellä  oikeussubjektin  ja
oikeusobjektin välistä oikeutta kuten esineoikeudessa. Velvoiteoikeuden
yksi  merkittävä  osaalue  on sopimusoikeus.  Sopimus  ja  velvoiteoikeutta
yhdistää  sopimusten  osapuolten  välisten  suhteiden  tarkastelu.  Sopimus
synnyttää  sivullissuhteita.  Saksassa  lainsäädännössä  erotetaan  jyrkästi
toisistaan esine ja velvoiteoikeus. Usein on kuitenkin niin, että samanai
kaisesti  on  tarkasteltava  asioiden  esineoikeudellista  ja  velvoiteoikeudel
lista puolta. Common law–valtioissa oikeudenaloja ei ole eroteltu  toisis
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taan  vaan  oikeuden  osaaluetta  kutsutaan  nimellä law  of  property.
(Tolonen 2001, 40.) Tämä on käsitteiden  tulkintakehysten vertailun kan
nalta  tärkeä  ero,  sillä  eri  oikeusjärjestyksissä  annetaan  erilainen  paino
arvo  sille,  kenellä  on  tietyissä  oikeudellisissa  ratkaisutilanteissa
esineoikeus tiettyyn kohteeseen.

Tuntematta  Saksan  oikeusjärjestyksen  omistamisen  (Eigentum)  käsi
tettä on hankala ymmärtää omistusoikeuteen liittyviä asioita, kuten omis
tusoikeudesta johdettuja rajoitettuja oikeuksia (die beschränkten dinglichen
Rechte),  joiden  joukkoon  kiinteistöpanttioikeus  myös  Saksassa  kuuluu.
Rajoitettuja  oikeuksia  voi  sanoa  myös  rajoittaviksi  oikeuksiksi,  sillä  ne
supistavat omistajan omistusoikeutta tiettyyn esineeseen (Baumann 1989,
196).  Rajoitetut  oikeudet  ovat  omistusoikeutta  vähäisempiä  oikeuksia
(mts. 196). Sanalla oikeus (das Recht), voidaan tarkoittaa saksalaisessa oi
keuskielessä  eri  asioita  riippuen  siitä,  missä  yhteydessä  sitä  käytetään.
Kuten  aikaisemmin  on  esitetty,  oikeusalan  käsitteet  kuvaavat
oikeussuhteita tai oikeussuhteiden muodostamaa verkostoa. Oikeusalalla
puhutaan  muun  muassa objektiivisista  oikeuksista  (”das  Recht  verbietet
Mord  und Totschlag”)  ja subjektiivisista oikeuksista  (”Ich  habe ein Recht
auf meinen Jahresurlaub”)  sekä absoluuttisista  ja relatiivisista oikeuksista.
Omistusoikeutta  sanotaan  subjektiiviseksi  absoluuttiseksi  oikeudeksi.
Autonomistajan  omistusoikeutta  omaan  autoonsa  on  kaikkien  muiden
kunnioitettava,  jolloin oikeus on voimassa kaikkia muita tahoja vastaan.
Näitä  subjektiivisia  absoluuttisia  oikeuksia  (absolute  Rechte)  säännellään
BGB:n  esineoikeutta  käsittelevässä  Sachenrechtosassa.  Sen  sijaan
relatiiviset  oikeudet  (relative  Rechte)  liittyvät  oikeussuhteeseen  kahden
henkilön  välillä:  myyjällä on  oikeus  vaatia  toista  osapuolta  maksamaan
kauppahinta, samoin hänellä on velvoite välittää kaupan kohteena oleva
tavara ostajalle. (Baur & Walter 1992, 70–71.) Näitä oikeussubjektien ja ai
neettomien esineiden välisiä suhteita ja niistä seuraavia oikeussubjektien
keskinäisiä  suhteita  käsitellään  BGB:n  velvoiteoikeuksia  käsittelevässä
Schuldrechtosassa (Baumann 1989, 168).

Saksassa oikeustiede  jakaa omistusoikeutta rajoittavat rajoitetut oikeu
det  edelleen  kahteen  ryhmään,  joita  voidaan suomeksi  kutsua  käyttö  ja
vakuusoikeuksiksi  (Nutzungs und Sicherungsrechte).  Jako on samantyyp
pinen  kuin  Suomessa.  Myös  Saksassa  kiinteistöpanttioikeus  kuuluu  va
kuusoikeuksien ryhmään. Vakuusoikeudet toimivat saamisen vakuutena
siten, että velkoja voi periä saamisensa velallisen vakuudeksi asettamasta
omaisuudesta  siinä  tapauksessa,  että  velallinen  ei  täytä  velvoitteitaan.
Rajoitetut  oikeudet  ovat  erilaisia  riippuen  siitä, onko  kyse  kiinteistä  vai
irtaimista  esineistä.  Kiinteistöistä  puhuttaessa  saksalaisista  vakuusoi
keuksista  tärkeimmät  ovat Hypothek  ja Grundschuld,  joita  kutsutaan  yh
dessä  kiinteistöpanttioikeuksiksi,  saksaksi Grundpfandrechte.  Tässä  ryh
mässä mainitaan  usein myös  kolmas  jäsen, Rentenschuld – kiinnitys  kor
kojen  maksamisen  vakuudeksi.  (Baur  &  Walter  1992,  89–91.)  Rajoitetut
oikeudet  –  siis  käyttö  ja  vakuusoikeudet  –  voidaan  jakaa  ryhmiin  seu
raavalla tavalla:
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a) die  Dienstbarkeiten  =  Grunddienstbarkeit,  beschränkte  persön
liche Dienstbarkeit, Nießbrauch, Erbbaurecht;

b) die Reallast und die Grundpfandrechte (Hypothek, Grundschuld,
Rentenschuld);

c) das dingliche Vorkaufsrecht,  auf Grund dessen der Berechtigte
bei Verkauf an einen Dritten in den Kaufvertrag eintreten kann
(§§ 1094, 1098, 505 BGB). (Creifelds StaatsbürgerTaschenbuch
1983, 337.)

Ryhmään  a)  kuuluvat  oikeudet  ovat  käyttöoikeuksia  (rasitteita).  Ryh
mään b) kuuluvat ns. kiinteistörasite ja kiinteistöpanttioikeudet sekä ryh
mään c)  kuuluu  etuostooikeus.  Suomessa rasite  ja rasitus  ovat  kaksi  eri
käsitettä, jotka on syytä pitää toisistaan erillään, ja kiinteistöpanttioikeus
on  kiinteistön  rasitus.  Näihin  käsitteisiin  palataan  uudelleen  tuonnem
pana.

Saksalaisen esineoikeuden (Sachenrecht) tarkastelua vaikeuttavat tietyt
käsitteet,  jotka tuntuvat puuttuvan suomen kielestä, mutta  jotka esiinty
vät  saksankielisissä esineoikeutta käsittelevissä  teksteissä yhä  uudelleen
ja  uudelleen.  Samoin  esineoikeuden  ymmärtämistä  vaikeuttavat  sanat,
joilla  yleiskielen  perusteella  päättelisi  olevan  toisenlaisen  merkityksen.
Tällaisiin käsitteisiin kuuluu muun muassa saksan adjektiivi dinglich, sa
moin yleensä sana Sache, joka on tärkeä esineoikeuden kannalta. Suomen
kielestä  ilmeisesti  puuttuu  tällainen  esineitä  hyvin  yleisellä  tasolla  ku
vaava sana die Sache  tai das Ding,  joilla  yleensä saksan  kielessä  tarkoite
taan  tarkemmin  määrittelemättömiä  esineitä  tai  asioita.  Yleissanakirjan
(Duden Deutsches Universalwörterbuch 1989) mukaan määritelmät ovat
seuraavanlaiset: das Ding  Gegenstand, Sache, die nicht näher bezeich
net wird; Sachen  nicht näher bezeichnete Gegenstände verschiedenster
Art;  etwas nicht genauer Bekanntes. Siviililainsäädännössä sanalla Sache
on  rajautuneempi  merkitys  kuin  yleiskielessä:  ”Sachen  sind  körperliche
Gegenstände.  Nur  diese  werden  im  BGB  als  Sachen  bezeichnet,  §  90.“
(Baumann  1989,  171.  Lihavointi  alkuperäinen.)  Oikeuskielessä dinglich
toimii  määrittävänä  adjektiivina  edellä  mainittuihin  ”ruumiillisiin”  eli
aineellisiin  esineisiin  viitatessa; dinglich  on  yhtä  kuin einen  körperlichen
Gegenstand  betreffend (Köbler 2003,  110).  Yleistajuisessa,  erityisalaan  vih
kiytymättömälle käyttäjälle tarkoitetussa oikeustietosanakirjassa käsitteet
dingliches Recht ja Sache määritellään seuraavasti:

dingliches  Recht Das  gegenüber  jedermann  wirkende  Recht  einer
Person  zur  unmittelbaren  Herrschaft  über  eine  Sache;  beim  Eigentum
grundsätzlich unbeschränkt (Jauch 1995, 51).

die  Sache  Privatrecht:  körperlicher  Gegenstand  (gleichgültig,  ob  in
festem,  flüssigem  oder  gasförmigem  Zustand;  muß  aber  räumlich  ab
grenzbar  sein,  wie  z.B.  Wasser  in einer Flasche, nicht  jedoch  fließendes
Wasser) (Jauch 1995, 211).
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Ensimmäisessä  määritelmässä  sanaan dinglich  liittyy  vielä  lisämääre
grundsätzlich unbeschränkt eli tämä esineeseen kohdistuva suhde on lähtö
kohtaisesti rajoittamaton. Toinen määritelmä täydentää esineen käsitettä
siten, että BGB:n käyttämän adjektiivin körperlich  (aineellinen) on ulotut
tava  kuvaamaan  myös  juoksevia  ja  kaasumaisessa  olomuodossa  olevia
esineitä,  kunhan  ne  täyttävät  sen  edellytyksen,  että  ne  voidaan  erottaa
ympäristöstään jollakin tavalla. Näin myös adjektiivi körperlich tarkoittaa
oikeuskielessä muuta kuin sen voisi päätellä  tarkoittavan yleiskielen pe
rusteella. Sen rinnalla on käytössä adjektiivi unkörperlich (aineeton), joka
myös  tarkoittaa  muuta  kuin  yleiskielen  perusteella  voisi  päätellä  eikä
myöskään  toimi  välittömästi  pääteltävissä  olevana  vastakohtana  adjek
tiiville körperlich.

Myös  Saksassa  esineet  jaetaan  kiinteisiin  (unbewegliche  Sachen)  ja  ir
taimiin  esineisiin  (bewegliche  Sachen),  joita  yhdessä  kutsutaan  oi
keusobjekteiksi.  Oikeusobjektit  voidaan  luokitella  myös  aineellisten
(körperliche Gegenstände = Sachen) ja aineettomien (unkörperliche Gegenstän
de =  Rechte,  Ansprüche,  Forderungen)  ryhmään.  Oikeussubjekteja  ovat
luonnolliset henkilöt  ja juridiset henkilöt, kuten yritykset. Oikeussubjek
teilla  on  oikeuksia  ja  velvollisuuksia.  Kuten  Suomessa,  saksalaisen  jär
jestelmän  esineoikeus (Sachenrecht) käsittelee  oikeussuhteita oikeussub
jektien ja oikeusobjekteista aineellisten esineiden (körperliche Gegenstände)
välillä. Näitä oikeussuhteita kuvattaessa käytetään adjektiivia esineoikeu
dellinen  (sachenrechtlich),  ja  vastaavasti  näihin  esineisiin  liittyvistä  oi
keuksista puhuttaessa sanaparia dingliche Rechte. Esimerkkilauseena tästä
voisi toimia „A hat ein dingliches Recht am Grundstück” (Baumann 1989,
168). Lause ilmaisee oikeudellista suhdetta oikeussubjekti A:n  ja oikeus
objektin Grundstück  välillä,  ja  suhdetta  voidaan  kuvailla  sanalla sachen
rechtlich. Esimerkkivirkkeen A:lla on tietynlainen oikeus (dingliches Recht)
suhteessa kyseiseen kiinteistöön. (Vrt. mts. 117 ja 167–172.) Näitä esinei
siin kohdistuvia oikeuksia on kahdenlaisia, kuten edellä  jo todettiin. Pe
rusoikeutena erottuu omistusoikeus eli das Eigentum, jota sanotaan rajoit
tamattomaksi oikeudeksi. Omistusoikeuden lisäksi on rajoitettuja oikeuk
sia, die beschränkten dinglichen Rechte,  joilla omistusoikeutta jollakin tapaa
rajoitetaan. (Creifelds Rechtswörterbuch 1996, 1053.)

4.2.3. Kiinteistöoikeuden peruskäsitteet – Suomi

15 luvun ensimmäisen pykälän ensimmäisessä momentissa määritellään
kiinteistöpanttioikeuden soveltamisala eli ne kohteet, joita voidaan käyt
tää  velkasuhteissa  vakuutena  ja  joihin  panttioikeus  voidaan  perustaa.
Näitä  oikeusvaikutuksen  kohteita  ovat  (1)  kiinteistöt,  (2)  kiinteistöjen
määräosat  ja  (3) kiinteistöjen määräalat sekä  (4) maanvuokraoikeudet  ja
(5) muut toisen maahan kohdistuvat käyttöoikeudet.
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(15:1.1)  Kiinteistöpanttioikeuden  soveltamisala.  Kiinteistöpanttioikeus  voidaan
perustaa  (1)  kiinteistöön,  sen  (2) määräosaan  ja  (3) määräalaan  sekä  (4) maan
vuokraoikeuteen  ja  muuhun  toisen  maahan  kohdistuvaan  (5)  käyttöoikeuteen
niin kuin tässä laissa säädetään.

Edellisiin kiinteistöpanttioikeuden kohteisiin liittyviä oikeuksia tarkastel
laan  kiinteistöoikeudessa.  Näiden  käsitteiden  merkitystä  selvittäessään
kääntäjä tutustuu lainkohdan soveltamisalaan eli lähdetekstin osalta siihen
oikeusjärjestyksen  osaalueeseen,  jota  on  mahdollista  verrata kohdeoi
keusjärjestyksen  vastaavaan  soveltamisalaan.  Käyn  tässä  luvussa  läpi
soveltamisalan  käsitteitä  tarkoituksena  osoittaa,  millaisia  selvityksiä  15
lukuun liittyvien suomalaisten ja saksalaisten oikeuskäsitteiden osalta on
tehtävä ennen kuin niitä voi verrata. Aloitan analysoitavan otteiden sisäl
tämien käsitteiden tarkastelun soveltamisalan käsitteistä siitä syystä, että
ne ovat käsitteistä konkreettisimmat ja ehkä myös suurelle osalle lukijois
ta arkielämän perusteella  tutuimmat. Niiden hahmottaminen  luo perus
tan  muiden  käsitteiden  myöhemmälle  tarkastelulle.  Käsitteiden  tarkas
telun  ja  vertailun  ohella  tarkoitukseni  on  osoittaa,  miten  lainkohta  kyt
keytyy  käsitteiden  välityksellä  lain  muihin  osiin  tai  muihin  oikeusalan
teksteihin (ks. kuva 7).

Kuten  edellä  todettiin,  maakaaren  informaatiorakenteelle  näyttäisi
olevan  tyypillistä,  että  monet  asiakokonaisuudet  ja  käsitteet  oletetaan
tutuksi  muista  yhteyksistä.  Siksi  tekstin  on  mahdollista  koostua  kom
paktista  normitiedosta  ilman  käsitemäärittelyjä  ja  muita  selittäviä  il
mauksia.  Kiinteistöpanttioikeuden  kohteet  muun  muassa  oletetaan  tu
tuksi.  Arjen  kokemusten  perusteella  sana kiinteistö  on  monelle  lukijalle
tuttu,  mutta  soveltamisalan  muut  kohteet,  kuten määräosa ja määräala
saattavat olla vieraampia, eikä niistä myöskään anneta  tietoa perussana
kirjassa. Kiinteistön käsitteestä perussanakirja sen sijaan antaa seuraavaa
tietoa:

kiinteistö maanomistuksen yksikkö (esim. tilat ja tontit niillä olevine ra
kennuksineen ja kiinteine laitteineen).

Arjen  kielenkäytössä  esimerkiksi  asuntoosakkeita  saatetaan  pitää  kiin
teistöinä, mutta esineiden ryhmittelyssä ne sijoitetaan irtainten esineiden
ryhmään, kun taas kiinteistöt ovat kiinteitä esineitä. Irtaimia esineitä ovat
yksilöitävissä  olevat  esineet,  kuten  auto.  Kiinteiden  esineiden  ryhmä
muodostui  alun  perin  sillä  perusteella,  että  ne  eivät  olleet  siirrettävissä
(Kartio 2001c, 668). Kiinteät esineet on irtainten esineiden tapaan voitava
yksilöidä,  jolloin kiinteän esineen muodostaa maapohjasta yksilöity osa,
siis esimerkiksi kiinteistö (mts. 668).
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Kuva 7. Maakaaren IV osan yhteydet muihin oikeuslähteisiin

Kiinteät  ja  irtaimet  esineet  ovat  niin  kutsuttuja  varallisuusobjekteja,
joita  kohdellaan  jaottelun  perusteella  eri  tavalla.  Maakaaren  eri  osissa
käsitellään  kiinteistöihin  liittyviä  oikeuksia. Kiinteistön käsitettä  ei  ole
kuitenkaan  erikseen  määritelty,  joten  se  oletetaan  tutuksi.33  Kiinteiden

33 Vaatimattomalta,  tavanomaiselta  ja yksinkertaiselta näyttävä kiinteistön käsite herättää
runsaasti  keskustelua  kansainvälisissä  oikeudenkäynneissä.  Koulun  (2003b,  1134)  mukaan
esimerkiksi  EYtuomioistuin  on  joutunut  miettimään kiinteistön  käsitettä  eikä  ole  katsonut
aiheelliseksi ottaa kantaa siihen, mikä käsitteen sisältö on: käsitettä on tuomioistuimen mukaan
tulkittava  autonomisesti  eli  paikallisen  oikeusjärjestyksessä  annettavan  sisällön  perusteella.  Jos
kiinteä omaisuus joutuu riidan kohteeksi, asia käsitellään siinä valtiossa, jossa kiinteistö sijaitsee.
Eri oikeusjärjestyksissä käsitteen sisältö vaihtelee hyvinkin paljon. (Mts. 1133–1134.)
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esineiden  ryhmä  muodostuu  kiinteistöistä  ja  muista  rekisteriyksiköistä,
jotka määritellään kiinteistörekisterilainsäädännössä (Kartio 2001c, 669).

 Kun kiinteistörekisterilainsäädäntöön tutustuu, sieltä on mahdollista
löytää määritelmänomaisia pykäliä, mutta ilman näitä pykäliä selittävää
oikeuskirjallisuutta on mahdotonta päätellä, onko pykälästä saatava tieto
aukotonta  ja millä  tavalla  siihen pitää  suhtautua.  Oikeuskirjallisuudesta
saatavan  tiedon  perusteella  on  mahdollista  tehdä  jatkoselvityksiä.  Maa
kaarta  säännöskokonaisuutena  tarkastelevan  Kartion  (1997,  24)  mukaan
lain  esitöistä  käy  ilmi,  että  maakaaressa  kiinteistön  käsitettä  käytetään
samassa  merkityksessä,  kuin  sitä  käytetään  kiinteistölainsäädännössä
kiinteistönmuodostamislaissa  (1995/554).  Vaikka  olisikin  mahdollista
päätyä  kiinteistönmuodostamislakiin  ilman  tällaista  oikeuskirjallisuus
viittausta, olisi kuitenkin vaikea saada varmuutta siitä, että maakaaressa
käytettävä  kiinteistön  käsite  on  merkitykseltään  sama  kuin  kiinteistön
muodostamislaissa.  Maakaaren  merkitystä  selittävän  oikeuskirjallisen
lähteen  perusteella  tämän  voi  tehdä.  Kiinteistöllä  viitataan  mainitussa
laissa  itsenäiseen  maanomistuksen  yksikköön.  Kiinteistönmuodostamis
lain 1  luvun  2  §:ssä  kiinteistön  käsitteestä  annetaan  seuraavanlaista  tie
toa:

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kiinteistöllä sellaista itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka kiinteistörekis
terilain (392/85) nojalla on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin, ja muulla
rekisteriyksiköllä muuta sanotun lain nojalla kiinteistörekisteriin merkittävää eril
listä yksikköä. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alu
eisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja
yksityiset erityiset etuudet (kiinteistön ulottuvuus);

Lainkohtaa on luettava siten, että kiinteistö ja muu rekisteriyksikkö tarkoit
tavat eri asioita. Kiinteistö on pääasiallinen rekisteriyksikkö ja sen lisäksi on
olemassa  myös  muita  rekisteriyksiköitä.  Eli  yksikkö,  joka  merkitään  re
kisteriin, on rekisteriyksikkö. Tämä luettelo on samalla kiinteiden esinei
den  luettelo,  josta  voidaan  havaita,  että kiinteistön  ja kiinteän  esineen
määritelmät eivät täysin vastaa toisiaan (Kartio 1999, 221). Määritelmästä
huolimatta kiinteistön käsitettä ei kuitenkin kuvata tätä seikkaperäisem
min.  Määritelmä  koskee  vain  kyseistä  lakia,  mikä  käy  selväksi  pykälän
aloittavasta lauseesta: ”Tässä laissa tarkoitetaan: 1) kiinteistöllä… ”. Kiin
teistön määritelmän etsijää ei kuitenkaan auta tieto siitä, että kiinteistö on
”sellainen  itsenäinen maanomistuksen  yksikkö,  joka on merkittävä  kiin
teistörekisteriin”,  jollei hänellä ole hallussa tietoa siitä, mitkä todellisuu
den  kohteet  voivat  olla  maanomistuksen  yksiköitä.  Lainkohdan  tarjoa
man  viitteen  perusteella  seuraavaksi  on  mahdollista  tarkistaa,  millä  ta
valla  kiinteistörekisterilaki  (1985/392)  laajentaa  näkemystä  kiinteistön
käsitteestä. Kiinteistörekisteriin merkitään fyysiset kiinteistöt, lainhuuto
ja  kiinnitysrekisteriin  sen  sijaan  kiinteistöihin  kohdistuvat  oikeudet.  Ne
muodostavat  yhdessä  kaksiosaisen  kiinteistötietojärjestelmän,  joista  toi



188

nen puoli edustaa ”esinerekisteriä” ja toinen puoli ”oikeusrekisteriä” ko
konaisuuden  toinen  puoli,  ja  sitä  kutsutaan  myös  ”oikeusrekisteriksi”.
Kiinteistörekisterissä  kiinteistöt  on  yksilöity  kiinteistötunnuksen  avulla
(Jokela 2004, 240–241).

Kiinteistörekisterilaissa  (Laki  lainhuuto  ja  kiinnitysrekisteristä
1995/559) on rekisteriyksiköistä  luettelo. Yksiköitä ovat esimerkiksi  tilat,
tontit,  yleiset  alueet,  valtion  metsämaat  jne.  Kiinteitä  esineitä  ovat
kiinteistöjen ohella myös muut rekisteriyksiköt, jotka mainitaan 2 §:n vii
meisessä momentissa:

2 §
Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöinä:
1) tilat;
2) tontit;
3) yleiset alueet;
4) valtion metsämaat;
5)  valtion  omistamalle  alueelle  luonnonsuojelulain  tai  sitä  ennen  voimassa  ol
leen lainsäädännön mukaisesti perustetut suojelualueet (suojelualue);
6) lunastuksen perusteella erotetut alueet (lunastusyksikkö);
7) yleisiin tarpeisiin erotetut alueet;
8) erilliset vesijätöt; sekä
9) yleiset vesialueet.

Muina  rekisteriyksikköinä  merkitään  kiinteistörekisteriin  yhteiset  alueet  sekä
yleisistä  teistä annetun  lain mukaiset,  tieoikeudella hallittavat  tie  ja  liitännäis
alueet samoin kuin vastaavin perustein ennen 1 päivää tammikuuta 1958 lunas
tetut alueet, jos tietä edelleen käytetään yleisenä tienä.

Kiinteistörekisterilaissa  määritellään  kiinteistön  käsitettä  tavalla,  josta
käy  ilmi,  että  kiinteistörekisteriin  merkittävänä  kiinteistönä  voi  toimia
hyvin  laaja  joukko  erilaisia  maaalueita,  kuten  esimerkiksi  maaseudulla
tilat ja kaavaalueella tontit. Kääntäjä joutuu edelleen jatkamaan selvitys
kierrettään,  jos  hänellä  ei  ole  tietoa  siitä,  mitä  esimerkiksi  sana tila  tai
tontti tarkoittaa. Seuraamalla oikeuslähteiden tarjoamia viitteitä kääntäjä
pääsee  vihdoin selvityspolun päähän  ja muodostaa  selvittämiensä  tieto
jen  perusteella  oman  tulkintakehyksensä  kiinteistön  käsitteelle.  Jos  tul
kintakehyksen muodostaminen jää kovin puutteelliseksi, saattaa olla, että
jokin käsitteen osaalue jää huomaamatta, eikä siihen tule kiinnittäneeksi
huomioita myöskään toiseen oikeusjärjestykseen tutustuessaan.

Erityisen vaikeaa on huomata, että lainsäädännön uusiminen muuttaa
tai saattaa muuttaa käsitteiden merkitystä. Esimerkiksi kiinteistön käsite
muodostui  ennen  toisista  merkityslähteistä  käsin,  koska  aikaisemmin
kiinteistöyksiköt lueteltiin jakolaissa (vuodelta 1951) ja kaavoitusalueiden
jakolaissa  (vuodelta  1960)  (Kartio  1999,  24).  On  myös  huomattava,  että
kiinteistönmuodostamislaissa  mainitut maanomistuksen  yksiköt  vastaavat
vain pääosin aikaisempia rekisteriyksikköjä (mts. 24). Tieto selviää halli
tuksen  esityksestä  vuodelta  1994,  joka  koskee kiinteistönmuodostamista
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koskevan  lainsäädännön  uudistamista  (HE  227/1994).  Näin  myös  käsite
maanomistuksen  yksikkö  on  vaihtanut  merkitystään  lainsäädännön  muut
tuessa.  Merkityksen  muutokset  eivät  ole  välttämättä  relevantteja  kiin
teistön käsitteen kääntämisen kannalta, mutta ne saattavat olla relevant
teja lähdetekstin ymmärtämisen kannalta ja käännösratkaisun perustelun
kannalta.

(15:1.1)  Kiinteistöpanttioikeuden  soveltamisala.  Kiinteistöpanttioikeus  voidaan
perustaa  (1)  kiinteistöön,  sen  (2) määräosaan  ja  (3) määräalaan  sekä  (4) maan
vuokraoikeuteen  ja  muuhun  toisen  maahan  kohdistuvaan  (5)  käyttöoikeuteen
niin kuin tässä laissa säädetään.

Tarkasteltavassa  lainkohdassa  (15:1.1)  mainitaan  myös  muita  kiinteistö
panttioikeuden  kohteita  kuin  kiinteistö.  Kiinteistön määräosalla  tarkoite
taan  ”tietyn  murtoluvun  osoittamaa  osuutta  (1/2,  2/3,  13/32  tms.)  kiin
teistöstä”  (Kartio  1997,  25).  Kiinteistö  voidaan  siis  omistaa  siten,  että
omistukset  jakautuvat  tiettyjen  omistusosuuksien perusteella.  Yleensä  ne
ovat yhtä suuria. Kun kiinteistöpanttioikeus kohdistuu määräosaan, kiin
teistöpanttioikeuden omistaja joutuu kiinteistön yhteisomistajan asemaan.
(Kartio  1997,  25.)  Yhteisomistajuutta  säännellään  laissa  eräistä
yhteisomistussuhteista (1958/180). Kiinteistön jakamista määräosiin nimi
tetään halkomiseksi.  Yhteisomistaja  voi  myydä  määräosuutensa,  mutta
luovutus ei silloin kohdistu fyysiseen osaan kiinteistöstä vaan ainoastaan
sen suhteelliseen omistusosuuteen.

Lainkohdassa  (15:1.1)  mainitaan  myös  määräalan  käsite.  Kiinteistön
määräala  on  ”rajoiltaan  määrätty  alue  kiinteistöstä”  (Kartio  1997,  25).
Kiinteistön  määräala  erotetaan  tilasta  tai  tontista lohkomalla,  jolloin  siitä
voidaan  muodostaa  itsenäinen  kiinteistö.  Kiinteistönmuodostamislaissa
(1995/554)  määräalasta  lohkomalla  muodostettu  kiinteistö  on  nimeltään
lohkokiinteistö (ks.  §  4:21.1).  Maakaaressa  kiinteistön  määräala  on  oikeu
dellisesti  tarkasteltuna täysin samanarvoinen kuin kokonainen kiinteistö
—  aikaisemman oikeusajattelun mukaan määräalan saajalla ei ollut  saa
maansa määräalaan omistusoikeutta vaan vain oikeus toisen omistamaan
kiinteistöön (Kartio 1997, 25). Nyt kiinteistön määräala rinnastetaan kiin
teistöön, ja ne ovat omistuksen yksikköinä tasaveroisia. Käsitteen vertai
lun kannalta on tärkeää tietää, että ne asiat,  jotka maakaaressa koskevat
esimerkiksi  kiinteistön  kauppaa,  koskevat  myös  määräalan  kauppaa
(mts. 25).

4.2.4. Kiinteistöoikeuden peruskäsitteet – Saksa

Saksassa kiinteistöoikeus  (Grundstücksrecht,  joskus Liegenschaftsrecht)  jae
taan kahteen osaalueeseen: aineelliseen (das materielle Recht) ja formaaliin
(das formelle Recht). Aineellinen oikeus käsittää säännökset, jotka liittyvät
oikeuksien  syntymiseen  ja  sisältöön, oikeuksien  sisällön  muuttumiseen,



190

oikeuden siirtämiseen ja oikeuden lakkauttamiseen. Formaali oikeus kä
sittää  edellisiin  liittyvät  menettelysäännökset.  Kiinteitä  esineitä  käsitte
levä oikeudenala on nimeltään Mobiliarsachenrecht ja irtaimia esineitä kä
sittelevä  oikeudenala Immobiliarsachenrecht.  (Weirich  1996,  7.)  Saksalai
sessa  oikeustietosanakirjassa  kiinteistön  käsite  määritellään  seuraavalla
tavalla (Creifelds Rechtswörterbuch 1996, 563):

Grundstück  ...  ist  jeder  abgegrenzte  Teil  der  Erdoberfläche,  der  im
Bestandsverzeichnis des betreffenden Grundbuchblatts gesondert aufge
führt  ist.  Nicht  Grundstück  im  Rechtssinne  ist  das  Flurstück
(Katasterparzelle), das lediglich eine vermessungstechnische Einheit dar
stellt.

Määritelmän  perusteella  saksalainen  kiinteistö  käsittää  sellaisen  maan
pinnasta  erotetun  alueen,  joka  on merkitty  kiinteistökirjaan (Grundbuch)
erillisenä  yksikkönä.  Kiinteistön  (Grundstück)  käsitettä  ei  määritellä
BGB:ssä vaan  se  oletetaan  tunnetuksi,  kuten  suomalainen  lainsäädäntö
kin  tekee.  Käsite  määrittyy  kiinteistökirjaasetuksen,  Grundbuchver
ordnung  (GBO)  perusteella. Sen  mukaan  kiinteistö  on  sellainen  maan
pinnasta  erotettu  alue,  joka  on  merkitty  kiinteistökirjaan  ja  jolle  on  an
nettu  rekisterinumero.  Merkintä  kiinteistökirjassa  edellyttää  mittaustek
nistä  kiinteistön  muodostusta.  Kiinteistön  käsitteestä  onkin  pidettävä
erillään mittaustekninen käsite Flurstück eli Katasterparzelle  (vrt. Suomen
määräala). Kiinteistö koostuu yhdestä tai useammasta Flurstückyksiköstä,
mutta Flurstück  ei  muodosta  kiinteistöä  oikeudellisessa  mielessä. Flur
stück (aikaisemmin Parzelle) on pienin mahdollinen rekisteriyksikkö, joka
voidaan  merkitä  saksalaiseen  kiinteistörekisteriin  eli  Katasterrekisteriin
(Liegenschaftskataster).  Yleiskielessä  sana Flur viittaa  maaalueeseen,  esi
merkiksi peltoon,  joka voidaan edelleen jakaa palstoihin,  joita kutsutaan
sanalla Flurstück. Sana Parzelle tulee saksan kieleen ranskan kielen subs
tantiivista parcelle,  joka  tarkoittaa  lohkoa  (vrt.  suomalaisen  oikeuskielen
verbi lohkoa).  Sana Parzelle tulee  ilmeisesti  alun  perin  osasta  tai  palasta
tarkoittavasta  latinan  sanasta particula.    Sana Liegenschaft  sen  sijaan  tar
koittaa  yleiskielessä  yleensä  tilaa  tai  maatilaa  (vrt.  Suomen  kiinteistöre
kisterin tilat). Sana Kataster tarkoittaa  veroluetteloa,  jonka  perusteella
kiinteistöjä verotettiin, ja sana tulee ilmeisesti alun perin kreikan kielestä.
(Duden.  Das  große  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache  in  acht  Bänden
1993.)

Käytännössä  mittaustekniseen  rekisteriin  (Liegenschaftsregister) mer
kitty Flurstück  on  identtinen  kiinteistökirjaan  merkityn Grundstückyksi
kön  kanssa.  Jos  Flurstückyksikköä  halutaan  hyödyntää  oikeudellisesti,
siitä on muodostettava itsenäinen kiinteistö (Creifelds Rechtswörterbuch
1996,  563).  Kiinteistöstä  voidaan  erottaa  osa,  joka  on Flurstück  kunnes
varsinainen  jako  tehdään  kiinteistökirjassa,  jolloin  kiinteistön  osasta
muodostuu  itsenäinen  kiinteistö.  Kiinteistön  muodostaminen  edellyttää
merkintää  kiinteistökirjassa  (Grundbuch).  Saksalainen  kiinteistön  käsite
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on  näin  ollen  olennaisilta  osiltaan  samanlainen  kuin  Suomen  oikeusjär
jestyksen kiinteistön käsite. Saksassa kiinteistökirjaan kootaan tietoja kiin
teistöihin liittyvistä oikeussuhteista, kuten koosta, omistuksesta, rasituk
sista  ja  käyttörajoituksista  (Weirich  1996,  8),  joten  sillä  on  sama  perus
funktio kuin suomalaisella  lainhuuto  ja kiinnitysrekisterillä. Kiinteistöi
hin  kohdistuvat  esineoikeudet (dingliche  Rechte)  syntyvät,  kun  ne  kirja
taan kiinteistökirjaan (Weirich 1996, 8).

Aikaisemmin  Saksan  historiassa  kiinteistöjen  luovutuksista  (esimer
kiksi  kaupoista  ja  lahjoituksista)  kuulutettiin  kansankokouksissa,  kuten
Suomessakin, mutta sittemmin näistä asioista ryhdyttiin sopimaan kirjal
lisesti,  ja  todisteita  näistä  oikeudellisista  tahdonilmauksista  ryhdyttiin
keräämään  talteen.  Baijerissa  oli  jo  vuoden  1000  tienoilla  käytössä  en
simmäinen Traditionsbuch,  johon  kyseisiä  tietoja  koottiin.  Varsinainen
kiinteistökirjajärjestelmä  sai  erilaisten  kehitysvaiheiden  jälkeen  alkunsa
Preussissa vuonna 1872,  jolloin aikaisempaan niin kutsuttuun hypoteek
kikirjaan ryhdyttiin merkitsemään kaikki kiinteistöihin liittyvät oikeudet.
Vuonna 1897 astui voimaan menettelyjä sääntelevä kiinteistökirjaasetus,
Grundbuchverordnung (GBO).  Samaan  aikaan  kehitettiin  BGB:tä.  Selkeää
saksalaista  kiinteistökirjajärjestelmää  pidetään  saksalaisen  oikeustieteen
yhtenä suurena saavutuksena. (Weirich 1996, 115–116.)

Kiinteistökirjaasetus eli GBO sääntelee kiinteistökirjan pitoa. Kiinteis
tökirjaa ylläpidetään alioikeudessa (Amtsgericht). GBO 2 §:n mukaan kiin
teistöt  nimetään  kiinteistörekisteriluettelon  (Liegenschaftskataster)  tietojen
perusteella,  joka on eri rekisteri (vrt. Suomen esinerekisteri vs. oikeusre
kisteri).  Kiinteistökirjaan  merkitään  kiinteistöihin  kohdistuvat  oikeudet,
ja merkittävät kiinteistöt nimetään mittausteknisen rekisteröinnin mukai
sesti.  Kun  kiinteistöt  merkitään  kirjaan,  käytetään  verbiä eintragen  ja
yksittäinen  merkintä  on Eintragung  (kirjaus).  Jokaisella  kiinteistöllä  on
kiinteistökirjassa  oma  sivunsa  (Grundbuchblatt).  Nämä  rekisterilehdet
koostuvat seuraavista osista: Aufschrift eli nimiosa, Bestandsverzeichnis eli
kiinteistön  osaluettelo,  jossa muun muassa  ilmoitetaan  rekisterinumero,
sijainti  ja  kokotiedot, Abteilung  I eli omistajaluettelo, Abteilung II,  johon
merkitään tiedot esimerkiksi rajoitetuista oikeuksista, kuten Grunddienst
barkeiten,  Nießbrauchsrechte,  Vorkaufsrechte  jne.,  ja  lopuksi  kolmanteen
osastoon  (Abteilung  III) merkitään  erilaiset  kiinteistöpanttioikeudet.
(Weirich 1996, 121–127.)

Saksalaista  kiinteistökirjajärjestelmää  ei  omaksuttu  Suomeen  vaan
täällä ja muissa Pohjoismaissa käytännöksi muodostui lainhuuto ja kiin
nitysmenettely,  jossa omistusoikeuden  siirrot  ja  kiinnitysasiat  hoidettiin
käräjillä. Vuodelta 1912 peräisin oleva suomalainen lähde (Tietosanakirja
1912,  883)  viittaa  saksalaiseen  kiinteistökirjajärjestelmään  käyttämällä
sanaa sisäänkirjoituslaitos (vrt. verbi eintragen), minkä perusteella voi teh
dä päätelmiä siitä,  miten  saksalainen  esikuva  on saattanut  vaikuttaa  oi
keuskieleen  myös  Suomessa.  Vanhoihin  tietosanakirjoihin  tutustuminen
on hyvin perusteltua, sillä vanhojen oikeuskielisten sanojen ymmärtämi
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nen helpottuu huomattavasti, kun oivaltaa niiden vanhan, usein konkre
tiaan sitoutuvan perusmerkityksen.

Kiinteistöstä mittausteknisesti erotettuun osaan viitataan GBO:ssa sa
nalla Grundstücksteil  (ks.  alla  GBO  §  7).  Kun  kiinteistön  osaan  halutaan
kohdistaa  jokin  oikeus  (esim.  rasitus),  kiinteistön  osasta  on  muodostet
tava oma itsenäinen kiinteistönsä (ks. GBO § 7.1, alleviivaus). GBO 7 §:n
toisessa momentissa annetaan tästä poikkeukset. Tämä säännös poikkeaa
suomalaisesta oikeusajattelusta, jonka mukaan kiinteistöpanttioikeus voi
daan kohdistaa myös kiinteistön määräalaan. Aikaisemmin näin ei tosin
ollut Suomessakaan.

GBO § 7
(1) Soll ein Grundstücksteil mit einem Recht belastet werden, so ist er von dem
Grundstück abzuschreiben und als selbstständiges Grundstück einzutragen.
(2) Ist das Recht eine Dienstbarkeit oder eine Reallast, so kann die Abschreibung
unterbleiben, wenn hiervon Verwirrung nicht zu besorgen ist. Jedoch...

Omistusoikeus  voi  kohdistua  poikkeuksellisesti  myös  kiinteistön  osiin,
joita  ovat  esimerkiksi  kiinteistöosakeyhtiöiden  omistukset (Wohnungs
eigentum).  Niitä  säännellään  asuntoomaisuutta  käsittelevässä  laissa
Gesetz  über  das  Wohnungseigentum  und  das  Dauerwohnrecht (WEG)
(Weirich 1996, 453). Yhteisomistuksessa olevia osia kutsutaan kiinteistö
kirjalaissa  sanalla Miteigentumsanteil (ks.  GBO  §  3)  ja  BGB:ssä  sanalla
Bruchteil (ks. esim. alla 1114 §).

Titel 5 Miteigentum
§ 1009 Belastung zugunsten eines Miteigentümers
(1) Die gemeinschaftliche Sache kann auch zugunsten eines Miteigentümers be
lastet werden.

Titel 1 Hypothek
§ 1114 Belastung eines Bruchteils
Ein  Bruchteil  eines  Grundstücks  kann  außer  in  den  in  §  3  Abs.  6  der  Grund
buchordnung  bezeichneten  Fällen  mit  einer  Hypothek  nur  belastet  werden,
wenn er in dem Anteil eines Miteigentümers besteht.

Sana Miteigentum viittaa  yhteisomistukseen  eli  yhteisesti  omistettuun
omaisuuteen,  jolloin  omistajat  ovat  toisiinsa  nähden  yhteisomistussuh
teessa. Silloin omistaja koostuu  useammasta  osakkaasta  ja on  nimeltään
Miteigentumsgemeinschaft  (tai Bruchteilsgemeinschaft). Yksittäisiä osakkaita
kutsutaan  yhteisomistajiksi, Miteigentümer  (Weirich  1996,  453–454).
BGB:n 1009 §:n mukaan  yhteisomistuksessa  olevaan esineeseen  voidaan
kohdistaa  rasitus  jonkun  yhteisomistajan  hyväksi  (ks.  alla).  BGB:n  1114
§:n mukaan hypoteekkityyppisen rasituksen on kohdistuttava kiinteistön
sellaiseen osuuteen (Anteil),  jolla on vain yksi omistaja. Käytettävien ter
mien perusteella GBO:n käyttämä Grundstücksteil (kiinteistön osa) viittaa
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kiinteistön  konkreettiseen  osaan  ja  kiinteistön  määräosuuteen  (ideeller
Anteil) viittaavat sekä Bruchteil (BGB) että Miteigentumsanteil (GBO).

4.2.5. Alustavia havaintoja käännöksen tulkinnasta

Kun  tarkastellaan  MK  15:1.1  kohdan  käännöstä,  voidaan  huomata,  että
määräosan  käsite  on  käännetty  uudismuodostetta Grundstücksanteil
käyttäen  ja  määräalan  käsite  uudismuodosteella Grundstücksparzelle,
joista  kumpikaan  ei  sellaisenaan  näyttäisi  olevan  käytössä  saksalaisessa
oikeuskielessä.  Määräosan  vastine  on muodostettu  lisäämällä kiinteistö
sanan vastineeseen Grundstück yhdyssanan perusosaksi sana Anteil,  joka
siis  saksalaisessa  oikeuskielessä  näyttäisi  viittaavaan  kiinteistön  yhteis
omistusosuuteen,  eikä  missään  yhteydessä konkreettiseen  kiinteistön
osaan.  Määräalan  vastine  on  muodostettu  käyttämällä  yhdyssanan
määriteosana  sanaa Grundstück  ja  perusosana  sanaa Parzelle.  Parzelle on
lähteiden  mukaan  vanhentunut  termi,  mutta  tarkoittaa  kiinteistörekis
teriin  merkittävää  fyysistä  maakappaletta.  Jos  valitut  vastineet  käänne
tään  jälleen  suomeksi,  ne  tarkoittavat  ’kiinteistöosuutta’  ja  ’kiinteistö
alaa’.

(15:1.1) Geltungsbereich  des  Grundpfandrechts.  Ein  Grundpfandrecht  kann
nach Massgabe der Regelungen in diesem Gesetz an einem Grundstück,
Grundstücksanteil  und Grundstücksparzelle  sowie  an  einem  Grunds
tücksmietrecht oder an einem sonstigen auf das Grundstück bezogenen
Nutzungsrecht bestellt werden.

On  huomattava,  että  lähdetekstissä  varsinaisina  termeinä  voidaan pitää
kiinteistön  määräosaa ja kiinteistön  määräalaa. Termien  samankaltaisuutta
heijastaa yhdyssanan määriteosan sana määrä,  joka kuvaa sanassa määrä
ala sitä,  että  se on ’rajoiltaan  määrätty  ala  kiinteistöstä’.  Vastinevalinnat
saattavat aiheuttaa tulkintaongelmia, sillä Saksassa kiinteistön osa ei voi
toimia aivan yhtä suoraviivaisesti oikeuksien kohteena. Tulkintaongelma
ei kuitenkaan johdu vastinevalinnasta sinänsä vaan tiedoista, joita näihin
käsitteisiin  liitetään.  Sanan Grundstücksparzelle  voidaan  saksan  kielessä
käytössä  olevan  sanan Parzelle  (vrt. Katasterparzelle) perusteella  päätellä
olevan ennen muuta maanmittaustekninen yksikkö, johon Saksassa ei voi
liittyä  rasittavia oikeuksia ennen  itsenäiseksi kiinteistöksi muodostamis
ta.

Käännösratkaisuina  sanat Grundstücksanteil ja Grundstücksparzelle
kertovat kääntäjien pyrkimyksestä säilyttää tekstissä tiettyä vierautta. He
olisivat voineet valita vastineiksi myös termien funktionaaliset vastineet
Bruchteil  ja Flurstück,  jolloin  ratkaisut  olisivat  tuoneet  tekstiä  saksalaista
lukijaa  lähemmäksi,  koska  näitä  termejä  käytetään saksalaisessa oikeus
järjestyksessä  lähes  samassa  tarkoituksessa.  Näistä  kuitenkin  varsinkin
Flurstück  viittaa  niin  voimakkaasti  saksalaiseen  oikeusajatteluun,  jossa
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Flurstück  ei  voi  toimia  kiinteistöpanttioikeuden  kohteena,  että  lukijan
mahdollisesti  kokema  omien  ja  tekstin  tarjoamien  tietojen  ristiriitaisuus
saattaisi olla vielä suurempi kuin sanan Grundstücksparzelle kohdalla, joka
tosin myös viittaa samaan käsitteeseen kuin Flurstück, mutta on kuitenkin
riittävän erilainen pysäyttääkseen lukijan eron äärelle. Kääntäjien ratkai
sut  pyrkivät  olemaan  mahdollisimman  uskollisia  tekstin  merkitykselle,
mikä ehkä vähentää tekstin viestinnällisyyttä,  jota olisi saattanut edistää
funktionaalisten  vastineiden  käyttö.  Ratkaisematta  jää,  kumpi  lukijan
kannalta  olisi  kulloinkin  tärkeää:  ymmärtää  sujuvasti,  mistä  on pääpiir
teittäin  kysymys,  vai  tunnistaa  omasta  oikeusjärjestyksestä  poikkeavat
ajattelutavat. Tässä tapauksessa oletettavasti sekä  uudismuodosteen että
funktionaalisen  vastineen  käyttö  pysäyttää  lukijan  miettimään,  mistä
suomalaisessa oikeusajattelussa tällä alueella onkaan kysymys.

Näin  ollen  Saksassa  ja  Suomessa  kiinteistöpanttioikeuden  kohteet
ovat  osittain  erilaiset.  Suomessa  kohde  voi  olla  kiinteistö,  sen  määräosa
tai sen määräala, Saksassa ainoastaan kiinteistö tai kiinteistön määräosa.
Lisäksi kohteina voivat tietyin rajoituksin olla maanvuokraoikeus ja muu
toisen maahan  kohdistuva käyttöoikeus. Maakaaressa kiinteistöpanttioi
keuden perustamista käsittelevää 15  lukua seuraavassa 16  luvussa mää
räosan  ja  määräalan  käsitteistä  annetaan  kiinteistökiinnitystä  käsittele
vässä  pykälässä  (MK  16:1.1)  määräosan  luonnetta  selventävää  lisätietoa
(määräosin  omistettu  kiinteistö),  mikä  voisi  käännöksessä  vaikuttaa  siten,
että  lukijan  olisi  tekstiperustaisen  lisätiedon  avulla  helpompi  yhdistää
sana Grundstücksanteil  saksalaiseen  määräosan  käsitteeseen.  Nyt  kuiten
kin  käännös  sekoittaa  tulkintaa,  sillä  määräosasta  näyttäisi  tulkintani
mukaan tulevan määräosin omistettu määräosa, in Bruchteilsgemeinschaft
geführter  Grundstücksanteil  (vrt. in  Bruchteilsgemeinschaft  geführtes  Grund
stück),  mikä  tietenkin  hämmentää  lukijaa  entisestään.  Tarkoituksena  on
tietenkin  ollut  kuvata  määräosin  omistettua  kiinteistöä.  Kääntäjät  ovat
seuranneet  lähdetekstiä kirjaimellisesti,  jolloin sana sanalta kääntäminen
on  johtanut  saksan  kielessä  merkitysten  ylitarjontaan  (määräosin  omis
tettu  =>  in  Bruchteilsgemeinschaft  geführter  +  kiinteistön  määräosa  =>
Grundstücksanteil). Merkityksen ylitarjontaa toiston muodossa on myös
suomenkielisessä laissa, sillä kiinteistön määräosan käsitteeseen kuuluu,
että  se on osa  yhteisomistuksessa  olevaa  kiinteistöä.  Lisäksi  lainkohdan
käännöksessä  huomio  kiinnittyy  siihen,  että  myös  määräala  on  tässä
kohdin  käännetty  sanalla Grundstücksanteil,  kun  siitä  aikaisemmin  oli
käytetty sanaa Grundstücksparzelle.

(16:1.1) Kiinnitys saadaan vahvistaa kiinteistöön, määräosin omistetun kiinteis
tön määräosaan  ja  muulle  kuin  kiinteistön  omistajalle  kuuluvaan  määräalaan.
Kiinnityksen edellytyksenä on, että sen kohteeseen voidaan myöntää lainhuuto.

(16:1.1) Eine Grundstücksbelastung kann an einem Grundstück, einem in Bruch
teilsgemeinschaft geführten Grundstücksanteil sowie an einem Grundstücks
anteil, der einem anderen als dem Eigentümer des Grundstücks gehört, bestellt
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werden. Voraussetzung für die Grundstücksbelastung ist, dass am Gegenstand
der Eintragung ein Aufgebot erteilt werden kann.

Kiinteistön  käsitettä  selvitettäessä  kävivät  ilmi  maakaaren  kiinteistö
panttioikeuden  soveltamisalaa  käsittelevän  lainkohdan  (15:1.1)  merki
tysyhteydet lukuisiin muihin tulkinnan kannalta merkittäviin teksteihin,
kuten  lain  esitöihin  ja  eräisiin  lakeihin.  Usein  lainkohdan  implisiittiset
intertekstuaaliset  yhteydet  muihin  teksteihin  oli  mahdollista  huomata
oikeuslähteissä käsiteltyjen samojen aiheiden perusteella. Lainkohdan  ja
muiden tekstien välisen merkitysyhteyden luonne, syyt ja relevanssi tul
kinnan kannalta sen sijaan vaativat lisäselvitystä oikeuskirjallisuudesta.

 Yleiskieliseltä näyttävään tekstiin liittyy näennäisymmärtämisen vaa
ra,  jolloin  lukija  ei  ymmärrä,  että  hän  ei  ymmärrä  lukemaansa  tekstiä
(Mattila  2002,  156).  Oikeuskirjallisuuteen  tutustuminen  vähentää  lähde
tekstin  ymmärtämiseen  liittyvää  epävarmuutta,  sillä  asiantunteva  kään
täjä epäilee myös selvältä vaikuttavan lähdetekstin merkitystä  ja olettaa,
että  sen  ymmärtämiseksi  saatetaan  vaatia  jotakin  tekstinulkoista  tietoa,
minkä  vuoksi  hän  ryhtyy  selvittämään  tekstin  niin  kutsuttuja  taustatie
toja  (ks. ProbirskajaTurunen 2005, 23). Oikeuskirjallisuuteen  tutustumi
nen  tarjosi  yleensä  helpoimmin  näkemyksen  siitä  osaalueesta,  jonka
tuntemus on kääntämisen kannalta olennaista. Juridisista teksteistä koot
tujen  korpusten  ja  niistä  tehtyjen  niin  kutsuttujen  konkordanssihakujen
avulla  kääntäjän  olisi  mahdollista  tarkastella  isommasta  aineistosta  sitä,
miten ja minkälaisissa konteksteissa tiettyä oikeuskielen sanaa käytetään
kohdekielessä (ProbirskajaTurunen 2005). ProbirskajaTurusen tutkimus
tarjoaa yksityiskohtaisen esityksen siitä, miten vastineiden hakua voi te
hostaa  ja  täsmentää  verrannollisia  juridisia  korpuksia  käyttämällä.  Täl
lainen verrannollinen korpus voitaisiin rakentaa myös kiinteistöpanttioi
keuteen  liittyvistä  suomen  ja  saksankielisistä  teksteistä,  jolloin  laajojen
tekstiaineistojen  läpi  käyminen  olisi  nopeasti  mahdollista.  Probirskaja
Turusen  lähtökohta  on  korpustutkimuksen  yleinen  lähtökohta:  ilmauk
sen käyttö ja käyttöyhteys ilmaisee myös sen merkityksen.

Kääntäjä  joutuu  tekstin  merkitysyhteyksiä  selvittäessään  tekemään
osittain  samanlaista  kielellistä  työtä  kuin  juristi  lain  sovellustilanteessa.
Kääntäjän  kielelliset  toiminnat  ovat  luonteeltaan  kuitenkin  enemmän
tekstin  merkityksen  eksplikointiin  ja  tekstin  käsittelemän  aiheaulueen
kokonaisuuden  ymmärtämiseen  tähtääviä  toimintoja  kuin  juristilla.  Ju
ristilla oletetaan olevan juridisten aihealueiden perusymmärrys ja perus
käsitteiden  tuntemus  hallussaan  koulutuksen  perusteella.  Sovellustilan
teessa  juristi  pyrkii  etsimään  perusteita  oikeudelliselle  ratkaisulle  erilai
sista  oikeuslähteistä.  Myös  kääntäjä  käyttää  hyväkseen  oikeuslähteitä,
mutta  merkityksen  selvittämiseen  ja  kielellisten  ilmaisukeinojen  valin
taan.  Kummankin  työssä  on  selvitettävä  lainkohdan  yhteyksiä  muihin
teksteihin, vaikka toiminnan tarkoitus on erilainen. Busse (2002, 141) to
teaa, että juristin tulkinta on toimintaa tekstien parissa – ja edellisen sel
vityksen  perusteella  voitaneen  näin  sanoa  myös  kääntäjän  tulkintaan
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tähtäävästä  työskentelystä  erilaisten  tekstien  parissa.  Kääntäjän  työ  ei
tähtää  pelkästään  merkityksen  selvittämiseen,  sillä  selvitystyön  tavoit
teena on saada aikaan perusteltavissa olevia käännösratkaisuja.

4.3. Kiinteistöpanttioikeus Suomessa ja Saksassa

Tässä luvussa verrataan toisiinsa kiinteistöpantin perustamiseen liittyviä
säännöksiä  Suomen  ja  Saksan  oikeusjärjestyksissä.  Luvussa  tuodaan
esiin, mitä toiminnallisia elementtejä tämän oikeuden perustaminen näis
sä valtioissa edellyttää. Toiminnallisiin vaiheisiin ja käsitteisiin liittyvien
erojen  pohjalta  pohditaan  sitä,  mitä  mahdollisia  vaikutuksia  eroilla  on
kääntämiseen  ja  käännöksen  tulkintaan.  Kiinteistöpanttioikeuden  pe
rustamiseen liittyviä vaiheita voidaan pitää totuttuna tapahtumasarjana,
jonka  tietyn  oikeusjärjestyksen  tunteva  lukija  liittää  mielessään  kiinteis
töpanttioikeuden perustamiseen. Tapahtumasarja on sidoksissa säännök
siin, jotka määrittelevät, miten kiinteistöpanttioikeus perustetaan eli mil
laista säännöksiin liittyvän toiminnan pitää olla.

Käännöksen  lukija  tuntee  omasta  oikeusjärjestyksestään  tietyt  sään
nökset,  ”normin”,  jotka  sääntelevät  kiinteistöpanttioikeuden  perustami
sen edellytyksiä ja vaiheita. Normin voi ymmärtää paremmin, kun tuntee
siihen  liittyvän  toiminnan –  ja päinvastoin.  Kiinteistöpanttioikeuden pe
rustaminen  kaikkine  osatekijöineen  muodostaa  kokonaistulkintakehyk
sen, merkitysyhteyden, jota vasten yksittäisiä säännöksiä tulkitaan. Kiin
teistöpanttioikeutta määrittävät yksittäiset säännökset muodostavat mal
leja tapahtumasarjaan kuuluvista yksittäisistä vaiheista. Tästä hyvänä esi
merkkinä  toimii  MK  15:2.1:  ”kiinteistöpanttioikeus  perustetaan  (1)  vah
vistamalla  kiinteistöön  tai  muuhun  kiinnityksen  kohteeseen  kiinnitys  ja
(2) luovuttamalla kiinnityksestä todistukseksi saatu panttikirja velkojalle
saamisen vakuudeksi” (alleviivaukset ja numerointi lisätty). Lainkohdas
sa määrätään, minkä toiminnallisten ehtojen on täytyttävä,  jotta kiinteis
töpanttioikeus voidaan katsoa perustetuksi.

Tässä luvussa esitettävän vertailun tarkoituksena on tuoda esiin, mis
sä  määrin  tällaiset  kiinteistöpanttioikeuden  perustamiseen  liittyvät  ta
pahtumasarjat ja toiminnan elementit poikkeavat kahdessa eri oikeusjär
jestyksessä toisistaan. Jos nämä skeemat ovat erilaisia, sen voidaan ajatel
la  vaikuttavan  myös  käännöksen  tulkintaan,  mikäli  tulkitsijalla  on  täl
lainen  aiheeseen  liittyvä  valmis ajatusrakennelma  mielessään.  Näin  voi
daan  myös  olettaa  olevan,  koska  tarkasteltavassa  tekstin  otteessa  on
kysymys  lakitekstistä,  joiden  tulkitsijoilta  edellytetään  aiheen  syvällistä
ymmärtämistä.  Seuraavassa  kiinteistöpanttioikeuden  perustamiseen  liit
tyvän  tapahtumasarjan  kannalta  havainnollisessa  sitaatissa  Havansi
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(1996, 29) tyypittelee perustilanteen34, jossa on kyse uudesta kiinnitykses
tä ja uudesta velasta:

Ensin (1) omistaja hakee kiinnitystä rahamäärälle 100 ja (2) kirjaamisviranomai
nen vahvistaa sen, mistä todistukseksi (3) omistaja saa haltuunsa panttikirjan ra
hamäärälle  100.  Sittemmin  (4)  hän  antaa  luottoneuvottelujen  tms.  päätteeksi
mm. panttaussitoumuksen luoton antajaksi  lupautuneelle sopimuskumppanille
(=L,  lyhenteestä  sanasta  luotonantaja),  minkä  johdosta  hän  (5)  nyt  tai  hieman
myöhemmin antaa panttikirjan L:n hallintaan. Tämän jälkeen (6) L siirtää hänen
käytettäväkseen  luvatun  luottovaluuttaarvon  määrältään  60  eli  samalla  (6=7)
syntyy  ns.  panttisaaminen  eli  todellinen  ja  em.  panttaussitoumuksen  tarkoit
tama saaminen (alkuhetkellään siis 60).

Tämän  perustilanteen  kuvauksen  pohjalta  tapahtumasarjaa  voi  verrata
kiinteistöpanttioikeuden  syntymiseen  Saksan  oikeusjärjestyksessä  ja
pohtia,  viittaavatko  sikäläiset  käsitteet  samanlaisiin  ilmiöihin  kuin  ne
Suomessa  viittaavat.  Kuvassa  8  on  esitetty  kiinteistöpanttioikeuden  pe
rustamiseen  liittyvä  suomalainen  käsitejärjestelmä  kohdan  MK  15:2.1
perusteella.

k iin te is tö pa n ttio ike ude n
s yn tym inen

k iin te is tö m uu  ko hde

k iinn itys

k iinn itykse n
ha kem ine n

pa nttik irjave lk o ja

s aam in en

va ku us

k iin te is tön
o m is ta ja

ve lk a

ve la ll in en

Kuva 8. Kiinteistöpanttioikeuden perustamiseen liittyvä käsitejärjestelmä

34 Havansi esittää syntyprosessista neljä erilaista perusmuunnelmaa.
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Kun tarkastellaan MK 15:2.1 momenttia, käsitetiedon perusteella voidaan
päätellä, että kiinteistöpanttioikeuden perustamiseen  liittyy kiinnityksen
vahvistamisen  ja  panttikirjan  luovuttamisen  lisäksi  runsaasti yleisempiä
oikeudelliseen  toimintaan  liittyviä  tiedon  kehyksiä:  on  kyse kiinteän  esi
neen panttaamisesta, oikeuden perustamisesta, oikeuden kiinnittämisestä, oikeu
den  vahvistamisesta,  oikeuden  todistamisesta,  todistuksen  saamisesta, todistuk
sen luovuttamisesta, oikeuden luovuttamisesta, oikeuden saamisesta, oikeussuh
teen  luomisesta,  velkasuhteeseen  asettumisesta,  velkasuhteen  osapuolena  toimi
misesta ja vakuuden antamisesta.

Näihin  tiedon  kehyksiin  liittyy  erilaisia  elementtejä,  kuten  oikeus
suhteen osapuolia, asiakirjoja, oikeuksia, oikeuden kohteita, velvoitteita,
toimipaikkoja,  menettelysääntöjä,  muotosääntöjä,  normitekstejä  ja  niin
edelleen.  Näiden  osien  välillä  voidaan  nähdä  funktionaalisia  suhteita.
Esimerkiksi  kiinteistöpanttioikeuden  perustamisen  ehto  on omistussuhde
kiinteistöön. Omistussuhdetta kiinteistöön voidaan rajoittaa kiinnityksel
lä,  jolloin panttioikeuden saajan  ja kiinteistön omistaman esineen  välille
syntyy esineoikeudellinen  suhde,  joka  toimii  velan  vakuutena.  Kiinteistö
panttioikeuden perustamisen edellytyksenä on taas velallisen ja velkojan
välille syntyvä velka eli saamissuhde, mutta tämän suhteen ei tarvitse olla
kiinteistön omistajan ja velkojan välinen.

Kuvan 9 piirroksessa on hahmotettu niitä elementtejä,  jotka kytkevät
edellä  mainittuun  MK  15:2.1  kohtaan  yleensä  oikeuden  perustamiseen
liittyviä tiedon kehyksiä.

Kuva 9. Kiinteistöpanttioikeuden perustamiseen liitettävät tulkintakehyselementit

KIINTEISTÖPANTTI
OIKEUDEN

PERUSTAMINEN

PERUSTETTAVA
OIKEUS
(kiinteistö
panttioikeus)

MENETTELYTAPA
(kiinnittäminen ja

panttikirjan
luovuttaminen)

OIKEUDEN
SOVELTAMISALA
(kiinteistö,
määräala,
määräosa ym.)

OIKEUSSUHTEEN
OSAPUOLET
(omistaja, velkoja,
velallinen)

OIKEUDEN
PERUSTAMISEN
TODISTE
(panttikirja)

OIKEUDEN
PERUSTAMISEN
EDELLYTYKSET
(omistussuhde,
saamissuhde)

OIKEUDEN
SÄÄNTELY
FUNKTIO
(vakuus,
oikeusturvan
luominen)

OIKEUDEN
PERUSTAMISTA
SÄÄNTELEVÄT
TEKIJÄT
(maakaaren
kirjaamissäännökset
jne.)
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Lainkohdassa kiinteistöpanttioikeuden perustamiseen liittyvät toiminnat
(kiinnityksen  vahvistaminen,  panttikirjan  luovuttaminen,  saamisen  va
kuutena  toimiminen)  luovat  tekstille näihin  toimintoihin  liittyviä yleisiä
tulkintakehyksiä  (vrt.  Seppälä  2003,  12).  Analysoitavan  momentin  pää
toiminta  on  kiinteistöpanttioikeuden  perustaminen,  joka  edellyttää  vä
hintään  kahta  muuta  toimintaa  (oikeustointa)  eli  kiinnityksen  vahvista
mista ja panttikirjan luovuttamista.

4.3.1. Kiinnittäminen Suomessa

Kiinteistöpanttioikeuden kirjaaminen  on  yksi  tärkeimmistä  kiinteistö
panttioikeuden  perustamiseen  liittyvistä  vaiheista  sekä  Suomessa  että
Saksassa.  Kirjaamisen  käsite  ja  siihen  liittyvät  toiminnot  muodostavat
maakaaressa tulkintakehyksen kolmelle siihen liittyvälle käsitteelle, jotka
ovat lainhuuto, erityinen  oikeus  ja kiinnitys.    Analysoitavan  lainkohdan
kannalta  on  tärkeää  ottaa  huomioon kiinnityksen  käsitettä  tulkittaessa
myös ne säännökset, jotka koskevat kirjaamista.

(15:2.1)  Kiinteistöpanttioikeus perustetaan vahvistamalla  kiinteistöön  tai muu
hun kiinnityksen kohteeseen kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä todistuk
seksi saatu panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi.

(15:2.2)  Kiinteistöpanttioikeus  julkisoikeudellisen  tai  julkisoikeudellisessa  jär
jestyksessä  maksettavaksi  pannun  saamisen  vakuudeksi  perustetaan kirjaa
malla se lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin.

Tarkasteltavassa maakaaren otteen 2 §:n toisessa momentista (15:2.2) käy
ilmi,  että  kiinteistöpanttioikeuden  perustaminen  vaatii  sen kirjaamista
lainhuuto  ja  kiinnitysrekisteriin. Ensimmäisessä  momentissa  annetaan
tieto siitä, miten kiinteistöpanttioikeus perustetaan (vahvistamalla kiinni
tys  ja  luovuttamalla  panttikirja),  ja  toisessa  momentissa  annetaan  tieto
siitä,  että  saamisen  vakuudeksi  perustettava  kiinteistöpanttioikeus
edellyttää  lisäksi kirjaamista. Näistä perättäisistä momenteista ei kuiten
kaan  suoraan  käy  ilmi,  että  kiinnityksen  vahvistaminen  ja
kiinteistöpanttioikeuden kirjaaminen liittyvät oleellisesti toisiinsa. Kirjaa
misen käsitteestä  tai  mainitusta  rekisteristä  ei  anneta  tietoa  kiinteistö
panttioikeutta  käsittelevässä  IV  osassa.  Näiden  asioiden  selvittämiseksi
on palattava maakaaren II (kirjaamisasiat) ja III osiin. Maakaaren II osas
sa annetaan  yleiset  säännökset  kirjaamismenettelystä,  jolloin  nämä  sää
döksen  aiemmat  osat  luovat  tulkintakehystä  myöhemmin  seuraaville
osille,  kuten  IV  osalle.  Maakaaren  II  osan  mukaan  kirjaamisasioilla  tar
koitetaan ”lainhuudatusta,  erityisten  oikeuksien kirjaamista  sekä  kiinni
tystä”  (MK 5:1). Kirjaamisasioiksi  luokiteltavat asiat  luetellaan  tekstissä,
mutta lainhuudatuksen käsitettä ei määritellä tekstissä, jolloin myös tämä
käsite  liittyy  sarjaan  käsitteitä,  jotka  oletetaan  maakaaressa  tunnetuiksi.
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Seikat,  jotka  mainitaan  kirjaamisasioiksi,  määrittyvät  myöhemmin  tar
kemmin osassa III, jonka otsikko on ”Kiinteistön omistusoikeuden ja eri
tyisen  oikeuden  kirjaaminen”.  Kirjaaminen  sinänsä  on  asiakirjojen  pro
sessointia (Jokela 1997, 210),  ja sen käsite voidaan määritellä seuraavalla
tavalla:

Kirjaaminen  on  yleisnimitys  menettelylle,  jossa  kiinteistön  omistajan
vaihdos  tai  jokin kiinteistöön kohdistuva oikeus merkitään lainhuuto  ja
kiinnitysrekisteriin (Jokela 1997, 197).

Kirjaamista  edeltää  hakemuksen  tekeminen,  jolle  kirjaaminen  perustuu
(mts.  200).  Kun  kiinteistö kirjataan  oikeusrekisteriin,  siihen  kohdistuvat
oikeudet ja siihen liittyvät oikeussuhteet tulevat julkisiksi. Oikeussuhtei
den  julkisuus  on  kiinteistöjä  koskevien  oikeustoimien  (esim.  kiinteistö
panttioikeus)  tekemisen  kannalta  tärkeä  edellytys,  sillä  julkisuus  takaa
turvallisuuden,  jota  vakuuden  vaatija  tarvitsee.  (Jokela  1997,  197.)
Kirjauksen oikeusvaikutus on julkinen luotettavuus, mikä on muutos maa
kaarta edeltäneeseen lainsäädäntöön verrattuna (mts. 197). Julkinen  luo
tettavuus  tarkoittaa  sitä,  että  rekisterin  tietojen  perusteella  voidaan  pu
hua  luottamuksen  suojasta:  jos  rekisteristä  on  tiettyä  tietoa  saatavilla,
tällaisen  tiedon  puutteeseen  ei  voida  vedota  eikä  tällöin  myöskään  vil
pittömän mielen suojaan (mts. 204).

Kirjaamiseen  liittyvät  käsitteet  ovat  muuttuneet  uuden  maakaaren
myötä. Jokelan (mts. 200) mukaan kirjaaminen on nyt yläkäsite, jonka yksi
alakäsite  on lainhuuto,  joka  on  ”kiinteän  omaisuuden  saannon  kirjaa
mista”  (mts.  200).  Myös  panttioikeudesta  voi  puhua  saantona  (mts.  238).
Saannolla  tarkoitetaan  maakaaressa  ”kiinteistön  omistusoikeuden  saa
mista”  (Kartio  1997,  22).  Saannoista  puhutaan  myös  käyttämällä  sanaa
luovutus,  mikä  heijastelee  sitä,  millaisesta  näkökulmasta  asiaa  tarkastel
laan. Luovutuksen kohteita ovat maakaaressa kiinteistöt, kiinteistön mää
räosat  ja  kiinteistön  määräalat,  kiinteistöjen  yhteiset  alueet  ja  niiden
määräalat ja yhteisalueosuudet (mts. 24).

Lainhuuto  eli merkintä  kiinteän  omaisuuden  saannosta  ilmentää  omis
tusoikeutta  kiinteistöön.  Kiinteistöpanttioikeus  puolestaan  rajoittaa  tätä
omistusoikeutta. Lainhuudon  käsite  mainitaan  ensimmäisen  kerran  maa
kaaren  III  osan  10  luvun  1  §:ssä:  ”Omistusoikeus  kiinteistöön  kirjataan
myöntämällä  saannolle  lainhuuto.”  Lainhuutoa  käsitteenä  ei  määritellä
vaan  käsitteen  piirteistä  annetaan  tietoa  momentti  momentilta.  Kirjaa
misen toinen alakäsite on erityisen  oikeuden kirjaaminen,  jolla tarkoitetaan
”toisen  kiinteistöön  kohdistuvan  käyttö  tai  irrottamisoikeuden  kirjaa
mista,  jota  aikaisemmin  nimitettiin  pysyvyyskiinnitykseksi”  (mts.  200).
Erityisen oikeuden käsite määrittyy jo osittain 10 luvun 2 § 1 momentissa,
joka  kuuluu:  ”Sopimukseen perustuva oikeus  käyttää  toisen  omistamaa
kiinteistöä  kirjataan  erityisenä  oikeutena.”  Lisätietoa  erityisen  oikeuden
tyypeistä saa 14 luvun 1 §:ssä, jossa mainitaan muun muassa metsänhak
kuuoikeus. Kolmas kirjaamisen alakäsite on kiinnitys.



201

Kiinnityksen vahvistaminen  tarkoittaa  sitä,  kun  kirjaamisviranomainen
tekee  luetteloonsa  merkinnän  kiinnityksestä  –  siis  kirjaa  sen  –  ja  antaa
siitä  todistukseksi  panttikirjan  (Maakaaritoimikunnan  mietintö  1989:53,
6).  Kiinnitysasioita  hoidetaan  Suomessa  alioikeuksissa  eli  käräjäoikeuk
sissa,  joihin  maakaaressa  viitataan  sanalla kirjaamisviranomainen.  Kielen
käyttö kiinnityksen vireille tuloon liittyvissä seikoissa on tarkkaa,  ja tul
kintatilanteissa  sanamuotojen  merkitystä  joudutaan  pohtimaan.  Asian
katsotaan  tulevan  vireille,  kun kiinnityshakemus saapuu  oikealle  viran
omaiselle,  jolloin  se  joko  omakohtaisesti  tai  asiamiehen  välityksellä  esi
tetään  viranomaiselle  tai  toimitetaan  viranomaiselle  lähetin,  postin  tai
sähköisen  viestinnän  välityksellä.  Viranomaisen  on  tehtävä  hakemuk
sesta viipymättä rekisterimerkintä (MK 6:3.3). (Havansi 1996, 38–41.)

Ilmaus viipymättä on hyvä esimerkki tulkinnanvaraisesta sanasta. Sen
on  lain  esitöissä  katsottu  merkitsevän saman  päivän  aikana  (ks.  Havansi
1996, 41). Käsitteen katsotaan usein saavan merkityksensä tekstiin  liitty
vien  aikaisempien  valmistelujen  ja  keskustelujen  pohjalta,  kuten  edelli
sessä esimerkissä,  jossa ilmauksen välitön tekstiympäristö ei anna riittä
västi tukea sille, miten merkitystä tulisi tulkita. Havansi (mts. 41) on sitä
mieltä, että lakiin olisi pitänyt valita jokin tarkka ilmaus väljän sanan vii
pymättä tilalle. Toisessa asiayhteydessä (MK 6:9.1) kohdassa ilmaus viivy
tyksettä  (vrt. viipymättä) olisi Havansin  (mts. 72) mukaan  kuitenkin  tul
kittava  toisin,  koska  rekisteröintiä  seuraavat  hakemuksen  hyväksyttä
vyyden  tarkastaminen,  myönteisen  ratkaisun  tekeminen  ja  kiinnityksen
vahvistaminen ovat vaativampia toimenpiteitä eikä niitä voida edellyttää
tapahtuvaksi saman päivän aikana. Harkinnalla on kummankin ilmauk
sen  tulkinnassa  oma  sijansa.  Kääntämiseen  liittyviä  ratkaisuja  ja  kään
nöksen  tulkintaa  ajatellen  kiinnostavaa  on  myös  se,  että  kyseisistä  koh
dista  kumpikin  on  käännetty  ruotsiksi  sanoilla utan  dröjsmål  (mts.  72).
Suomenkielisessä tekstissä on näin ollen käytetty kahta erilaista ilmausta,
joista  kumpikin  vaatii  tulkintaa,  mutta  lopullinen  tulkintaratkaisu  ei
nähtävästi  perustu  erilaiseen  kieliasuun  vaan  paremminkin  tilanteen  ja
taustakeskustelujen  analyysiin  sekä  erilaisten  suositusten  noudattami
seen. Ruotsinkielisen  ilmauksen tulkinta  lienee näissä kahdessa eri teks
tin  kohdassa  vastaavanlainen  kuin  Havansilla  riippumatta  siitä,  mitä
kielellistä ilmausta on käytetty.

 Kiinnittäminen  on  kiinteistöön  kohdistuvan oikeuden  kirjaamista ja
sillä valmistellaan tulevan oikeussuhteen syntymistä  (Havansi 1996, 35).
Kartion (2001a 131) mukaan ”(k)irjaamisella tarkoitetaan kiinteistöjä kos
kevien oikeussuhteiden  merkitsemistä  julkisen  viranomaisen  pitämään
kirjaan; oikeudet toisin sanoen kirjataan.” Kirjaaminen on tunnusmerkki,
joka  oikeuttaa  tekemään  oletuksen  vastaavan  oikeuden  olemassaolosta.
Havansin (1996, 125) mukaan kirjaaminen on panttioikeuden perustami
sen  tärkein  osatekijä.  Kirjaaminen  toteuttaa  kiinteistöihin  liittyvissä
oikeussuhteiden  muutoksissa  julkisuusperiaatteen.  Kiinteän  esineen  hal
lintaa ei voida todeta, koska esine ei siirry niin sanotusti kädestä käteen.
Kirjaaminen sen sijaan on havaittava tunnusmerkki ja kertoo siitä, millai
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sia  oikeussuhteita  tiettyyn  kiinteistöön  liittyy.  (Mts.  125.)  Suomen  jär
jestelmässä sana kiinnitys kuvastaa toisaalta menetelmää, toisaalta mene
telmän aikaansaamaa lopputulosta.

Kiinnityksellä  tarkoitetaan  viranomaisen  pitämään  rekisteriin  tehtävää
merkintää  siitä,  että  muulla  kuin  esineen  omistajalla  on  tuohon  esinee
seen jokin erityinen oikeus (Majamaa 1994, 254).

Tällainen rekisteriin merkittävä kiinteistöön kohdistuva oikeus oli aikai
semmin  käytännössä  saamisoikeus,  joka  perustui  velkakirjan  olemassa
oloon  (Maakaaritoimikunnan  mietintö  1989:53,  25).  Uuden  lain  ja  uusit
tujen säännösten myötä tämä seikka on muuttunut. Ennen lainuudistusta
kiinnittämisessä  oli  useimmiten  kysymys  saamistodisteen  eli velkakirjan
kiinnittämisestä  (mts.  25).  Uuden  lain  mukaan  kiinnityksellä  ei  ole  enää
suoranaisesti mitään tekemistä velkakirjan kanssa vaan kiinnitys vahvis
tetaan ainoastaan tietylle  rahasummalle,  joka säilyy kiinteänä. Tämä tar
koittaa  sitä,  että  itselleen  kuuluvan  kiinteistöpanttioikeuden  todisteeksi
panttikirjan haltijalla on oltava panttikirjan  lisäksi erillinen todiste sen vel
kasuhteen olemassaolosta,  jonka vakuudeksi panttikirja hänelle on annettu.
Pelkkä panttikirjan hallinta ei vielä tarkoita panttioikeuden olemassaoloa,
sillä jos velkojalla ei enää ole saamista, ei hänellä ole panttioikeuttakaan.
(Mts. 208–211  ja 223.) Panttikirja  sisältää muun muassa  tiedot kiinnityk
sen kohteesta, tiedon kiinnityksen suuruudesta  ja tiedon päivämäärästä,
jona hakemus on tullut vireille, mikä on tärkeää etusijan määrittämisessä.
Panttikirjassa  ei  ole  mitään  viittauksia  velkasuhteeseen,  kuten  esimer
kiksi korkolausekkeita. (Havansi 1996, 74–75.)

Suomessa  kiinteistöpanttioikeus  perustetaan  (1)  vahvistamalla  kiin
nitys  ja  (2)  luovuttamalla  siitä  todistukseksi  saatu  panttikirja  velkojalle.
Panttioikeus  johonkin  kiinteistöön  syntyy  vasta  sitten,  kun  panttikirja
annetaan velkojalle (Maakaaritoimikunnan mietintö 1989:53, 6). Panttauk
sella tarkoitetaan  panttioikeuden  syntymisen  mahdollistavaa panttikirjan
luovuttamista  velkojalle  (Maakaaritoimikunnan  mietintö  1989:53,  69).
Käännettäessä  kiinnitykseen  liittyvää  tekstiä  vastineena  ei  voi  käyttää
yhtä  saksan  kielen  käsitettä,  sillä  saksalaisessa  järjestelmässä kiinnitystä
ei voida kuvata yhdellä sanalla,  vaikka  kiinnityksen aikaansaava  tapah
tumasarja sinänsä on olemassa. Kääntäjän on pyrittävä etsimään vastaa
vaa  toiminnallista  kokonaisuutta  ja  otettava  selville,  miten  kiinteistö
panttioikeus  Saksassa perustetaan,  ja  liittyykö  toimenpiteeseen  (siis
oikeustoimeen)  jotakin,  mitä  voitaisiin  kutsua  (1)  kiinnityksen  vah
vistamiseksi  ja  (2)  panttikirjan  luovuttamiseksi.  Alla  olevasta  lainkoh
dasta ja sen käännöksestä olen alleviivannut kohdat, joista käy ilmi, mitä
Suomessa tapahtuu.

(15:2.1)  Kiinteistöpanttioikeus  perustetaan  (1)  vahvistamalla  kiinteistöön  tai
muuhun  kiinnityksen  kohteeseen  kiinnitys  ja  (2)  luovuttamalla  kiinnityksestä
todistukseksi saatu panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi.
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(15:2.1)  Ein  Grundpfandrecht  wird  durch  (1)  Eintragung  einer  dinglichen
Belastung am Grundstück oder an einem sonstigen Sicherungsgegenstand sowie
(2)  Aushändigung  des  zum  Nachweis  erstellten  Pfandbriefes  an  den  Gläubiger
zur Sicherung der Forderung bestellt.

Kääntäjän  on  edellisten  kahden  vaiheen  erottamisen  lisäksi  hyvä  tietää,
että panttioikeuden syntyminen edellyttää vielä toiset kaksi vaihetta, joi
den olemassaolo käy ilmi lain esitöistä kuin itse laista. Toinen lisäedelly
tyksistä  liittyy  panttikirjan  luovuttamiseen.  Kiinteistön  omistajan  ja
velkojan  on  tehtävä  keskenään  osapuolia  velvoittava  (3)  sopimus, pant
taussitoumus,  jossa  omistaja  lupaa  antaa  panttikirjan  velkojan  haltuun.
Tämä  vaihe  edeltää  panttikirjan  luovuttamista,  joten  vaihetta  olisi  mie
luummin  merkittävä  numerolla  kaksi.  Panttikirja  luovutetaan  yleensä
samassa  yhteydessä  sopimuksen  tekemisen  kanssa.  Viimeisestä  edelly
tyksestä  oli  jo  aiemmin  puhetta,  ja  se  nousee  osittain  esiin  tarkastelta
vasta  lainkohdasta:  velkojalla  on  oltava  (4)  ”todellinen  saaminen,  jonka
vakuudeksi  panttikirja  on  luovutettu”  (Maakaaritoimikunnan  mietintö
1989:53, 223). (Mts. 223.) Näitä neljää eri vaihetta ja niihin sisältyviä piir
teitä  kääntäjän  olisi  tarkkailtava  vierasta  järjestelmää  analysoidessaan.
Myös Havansin  (1996, 27) mukaan  kiinteistöpanttioikeuden syntyminen
edellyttää välttämättä mainitut vaiheet:

1. kiinnitys (viranomaisaktina)
2. panttaussitoumus (omistajalta)
3. panttikirjan hallinnansiirto (panttaussitoumuksen saajalle)
4. todellinen saamisvaade (panttikirjan haltijalta).

Havansin  (mts.  27–28)  mukaan  vaiheet  voivat  kuitenkin olla eriaikaisia,
mutta  että  kiinnitys  tapahtuu  luonnollisesti  aina  ennen  kuin  panttikirja
syntyy. Panttikirja on samalla  niin sanottu  toimituskirja  ja  todistus kiin
nityspäätöksestä  (mts.  28).  Vaiheiden  järjestys  vaihtelee  sen  mukaan
onko kyse uudesta vai vanhasta kiinnityksestä  ja onko samalla kyse uu
desta vai vanhasta velasta (mts. 28).

4.3.2. Kiinnittäminen Saksassa

Saksassa  kiinteistöjen  käyttäminen  lainojen  vakuutena  muodostaa  luot
tolaitosten  toiminnan  perustan,  sillä  kiinteän  omaisuuden  arvon  katso
taan  pysyvän  vakaana  (Weirich  1996,  2).  Saksassa  erilaisia  kiinteistö
panttioikeuksia  hyväksi  käyttäviä  luottolaitoksia  on  runsaasti,  ja  niiden
monipuolisuutta  kuvastavat  parhaiten  eri  luottolaitostyyppien  nimityk
set,  joista  esimerkkeinä Bank,  Sparkasse,  Baussparkasse,  Pfandbriefanstalt ja
Lebensversicherungsgesellschaft  (mts.  2).  Omaisuuden  panttaamisen  muo
toja  on  erittäin  runsaasti,  mutta  kiinteää  omaisuutta  koskee  pääasiassa
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kaksi vakuuden tarjoamisen tapaa, Hypothek (hypoteekkikiinnitys, hypo
teekki  =  kr.  pantti;  hypotekaarinen  viittaa  siihen,  että  panttiesine  ei  ole
velkojan hallinnassa) ja Grundschuld (kiinteistövelkakiinnitys), joita myös
Saksassa  nimitetään  arvooikeuksiksi  (mts.  367–368).  Kiinteistöpanttioi
keuden ymmärtämisen kannalta on tunnettava käsitteet Schuld (velka) ja
Haftung  (vastuu),  joiden  merkityksen  ymmärtämiseksi  on  huomattava,
että  omistuksensa  kiinnittäjä (haftender  Eigentümer,  vastaava,  vastuussa
oleva omistaja)  ja velallinen (Schuldner)  eivät  välttämättä ole  sama  hen
kilö,  jolloin  velallinen  vastaa  velastaan  ja  velan  vakuutena  toimivan
kiinteistön  omistaja  vastaa  kiinnitetyllä  omistuksellaan  siitä,  että  velka
tulee maksetuksi (mts. 368). Saksan kielen sanojen haften ja Haft merkityk
set  kertovat  kiinnittämisen  ja  vastuun  ottamisen  merkityksien  yhtymä
kohdista: kiinni ottamisesta  ja talteen  tai  syrjään panemisesta. Haft mer
kitsee  haltuunottoa  ja  pidätystä, haften  myös  pysyvää  kiinni  pitämistä
(Duden.  Das  große  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache  in  acht  Bänden
1993).

Saksassa kiinteistöjä koskevia panttioikeustyyppejä on kolme,  ja  seu
raavassa  ne  esitetään  siten  kuin  ne  on  määritelty  BGB:ssä.  Pykälän  en
simmäinen momentti antaa  kulloinkin  käsitteen  [Begriff]  perusmääritel
män. Käsite Grundpfandrecht ei ole käytössä saksalaisessa lainsäädännös
sä,  mutta  oikeustieteessä  siitä  on  muodostunut  yläkäsite  erilaisille  kiin
teistöihin kohdistuville panttioikeuden tyypeille (Weirich 1996, 368).

Hypothek
§ 1113. [Begriff] (1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß an
denjenigen,  zu  dessen  Gunsten  die  Belastung  erfolgt,  eine  bestimmte  Geld
summe  zur  Befriedigung  wegen  einer  ihm  zustehenden  Forderung  aus  dem
Grundstücke zu zahlen ist (Hypothek).
(2) Die Hypothek kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forderung be
stellt werden.

Grundschuld
§ 1191. [Begriff] (1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß an
denjenigen,  zu  dessen  Gunsten  die  Belastung  erfolgt,  eine  bestimmte  Geld
summe aus dem Grundstücke zu zahlen ist (Grundschuld).
(2) Die  Belastung  kann auch  in der Weise  erfolgen, daß  Zinsen  von der  Geld
summe sowie andere Nebenleistungen aus dem Grundstücke zu entrichten sind.

Rentenschuld
§ 1199. [Begriff; Ablösungssumme] (1) Eine Grundschuld kann in der Weise be
stellt  werden,  daß  in  regelmäßig  wiederkehrenden  Terminen  eine  bestimmte
Geldsumme aus dem Grundstücke zu zahlen ist (Rentenschuld).
(2)  Bei  der  Bestellung  der  Rentenschuld  muß  der  Betrag  bestimmt  werden,
durch dessen Zahlung die Rentenschuld abgelöst werden kann. Die Ablösungs
summe muß im Grundbuch angegeben werden.

Saksassa  kiinteistöpanttioikeuksia  voi  siis  perustaa  kolmessa  eri  muo
dossa.  Kiinteistöpanttioikeuksien  määrä  juontuu  1800  ja  1900lukujen
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vaihteessa  vallinneeseen  tilanteeseen,  jolloin  Saksa  oli  vielä  jakautunut
pienempiin  valtioihin  ja  myös  eri  oikeusjärjestelmiin.  Kun  laadittiin  yh
tenäistä lakia (BGB:tä), ei haluttu suosia liikaa tietyn valtion järjestelmää,
ja niin myös panttioikeuksien kohdalla kansalaisille haluttiin tarjota mah
dollisuus valita, kumpaa kiinteistöpanttioikeuden muotoa he  itse halua
vat soveltaa. (Erman BGB 1975, 419.)

Kiinteistöpanttioikeuden tyypit Hypothek ja Grundschuld eivät eroa ko
vinkaan  paljon  toisistaan,  mutta  ero  on  kuitenkin  niin  merkittävä,  että
Saksassa  käytetään  nykyisin  lähinnä  Grundschuldtyyppistä  oikeutta,
vaikka 1800luvun lopun lainsäätäjien tarkoitus oli tehdä Hypothektyy
pistä  ensisijainen  (ks.  esim.  Weirich  1996,  422).  Pohdin  analyysin  alku
vaiheissa  pitkään,  mitä  Hypothekkiinnityksen  määritelmässä  olevalla
osalla ”wegen einer ihm zustehenden Forderung” (BGB § 1113) tarkoite
taan (ks. määritelmän alleviivattu kohta). Oheiskirjallisuuden perusteella
Forderungkohta  nimenomaan  erottaa Hypothek  ja  Grundschuldkiinni
tykset  toisistaan.  BGB  tarjoaa  Hypothekkiinnitystä  tavallisena  pantti
oikeuden muotona, mutta sitä ei pankkien luotonannon yhteydessä juuri
käytetä, sillä pankit tavallisesti vaativat lainan vakuudeksi Grundschuld
kiinnityksen  (Baumann  1989,  201). Grundschuld  on  kiinnitysmuotona
joustavampi (Foster 1993, 255).

Erolla on  käytännön  vaikutuksia,  jotka  liittyvät esimerkiksi panttioi
keuden  siirtoon. Hypothekmuotoinen  oikeus  voidaan  siirtää  jollekulle
toiselle vain yhdessä siihen elimellisesti liittyvän saamisoikeuden (Forde
rung) kanssa. Niitä ei voida erottaa  toisistaan. Grundschuld sen sijaan on
riippumaton  saamisoikeuden  (ts.  velkasuhteen)  olemassaolosta  eli  sen
arvo  pysyy  samana,  jona  se  on  merkitty  kiinteistökirjaan.  Näin  ollen
panttikirjan haltija voi käyttää sitä helpommin erilaisten lainojen vakuu
tena. Muuten BGB:ssä mainitut Hypothekkiinnitystä koskevat säännök
set  koskevat  myös  Grundschuldkiinnitystä.  (Foster  1993,  254–255.)
Koska  kiinteistöpanttioikeus  tavallisesti  muodostetaan  luotonannon  yh
teydessä, saaminen on käytännössä usein myös osa Grundschuldkiinni
tystä,  koska  velallinen  tekee  velkojan  kanssa  sopimuksen,
Sicherungsabrede,  jossa määritellään, minkä saamisten  vakuutena Grund
schuld  toimii  tai  tulee  toimimaan.  Grundschuldtyyppiä  sanotaan
abstraktiksi  panttioikeuden  muodoksi,  koska  se  ei  edellytä  saamissuh
teen  olemassaoloa.  Weirich  (1996,  423)  on  maininnut  Hypothek  ja
Grundschuldtyyppien eroina muun muassa seuraavat seikat:

1. Kun Grundschuld perustetaan, samassa yhteydessä ei tarvitse syn
tyä velkasuhdetta, jonka vakuutena Grundschuld toimisi.

2. Hypothektyypistä  tulee  omistajanpanttioikeus  (Eigentümergrund
schuld),  kun  saamissuhdetta  ei  enää  ole,  mutta Grundschuld  jää
voimaan (Fremdgrundschuld).

3. Grundschuld on erotettavissa saamissuhteesta ja siirrettävissä  toi
selle velkojalle.
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Hypothektyyppinen  kiinteistöpanttioikeus  syntyy  vasta  sitten,  kun  lai
nanhakija  saa  lainasumman  käyttöönsä.  Hypoteekkia  eli  vaihdantahy
poteekkia (Verkehrshypothek) sanotaan aksessoriseksi oikeudeksi, koska se
on  velkasuhteen  liitännäinen.  Kun  laina  on  maksettu  takaisin,  velkojan
hallussa  ollut  kiinteistöpanttioikeus  palautuu  kiinteistön  omistajalle,
jonka  jälkeen  sitä  kutsutaan  nimellä Eigentümergrundschuld  (omistajan
panttioikeus), jota Suomen lainsäädäntö ei tunne (ks. esim. Havansi 1996,
19).

Suomessa  ja  Saksassa  käytettävät  kiinteistöpanttioikeuden  muodot
eroavat  siis  toisistaan  jonkin  verran,  ja  Suomen  kiinteistöpanttioikeus
käsite sisältää piirteitä kummastakin saksalaisesta oikeudesta. Suomessa
lainsäädäntö  edellyttää  panttioikeuden  syntymiselle  saamissuhteen  ole
massaoloa  tai  sen  syntymistä  kuten  Saksan  Hypothektyyppikin,  mutta
Saksassa  on  kuitenkin  valtaasemassa  Grundschuldtyyppinen  panttioi
keus, joka ei edellytä sitä, että se perustettaisiin velkasuhteen syntymisen
yhteydessä.  Kerran  haettua  Grundschuldkiinnitystä  voidaan  käyttää
luotonantajan  ja  luotonantajan tulevissa  velkasuhteissa,  jollei sitä kuole
teta. Myös Suomessa kiinnitystä voi  käyttää hyväksi myös  tulevissa va
kuuksissa. Jokelan (1997, 353) mukaan ”(j)ärjestelmä, jossa kiinnitys ei ole
sidoksissa  todelliseen  velkasuhteeseen,  on  joustava. Muutokset  velkasuh
teessa  eivät  aiheuta  muutoksia  kiinnityksissä.”  Mitä  tulee  suomalaisen  lain
säädännön  tulkintaan  käännöksen avulla,  voidaan olettaa,  että  saksalai
sella  juristilla  on  oman  oikeusjärjestyksensä  perusteella  näkemys  kah
desta  erityyppisestä  panttioikeuden  muodosta,  jolloin  hän  todennäköi
sesti  lukee  toista  oikeusjärjestystä  kuvaavaa  käännöstä  juuri  näihin  tiet
tyihin erottaviin seikkoihin huomiota kiinnittäen.

4.3.3. Havaintoja vertailusta ja käännösratkaisuista

Käsitteiden  abstraktiotasoon  liittyy  tietty  pelivara  kääntämisen  yhtey
dessä, sillä abstraktin yläkäsitteen ymmärtämisen kannalta alakäsitteisiin
liittyvät  piirteet  eivät  ole  olennaisia,  mikä  tulee  ilmi,  kun  Larenz  (1969,
418)  pohtii  hypoteekkikäsitteen  olennaisia  piirteitä.  Hypoteekin  käsit
teen  määrittelyn  kannalta  hypoteekin  erilaiset  toteuttamistavat Ver
kehrshypothek, Sicherungshypothek, Briefhypothek  ja Buchhypothek  eivät  ole
olennaisia. Nämä toteuttamistavat ovat pääkäsitteen eri alalajeja, joita itse
pääkäsite  ei  vaadi  ollakseen  olemassa.  Suomen  järjestelmään  kuuluvaa
käsitettä kiinteistöpanttioikeus  ei  periaatteessa  voida  kuvata  vastineella
Grundpfandrecht,  joka  viittaa  suomalaisesta  instituutiosta  poikkeavaan
normijoukkoon  eli  Saksan  kiinteistöpanttioikeussäännöstöön.  Käytän
nössä  kuitenkin  säännöstö,  johon  Grundpfandrechtkäsite  viittaa,  muis
tuttaa niin paljon kiinteistöpanttioikeussäännöstöä, että niitä kuvaavista
nimityksistä  voidaan  pitää  vastineina  sanatasolla,  varsinkin  kun Grund
pfandrecht  on  hyvin  abstrakti  yläkäsite  eikä  konkreettisesti  ole  minkään
BGB:n säännösjoukon nimi, kuten esimerkiksi Grundschuld. Stolze (1992b,
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225–226)  neuvookin  käyttämään  käännöksissä  yläkäsitettä,  kun  muuta
vaihtoehtoa ei ole. Tällaisten ratkaisujen yhteydessä tarkkuus (sikäli kuin
sillä  ymmärretään sanan  kykyä  ilmaista  jotakin  merkityssisältöä)  kärsii,
mutta kääntäjän on vaikeata sisällyttää tekstiin muutakaan ilmausta, joka
yhtä tiiviisti kertoisi lukijalle, mistä on kysymys.

Saksassa  kiinteistöpanttioikeuden  perustamisen  edellytyksinä  pide
tään seuraavia vaiheita (Hemmer & Wüst 2003, 89; 120):

1. Einigung (sopimus)
2. Eintragung (kirjaaminen)
3. Briefübergabe  oder  Ausschluss  der  Brieferteilung  (asiakirjan

hallinnan luovuttaminen tai asiakirjan luovuttamisen poissulkeminen)
4. Berechtigung  bzw. gutgläubiger  Erwerb (laillinen  ts.  vilpittömään

mieleen nojautuva saanto)
5. Forderung (saaminen), jos kyseessä on hypoteekki

Saksassa  voidaan  erottaa  kiinteistöpanttioikeuden  perustamisessa  aina
kin karkeasti  tarkasteltuna  vastaavia  vaiheita kuin Suomessa. Ensin  tar
vitaan varsinaisen kiinnityksen osavaiheet,  joita ovat sopimus (Einigung)
osapuolten  välillä  kiinteistöpanttioikeuden  perustamisesta  ja  panttioi
keuden  kirjaaminen  rekisteriin (Eintragung). Tähän  liittyy  myös  se,  että
vakuutena  toimivan  kiinteistön  omistusoikeus  selvitetään.  Panttioikeus
kirjataan  Suomessa  tietyn  suuruiseksi.  Sen  jälkeen  Suomessa  on  luovu
tettava  kirjauksesta  todistukseksi  saatu  panttikirja  velkojalle,  minkä  yh
teydessä  panttioikeus  syntyy.  Saksassa  panttioikeus  syntyy  kuitenkin
pääsääntöisesti  jo  silloin,  kun  sen  määrä  merkitään  kiinteistökirjaan
(Grundbuch), mikä on Suomeen  verrattuna erilaista. Panttioikeuksilla on
Saksassa  lukuisia  eri muotoja,  jotka  kaikki kuitenkaan  eivät  edellytä  oi
keuden  merkitsemistä  kiinteistökirjaan,  vaan  pelkkä  kiinnitysasiakirjan
(Brief) hallussapito riittää  todisteeksi oikeuden periaatteellisesta olemas
saolosta.

Selvä ero Saksaan nähden on myös suhtautuminen velkasuhteen (For
derung) olemassaoloon.  Suomessa  panttioikeutta  ei  ole  olemassa  ilman
tiettyä saamissuhdetta ja saamistodistetta. Saksassa panttioikeuden Hypo
thektyypin  kyseessä ollessa panttioikeuden on liityttävä  todelliseen saa
miseen  (Geldforderung),  jolloin  se  on  saamisoikeuden  liitännäisoikeus.
Grundschuld  sen  sijaan  ei  edellytä  panttioikeuden  sitomista  todelliseen
saamiseen.  Käytännössä  velan  vakuutena  käytettävä  kiinteistöpanttioi
keus (Sicherungsgrundschuld) perustetaan myös Saksassa vakuudeksi pan
kissa sovitulle lainalle (Weirich 1996, 424), jolloin siihen yhtä lailla liittyy
saamisoikeus  kuin  hypoteekkityyppiseen  vakuuteen.  Vakuudesta  sovi
taan  erillisessä  luotonantajan  ja  kiinteistönomistajan  välisessä  vakuus
sopimuksessa  (Sicherungsvertrag),  jossa  omistaja  sitoutuu  perustamaan
velkojalle kiinteistöpanttioikeuden (mts. 425–426). Sopimuksen sisältöä ei
voi  kirjata  kiinteistökirjaan,  koska  BGB:n  mukaan  Grundschuldtyyppi
seen  oikeuteen  ei  liity  saamisoikeutta  (mts.  426).  Vakuussopimuksen  ei
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tarvitse koskea yksittäistä velkasuhdetta vaan se voidaan määrittää kos
kemaan  myös  tulevia  velkasuhteita  (mts.  427).  Vakuussopimuksessa
määriteltävät  ehdot  poikkeavat  yksittäisen  velkasuhteen  ehdoista  (mts.
431).

Kiinnityksiin  liittyvien  elementtien  selvittäminen  varsinaisista  laki
teksteistä on BGB:n rakenteen vuoksi melko hankalaa. Seuraava 873 § on
esimerkki siitä, kuinka kiinteistöpanttioikeutta oleellisesti koskevia sään
nöksiä  on  erillään  kiinteistöpanttioikeuksia  varsinaisesti  käsittelevistä
jaksoista  1113–1203  §.  Kun  maakaaressa  käytännössä  katsoen  yhdessä
ainoassa momentissa (MK 15:2.1) on ilmaistu, mitä kiinteistöpanttioikeu
den perustaminen  vaatii,  niin  BGB:ssä  sen  perustamiseen  liittyvistä  asi
oista  säännellään  ensin  yleisesti 873  §:ssä,  jossa  viitataan  muun  muassa
kiinteän  omaisuuden  luovuttamiseen  ja  rasittamiseen  liittyviin  tilantei
siin,  sekä myöhemmin yksityiskohtaisesti esimerkiksi 1117 §:ssä Hypot
hekotsikon alla. Näiden pykälien etäisyys toisistaan on jo fyysisesti tar
kasteltuna huomattava, joten ne eivät lakia silmäillessä tarjoudu samaan
asiakokonaisuuteen  kuuluviksi,  vaan  tämän  havaitseminen  edellyttää
muuta tietoa tekstin rakenteesta ja asioiden käsittelyjärjestyksessä. BGB:n
lähestymistapa  aiheeseen  on  huomattavasti  abstraktimpi  ja  lähtee  myös
aivan eri näkökulmasta kuin maakaaren  kiinteistöpanttioikeutta käsitte
levä  IV  osa.  BGB:ssä  esitellään  kaikki  kirjattavat  oikeudet,  maakaaressa
yksi kirjattavan oikeuden tyyppi.

§  873.  [Erwerb  durch  Einigung  und  Eintragung]  Zur  Übertragung  des  Eigen
tums an einem Grundstücke, zur Belastung eines Grundstücks mit einem Rechte
sowie  zur  Übertragung  oder  Belastung  eines  solchen  Rechtes  ist  die  Einigung
des  Berechtigten  und  des anderen  Teils  über  den  Eintritt  der  Rechtsänderung
und die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit
nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.

§ 1117.  [Erwerb der Briefhypothek]  (1) Der Gläubiger erwirbt,  sofern nicht die
Erteilung  des  Hypothekenbriefs  ausgeschlossen  ist,  die  Hypothek  erst,  wenn
ihm der Brief von dem Eigentümer des Grundstücks übergeben wird. ...

Käännöksessä  panttioikeuden  perustamista  tai  tarkemmin  ottaen  sen
kirjaamisvaihetta  ilmaistaan verbillä bestellen  ja substantiivilla Bestellung,
mikä  näyttää  sanan  yleiskielisen  merkityksen  perusteella  (’tilaaminen’)
hyvin vieraalta tavalta ilmaista asia.

(15:2.1) Bestellung  eines  Pfandrechts.  Ein  Grundpfandrecht  wird  durch  Eintra
gung einer dinglichen Belastung am Grundstück oder an einem sonstigen Siche
rungsgegenstand sowie Aushändigung des zum Nachweis erstellten Pfandbrie
fes an den Gläubiger zur Sicherung der Forderung bestellt.

Ilmaus on  kuitenkin BGB:ssä aivan tavallinen,  ja  sitä käytetään  kiinteis
töpanttioikeuden  eri  muotojen  perustamisen  yhteydessä  muun  muassa
seuraavilla tavoilla:
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§ 1113. (2) Die Hypothek kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forde
rung bestellt werden.
§ 1163. (1) Ist die Forderung, für welche die Hypothek bestellt ist,...
§ 1195. Eine Grundschuld kann in der Weise bestellt werden, daß...
§ 1196. (2) Zu der Bestellung ist die Erklärung des Eigentümers gegenüber dem
Grundbuchbeamte, daß...
§ 1199. (2) Bei der Bestellung der Rentenschuld muß der Betrag bestimmt wer
den, durch dessen Zahlung...

Käännöksessä  ”panttioikeuden  perustaminen”  on  ilmaistu  sanoilla
”Bestellung  eines  Pfandrechts”,  mikä  paremminkin  kuvaa  konkreettista
toimenpidettä,  joka perustamiseen liittyy. Tosin se on sanana huomatta
vasti tarkkaalaisempi kuin suomen kielen verbi perustaa. Verbiä bestellen
käytetään Saksassa nimenomaan oikeuden kirjaamiseen, mikä viittaa tä
hän nimenomaiseen toimenpiteeseen eikä enää siihen oikeuden perustami
sen osaan, johon liittyy myös panttikirjan luovuttaminen (ks. MK 15:2.1) –
toisaalta  Saksassa  kiinteistöpanttioikeus  syntyy  siinä  vaiheessa,  kun  se
kirjataan rekisteriin.  ”Panttioikeuden syntyminen” on käännetty sanoilla
”Entstehung  des  Pfandrechts”,  mikä  on  BGB:ssä  tavanomainen  tapa  il
maista  oikeusaseman  syntymistä,  vrt.  esim  BGB  2317  §  ”(1)  Der
Anspruch  auf  den  Pflichtteil  entsteht  mit  dem  Erbfall”.  Verbiä syntyä
käytetään  suomenkielisessä  tekstissä  sanan saaminen  yhteydessä,  jolloin
käytetään  esimerkiksi  ilmausta myöhemmin  syntyvä  saaminen  ja  ilmausta
kun  saaminen  syntyy.  Panttioikeus  sen  sijaan  aina saadaan. Oikeusasema
siis  pääsääntöisesti  ”syntyy”  ja  oikeus  ”saadaan”.  Käännöksessä  pantti
oikeuden saamiseen liittyvä saadaverbi on käännetty samassa pykälässä
verbeillä erlangen ja erhalten,  mikä  on  jossakin  määrin  epäjohdonmu
kaista.

(15:2.1) Bestellung eines Pfandrechts. Ein Grundpfandrecht wird durch Eintragung
einer  dinglichen Belastung  am  Grundstück  oder  an  einem  sonstigen  Siche
rungsgegenstand sowie Aushändigung des zum Nachweis erstellten Pfandbrie
fes an den Gläubiger zur Sicherung der Forderung bestellt.

Käännöksessä herättää huomiota kiinnittämistä ilmentävä Belastung, joka
ainakin sananmukaisesti käännettynä voisi viitata rasituksen tai rasitteen
käsitteeseen.  Saksalaisen  panttioikeuskäsitteen  määritelmän  mukaan
panttioikeuksien  katsotaan  olevan  laajimmassa  merkityksessään  jonkin
oikeusobjektin rasituksia (Baumann  1989,  200).  Maakaaressa  puhutaan
kiinteistöpanttioikeudesta  kiinteistöön kohdistuvana,  rekisteriin  kirjatta
vana oikeutena  –  miksi  sitten  käännöksessä  käytetään  sanaa,  joka  viittaa
rasituksiin? Sana oikeus näyttäisi viittaavan siihen, että jollakin henkilöllä
on oikeus johonkin esineeseen; sana rasitus  taas siihen, että  jonkin henki
lön  oikeus  on  jonkin  esineen  rasitus.  Selitys  näyttäisi  liittyvän  siihen,
mistä  näkökulmasta  asiaa  tarkastellaan:  esineen  vai  henkilön.  Vastaus
liittyy  saksalaisen  ja  suomalaisen  oikeustieteen  erilaineen  tapaan  luoki
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tella  rajoitettuihin oikeuksien piiriin kuuluvia oikeudellisia  ilmiöitä, ku
ten esimerkiksi sitä, minkä katsotaan olevan kiinteistön rasitus ja minkä
siihen kohdistuva oikeus (Wirilander 1994b, 688–689). BGB:n käyttämästä
kielestä käy ilmi, että erilaisten rajoitettujen oikeuksien katsotaan rasitta
van  kiinteistöjä  ja  että  kyseiset  rasitukset  katsotaan  aina  jonkun  eduksi
(esim. daß  demjenigen,  zu  dessen  Gunsten  die  Belastung  erfolgt).  Tästä
esimerkkinä seuraavat kohdat,  joista voi panna merkille  lisäksi  sen,  että
samantapaisista  asioista  puhutaan  samaa  kaavaa  noudattaen  ja  samoja
sanontoja käyttäen:

Erbbaurecht
§ 1012. Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß demjenigen, zu
dessen Gunsten die Belastung erfolgt...
Grunddienstbarkeiten
§ 1018. [Begriff] Ein Grundstück kann zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines
anderen Grundstücks in der Weise belastet werden, daß...
Nießbrauch
§ 1030. [Begriff] (1) Eine Sache kann in der Weise belastet werden, daß derjenige,
zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist, die Nutzungen der Sache
zu ziehen (Nießbrauch).

Tiettyjen  ilmauksien  johdonmukainen  käyttö  edellisen  kaltaisissa  tilan
teissa  on  merkki  lainkohtien  välisistä  merkitysyhteyksistä.  Yhtenäiset
kielelliset  rakenteet  voivat  kertoa  säädösten  sisältämien  normien  yh
teneväisyydestä. (Busse 1992, 123–124.)

Suomessa sanat rasite ja rasitus ovat eri käsitteitä. Rasitteet merkitään,
kuten  kiinteistötkin  kiinteistörekisteriin  ja  rasitukset  merkitään  lain
huuto  ja  kiinnitysrekisteriin  (Kartio  1999,  263).  Rasitteet  perustetaan
kiinteistötoimituksessa pysyvästi tiettyyn kiinteistöön kuuluvaksi, jolloin
kiinteistö rasittaa toista kiinteistöä (oikeutettu kiinteistö vs. rasitettu kiin
teistö vrt.  jäljempänä Grunddienstbarkeiten) ja rasitteet ovat esinekohtaisia
eivätkä  henkilökohtaisia,  kuten  rajoitetut  esineoikeudet. Rajoitetut
esineoikeudet  eli  niin  kutsutut  rasitukset  jaetaan  sen  sijaan käyttö  ja arvo
oikeuksiin,  jotka  ovat  henkilökohtaisia  oikeuksia.  Käyttöoikeus  on  valta
käyttää  tietyin ehdoin toiselle  kuuluvaa esinettä. Yksinomaista  hallintaa
edellyttäviä oikeuksia kutsuttiin  usein ennen nautintaoikeuksiksi, kuten
vuokraa.  Lisäksi  on  sellaisia  käyttöoikeuksia,  jotka  oikeuttavat  käyttä
mään kiinteistöä  tietyllä  tavalla,  kuten  oikeus  venepaikkaan  tai  kaivon
käyttöoikeus.  Tietyt  irrottamis  ja  lunastusoikeudet  ovat  myös
käyttöoikeuksia,  vaikka  niillä  on  omistusoikeudellisia  piirteitä.  Irrotta
misoikeuksia ovat esimerkiksi metsänhakkuuoikeus  ja  soranottooikeus.
Lisäksi on olemassa kiinteistöeläke eli syytinki, joka on eräänlainen kiin
teistösuorite  ja  tyypiltään  arvooikeus,  mutta  usein  se  on  enemmän
käyttöoikeuden tyyppinen, esimerkiksi asumisoikeus.  (Kartio 1999, 216–
218.)

Saksassa  rasitus, Belastung,  on  yläkäsite  erilaisille  kiinteistöön
kohdistuville  rajoitetuille  oikeuksille.  Rajoitetut  esineoikeudet  jaetaan
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käyttöoikeuksiin  (Nutzungsrecht)  ja  vakuusoikeuksiin  (Sicherungsrechte).
Käyttöoikeudet  takaavat  haltijalleen  oikeuden  käyttää  jotakin  esinettä.
Käyttöoikeuksia  ovat Nießbrauch  (vrt.  nautintaoikeus)  ja Dienstbarkeit
oikeuksien  ryhmä  (vrt.  kiinteistörasitteet). Nießbrauch  takaa  esineeseen
täyden käyttöoikeuden. Dienstbarkeitoikeuksia ovat esimerkiksi tieoikeus
tai  vesijohto  ja  viemärioikeus  kiinteistöllä  (Baur  &  Walter 1992,  89–90.)
Dienstbarkeitoikeudet  ovat  esineoikeuksia. Nießbrauch  voitaisiin  periaat
teessa  luokitella Dienstbarkeitoikeuksien  ryhmään  kuuluvaksi, mutta  jos
Dienstbarkeitkäsite halutaan määritellä suppeasti, kyse on vain kiinteisiin
esineisiin  kohdistuvista  käyttöoikeuksista,  kun  taas Nießbrauch  voi  koh
distua  myös  irtaimiin  esineisiin.  Tämän  lisäksi Dienstbarkeitryhmä  voi
daan  jakaa  vielä  kahteen  eri  osaan,  joista  ensimmäinen  instituutio  on
Grunddienstbarkeit ja toinen instituutio on beschränkte persönliche Dienstbar
keiten (rajoitetut  henkilökohtaiset käyttöoikeudet),  joilla on periaatteessa
sama  sisältö  kuin  ensimmäisellä  instituutiolla,  mutta  jossa  oikeussuhde
on kiinteistön  (esineen)  ja määrätyn  henkilön  (subjektin) välillä. Grund
diensbarkeitinstituution kohdalla  on kyse  ilmiöstä,  jossa  tietyllä  kiinteis
töllä (herrschendes Grundstück) on jokin oikeus toista kiinteistöä (dienendes
Grundstück)  kohtaan  eli  ne  asettuvat  oikeussuhteessa  toisiinsa  nähden
vastakkain,  jolloin  ”alistavan”  kiinteistön  omistaja  saa  ”alistettuun”
kiinteistöön  kohdistuvan  oikeuden  haltuunsa.  Oikeus  on  sidoksissa  ni
menomaan  kiinteistön  kulloiseenkin  omistajaan,  mutta  oikeuden  katso
taan  kuuluvan  kiinteistölle. Dienstbarkeitoikeudet  merkitään  kiinteistö
kirjaan.  (Hemmer  &  Wüst  2003,  143–144;  Weirich  1996,  272.)  Esineisiin
sidoksissa olevat oikeudet ovat subjektiivisesineellisiä (subjektivdinglich)
ja  henkilöihin  sidoksissa  olevat  oikeudet  ovat  subjektiivishenkilöllisiä
oikeuksia (subjektivpersönlich) (Weirich 1996, 272).

Alla  oleva  piirros  hahmottaa Saksassa käytössä olevia  rajoitettuja  oi
keuksia,  joille olen myös koettanut löytää sopivan suomenkielisen vasti
neen – vastineen valinta on hankalaa, sillä käsitteiden merkitykset poik
keavat toisistaan monilla tavoin, kuten edellä jo kävi ilmi. Usein sekä sa
nan Nutzungsrecht  että  sanan Nießbrauch vastineeksi  annetaan  sanakir
joissa sana nautintaoikeus. On huomattava, että saksankielisen lukijan nä
kemykset  rasitteista  ja  rasituksista  käyvät  saman  yläkäsitteen  alle,  kun
taas ne suomalaisessa lainsäädännössä erotetaan toisistaan selvästi.
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Kuva 10. Rajoitetut esineoikeudet Saksan oikeusjärjestyksessä

Saksan  BGB:ssä  esineoikeutta  käsittelevän  osan  jakautuminen  lukuihin
perustuu siihen, että kaikki rajoitetut esineoikeudet käsitellään peräkkäin
omissa luvuissaan siihen tapaan, että ensin annetaan omistamista koske
vat  normit  ja  seuraavaksi  omistamista  rajoittavat  normit.  BGB  periaat
teessa määrittelee, millaisia rajoitettuja oikeuksia on mahdollista perustaa
(tyyppipakkoperiaate),  mutta  tästä  huolimatta  oheen  on  syntynyt  myös
muuntyyppisiä  esineoikeuksia  (Wilhelmsson  1994,  681).  Rajoitetut  oi
keudet perustetaan, siirretään ja lakkautetaan kirjaamisen avulla eli mer
kinnällä  kiinteistökirjaan  (Wilhelmsson  1994,  680–681).  BGB:ssä  säädel
lään  perätysten  kaikki  rajoitettujen  esineoikeuksien  tyypit Erbbaurecht,
Grunddienstbarkeiten, Nießbrauch, Vorkaufsrecht jne. Suomen lainsäädännön
systematiikan kannalta käsitteellä rajoitettu oikeus ei ole ollut kovin tärke
ää  merkitystä  vaan  sitä  on  käytetty  oikeustieteessä  oikeusjärjestyksen
systematisoinnin  apuvälineenä  (mts.  680),  kuten  seuraavassa  Kartion
(1991) mallissa on tehty:

Rajoitetut esineoikeudet
1. Käyttö, irrottamis ja lunastusoikeudet

1.1 Hallintaa edellyttävät oikeudet
1.2 Muut käyttöoikeudet
1.3 Irrottamisoikeudet
1.4 Esineen tai sen osan lunastusoikeudet

2. Arvooikeudet
2.1 Esinevakuusoikeudet (esim. panttioikeus)
2.2 Kiinteistösuoritteet (esim. kiinteistöeläke).
(Kartio 1991, 89.)

Nutzungsrechte
(käyttöoikeudet)

Nießbrauch
(nautintaoikeus)

Dienstbarkeiten
(kiinteistörasittee

Grunddienstbarkeit
(esineesine)

beschränkte
persönliche

Dienstbarkeiten
(henkilöesine)

Sicherungsrechte
(vakuusoikeudet)

die beschränkten dinglichen Rechte
(rajoitetut esineoikeudet)

Erbbaurecht
(per. rak.oik.)

Vorkaufsrecht
(etuosto
oikeus)

Reallast
(kiinteistö

suorite)
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Saksan  ja  Suomen  järjestelmässä  asioita  nimitetään  usein  hieman  eri  ta
valla,  vaikka  kyse  on  periaatteessa  samasta  asiasta.  Tämä  tulee  esiin
käännöksessä kiinnityksen  vastineena  käytetyn  sanaparin dingliche  Belas
tung  (merkityksen  mukaisesti  käännettynä  ’esineeseen  kohdistuva  rasi
tus’) kohdalla.

(15:2.1) Panttioikeuden perustaminen. Kiinteistöpanttioikeus perustetaan vahvista
malla  kiinteistöön  tai  muuhun  kiinnityksen  kohteeseen kiinnitys  ja  luovutta
malla  kiinnityksestä  todistukseksi  saatu  panttikirja  velkojalle  saamisen  vakuu
deksi.

(15:2.1) Bestellung eines Pfandrechts. Ein Grundpfandrecht wird durch Eintragung
einer  dinglichen Belastung  am  Grundstück  oder  an  einem  sonstigen  Siche
rungsgegenstand sowie Aushändigung des zum Nachweis erstellten Pfandbrie
fes an den Gläubiger zur Sicherung der Forderung bestellt.

Sanalla Belastung  viitataan  kiinteistöpanttioikeuden  suomalaiseen  ole
mukseen Saksassa käytössä olevaa käsitettä käyttämällä. Saksalainen kä
site viittaa samaan ilmiöön, mutta yleisemmällä tasolla kuin suomalainen
käsite  kiinnitys.  Saksalainen  käsite dingliche  Belastung  viittaa  esineeseen
yleensä  kohdistuvaan  rasitukseen,  suomalainen  käsite  ennemminkin
rekisterimerkintään. Käsitteeseen kiinnitys liittyvä kirjaamisen piirre tulee
käännöksessä  esiin  sanan Eintragung  yhteydessä.  Kiinteistöön  kohdistu
van  rasituksen  kirjaaminen  on  teknisesti  yhteneväinen  sen  kanssa,  mitä
kiinnityksen  vahvistamisen  yhteydessä  tapahtuu  Suomessa.  Ero  on  sen
sijaan siinä, että kiinteistöpanttioikeus ei synny Suomessa vielä tässä vai
heessa.  Saksassa  kyseisen  oikeuden  kirjaaminen  synnyttää  myös  oike
ussuhteen.

Saksalaisessa  lainopissa  kiinteistöpanttioikeus  lasketaan  kuuluvaksi
sekä  vakuusoikeuksien  että  kiinteistörasitusten  ryhmään,  suomalaisessa
lainopissa  puolestaan  vakuusoikeuksiin,  mutta  ei  kiinteistörasituksiin.
Näyttää siltä, että jos niin haluttaisiin, myös Suomessa kiinteistöpanttioi
keutta  voitaisiin  pitää  kiinteistörasituksena.  Tätä  puoltaisi  se,  että  Suo
messa  käytetään  sanaa rasitustodistus  puhuttaessa  lainhuuto  ja
kiinnitysrekisteristä  saatavasta  asiakirjasta,  johon  on  merkitty  kaikki
”vahvistetut  kiinnitykset  ja  erityisen  oikeuden  kirjaukset  etusijoineen
sekä vallintarajoitukset” (Jokela 2004, 243–244). Kysymys ei ilmeisesti ole
niin  merkittävästä  erosta,  että  käännöksessä  ei  voitaisi  sanoa,  että  kiin
teistöpanttioikeus  perustetaan  rasitus  kirjaamalla.  Muusta  tekstistä  käy
ilmi,  että  perustamiseen  liittyy  myös  todisteasiakirjan  luovutus  velko
jalle.  Suomalaisessa  oikeuskirjallisuudessa  käytetään  edellä  mainittujen
jakojen  lisäksi  esinevakuusoikeuksien  jakoa omistusvakuuksiin,  joka
tarkoittaa esimerkiksi omistuksenpidätystä velkojan hyväksi ja rasitusva
kuuksiin,  joita edustavat pantti  ja pidätysoikeus (Kartio 1999, 217). Näin
panttioikeus  on  myös  suomalaisessa  oikeuskirjallisuudessa  rasitus,  rasi
tusvakuus.
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Mielenkiintoinen  seikka  liittyy  myös  kiinnityksen  yhteydessä
käytettävään sanaan panttikirja  ja käännöksessä käytettyyn vastineeseen
Pfandbrief. Uuden maakaaren myötä on siirrytty puhumaan panttikirja
nimisestä  asiakirjasta  entisen panttivelkakirjan  sijasta.  Vanhalla
panttivelkakirjajärjestelmällä tarkoitettiin itse asiassa kahta kiinnitykseen
liittyvää  asiakirjaa: panttivelkakirjaa  ja käärevelkakirjaa.  Uuden  lain  tultua
voimaan puhutaan panttikirjasta, joka on todistus kiinnityksestä, sekä jos
kus myös käärevelkakirjasta,  jota sanana  voidaan käyttää kuvaamaan saa
mistodistetta eli asiakirjaa, joka osoittaa saamisen määrän. (Havansi 1994b,
623–624; Havansi 1996, 15.) Sen sijaan käännöksessä käytetty sana Pfand
brief  viittaa  saksalaisen  määritelmäsanakirjan  mukaan  aivan  muualle.
Sillä  tarkoitetaan  yleisessä  kielenkäytössä  sanaa Hypothekenpfandbrief,
joka  taas  liittyy  niin  sanottujen  kiinnitysluottopankkien  toimintaan
(Hypothekenbank). Ne ovat luottolaitoksia,  jotka antavat lainaa kiinteis
töjen panttaamista vastaan. (Creifelds Rechtswörterbuch 1996, 622.) Näi
den laitosten toimintaa  sääntelee HBG eli Hypothekenbankgesetz. Kiin
nitysluottopankkien  toiminnassa Pfandbrief  toimii  velkakirjana  (Schuld
verschreibung), jolloin  sillä  on aivan erilainen  funktio  kuin  suomalaisella
panttikirjalla, kuten alla olevasta yksityisen pankin (Deutsche Bank) yllä
pitämästä verkkosanaston määritelmästä käy ilmi (ks. lihavoitu osuus):

Pfandbrief

Festverzinsliches  Wertpapier  (Schuldverschreibung)  einer  privaten  Hy
pothekenbank,  Schiffspfandbriefbank  oder  eines  öffentlichrechtlichen
Kreditinstituts,  durch  dessen  Ausgabe  sie  sich  Kapital  verschafft.  Das
Kapital wird gegen die Bestellung von Hypotheken als Darlehen, insbe
sondere für den Wohnungsbau, vergeben. Der Pfandbrief gewährt keine
Rechte am belasteten Grundstück, sondern verbrieft die Forderung ge
gen  die  Bank.  Ein  Kündigungsrecht  des  Gläubigers  besteht  nicht.  Die
ausgebenden Institute bestimmt der Gesetzgeber. Die emittierten Pfand
briefe müssen stets in gleicher Höhe durch Hypotheken mit mindestens
gleichem Zinsertrag abgesichert sein. Diese Forderung wird durch Treu
händer  überprüft.  Pfandbriefe  sind  mündelsicher,  deckungsstockfähig
und  lombardfähig.  (http://www.deutschebank.de/lexikon/1732.html
10.9.2004)

Kun  kiinteistöpanttioikeus  merkitään  Saksassa  ainoastaan  kiinteistökir
jaan  (Grundbuch),  panttioikeutta  kutsutaan  nimellä Buchhypothek  tai
Buchgrundschuld. Sana Buch viittaa siihen, että kiinnitys merkitään pelkäs
tään  kiinteistökirjaan,  josta  käy  ilmi  kiinnityksen  kohde  ja  velkoja.  Jos
hakija  haluaa,  hän  saa  haltuunsa merkinnästä kertovan erillisen asiakir
jan,  ja  silloin  hänellä  sanotaan  olevan  hallussaan Briefhypothek  tai Brief
grundschuld, jolloin asiakirjan nimi on vastaavasti joko Hypothekenbrief tai
Grundschuldbrief.  Tällaisen  asiakirjan  voi  aina  tarpeen  mukaan  antaa
eteenpäin, jolloin panttioikeus siirtyy panttikirjan uudelle haltijalle ilman
viranomaisen  (Grundbuchamt)  mukanaoloa   velkojaa  ei  merkitä  kiin

http://www.deutsche-bank.de/lexikon/1732.html
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teistökirjaan,  ja siksi velkoja on aina se,  jonka hallussa Brief on. Panttioi
keuden rahallinen arvo pysyy merkittynä kiinteistökirjaan, mutta oikeu
den haltija voi  vaihtua.  (Foster 1993, 254–255). Hypothekenbriefin  tiedolli
nen  merkitys  on  sen  sijaan  melko  vähäinen,  ja  sen  rinnalla  tarvitaan
käytännössä ote kiinteistökirjasta (Weirich 1996, 403). Velkoja saa pantti
oikeuden  kiinteistöön  vasta  sitten,  kun  hänelle  on  annettu Hypotheken
brief.  Asiakirjaa  ei  tarvita,  jos  osapuolet  ovat  keskenään  sopineet,  että
merkintä kiinteistökirjassa riittää. (BGB § 1116 ja § 1117.) Kiinteistöpant
tioikeuden  kiinteistökirjaan  tehtävän  merkinnän  yhteydessä  tai  siitä  to
distavassa asiakirjassa ei näin ollen käytetä milloinkaan sanaa Pfandbrief.
Siksi on mahdollista kysyä, herättääkö sana Pfandbrief saksalaisessa luki
jassa toisenlaisia mielteitä, kuin on ollut tarkoitus, vai voisiko lukija silti
tekstin  luoman  tulkintakehyksen  perusteella  edelleen  ymmärtää,  minkä
tyyppisestä  asiakirjasta  on  kysymys.  Ei  olisi  kovin  perusteltua  käyttää
panttikirjan  vastineena  vielä  erityisempiä  sanoja Hypothekenbrief  tai
Grundschuldbrief,  sillä  myös  ne  viittaavat  suomalaisesta  poikkeaviin  in
stituutioihin. Lain 5 §:n käännös mielestäni luo sanalle Pfandbrief sellaisen
kontekstin, että sanaa voidaan olettaa tulkittavan alkuperäisessä mielessä
myös  kohdeoikeusjärjestyksessä. Pykälässä  todetaan, että kyseinen asia
kirja  annetaan  todistukseksi  nimenomaan  kiinnityksestä  eikä  mistään
muusta.

5 §
Panttikirja

Kun  kiinnitys  on  vahvistettu,  hakijalle  annetaan  panttikirja  todistukseksi  kiin
nityksestä.

§ 5
Pfandbrief

Ist  die  Belastung  bestellt  worden,  wird  dem  Antragsteller  ein  Pfandbrief  zum
Nachweis der Belastung ausgehändigt.

Panttauksen  käsitteeseen  liittyy  Saksassa  kielellinen  yksityiskohta,  joka
tulee  ottaa  huomioon  käännettäessä.  Jos  tarkastellaan  lähemmin
panttauksen  lähivastineelta näyttävää sanaa Pfändung,  törmätään seikkoi
hin,  joita  ei  ennalta  ehkä  osaisi  odottaa.  Maakaaren  kääntäjät olivat  rat
kaisseet  kohdan  17:3  otsikon  ”Panttaussitoumus”  saksalaisen  lukijan
kannalta  hyvin  hämmentävällä  tavalla  käyttämällä  sanaa
Pfändungsverpflichtung.  Suomessa  panttaussitoumus  on  osapuolten  väli
nen sopimus, jonka perusteella ”velkoja voi vaatia panttikirjan luovutta
mista”  (Kartio 1999, 262). Eli se on pantin omistajan  tahdonilmaus,  joka
sisältää  sitoumuksen  perustaa  kiinteistöpanttioikeus  tietylle  luotonanta
jalle  tai  luotonantajaehdokkaalle (Havansi 1996, 15). Pfändung  sen sijaan
viittaa sanana sekä panttaamiseen että ulosmittaukseen ja liittyy irtainten
esineiden panttaukseen ja ulosmittaukseen, mistä maakaaressa ei ole ky
symys.  Suomalaiset  oikeusalan  sanakirjat  (Niiranen  &  Wollstén  1996;
Hakulinen  1974)  tarjoavat  panttaussitoumuksen  vastineeksi  sanaa
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Verpfändungsversprechen, joka sisältää toimenpiteen lupaamiseen liittyvän
ulottuvuuden.  Saksassa  panttaussitoumusta  vastaavan  sopimuksen  ky
seessä ollessa sitoumuksen tekee pantin antaja Verpfänder eli henkilö, joka
panttaa  omaisuuttaan.  Sitoumus  annetaan  velkojalle,  joka  on
Pfandgläubiger. Silloin on  käytettävä verbiä verpfänden. Verbi pfänden  sen
sijaan viittaa pantatun irtaimen omaisuuden ulosmittaukseen. Käännök
sessä  sanaa Pfändung  käytetään  tarkoittamaan  myös  ulosmittausta  koh
dassa  15:5.3:  ”Eine  Pfändung  des  Pfandbriefes  ist  ausgeschlossen”.  Oi
keustietosanakirja  (Creifelds  1996,  932)  määrittelee  käsitettä Pfändung
seuraavasti:

Pfändung  ist die staatliche  Beschlagnahme eines Gegenstandes  zu dem
Zweck, den Gläubiger ... wegen einer Geldforderung zu befriedigen. Für
eine  Pfändung  müssen  alle  Voraussetzungen  der  Zwangsvollstreckung
vorliegen.

Lähteen  mukaan  sana Pfändung  viittaa  valtion  väliintuloon  ja  esineen
takavarikointiin  (die  staatliche  Beschlagnahme),  jotta  panttauksen  mak
suvakuustarkoitus  saadaan  täyttymään,  jos  panttaaja  ei  hoida  velvoit
teitaan. 15:1.2:n käännöksessä käytetään niin ikään sanaa Pfändung vasti
neena sanalle panttaus, jolloin sen oikea tulkinta voidaan edellä mainittu
jen tietojen perusteella kyseenalaistaa:

(15:1.2) Bestimmungen über die Bestellung eines Pfands am und die Pfändung
von  Grundstücken  gelten  auch  für  die  Bestellung  eines  Grundpfandrechts  an
und die Pfändung von Grundstücksanteilen und Grundstücksparzellen.

Ilmiselvältä  tuntuva  vastine Pfändung  voi  osoittautua  merkitykseltään
näin  erilaiseksi  käsitteeksi,  siis  varsin  petolliseksi  ystäväksi.  Käännöstä
saattaa olla hyvin vaikea tulkita, koska sanan Pfändung käyttö vie ajatuk
set  mahdollisesti  takavarikointiin  normaalin  panttaustoimenpiteen,  siis
kiinnittämisen sijasta.

Myös  Šar evi   (1997)  on  tarkastellut kiinteistöpanttioikeuden käsitettä  tar
koituksenaan  osoittaa,  miten  samantyyppinen  oikeusongelma  on  rat
kaistu  oikeusjärjestyksissä  erilaisin  tekniikoin  ja  miten  vaikeaa  vas
tinevalinta kyseisellä oikeuden alueella on. Šar evi  korostaa,  että kään
täjän olisi syytä analysoida käsitehierarkiat, jotta käsitteiden kytkökset eri
oikeudenaloille  ja  niihin  liittyviin  käsitejärjestelmiin  ja  niiden  tasoihin
tulevat esiin. Samoin analyysi paljastaa käsitteiden keskinäiset kytkökset
ja  niiden  abstraktiotason,  mikä  vaihtelee  järjestelmästä  toiseen.  Funktio
naalinen  vastine  voi  näennäisesti  käsitellä  juuri  samaa oikeudellista  on
gelmaa,  mutta  käsitteen  sovellusalue  on  kuitenkin  tulkinnan  kannalta
oleellisin. Jos toisen järjestelmän vastine on käsite, jonka sovellusalue on
huomattavasti laajempi tai kapeampi, tämä muodostaa ongelman tulkin
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nan  kannalta,  sillä  käännöstä  ei  enää  välttämättä  sovelleta  yhtenevällä
tavalla. (Mts. 242–247.)

Šar evi  käyttää kiinnityksen käsitteeseen  liittyvänä esimerkkinä hie
rarkiaanalyysia  ranskan  kielen  termistä hypothèque  (~kiinnitys),  joka
Ranskassa on perinteisesti hahmotettu ”sopimusoikeuden” (contract law)
termiksi,  ja englannin kielen  termistä mortgage  (~kiinnitys),  joka Englan
nissa hahmotetaan ”varallisuusoikeuden” (property law) termiksi. Kum
paankin  käsitteeseen  liitetään erilaisia  oikeusvaikutuksia.  Termit  saatta
vat  ensimmäisten  selvitysten  perusteella  näyttää  toisiaan  vastaavilta,
mutta tarkempi analyysi osoittaa, milloin niitä voidaan käyttää toistensa
vastineina. Kun on puhe Englannin järjestelmän mortgagekäsitteen alakä
sitteestä chattel mortgage  (~irtaimen  kiinnitys), voidaan  havaita,  että vas
taavaa käsitettä ja termiä ei ole Ranskan järjestelmässä lainkaan. Englan
nin järjestelmän personal property  (~irtain omaisuus)  jakautuu käsitteisiin
chattels real (~kiinteisiin esineisiin kohdistuvat vuokraoikeudet) ja chattels
personal (~irtaimistoesineet).  Tämä  jako  puuttuu  mannermaisesta  oikeu
desta.  Englannin personal  property ja  Ranskan bien  meuble  (~irtaimet  esi
neet)  näyttäisivät  vastaavan  toisiaan  lukuun  ottamatta  edellä  mainittua
osaaluetta chattels  real, joka  siis  puuttuu  mannermaisesta  oikeudesta.
(Mts. 242–244.)

Englannin  oikeusjärjestelmään  kuuluvan  käsitteen mortgage  sovellus
alue on näin ollen laajempi kuin Ranskan oikeusjärjestelmän hypothèque
käsitteen.  Merkitysalaltaan  suppeampaa  sanaa hypothèque  ei  voida  peri
aatteessa käyttää mortgagesanan vastineena, koska sitä voidaan soveltaa
vain kiinteään omaisuuteen, kun taas mortgage  liittyy sekä kiinteään että
irtaimeen omaisuuteen. Sen sijaan hypothèque ja real mortgage löytyvät kä
sitehierarkian samalta tasolta, ja yläkäsitteinä niitä voidaan pitää jossakin
määrin  toistensa  vastineina,  vaikka  käsitteitä  tarkemmin  eriteltäessä  ne
saavat  toisistaan  eroavia  merkityksiä.  Saksan  oikeusjärjestyksessä  on
Šar evi in  mukaan  hyvin  paljon  erilaisia  kiinteistökiinnityksiä  (vrt.
edellä), joiden vastineeksi voisi aina valita mortgagesanan, koska sitä tar
kempia  alakäsitteitä  ei  ole  käytössä.  Tässä  kohdin  Šar evi   (mts.  246)
viittaa Collinsin ja Teichmanin tutkimukseen (1986) Saksan ja Englannin
mortgage  ja Hypothekkäsitteiden  eroista,  jonka  mukaan mortgage voisi
toimia  vastineena  monelle  Saksan  panttioikeustyypille.  Alemman  tason
vastineita ei olisi järkevää käyttää, koska niiden merkitykset olisivat joka
tapauksessa erilaiset. (Mts. 244–247.) On tilanteita, jolloin oikeusjärjestel
mien välillä olevat erot ovat niin suuret, että sopivia vastineita ei löydy.
Silloin ei kuitenkaan pidä ajatella, että asian ilmaiseminen on mahdoton
ta. Myös kansainvälisessä yksityisoikeudessa törmätään ongelmiin, jotka
johtuvat  siitä,  että  järjestelmät  eroavat  toisistaan,  eikä  kuitenkaan  siitä
syystä lakata soveltamasta oikeutta. (Mts. 298–302.)
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4.4. Käännöksen ymmärrettävyys ja tulkinta

4.4.1. Tulkintakehyksen ja käännösstrategian vaikutus

Yksittäistä lakitekstiä ja sen yksittäisen osan käännöstä tarkasteltaessa on
mahdollista pohtia, miten  lähdeoikeusjärjestelmään liittyvä institutionaa
linen  tieto  välittyy  –  tai  jää  välittymättä  –  kohdekieliselle  lukijalle.  On
yhtäältä  mahdollista  pohtia,  millä  strategialla  tietoa  on  yksittäisessä
käännöksessä pyritty välittämään, ja toisaalta sitä, miten tehtyjä käännös
ratkaisuja on tämän perusteella mahdollista tulkita.

Käsitevertailun  tulosten perusteella  näyttää kokonaisuudessaan  siltä,
että kiinteistöpanttioikeuden perustaminen edellyttää sekä Suomessa että
Saksassa samantyyppisten ehtojen täyttymistä. Näin ollen kyseessä ei ole
ilmiö,  joka  olisi  lähtökohtaisesti  vieras  kummassakaan  oikeusjärjestyk
sessä.  Tarve  säännellä  kiinteistöjen  käyttämistä  lainojen  vakuutena  on
olemassa  kummassakin  oikeusjärjestyksessä,  joten  ilmiö  ei  ole  kulttuu
risidonnainen,  toisesta  oikeusjärjestyksestä  puuttuva  realia,  vaan  perus
tuu  yhteiskunnan  ja  talouselämän  samanlaisiin  tarpeisiin  kahdessa  eri
valtiossa.  Kiinteistöpanttioikeuteen  liittyvät  sääntelyn  keinot  sen  sijaan
ovat kummassakin oikeusjärjestyksessä jossakin määrin erilaiset. Aihetta
on  jäsennetty  ja  käsitteellistetty  oikeuskirjallisuudessa,  jolloin  kääntäjän
on mahdollista  tehdä käsitevertailuja  ja  johtopäätöksiä käsitteiden yhtei
sestä vertailupohjasta.

Seuraavassa  taulukossa  (taulukko  3)  Suomen  ja  Saksan  kiinteistö
panttioikeuden  perustamiseen  liittyvät  vaiheet  on  asetettu  rinnakkain.
Kun saksalainen juristi tulkitsee suomalaisen lain käännöstä, hän saattaa
perustaa  käännöksessä  käytettyjen  käsitteiden  tulkinnan  saksalaisen
skeeman  varaan,  mikäli  hänellä  ei  ole  laajempaa  tietoa  siitä,  miten
kiinteistöpanttioikeuksia eri oikeusjärjestyksissä perustetaan. Siksi oman
oikeusjärjestyksen  toimintatapa  saattaa  ohjata  hyvinkin  voimakkaasti
vieraan oikeusjärjestyksen säännösten tulkintaa.

Taulukosta  käy  ilmi,  että  Saksassa  kiinteistöpanttioikeuden  perusta
mista  edeltää  sopimus  kiinteistöpanttioikeuden  perustamisesta  jonkun
hyväksi,  ja  hypoteekkimuotoisen  panttioikeuden  kyseessä  ollessa  mer
kintä edellyttää  todellisen maksuvaateen olemassaoloa. Tämä sen sijaan
ei  ole  Suomessa  tarpeen,  sillä  kiinteistöpanttioikeus  syntyy  vasta  siinä
vaiheessa, kun panttikirja luovutetaan velkojalle, vaikka käytännössä toi
minnan  järjestys  on  kuitenkin  lähes  sama  kuin  Saksassa  Grundschuld
muotoisen  vakuuden  yhteydessä.  Suomessa  rekisteriin  tehtävä  kiinni
tysmerkintä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että kiinnitys olisi tehty tie
tyn  velkojan  hyväksi.  Käsitteeseen Eintragung  liittyy  näin  ollen  erilaisia
merkityksiä  kuin  suomalaiseen  kirjaamisen  käsitteeseen.  Saksassa  kiin
teistöpanttioikeudet  perustetaan  kiinteistökirjaan  kirjaamalla.  Suomessa
kiinteistön  kiinnittäminen  ja  siitä  kertova  rekisterimerkintä  eivät  vielä
perusta panttioikeutta vaan sen lisäksi vaaditaan myös todellisen saami
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sen  eli  velkakirjan  olemassaolo.  Panttioikeus  syntyy  vasta  silloin,  kun
panttikirja  luovutetaan  velkojalle.  Saksassa  Grundschuldtyyppinen  oi
keus ei edellytä saamissuhteen olemassaoloa vaan kiinteistökirjassa oleva
merkintä  riittää  todentamaan  panttioikeuden  periaatteellisen  olemassa
olon.  Saksalaisessa  oikeuskirjallisuudessa  on  tosin  esitetty,  että  myös
Grundschuldtyyppisen  oikeuden  kirjaamisen  edellytyksenä  voitaisiin
ehkä pitää saamissuhteen olemassaoloa (Hemmer & Wüst 2003, 121).

KIINTEISTÖPANTTIOIKEUDEN PERUSTAMINEN

SUOMI, vaiheet SAKSA, vastaava vaihe

1. Kiinnitys (kirjaaminen kiinteistö
ja lainhuutorekisteriin)

3. Eintragung (kirjaaminen kiinteis
tökirjaan)

2. Panttaussitoumus (omistajalta) 2. Einigung (ennen kirjaamista teh
tävä sopimus kiinteistöpanttioikeu
den perustamisesta)

3. Panttikirjan hallinnansiirto (pant
taussitoumuksen saajalle)

4. Briefübergabe tai Ausschluss der
Brieferteilung (kirjauksesta todis
tukseksi annettavan asiakirjan hal
linnan luovuttaminen velkojalle tai
asiakirjan luovuttamisen poissul
kemisesta sopiminen)

4. Todellinen saamisvaade (pantti
kirjan haltijalta)

1. Forderung (saaminen), jos ky
seessä on hypoteekki; käytännössä
myös Grundschuldoikeuden yhtey
teen syntyy saamisvaade, sillä va
kuutta käytetään luotonannon yh
teydessä

Taulukko 3. Kiinteistöpanttioikeuden perustamiseen liittyvä tapahtumasarja
Suomessa ja Saksassa
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Kuva 11. Kiinteistöpanttioikeuden perustamiseen liittyvä käsitejärjestelmä Saksassa.
Vrt. kuva 8 luvussa 4.3.

Kiinteistöpanttioikeutta voisi terminä verrata termiin avioliitto. Vaikka
avioliittosäännökset  kahdessa  oikeusjärjestyksessä  poikkeavatkin  toisis
taan, instituutiota tarkoittavia termejä voi pitää toistensa funktionaalisina
vastineina,  koska  niillä  viitataan  samankaltaiseen  instituutioon,  jolla  on
eri yhteiskunnissa samantyyppinen perusfunktio (ks. myös esim. Galdia
2003b). Vastaavasti kiinteistöpanttioikeuden funktionaalisena vastineena
voisi  pitää  vastaavan  tyyppistä  käsitettä  kuvaavaa  termiä Grund
pfandrecht.  Yksittäisessä  tilanteessa  vastineen  valinta  pitää  ratkaista
tekstikontekstissa,  jolloin  on  pohdittava,  tukeeko  kontekstista  saatava
tieto  tekstin  tulkintaa  yksittäisen  ilmauksen  kohdalla  riittävästi.  Jos
näyttää  siltä,  että  vastineeseen  tekstissä  liitettävät  merkitykset  eivät  tue
oikeansuuntaista  tulkintaa,  kääntäjän  kannattaa  pohtia  selittävän  kään
nöksen laatimista.

Suomen  järjestelmään  kuuluvaa  käsitettä  kiinteistöpanttioikeus  ei
periaatteessa voi kuvata käyttämällä vastinetta, joka viittaa poikkeavaan
normijoukkoon eli Saksan Grundpfandrechtkäsitteen muodostavaan sään
nöstöön. Käytännössä kuitenkin säännöstö,  johon Grundpfandrechtkäsite
viittaa,  muistuttaa  funktionaalisesti  niin  paljon  kiinteistöpanttioikeus
säännöstöä,  että  niistä  voidaan  puhua  vastineina  sanatasolla,  varsinkin
kun Grundpfandrecht on hyvin abstrakti yläkäsite eikä konkreettisesti ole

Dingliche Einigung
(Sicherungsvertrag)

Eintragung
Grundbuch

Brief Buch

Forderung
(Hypothek)

(auch
bedingte/künftige)

Gläubiger

Eigentümer
(Sicherungsgeber)

Schuldner

Grundstück,
grundstücksgleiche
Rechte, z. B.
Erbbaurecht

Gutgläubiger
Erwerb

unterschiedliche
Forderungen

(Grundschuld)
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minkään  BGB:n  säännösjoukon  nimi,  kuten  esimerkiksi Grundschuld.
Suomalainen kiinteistöpanttioikeuden käsite on myös hyvin todennäköi
sesti  ollut  jo  alun  perin  käännöslaina  saksan  tai  ruotsin  kielestä.  Ruotsi
oikeuskielenä  taas  on  imenyt  vaikutteita  saksalaisesta  oikeusjärjestel
mästä  (ks.  esim.  ruotsin  kielen  sanan pant etymologiasta  SAOB  P154).
Käsitteillä  on  ollut  todennäköisesti  jo  varhain  yhtenäinen  merkitys,  ja
käsitteiden  merkitykset  ovat  vasta  myöhemmin  lainsäädännön  kehitty
essä lähteneet eriytymään toisistaan.

Yläkäsitteen käyttäminen vastineena on yleinen käännöstekninen rat
kaisu  siinä  vaiheessa  kun  muuta  vaihtoehtoa  ei  näytä  olevan  (ks.  esim.
Stolze 1992b, 225–226). Tällaisten ratkaisujen yhteydessä tarkkuus kärsii,
sillä  vastineen  ilmaisema  kohdekielinen  yläkäsite  ei  sisällä  yhtä  paljon
merkityspiirteitä kuin lähdekielinen alemman hierarkian käsite. Toisaalta
saksalaisen  oikeusjärjestyksen  yläkäsitteen  voidaan  myös  katsoa  viittaa
van  niihin  merkityksiin,  joita  sen  alakäsitteillä  on.  Potentiaaliset  merki
tyspiirteet  eivät  kuitenkaan  välttämättä  vaikuta  kyseisen  vastineen  tul
kintaan  tekstiyhteydessä,  jossa  muu  kontekstitieto  ohjaa  tulkinnan  syn
tymistä. Tarkastellussa käännöksessä vastine on perusteltu ja toimii näh
däkseni  hyvin,  sillä  saksalaiset  kiinteistöpanttioikeuden  muodot  ovat
nekin  kaikki  yleistyypiltään  kiinteistöpanttioikeuksia.  Tällä  perusteella
suomalaiset  kiinteistöpanttioikeussäännökset  saattavat  käännettynä  an
taa  ainoastaan  abstraktimman  vaikutelman  kuin  vastaavat  saksalaiset
säännökset. Šar evi  (1997) toteaa, että oikeuskäsitettä voi ilmaista kään
nöksessä  käyttämällä  funktionaalista  vastinetta,  mutta  funktionaalisen
vastineen  käyttämiseen  liittyy  vaara,  että  vastineen  merkitys  tulkitaan
erisuuntaisesti kuin lähdetekstissä käytetyn käsitteen merkitys, jos vasti
neen  tarkoittama  käsitteen  sovellusala  on  toisessa  oikeusjärjestyksessä
erilainen.

Käännöksessä  kirjaamisen  vastineena  käytettiin  sanaa Eintragung.
Tällaisen  kirjaimellisen  käännöksen  tulkinta  on  tuomittu  epäonnistu
maan, mikäli lukijan tulkinnan lähtökohta on, että kirjaamisen vaikutuk
set ovat kummassakin oikeusjärjestyksessä samat. Lainkohtaa on vaikea
muokata käännettäessä sillä tavalla, että siihen  liitettäisiin tietoa suoma
laisen  kirjauksen  luonteesta. Tämä tieto olisi kohdassa MK 15:2.1 esitet
tävä alaviitteessä,  sillä  esimerkiksi käsitteen  yksittäistä  ominaisuutta  se
littävä relatiivilause muuttaisi tekstin normatiivista tapaa ilmaista asioita.

(15:2.1)  Kiinteistöpanttioikeus perustetaan vahvistamalla  kiinteistöön  tai muu
hun kiinnityksen kohteeseen kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä todistuk
seksi saatu panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi.

(15:2.1) Ein Grundpfandrecht wird durch Eintragung einer dinglichen Belastung
am Grundstück oder an einem sonstigen Sicherungsgegenstand sowie Aushändi
gung des zum Nachweis erstellten Pfandbriefes an den Gläubiger zur Sicherung
der Forderung bestellt.
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Käännöksestä käy ilmi, että kirjaamisen ohella on myös luovutettava to
disteeksi saatu Pfandbrief velkojalle, sillä muutoin kiinteistöpanttioikeutta
ei  voida  perustaa.  Siten  lukija  ei  jää  pelkän  oman  käsitetietonsa  varaan
vaan kontekstitieto tukee kohdan oikeansuuntaista  tulkintaa. Sen sijaan,
kuten edellä todettiin, panttikirjan vastineena käytetty Pfandbrief voi olla
harhaanjohtava,  koska  se  saattaa  muodostaa  lukijalle  mielikuvan  velka
kirjan kaltaisesta asiakirjasta, mitä se ei kuitenkaan tarkoita. Sana Pfand
brief  on  käytössä  saksalaisessa  oikeusjärjestyksessä,  mutta  vastineella  ei
ole kuitenkaan saksalaisessa oikeusjärjestyksessä samaa funktiota. Se on
”etäinen” lähivastine, joka tarkoittaa erityyppisessä käytössä olevaa asia
kirjaa.

Yhdyssanan Pfandbrief perusosa brief viittaa saksan kielessä käytössä
oleviin  vastaaviin briefloppuisiin,  asiakirjatyyppejä  edustaviin  käsittei
siin.  Myös  Suomessa  perusosa  –kirja  viittaa  erilaisiin  asiakirjoihin,  jotka
kiinteistöpanttioikeudesta puhuttaessa liittyvät saamistodisteisiin eli vel
kakirjoihin. Panttikirja  viittaa  uuden  maakaaren  muodostamassa  kon
tekstissa  ainoastaan  yhdentyyppiseen  asiakirjaan.  Sanan  osat  ja  merki
tykset ovat tulleet käännetyiksi yleisellä tasolla, mutta vastineena Pfand
brief ei kuitenkaan yksin välitä niitä merkityksiä, joita siihen suomenkieli
sessä  lainsäädännössä  liitetään.  Asiakirjan  luonnetta  määrittävät  sään
nökset  olisi  tunnettava  ennen  kuin  sanan  merkitys  voidaan  ymmärtää
kokonaisuudessaan oikein. Yksittäiset vastineet eivät voi välittää tarkkaa
informaatiota, sillä sanat saavat merkityksensä siitä, mitä niistä sanotaan
ja miten  niitä käytetään,  jolloin  vastineen merkityksen oikean  tulkinnan
kannalta on oleellista, tarjoaako käännös riittävästi merkityksen tulkintaa
tukevia  tietoja.  Yksittäinen  suomen  kielen  sana panttikirja  jää  lukijalle
yhtä  lailla  merkityksettömäksi  ilman  sen  merkitystä  määrittelevää  käyt
tökontekstia, mikäli lukijalla ei ole sanasta aikaisempaa tietoa. Käännök
sen lauseyhteydestä voi päätella, että kirjaamisesta annetaan todiste, jota
kutsutaan  panttikirjaksi:  ”zum  Nachweis  erstellten  Pfandbriefes”.  Näin  lau
seyhteys supistaa vastineen tulkintaa lähemmäksi lähdekielistä merkitystä.

Kääntäjä  on  Stolzen  (1992b,  228)  mukaan  ymmärtänyt  lähdetekstin
silloin,  kun  kohdetekstin  lukija  pystyy  näkemään  kielenulkoiseen  tilan
teeseen  varsinaisten  tekstimuotoilujen  läpi.  Stolzen  näkemys  heijastaa
ajatusta, että viime kädessä lukija voisi toimia kääntäjän tekstin ymmär
tämisen mittarina. Nähdäkseni kääntäjän tekstinymmärtäminen ja kään
nöksen  tulkitsijan  toiminta  (tekstinymmärtäminen)  eivät  voi  olla  näin
suorassa  syy–seuraussuhteessa  toisiinsa  nähden.  Kääntäjä  saattaa  ulko
puolisilla  kriteereillä  mitattuna  ymmärtää  lähdetekstin  erittäin  hyvin,
mutta  siitä  ei  suoraan  seuraa,  että  hän  pystyisi  ilmaisemaan  sen  merki
tyksen  toisella  kielellä.  Vaikka  hän  pystyisi  ilmaisemaan  lähdetekstin
merkityksen  olosuhteisiin  nähden  hyvin,  se  ei  edelleenkään  pelkästään
takaa  käännöksen  tulkinnan  onnistumista  vaan  antaa  sille  ainoastaan
hyvät edellytykset.

On myös niin, että kääntäjän mahdollisista epäonnistuneista käännös
ratkaisuista  huolimatta  lukija  saattaa  tekstinulkoisen  tiedon  perusteella
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nähdä  mielessään  Stolzen  tarkoittaman  kielenulkoisen  tilanteen,  jolloin
tekstin ymmärtäminen ei täysin perustu käännöksen tarjoamaan tietoon.
Kääntäjä  saattaa  myös  päätyä  verrattain  onnistuneisiin  ratkaisuihin,
vaikka lähdetekstin syvällinen ymmärtäminen jäisi hänen osaltaan puut
teelliseksi. Jos kääntäjä ei muuta tekstin rakennetta tai lisää mitään teks
tiin,  teksti  saattaa  joissakin  tilanteissa  toimia  suhteellisen  onnistuneesti
sanasanaisen kääntämisen varassa. Jos kääntäjä päätyy valitsemaan pant
tikirjan vastineeksi  sanan Pfandbrief  ilman  perusteellisempaa  merkitys
analyysia lähde tai kohdekielessä ja analyysin tehnyt kääntäjä päätyy te
kemään saman ratkaisun, lopputulos on käännöksen tulkitsijan kannalta
sama. Pelkän Pfandbriefvastineen perusteella tulkitsija ei kuitenkaan vie
lä  voi  hahmottaa  tekstinulkoista  tilannetta  lähdetekstin  merkitykseen
nähden oikein. Jos tavoitteeksi asetetaan, että käännöksen tulkitsija näkee
mielessään  tekstinulkoisen  tilanteen,  silloin  kääntäjän  on  muokattava
tekstiä  ja  lisättävä  esimerkiksi  selityksiä  alaviitteisiin.  Tarkasteltavana
olleen  tekstin  käännöksessä oli käytetty vastinetta Pfandbrief ja sitä selit
tävää ilmausta: ”...zum Nachweis erstellten Pfandbriefes”. Kääntäjän ”onni”
oli  tässä  tapauksessa,  että  jo  lähdeteksti  määrittää  panttikirjaa  sanoilla
”kiinnityksestä todistukseksi saatu”, jolloin selittäviä määritteitä ei ole ol
lut tarvetta lisätä käännökseen ilman perustetta lähdetekstissä.

Lähdetekstin merkityksen ymmärtäminen on edellä esitetystä hienoi
sesta  epäilystä  huolimatta  onnistuneen  kääntämisen  peruslähtökohta,
sillä  se  vaikuttaa  kohdekielen  asianmukaiseen  käyttämiseen.  Kuten
Mattila  (2002,  604)  edellä  totesi,  käännöksistä  voi  usein  päätellä,  että
kääntäjä  ei  ole  ymmärtänyt  lähdetekstin  merkitystä.  Koska  tässä  tutki
muksessa tarkasteltu  käännös oli  juridiikan  ammattilaisten  laatima, voi
taneen  ajatella,  että  heidän  osaltaan  lisävaatimuksia  olisi  pitänyt  suun
nata kohdekielisten vastineiden merkitysanalyysiin. Tästä oli osoituksena
sanan panttaus kääntäminen vastineella Pfändung  (vrt. Verpfändung),  joka
osoittautui  tarkastelussa  niin  kutsutuksi  petolliseksi  ystäväksi,  jonka
myötä käännökseen syntyi lisämerkitys ’ulosmittaus’.

Kiinteistöpanttioikeuden  perustamista  käsittelevän  15  luvun  institu
tionaalisen  tiedon  välittyminen  näyttäisi  olevan  olennaisesti  sidoksissa
siihen, miten läheisiä lähde  ja oikeusjärjestelmän käsitteet ovat toisiinsa
nähden,  sillä  lähdekielisiä oikeuskäsitteitä  ilmaistiin käännöksessä käyt
tämällä  kohdekielistä  termivastinetta  (esim. panttioikeus  –  Pfandrecht,
kiinteistöpanttioikeus  –  Grundpfandrecht)  tai  lähivastinetta  (panttikirja  –
Pfandbrief, käyttöoikeus – Nutzungsrecht, kiinnitys – Belastung). Näihin käsit
teisiin  liittyvä  institutionaalinen  tieto  on  analyysin  perusteella  osittain
erilaista, mutta käsitteiden nimitykset voidaan kuitenkin nähdä yleisellä
tasolla toistensa vastineina. Niillä on samantyyppinen funktio oikeusjär
jestyksen  jäsentäjänä.  Jos  lukija  tulkitsee  näiden  käsitteiden  vastineita
omaan oikeusjärjestykseensä liittyvän tekstinulkoisen tiedon ja käännök
sestä  saatavan  tekstinsisäisen  tiedon  perusteella,  hän  todennäköisesti
päätyy tulkintaan, joka on lähellä lähdetekstin käsitteiden tulkintaa. Vai
keuksia  sen  sijaan  tuottavat  erityisesti  vastineparit määräosa  –  Grund
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stücksanteil ja määräala – Grundstücksparzelle. Uudismuodosteiset käännös
vastineet  eivät  välttämättä  täysin  avaudu  lukijalle,  eikä  käännöksestä
saatava muu tieto tue ainakaan sen lauseen (MK 15.1.1) oikeansuuntaista
tulkintaa, jossa käännösvastinetta Grundstücksparzelle käytetään. Toisaalta
lukija  juuri  näiden  vastineiden  kohdalla  saattaa  pysähtyä  miettimään
lukemaansa.  Erityisiä  tulkintavaikeuksia  näyttäisi  liittyvän  ilmausten
perustaa kiinteistöpanttioikeus – ein Grundpfandrecht bestellen, kiinteistön kiin
nittäminen – Bestellung eines Pfands am Grundstück, kiinnityksen vahvistami
nen  –  Eintragung  einer  dinglichen  Belastung  käännöksiin.  Tulkintavaikeus
perustuu  siihen,  että  näissä  kohdin suomalainen  ja  saksalainen  kiinteis
tön kiinnitys  ja panttausprosessi on erilainen,  jolloin myös verbit toimi
vat oikeuskäsitteiden ilmaisimina,  ja niillä on runsaasti tiettyyn tilantee
seen liittyviä eriytyneitä merkityksiä kummassakin oikeusjärjestyksessä.

Maakaaren  käännöksessä  tehtyjä  ratkaisuja  ei aina  voi  täysin  yksise
litteisesti  kuvailla  Newmarkin  kriteerein  joko  semanttista  tai  kommuni
katiivista strategiaa edustaviksi. Pääasiassa ratkaisut nähdäkseni kuiten
kin edustavat semanttisen strategian seuraamista. Esimerkiksi sana pant
tikirja on käännetty Newmarkin tarkoittamalla tavalla semanttisesti, sillä
sanojen  perusmerkitykset  on  onnistuttu  ilmaisemaan  tiiviisti  saksaksi.
Kuten  käsitteen kiinteistöpanttioikeus  kohdalla,  myös panttikirjan  osalta
voidaan  todeta,  että  sana  on  ilmeisesti  tullut  suomen  kieleen  käännös
lainana ruotsin kielestä, mihin se puolestaan on oletettavasti tullut saksan
kielestä, jolloin käsitteiden merkityksen samansuuntaiselle tulkinnalle on
olemassa  historiallisia  perusteita.  Ne  edustavat  samaa  historiallista  ja
kulttuurista traditiota.

Sananmukainen  käännös  ei  näillä  perusteilla  kuitenkaan  takaa,  että
lukijalla olisi mahdollisuus vastineen perusteella tulkita, minkälaista läh
deoikeusjärjestyksen  käsitettä  se  tarkkaan  ottaen  ilmaisee.  Oikeudelli
sessa  kontekstissa  tällaista  ei  voida  yksittäiseltä  lähivastineelta  edes
edellyttää. Voidaan ajatella,  että vastine  nimenomaan  ilmaisee  lähdekie
lisen  käsitteen  olemassaolon,  mutta  ei  vielä  sen  merkitystä,  jolloin  sen
rooli on hyvin symbolinen. Newmarkiin (1989, 134) viitaten voisi väittää,
että ratkaisussa välitetään viesti, mutta ei merkitystä,  jolloin  vastine  toi
mii  ”nimikyltin”  tavoin.  Newmark  liittää  semanttiseen  kääntämiseen
merkityksen  ”ylikääntämisen”,  mitä  ei  käsitteen panttikirja osalta  ollut
käännöksessä  tehty,  koska  kaikki  käsitteen  merkitysvivahteet  eivät  voi
välittyä  lähivastineen Pfandbrief  avulla.  Mikäli  lukija  ei  sekoita  sitä  sak
sankieliseen  käsitteeseen,  vastine  ilmaisee  ainoastaan  yleisellä  tasolla,
mistä lähdetekstissä on kysymys. Tosin voidaan väittää, että käsitteillä on
riittävästi  yhteistä,  jotta  ne  voidaan  tulkita  samansuuntaisesti.  Niillä on
siis  kääntämisen  kannalta  riittävä tertium  comparationis.  Jos  sana pantti
kirja olisi haluttu kääntää lähdekielistä merkitystä tarkasti välittävällä ta
valla, siitä olisi ehkä ollut syytä käyttää selittävää vastinetta,  jonka mer
kitys olisi ollut ’kiinnittämisestä todistukseksi saatava asiakirja’ tai ’kiin
nitysasiakirja’,  kuten  esimerkiksi  käännösvastine Eintragungsurkunde.
Juuri  tällaista  lukijan  tekstin  ymmärtämistä  palvelevaa  ratkaisua  voitai
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siin  nimittää  kommunikatiiviseksi,  koska  se  avaa  käsitteen  merkityksen
paremmin ja tekee tekstistä läpinäkyvämmän kuin semanttisin perustein
valittu lähivastine Pfandbrief.

Myös  käsitteen kiinteistöpanttioikeus kääntäminen  vastineella Grund
pfandrecht on käännösratkaisuna semanttinen siinä mielessä, että ratkaisu
on  tehty  sananmukaisesti  ja  sanojen  perusmerkitykset  välittäen.  Yksit
täinen vastine ei kuitenkaan välitä siihen lähdekulttuurissa liittyviä mer
kityksiä  kokonaisuudessaan,  jolloin  käännösratkaisu  ei  heijastele merki
tyksen  välittämisen  tarkkuuteen  pyrkivää  ratkaisua,  minkä  Newmark
(1989,  1988)  kuitenkin  katsoo  luonnehtivan  semanttista  käännösstrate
giaa.  Newmarkin  semanttisen  kääntämisen  teoria  puhuu  muodon  säi
lyttämisen puolesta. Teoriaan sisältyy ristiriita, koska muodon välittämi
nen  ei  vielä  takaa  merkityksen  välittymistä.  Kääntäjät  olivat  pyrkineet
seuraamaan  lähdetekstin  rakennetta  tarkasti,  jolloin  siltä  osin  voidaan
myös puhua semanttisen strategian seuraamisesta. Lähdekielisen raken
teen seuraaminen aiheutti kuitenkin selkeitä kieliopillisia ongelmia kuten
kohdan MK 15.1.2 käännöksessä.

Kääntäjät  eivät  turvautuneet  analysoidussa  otteessa  eksplikatiivisiin
keinoihin, mikä Newmarkin jaottelun perusteella olisi kertonut kommu
nikatiivisen strategian käytöstä. Merkitys on pyritty välittämään yhtä tii
viisti kuin lähdetekstissä, jolloin normatiivinen rakenne on säilynyt, mut
ta  merkityksen  välittymisen  tarkkuus  kärsinyt,  koska  käytettyjen  vasti
neiden merkitys on ollut ainoastaan yleisellä tasolla vastaava kuin lähde
kielessä.  Kun  lähdeoikeusjärjestysten  käsitteiden merkityksen  välittymi
sen tarkkuus kärsii, se vaikeuttaa käännöksen oikeansuuntaista tulkintaa.
Toisaalta  runsas  eksplikointi  olisi  sekoittanut  lauseiden perusrakenteen,
jolloin  käännöksen  normatiivisuus  olisi  saattanut  vähentyä  ja  sen
tarkoituksen tulkinta hämärtyä.

Kääntäjät ovat luottaneet siihen, että lähdetekstin käsitteillä ja niiden
kohdekielisillä  vastineilla  on  riittävän  laaja  yhteinen  merkityspohja,
jonka avulla ne voidaan tulkita samantapaisesti. Samantapainen tulkinta
ei kuitenkaan välttämättä riitä lakitekstien tulkinnassa, jos niiden tulkin
nan  lähtökohtana  on  lakitekstien  (siis  myös  käännettyjen)  kielelliset  il
maukset ja niiden merkitysten eksplikointi. Semanttinen käännös välittää
oletettavasti  merkityksen  ydinalueen,  mutta  tulkitsijan päättelykyvyn  ja
tietojen varaan jää, miten käännös lopulta tulkitaan.

Vertailevan käsiteanalyysin perusteella voidaan olettaa, että käännök
sen mahdolliset  tulkinnan ongelmat liittyvät  siihen, että käännöksen  lu
kijalla ei ole  käytössään sitä merkitystietoa,  jota  lähdetekstin käsitteisiin
ja  säännöksiin  liitetään  lähdeoikeusjärjestyksessä.  Lähdeoikeusjärjestyk
sessä olevia säännöksiä joudutaan kuvaamaan käyttämällä kohdeoikeus
järjestyksen  käsitteitä,  joiden  merkitykset poikkeavat  usein  ainakin  osit
tain  lähdeoikeusjärjestykseen  kuuluvien  käsitteiden  merkityksistä.  Ne
voivat olla samankaltaisia, mutta ne eivät ole samoja. Tällöin voi syntyä
tulkintaongelma,  joka  liittyy  toisaalta  käsitteiden  erilaisiin  merkityksiin,
toisaalta myös siihen, että käsitteisiin liitetään sellaista säännöstietoa, mi
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tä  tulkitsija ei ole tottunut  liittämään käsitteisiin omassa oikeusjärjestyk
sessään.  Käännöksen  lukijalla  on  taustallaan  toisenlainen  merkityksel
listämisen  instituutio,  jonka  piirissä  asiat  on  kenties  hahmotettu  ja  rat
kaistu käännöksessä esitetystä poikkeavalla tavalla. Vaikka lukija tiedos
taisi  lukevansa  toista  oikeusjärjestystä  edustavaa  tekstiä,  hänen  on  vai
keata  poistua  omasta  totutusta  tulkintakehyksestään.  Käännös  ja  lukija
toimivat  vuorovaikutuksessa.  Kaikki  tekstin  ymmärtämiseen  tarvittava
informaatio  ei  sisälly  tekstiin  vaan  lukija  pyrkii  tulkitsemaan  tekstiä
omien  esitietojensa  pohjalta.  Tulkitsijan  omasta  taustasta  riippuu,  missä
määrin hänellä on käytössään tarvittavia esitietoja.

4.4.2. Käännöksen tulkinta esimerkin valossa

Kiinnitin  huomiota  joihinkin  käännöksen  tulkintaan  liittyviin  ongelmiin
keskusteluissani saksalaisen kiinteistöpanttioikeuden asiantuntijan kans
sa.  Nämä  huomiot  (esimerkit  1–8)  havainnollistavat  käsitteisiin  liittyviä
tulkintaongelmia.  Järjestin  tapaamisen  hänen  kanssaan,  koska  halusin
selvittää  itselleni  saksalaisen  kiinteistöpanttioikeuden  problematiikkaa
sekä saada tuntumaa siihen, miten maakaaren käännös toimii todellisessa
lukutilanteessa.  Tapaaminen  järjestyi  vuonna  2003,  kun  mainittu  asian
tuntija  oli  työasioiden  vuoksi  käymässä  Suomessa.  Haastateltavalla  oli
joitakin  ennakkokäsityksiä  suomalaisesta  oikeusjärjestyksestä,  mutta  ei
tietoa suomalaisesta kiinteistöpanttioikeudesta. Nauhoitetun keskustelun
perusteella  maakaaren  IV  osan  15–16  luvun  käännöksen  tulkintaan  liit
tyvät ongelmat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

(1) ongelmiin, jotka liittyvät ensisijaisesti käännöksessä suomalai
sille  oikeuskäsitteille  annettuihin  vastineisiin,  joista  ei  tarjota
tekstissä lukijan kannalta riittävästi tietoa (esimerkit 1, 2, 3, 4,
6),

(2) ongelmiin, jotka liittyvät siihen, että käännös kertoo sellaisista
oikeudellisista ratkaisuista, jotka olivat lukijalle omaan oikeus
järjestykseen nähden vieraita ja (esimerkit 2, 3, 6)

(3) ongelmiin,  jotka  liittyvät  käännöskieliseen  ilmaisuun  eli  sii
hen, että asiat ilmaistiin eri tavalla kuin mihin lukija oli tottu
nut  tai mitä  tämä oli  tottunut pitämään asiaan kuuluvana ta
pana esittää käsiteltävät asiat, tai liittyivät siihen, että käännös
loukkasi kohdekielen kielioppinormeja (esimerkit 4, 5, 6, 8).

Keskustelutilanteessa  haastateltava  luki  käännöstä  ääneen  ja  pohti  sa
malla  lukemaansa.  Itse  esitin  tarkentavia  kysymyksiä,  joissakin  kohdin
tarjosin selityksiä tai kehotin häntä jatkamaan pohdintojaan ääneen.  Pää
sääntöisesti pysyttelin lukutilanteissa taustalla, koska ajattelin, että kom
menttini  ohjaisivat  liiaksi  käännöksen  tulkintaa.  Keskustelussa  sivuttiin
monia  aiheita,  joista  kaikki  eivät  liittyneet  suoraan  käännökseen.  Kes
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kusteluotteet  litteroitiin35  karkeasti  ja  välimerkkejä  käytettiin  kirjoitetun
kielen  mukaisesti.  Taukojen  pituutta  ei  mitattu.  Käyttämissäni  nauhoi
tuksen  otteissa  merkintä  [–  –]  tarkoittaa,  että  tekstistä  on  otettu  jotakin
pois tai  lukijan puheesta ei ole sillä kohden saanut nauhoituksen perus
teella selvää. Merkintä  (… ) tarkoittaa määrittelemätöntä  taukoa, siis sel
vää pysähdystä puheen tuottamisessa. Käännöksestä suoraan luetut koh
dat on kursivoitu. Ensimmäisessä esimerkissä oma kysymykseni on kur
sivoitu, varustettu lyhenteellä TK ja merkitty hakasulkeisiin. Merkintä LT
tarkoittaa  lähdetekstiä  ja  KT  kohdetekstiä.  Ensin  annetaan  esimerkki,
minkä jälkeen esimerkkiä tarkastellaan.

Kiinteistöpanttioikeuden perustamiseen  liittyvien  käsitteiden analyy
sissa kävi ilmi, että suomalaisessa oikeusjärjestyksessä sana määräosa tar
koittaa abstraktia kiinteistön osuutta, kun kyseessä on useamman henki
lön  yhdessä  omistama  kiinteistö.  Sana määräala  puolestaan  tarkoittaa
kiinteistöstä  lohkottua  erillistä  osaa,  josta  ei  ole  vielä  muodostettu  itse
näistä kiinteistöä. Saksalaisessa oikeusjärjestyksessä käytetään vastaavan
laisissa  tilanteissa  määräosasta  sanaa Bruchteil tai Miteigentumsanteil  ja
määräalasta  sanaa Flurstück,  aiemmin  käytettiin  myös  sanaa Parzelle.
Määräosan vastineena käytetään  käännöksessä  uudismuodostetta Grund
stücksanteil. Määräalan  vastineena  käytetään  uudismuodostetta Grund
stücksparzelle,  joka  viittaa  perusosaltaan  ensisijaisesti  maanmittaustekni
seen  termiin,  jota ei  enää  käytetä  saksalaisissa  säädöksissä kirjausyksik
könä  eikä  myöskään  kuvattaessa  kiinteistöihin  liittyviä  oikeussuhteita.
Näihin vastineisiin  liittyvää lukijan hämmennystä kuvastaa esimerkki 1.
Esimerkin alussa on  ote  lähdetekstistä,  sen  jälkeen  ote  kohdetekstistä  ja
lopuksi  nauhoituksen  kohta,  jossa  lukija  pohtii  lukemaansa  käännöstä.
Olen  lihavoinut  lähdetekstistä  sanat määräosa  ja määräala  sekä  niiden
käännöksessä  käytetyt,  tulkintavaikeuksia  aiheuttavat  vastineet Grund
stücksanteil ja Grundstücksparzelle.

Esimerkki 1

LT  (15:1.1)  Kiinteistöpanttioikeuden  soveltamisala.  Kiinteistöpanttioikeus  voi
daan perustaa kiinteistöön, sen määräosaan ja määräalaan sekä maanvuokraoi
keuteen  ja  muuhun  toisen  maahan  kohdistuvaan  käyttöoikeuteen  niin  kuin
tässä laissa säädetään.

KT (15:1.1) Geltungsbereich des Grundpfandrechts. Ein Grundpfandrecht kann
nach Massgabe der Regelungen in diesem Gesetz an einem Grundstück, Grund
stücksanteil  und Grundstücksparzelle  sowie  an  einem  Grundstücksmietrecht
oder an einem sonstigen auf das Grundstück bezogenen Nutzungsrecht bestellt
werden.

35  Keskustelun  otteet  on  litteroinut  Tampereen  yliopiston  harjoittelija  Kerstin  Gemulla,
Technische Universität Chemnitz.
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(1) Das ist wahnsinnig schwer für einen Deutschen zu verstehen
(2)  [– –] weil man jetzt nicht weiß was ein Grundstücksanteil ist
(3)  (...) [TK: und was eine Parzelle ist] Parzelle ist (...) da würde ja
(4)  (...) da müsste man geahnt ja in das finnische Register
(5)  gucken, wie die Grundstücke aufgeteilt sind nicht und was
(6)  dort die Einheiten sind welche selbständig belastbar sind
(7)  und so weiter [– –] Parzelle ist ein (...) Wort (...) das in dem
(8)  Sinne keine technische genaue Bedeutung hat. Man kann
(9)  also von Parzelle als  äähm ein Stück das tatsächlich abgeteilt
(10)  ist (...) sprechen wo der Grund tatsächlich abgeteilt ist

Lukija nostaa esille riveillä 1 ja 2 käännöksen tulkinnan kannalta erittäin
relevantin  kysymyksen  toteamalla –  ilmeisesti  lukemansa  tekstin perus
teella–, ettei saksalainen lukija voi ymmärtää tekstiä, koska ei tiedä, mikä
Grundstücksanteil on. Sen sijaan sana Grundstücksparzelle vaikuttaa rivin 7
perusteella ymmärrettävämmältä, koska lukija tietää, että merkitys pitäisi
tietää ennalta ja että merkitys selviäisi suomalaisesta kiinteistörekisteristä
(”da  müsste  man  geahnt”  –  ’se  pitäisi  tietää’).  Sanan Parzelle  merkitys
saksalaisessa  oikeuskielessä  tulee  myöhemmin  esiin  riveillä  9–10  (”ein
Stück das tatsächlich abgeteilt ist” – ’osa, joka tosiasiallisesti on erotettu’).
Ennen kuin käännöksen voisi ymmärtää, olisi tiedettävä, kuten esimerkin
riveillä 5–7 tulee ilmi, minkälaisiin yksiköihin kiinteistöt voidaan jakaa ja
mitä yksiköitä voidaan rasittaa. Käännöksen perusteella  lukija ei siis voi
tietää,  mihin  kiinteistöpanttioikeus  tosiasiallisessa  tilanteessa  voidaan
perustaa,  jos  hänellä  ei  ole  tekstinulkoista  tietoa  siitä,  mihin  käsitteisiin
sanat Grundstücksanteil  ja Grundstücksparzelle suomalaisessa oikeusjärjes
tyksessä  viittaavat.  Lukija  huomauttaa  riveillä  3–5,  että  hänen  täytyisi
päästä  näkemään,  mitä  yksiköitä  suomalaiseen  rekisteriin  merkitään,
voidakseen tietää  (rivit  6–7), mikä Grundstücksparzelle on  ja  voiko kysei
nen  yksikkö  olla  rasituksen  kohteena.  Maakaaressa  ei  määritellä  kiin
teistön, määräosan tai määräalan käsitettä, jolloin tekstin käännös ei tar
joa lukijalle tietoa aivan perustavaa laatua olevista käsitteistä.

Esimerkin 1 perusteella on mahdollista myös päätellä, että määrämuo
toisia  lakitekstejä  on  vaikeata  kääntää  merkityksen  tarkkaan  välittämi
seen pyrkien. Tekstin kielellisellä tasolla ei välity keskeistä informaatiota,
jos tulkitsijalla ei ole hallussaan niitä oikeusjärjestyksen käsitteitä,  joihin
nimitykset viittaavat (toisessa oikeusjärjestyksessä). Näin siis ainakin ta
pauksissa,  joissa  kääntäjä  ei kovin  voimakkaasti puutu  lakitekstin  alku
peräiseen muotoon. Tarkasteltu käännös jättää paljon lukijan asiantunte
muksen ja etukäteistietojen varaan. Käännöksessä käytetyt vieraanoloiset
vastineet kyllä pysäyttävät  lukijan  ja  haastavat  tämän miettimään oman
ja  vieraan  oikeusjärjestyksen  eroa,  mutta  eivät  millään  lailla  auta  tätä
tästä eteenpäin.

Käsitteiden vertailun pohjalta voisi halutessaan olettaa, että ilmeisesti
myös maakaaren kääntäjät olivat havainneet saksalaisten ja suomalaisten
käsitejärjestelmien  välillä  niin  merkittäviä  eroja,  että  eivät  olleet  halun
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neet  käyttää  laatimassaan  käännöksessä  määräalan  ja  määräosan  käsit
teiden funktionaalisia vastineita Flurstück ja Bruchteil. Vastineiden tulkin
nan vaikeutta selittää omalta osaltaan, että  lainkohdassa MK 15:1.1 mai
nitaan  kaksi  käsitettä,  jotka  eivät  tyypillisesti  esiinny  samassa  saksalai
sessa  oikeuden  perustamiseen  liittyvässä  merkitysyhteydessä.  Siksi  nii
den  vastineiksi  valitut Grundstücksanteil ja Grundstücksparzelle avautuvat
lukijalle vielä hankalammin kuin jos niitä käytettäisiin kontekstissa, joka
on  niitä  vastaaville  käsitteille  Saksassa  tyypillinen.  Koska  saksalaisessa
kontekstissa  määräalaa  ei  voida  rasittaa  oikeudella,  määräalan  käsittee
seen  ei  liity  Saksassa  vastaavia  säännöksiä.  (Vrt.  ProbirskajaTurusen
vastaavat havainnot kollokaatioiden vaikutuksesta tulkintaan.)

Samantyyppinen  tulkintavaikeus  tulee  esiin  kiinteistöpanttioikeuden
perustamista koskevien säännösten yhteydessä esimerkissä 2.

Esimerkki 2

LT  (15:2.1)  Kiinteistöpanttioikeuden  perustaminen.  Kiinteistöpanttioikeus  pe
rustetaan  vahvistamalla kiinteistöön tai muuhun  kiinnityksen  kohteeseen  kiin
nitys  ja  luovuttamalla  kiinnityksestä  todistukseksi  saatu  panttikirja  velkojalle
saamisen vakuudeksi.

KT (15:2.1) Bestellung eines Pfandrechts. Ein Grundpfandrecht wird durch Ein
tragung  einer  dinglichen  Belastung  am  Grundstück  oder  an  einem  sonstigen
Sicherungsgegenstand  sowie  Aushändigung  des  zum  Nachweis  erstellten
Pfandbriefes an den Gläubiger zur Sicherung der Forderung bestellt.

(1) Bestellung (… ) ein Grundpfandrecht wird durch Eintragung einer
(2)  dinglichen Belastung am Grundstück (… ) hm (… ) oder an einem
(3)  sonstigen Sicherungsgegenstand sowie Aushändigung (… ) Ähm
(4)  was ist hier der Gegenstand [– –] äh alles klar hier [– –] am
(5)  Grundstück oder an einem sonstigen [– –] Ja ich muss einfach
(6)  überlegen, was meint er mit dem Sicherungsgegenstand. Das
(7)  ist äh [– –] er spricht über Grundpfandrechte und da sollte
(8)  es eigentlich klar sein dass es um dingliche Belastung von
(9)  Grundstücken geht und was ist hier jetzt ein sonstiger
(10)  Sicherungsgegenstand? Der klingt ja so als wären alle
(11)  Gegenstände, die als Sicherheit dienen können (...)

Kuten  riveillä  7–9  käy  ilmi,  lukija  vertaa  lukemaansa  jatkuvasti  omiin
tietoihinsa  kiinteistöpanttioikeuteen  liittyvistä  säännöksistä  Saksan  oi
keusjärjestyksessä  (”da  sollte  es  eigentlich  klar  sein  dass… ”).  15  luvun
ensimmäisessä  pykälässä  (15:1.1)  kerrotaan,  mihin  kohteisiin  kiinteistö
panttioikeus voidaan perustaa. Kuten jo edellisen esimerkin (esimerkki 1)
yhteydessä  todettiin,  käännöksen  lukija  joutuu  hämilleen  kiinteistöön
liittyvien  yksiköiden  kanssa,  sillä  hänen  on  vaikea  määrittää  itselleen
tekstin perusteella, mitä määräosan  ja määräalan vastineina käytetyt  sa
nat  tarkoittavat.  Esimerkin  2  riveillä  3–11  hän  pohtii,  mihin  kohteisiin
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sana Sicherungsgegenstand viittaa. Lukija ei pysty päättelemään käännök
sen  antamien  tietojen  perusteella,  että  ilmaus an  einem  sonstigen  Siche
rungsgegenstand  viittaa  kokoavasti  edellä  lainkohdassa  MK  15:1.1  mai
nittujen  käsitteiden määräosa,  määräala, maanvuokraoikeus  ja käyttöoikeus
saksankielisiin  vastineisiin.  Tulkinnan  vaikeutta  selittää,  että  Saksassa
ainoastaan kiinteistöt toimivat kiinteistöpanttioikeuden kohteina eivätkä
niiden  osat,  kuten  määräalat,  mitä  lukija  pitää  selvänä  lähtökohtana
myös  toisen  oikeusjärjestyksen  osalta:  ”da  sollte  es  eigentlich  klar
sein… ”. Lukijan sanomasta riveillä 10–11 päätellen käännös näyttäisi hä
nen mielestään viittaavan siihen, että Suomessa lähes mikä tahansa esine
voisi toimia kiinnitettävänä vakuutena.

Esimerkki 3

LT (16:1.1) Kiinnitys saadaan vahvistaa kiinteistöön, määräosin omistetun kiin
teistön  määräosaan  ja  muulle  kuin  kiinteistön  omistajalle  kuuluvaan  määrä
alaan.  Kiinnityksen  edellytyksenä  on,  että  sen  kohteeseen  voidaan  myöntää
lainhuuto.

KT  (16:1.1)  Eine  Grundstücksbelastung  kann  an  einem  Grundstück,  einem  in
Bruchteilsgemeinschaft  geführten  Grundstücksteil  sowie  an  einem  Grund
stücksanteil,  der  einem  anderen  als  dem  Eigentümer  des  Grundstücks  gehört,
bestellt werden. Voraussetzung für die Grundstücksbelastung  ist, dass am Ge
genstand der Eintragung ein Aufgebot erteilt werden kann.

(1) Vorraussetzung für die Grundstücksbelastung ist, dass am
(2) Gegenstand der Eintragungen ein Aufgebot erteilt werden kann.
(3) Okei jetzt weiß ich nicht, was sie mit Aufgebot meinen.
(4)  Weißt du was ein Aufgebot ist? [– –] Das soll ein [– –] Aber
(5)  [– – ] das Aufgebot ist wenn, ähm zwei Leute heiraten [– –]
(6) Das am Gegenstand der Eintragung (...) ein Aufgebot erteilt
(7)  werden kann (… ) Och das ist ein Satz den den ich nicht
(8)  verstehe [– –] Was ist der Gegenstand der Eintragung?
(9)  Gegenstand der Eintragung ist das einzutragende Recht. Es
(10)  ist nicht das Grundstück?

Tutun  ja  vieraan  vertaaminen  jatkuu  lakitekstin  käännöksen  edetessä
kohtaan MK 16:1.1  (esimerkki 3). Riveillä 3–4  lukija hämmästelee ensin
näkin  sanan Aufgebot  (lainhuuto)  käyttöä  ja  kysyy  sitä  haastattelijalta.
Rivillä  5  käy  ilmi,  kuinka  lukija  yhdistää  sen  mielessään  avioliiton  sol
mimiseen  liittyneeseen  ”kuulutusten  hakemiseen”  (Aufgebotsbestellung)
tai  yleensä  menettelyyn,  jossa  jostakin  muuttuvasta  oikeustosiseikasta
ilmoitetaan  julkisesti,  kuten  avioliitosta  kuulutettaessa.  Lukija  ei  tuo
esille mitään yhteyttä sanan Aufgebot ja kiinnityksen kohteen (Gegenstand
der  Eintragung) välillä.  Sana Aufgebot on  tavallinen  saksalaisessa oikeus
kielessä  kiinteistöjen  omistusoikeuksien  selvittämiseen  liittyvissä  tilan
teissa,  minkä  lukija  myös  tuo  nauhoituksessa  myöhemmin  esille,  mutta
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tässä merkitysyhteydessä se näyttää lukijan mielestä täysin vieraalta. Sa
nan  käyttö  nostattaa  lukijan  mieleen  sellaisen  tulkintakehyksen  –  avio
liiton  esteiden  tutkinnan  –,  johon  ei  liity  mitään  kiinteistön  omis
tusoikeuksiin viittaavaa.

Riveillä 7–10 lukijan mielestä näyttää edelleen hyvin epäuskottavalta,
että  lainkohdan  perusteella  kiinnityksen  kohde  (Gegenstand  der  Eintra
gung) voisi  olla  kiinteistö  (”Och  das  ist  ein  Satz  den  den  ich  nicht
verstehe”  –  ’tuo  on  lause,  jota  en  ymmärrä’).  Käännös  haastaa  lukijan
miettimään  asioita  vieraasta  näkökulmasta:  saksalaisen  säännöksen  pe
rusteella lukija on tottunut pitämään kiinnityksen kohteena tiettyä rekis
teriin kirjattavaa oikeutta, siis omistusoikeutta kiinteistöön, eikä suinkaan
kiinteistöä  itseään. Riveillä 8–10  lukija pohtii, mikä Suomessa oikein on
kaan  kiinnityksen  kohde.  Hänen  näkökulmastaan  (rivi  9)  kiinnityksen
kohde on kiinnitettävä oikeus eikä mikään muu – ’ei kai se nyt kiinteistö
voi olla?’ Saksassa kirjaus kohdistuu oikeuksiin, kuten esimerkiksi BGB:n
881  §:stä  käy  ilmi.  Myös  Suomessa  kirjataan  rekisteriin  nimenomaisesti
kiinteistöpanttioikeus, mutta maakaaren teksti ei tuo niinkään esiin oikeu
den kirjaamista kuin tuon kirjattavan oikeuden kohteita, kuten kiinteistön
tai kiinteistön määräalan, mikä sekoittaa lukijan ajatuksen kulkua.

Suomessa kiinteistön omistusoikeus  kirjataan  lainhuuto  ja  kiinnitys
rekisteriin.  Tässä  yhteydessä  saannolle  myönnetään  lainhuuto.  Saksassa
erillistä  kiinteistön  omistusoikeuden  lainhuudatusta  ei  erikseen  tarvita,
koska  saksalaisen  kiinteistökirjan  katsotaan olevan  aukoton  ja  pätevä  ja
oikeudet  siirtyvät  vain  sen  välityksellä.  Kiinteistökirjassa  olevien  kiin
teistöjen omistussuhteet, myös määräosiin liittyvät, ovat siis selviä. Suo
men käsite lainhuuto (käännöksessä Aufgebot) tarkoittaa siis periaatteessa
ainoastaan  omistusoikeuden  kirjaamista,  jolloin  myös  käännöksessä
termi olisi ollut mahdollista kiertää käyttämällä jotakin omistusoikeuden
kirjaamiseen liittyvää selittävää ilmausta. Saksassa kiinteistön omistusoi
keuden  siirtäminen  ja  rasittaminen  merkitään  kiinteistökirjaan,  ja  tässä
yhteydessä ei BGB:ssä  käytetä  lainhuutoon  viittaavaa  sanaa,  kuten  seu
raavasta lainkohdasta käy ilmi (ks. 873 §). Oikeuden kirjaamiseen liittyen
käytetään ilmauksia Eintragung ja eintragen.

§ 873 Erwerb durch Einigung und Eintragung
(1) Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur Belastung eines
Grundstücks  mit  einem  Recht  sowie  zur  Übertragung  oder  Belastung  eines
solchen Rechts ist die Einigung des Berechtigten und des anderen Teils über den
Eintritt  der  Rechtsänderung  und  die  Eintragung  der  Rechtsänderung  in  das
Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.

Seuraavaksi palataan aiemmin esiteltyyn määräosan ja määräalan vastinei
siin  liittyvään  ongelmaan.  Lukija  ymmärtää  määräosalle ja  määräalalle
valittujen vastineiden merkityksen vasta lain 16 luvun 10 §:ää lukiessaan.
Pykälän otsikko on ”Kiinteistönmuodostuksen vaikutus kiinnitykseen”.



232

Esimerkki 4

LT  (16:10.1)  Kiinteistön  määräosaan  tai  määräalaan  vahvistettu  kiinnitys  koh
distuu  kiinteistötoimituksen  jälkeen  siihen  kiinteistöön,  joka  määräosasta  tai
määräalasta  on  muodostettu.  Jos  kiinnitetty  määräosa  sisältyy  johonkin  muo
dostettuun  kiinteistöön,  kiinnitys  kohdistuu  määräosan  omistajan  osuuteen
tästä kiinteistöstä.

KT  (16:10.1)  Die  an  einem  Grundstücksanteil  oder  einer  Grundstücksparzelle
bestellte Grundstücksbelastung bezieht  sich nach einem Grundstücksverfahren
auf  das  Grundstück,  welches  aus  dem  Grundstücksanteil  oder  der  Grund
stücksparzelle gebildet wird. Ist der belastete Grundstücksanteil Bestandteil ei
nes  gebildeten  Grundstücks,  bezieht  sich  die  Belastung  auf  den  Anteil  des
Grundstücksanteilseigentümers am neuen Grundstück.

LT  (16:10.2)  Kiinteistöön  vahvistettu  kiinnitys  kohdistuu  täysimääräisesti  kiin
teistöstä  halkomalla,  lohkomalla  tai  tontinmittauksella  muodostettuihin  kiin
teistöihin. Kiinnitys ei kuitenkaan kohdistu sellaiseen määräalaan tai siitä muo
dostettuun kiinteistöön, jonka lainhuudatusta on haettu ennen kiinnityksen ha
kemista.

KT  (16:10.2)  Eine  am  Grundstück  bestellte  Belastung  umfasst  vollständig  die
infolge  quotenmässiger  Teilung,  Zerstückelungsverfahren  oder  Grundstücks
vermessung  neu  gebildeten  Grundstücke.  Die  Grundstücksbelastung  umfasst
jedoch  nicht  solche  Grundstücksanteile  oder  aus  dem  Anteil  gebildete
Grundstücke,  für  welche  ein  Aufgebotsantrag  vor  Antrag  auf  Bestellung  der
Grundstücksbelastung gestellt wird.

(1) Bezieht sich die Belastung auf den Anteil des
(2)  Grundstücksanteilseigentümers am neuen Grundstück (...) Da
(3)  muss ein hmh ja (...) Auf den Anteil des
(4)  Grundstückanteilseigentümers (...) aaach (...) auf bezieht sich
(5)  auf den ideellen Anteil (...) aber da muss ich ahnen was
(6)  gemeint ist. Eine am Grundstück bestellte Belastung
(7) umfasst vollständig die infolge quotenmäßiger Teilung,
(8)  Zerstückelungsverfahren oder Grundstücksvermessung
(9)  neu gebildeten Grundstücke. Zerstückelungsverfahren
(10)  hahahah. [– –] Bei einer quotenmäßigen Teilung, Aufteilung
(11)  oder Belastung eines Grundstücks umfasst die Belastung
(12)  alles.

Vaikka  lukija  ei  ymmärtäisi  käännöksessä  käytettyjen  vastineiden  mer
kitystä  (esim. Grundstücksanteil ja Grunstücksparzelle) niitä  ensimmäistä
kertaa lukiessaan, vastineiden merkitys on kuitenkin myöhemmässä yh
teydessä  mahdollista  oivaltaa,  mikäli  tekstissä  tarjotaan  ymmärtämisen
kannalta  relevanttia  lisätietoa.  Sanojen Grundstücksanteil ja Grundstücks
parzelle osalta  lukija  ymmärtää  niiden  merkityksen  suhteessa  toisiinsa
kohdassa MK 16:10. Lainkohta antaa lisätietoa siitä, miten kiinteistön yk
siköt on muodostettu. Lukijan on ensi kertaa mahdollista liittää käsitteet
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sellaisiin  kiinteistönmuodostamiseen  liittyviin  tapahtumasarjoihin  (rivit
1–3  ja 7–9),  joiden perusteella  lukijan on mahdollista päätellä, missä yh
teyksissä  käsitteitä  käytetään.  10  §:n  käännöksessä  käytettävät  käsitteet
Grundstücksverfahren, Bestandteil,  quotenmässiger  Teilung,  Zerstückelungs
verfahren ja Grundstücksvermessung näyttävät vihdoin mahdollistavan sen,
että lukija osaa sijoittaa sanat määräosa ja määräala oikeaan tulkintakehyk
seen  (rivit  5–6):  ”aber  da  muss  ich  ahnen  was  gemeint  ist”,  ’mutta  nyt
taidan aavistaa, mitä tarkoitetaan’. Riveillä 10–12 lukija osoittaa ymmär
täneensä, mitä kaikkia lukijan luettelemia mahdollisuuksia kiinnitys kos
kee:  ...”umfasst  die  Belastung  alles”  –  ’kiinnitys  koskee  kaikkea’  (siis
myös määräsosaa, tulkitsijan termeinä ilmaisten der ideelle Anteil).

Riveillä 9–10  lukija  kuitenkin  vierastaa  sanaa Zerstückelungsverfahren,
jota käännöksessä käytetään vastineena sanalle lohkominen. Lukija ei  itse
käytä  mielestään  huvittavalta  kuulostavaa  termiä  vaan  ottaa  rivillä  10
vastaavasta  käsitteestä  puhuessaan  käyttöön  sanan Aufteilung  (jakami
nen).  Kiinteistöjen  lohkomisesta  käytetään  ilmeisesti  saksan  oikeuskie
lessä  yleensä  substantiivia Teilung  ja  käsitettä Teilung  von  Grundstücken
(ks.  esim.  HVG,  Hessisches  Vermessungsgesetz)  tai  käsitettä Grund
stücksteilung  (ks.  esim.  BauO  NRW,  Bauordnung  für  das  Land  Nord
rheinWestfalen).  Sanaa Zerstückelung  (paloittelu,  palasteleminen,  pals
toittaminen) ei sen sijaan näytetä lainkaan käytettävän kiinteistöjen jaka
miseen liittyvissä yhteyksissä Saksan lainsäädännössä, vaikka esimerkik
si  sveitsiläisessä  siviililaissa  (ZGB)  sana  on  käytössä  vastaavassa  yhtey
dessä..

Lukija  osoittaa  joidenkin  ilmausten  kohdalla,  että  näin  ei  ole  tapana
sanoa  (rivillä 10 ”hahahah”)  tai  sitten  hän koettaa korjata virkkeitä sak
salaisempaan muotoon (ks. seuraavan esimerkin rivit 1 ja 3–4). Usein näi
hin tilanteisiin liittyy sekä vieras käsite että vieras tapa ilmaista asia.

Esimerkki 5

LT  (15:1.1)  Kiinteistöpanttioikeuden  soveltamisala.  Kiinteistöpanttioikeus  voi
daan perustaa kiinteistöön, sen määräosaan ja määräalaan sekä maanvuokraoi
keuteen  ja  muuhun  toisen  maahan  kohdistuvaan  käyttöoikeuteen  niin  kuin
tässä laissa säädetään.

KT (15:1.1) Geltungsbereich des Grundpfandrechts. Ein Grundpfandrecht kann
nach Massgabe der Regelungen in diesem Gesetz an einem Grundstück, Grund
stücksanteil  und  Grundstücksparzelle  sowie  an  einem  Grundstücksmietrecht
oder an einem sonstigen auf das Grundstück bezogenen Nutzungsrecht bestellt
werden.

(1) Also erst einmal ist schon mal ganz schlecht. An einem
(2)  Grundstück, Grundstückstanteil und Grundstückstparzelle
(3)  da muss noch mal und an einer Grundstücksparzelle das ist
(4)  feminin [– –] sowie an einem Grundstücksmietrecht oder
(5) einer an einem (...)
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Tässä heti nauhoituksen alusta poimitusta otteesta (esimerkki 5) käy ilmi,
miten  lukija  ryhtyy  parantelemaan  käännöstä  sen  kielioppivirheiden
osalta.  Kohta  15.1:1  on  luvun  ensimmäinen  momentti,  jonka  luettuaan
haastateltava aloittaa käännöksen kommentoinnin. Heti alussa,  rivillä 1,
lukija ei ole lainkaan tyytyväinen lukemaansa: ”also erst einmal ist schon
mal  ganz  schlecht”  –  ’no  näyttää  heti  aluksi  ihan  huonolta’.  Rivillä  3–4
hän  toteaa,  että  sana Grundstücksparzelle on  saanut  väärän  deklinaation,
minkä  hän  tuo  esiin  korjaamalla  käännöstä  haastattelijalle  ääneen  ”an
einer Grunstücksparzelle, das ist feminin”.

Esimerkki 6

LT  (15:1.2) Kiinteistön kiinnittämistä  ja panttausta  koskevia säännöksiä sovel
letaan myös kiinteistön määräosan ja määräalan kiinnittämiseen  ja panttaami
seen.

KT  (15:1.2)  Bestimmungen  über  die  Bestellung  eines Pfands  am  und  die
Pfändung von Grundstücken gelten auch für die Bestellung eines Grundpfand
rechts  an  und  die  Pfändung  von  Grundstücksanteilen  und  Grundstückspar
zellen.

(1) Über die Bestellung eines Pfands am und die Pfändung von
(2)  Grundstücken geile Sprache die Bestellung an (...) [TK: ist gut
(3)  sag alles] und die Pfändung von Grundstücken gelten auch
(4)  für die Bestellung eines Pfandrechts an und die Pfändung
(5)  von Grundstücken. Am Grundstücken geht nicht da fehlt
(6)  irgendwas, ja. Eines Pfandes Pfands. Na gut, ob dieses E da
(7)  ist oder nicht aber bei Pfand würd ich das nie reinschreiben
(8)  eines Pfandes an einem Grundstück und die Pfändung
(9)  vom Grundstück und da muss mans schon wiederholen
(10)  nicht. Das ist sowieso eine gelten auch für die Bestellung eines
(11)  Pfandrechts an und die Pfändung von Grundstücksanteilen
(12)  und Grundstücksparzellen.

Esimerkistä 6 käy ilmi, kuinka kääntäjien on vaikeaa mahduttaa kiinteis
töpanttioikeuden  perustamisen  alakäsitteet kiinnittäminen  ja panttaus  sa
maan  saksankieliseen  säännökseen.  On  vaikeata  kuvata  saksan  kielellä
suomalaisen oikeusajattelun mukaista tapahtumasarjaa, koska siihen liit
tyvä tapahtumasarja on Saksassa toisenlainen. Saksassa panttioikeus pe
rustetaan kirjaamalla kyseinen oikeus kiinteistökirjaan. Ennen uutta maa
kaarta  Suomessa  ei  myöskään  erotettu  toisistaan  kiinnittämistä  ja  pant
taamista.  Uudessa  maakaaressa  on  aivan  uudenlainen  ”panttioikeus
konstruktio” – aikaisemmin panttioikeus syntyi, kun kiinnitys vahvistet
tiin tiettyyn saamistodisteeseen (Jokela 2004, 403), mikä muistutti enem
män saksalaista käytäntöä. Tässä kohden suomalainen oikeusajattelu on
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siis  etääntynyt  ja  eriytynyt  saksalaisesta,  mikä  tulee  esiin  kiinnostavalla
tavalla käännöksen tulkintavaikeutena.

Suomalaisessa  oikeusajattelussa  halutaan  erottaa  kiinnittäminen  ja
panttaaminen  selvästi  toisistaan,  jolloin  kiinnittäminen  ainoastaan  syn
nyttää  panttikirjan  ja  panttioikeus  syntyy  vastaa  siinä  yhteydessä,  kun
panttikirja luovutetaan velkojalle saamisen vakuudeksi (mts. 407). Yrittä
essään  mahduttaa  kummatkin  vaiheet  (siis  kiinnittämisen  ja  panttauk
sen)  samaan  normilauseeseen  kääntäjät  ovat  lisäksi  joutuneet  pulaan
prepositioiden ja artikkelien käytön kanssa.

Lauseen rakenteen  vuoksi kääntäjät ovat  ilmaisseet kiinteistön kiinnit
tämistä ja kiinteistön  määräosan  ja  määräalan  kiinnittämistä  eri  tavoin.  En
simmäisen osalta käytetään kiinnittämisen vastineena ilmausta Bestellung
eines Pfands  (rivi  1),  jolloin  on  ajateltu,  että  lause  täydentyy  kiinteistöön
viittaavilla sanoilla am… Grundstücken, mikä ei kuitenkaan ole kieliopilli
sesti oikein, mihin lukija myös puuttuu rivillä 5. Määräosan ja määräalan
osalta  kiinnittämisen  vastineena  on  käytetty  ilmausta Bestellung  eines
Grundpfandrechts  (rivit  10–11),  mitä  taas  on  käytetty  edellä  yläkäsitteen
asemassa. Edeltävässä lainkohdassa MK 15:1.1 yläkäsite kiinteistöpanttioi
keuden perustaminen  ilmaistaan saksaksi  sanoilla Grundpfandrecht bestellen
(esimerkki  5).  Pykälän  toinen  momentti  (MK  15:1.2)  erottaa  kiinteistö
panttioikeuden  perustamiseen  kuuluvat  vaiheet  käsitteestä  erilleen,  jol
loin  kääntäjät  eivät ole käännöksestä päätellen  halunneet käyttää samaa
käsitettä vaan ovat myös koettaneet eriyttää käsitteen kahteen oikeuden
perustamista  kuvaavaan  vaiheeseen.  Tämän  he  pyrkivät  tuomaan  esiin
käyttämällä vastineita Bestellung eines Pfands (kiinnittäminen) ja Pfändung
(panttaus). Ratkaisut ajavat kuitenkin lukijan siihen tilanteeseen, että hän
ei tekstin perusteella enää pysty päättelemään, mikä käsite on kulloinkin
yläkäsite. Lukija myös huvittuu sanomisen  vaikeudesta, mikä näkyy  to
teamuksesta  ”geile  Sprache”  –  ’hullusti  sanottu’  rivillä  2.  Tässä  kohden
lukijaa  ei  sen  sijaan  vielä  näytä  häiritsevän  sanan Pfändung  toinen  mer
kitys  ’ulosmittaus’,  kuten  myöhemmin  erilaisessa  merkitysyhteydessä
esimerkissä 8.

Lukija  ryhtyy  rivillä  7  miettimään  parempaa  ratkaisua  sille,  miten
Bestellung ja Pfändung saataisiin mahtumaan samaan lauseeseen (samaan
käyttöyhteyteen). Kohdan 15:1.2 käännös olisi takaisin käännettynä suo
meksi  seuraavanlainen:  ’Kiinteistön  panttauksen  perustamista  ja  kiin
teistön  panttausta  koskevat  määräykset’,  jolloin  toisto  tulee  esiin.  Kiin
teistön  panttaus  (yläkäsitteenä)  sisältää  Saksassa  myös  panttioikeuden
perustamisen.  Saksalaisesta  näkökulmasta  käännöksessä  siis  ainoastaan
toistetaan asioita, kuten riveillä 9–10 käy ilmi. Ehkä tällä kohden olisi ol
lut merkityksen välittymisen kannalta turvallista ohittaa suomenkielisen
tekstin  jaottelu  ja  käyttää  edelleen  ensimmäisessä  momentissa  ollutta
yläkäsitettä, jolloin lainkohdan alku olisi ollut mahdollista muotoilla seu
raavasti: ”Bestimmungen über die Bestellung eines Pfands gelten auch für...”.
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Esimerkki 7

(1) Der Antrag ist abzulehnen was (...) hihi, wenn der Antragsteller
(2)  (gut ablehnen kann man auch solche nicht) wenn der
(3)  Auftragssteller nicht Eigentümer des Grundstücks ist oder ihm das
(4)  (...) Aufgebot am Grundstück nicht erteilt wurde und er keinen
(5)  Aufgebotsantrag (...) gestellt hat, der Antrag nicht in der
(6)  vorgeschriebenen Form gestellt wurde, eine Bestellung der
(7)  Grundstücksbelastung an dem Antragsgegenstand nicht
(8)  vorgenommen werden kann. Antragsgegenstandes nicht gut
(9)  ähm an dem beantragten Recht wahrscheinlich, nicht? ...
(10)  Was ist der Antragsgegenstand?

Esimerkissä  7  lukija  tarkastelee  lainkohtaa  MK  16:17,  jossa  käsitellään
kiinnityshakemuksen  hylkäämistä.  Lukija  ei  rivillä 8  tahdo  hyväksyä  il
mauksen Antragsgegenstand  käyttöä,  joka  liittyy  lauseen  ”kiinnitystä  ei
voida  vahvistaa  haettuun  kohteeseen”  käännökseen.  Hän  arvioi  vas
tinevalinnan onnistuneisuutta (rivi 8) ja ehdottaa rivillä 9, että eikö kiin
nityksen – siis myös hakemuksen – kohde ole oikeus (eikä esine) ja koh
distaa  kysymyksen  haastattelijalle.  Kiinnityksen  kohteeseen  liittyvää
kansallista oikeusjärjestysproblematiikkaa pohdittiin jo aikaisemmin esi
merkin 3 yhteydessä.

Käännökseen liittyvistä tulkintaongelmista moni oli ennakoitavissa jo
käsiteanalyysin  perusteella.  Näistä  yksi  selkeimmistä  liittyi  saksalaisiin
käsitteisiin Pfändung ja Verpfändung, joista ensimmäistä oli käytetty kään
nöksessä  virheellisesti  vastineena  sanalle  panttaus. Pfändung  liittyy  kä
sitteenä  yleensä  panttaukseen,  mutta  se  voi  myös  viitata  ulosmittauk
seen, mistä käännöksessä ei kuitenkaan kohdassa MK 17:2.3 ole kysymys.
Lainkohdassa  käsitellään  panttioikeuden  syntymistä  ja  käytetään  sanaa
panttaus. Esimerkissä 8 lukija lukee kohdan MK 17:2.3 käännöstä (kursi
voitu) ja jää rivillä 6 ihmettelemään sanaa Pfändung:

Esimerkki 8

(1) Ist ein Dritter im Besitz des Pfandbriefs, entstehen Pfandrecht und
(2)  Afterpfand, sobald dem Dritten durch den Eigentümer des
(3)  Grundstücks die Pfändung mitgeteilt wird oder der Pfandnehmer
(4)  ihm einen, aahh jetzt ist die Rede vom ähh von Pfändungen,
(5)  ein (...) Aus der Pfändung entsteht ein Pfandrecht (...) das ist,
(6) pass auf da müssen wir ganz genau gucken ob das ob das
(7)  geht [– –]Also jetzt, also diese Pfändung, das muss heissen
(8) die Verpfändung (...) die Pfändung, die Pfändung ist eine
(9)  Zwangsvollstreckungsmaßnahme. [– –] Ja, so, sies ähh, da
(10)  bedeutet. Du kannst als Gläubiger pfänden lassen. Als
(11)  Zwangsvollstreckungsmaßnahme ein Grundstück. Das ist
(12)  eine Pfändung.



237

Tässä kohden lain käännös  johtaa  lukijaa aluksi harhaan, mutta hän py
sähtyy sanan Pfändung yhteydessä rivillä 6  ja  jää pohtimaan, voiko  tieto
mitenkään  pitää  paikkaansa,  jolloin  hän  riveillä  7–8  tekee  sen  johtopää
töksen,  että  tässä  merkitysyhteydessä  täytyy  olla  kyse  sanasta Ver
pfändung. Kuten lukija riveillä 8–9 sanoo, käännöksessä käytetty sana viit
taa  ulosottoon  eikä  panttaukseen.  Ainoastaan  velkojan  on  mahdollista
ulosmitata saataviaan kiinteistöstä (rivi 10), eikä kyseisessä lainkohdassa
ole  millään  tapaa  kysymys  ulosmittauksesta.  Tällaiset  selvät  virheet  on
lukijan  todennäköisesti  suhteellisen  helppoa  havaita,  koska  käsitteen
käyttö  sotii  niin  voimakkaasti  muun  tekstin  muodostamaa  merkitysyh
teyttä vastaan.

Edellä esitetyt katkelmat lukijan vuoropuhelusta käännöstekstin kans
sa  kertovat  siitä,  millaista  lakitekstin  käännöksen  tulkinta  saattaisi  olla
myös  varsinaisessa  oikeudellisessa  tulkintatilanteessa.  Kuvattua  luku
tilannetta ei kuitenkaan voi suoraan verrata institutionaaliseen sovellus
tilanteeseen. Lukija ei ollut esimerkiksi  tehnyt mitään pohjustavia  selvi
tyksiä  suomalaisesta  kiinteistöpanttioikeudesta.  Tuomioistuimen  tai
asianajajien  työskentelyssä  näin  varmasti  olisi,  jolloin  lainkohdan  kään
nös ei olisi ainoa vieraaseen oikeuteen liittyvä todiste vaan käytössä olisi
käännöksen  ohella  myös  muuta  informaatiota.  Oikeuskirjallisuuteen
liittyviä  käännettyjä  tekstejä  ei  välttämättä  kuitenkaan  aina  olisi  lukijan
saatavilla.  Nyt  esimerkkinä  olleen  käännöksen  tulkitsijana  ollut  lukija
tunsi jonkin verran suomalaista oikeusjärjestystä entuudestaan, joten hä
nellä oli varmasti tiettyjä ennakkokäsityksiä  siitä, mikä suomalaiselle oi
keusjärjestykselle on tyypillistä. Suomalaista kiinteistöpanttioikeutta hän
ei kuitenkaan ennalta tuntenut, mihin liittyvät vaikeudet kävivät mieles
täni hyvin ilmi käydyn keskustelun otteista.

Maakaaren  käännöksen  tulkinnasta  otteet  antavat  sikäli  virheellisen
kuvan, että  lukija  tarkasteli ainoastaan hänelle  luettavaksi ojennettua  IV
osan  käännöksen  alkuosaa.  Näin  ollen  monet  esimerkiksi  kirjaamiseen
liittyvät  käsitteet  olisivat  todennäköisesti  olleet  tuttuja  jo  III  osan  kään
nöksen pohjalta. Lukijan ongelmat tuovat kuitenkin esiin sen, mitä saat
taa  tapahtua  tilanteessa,  jossa  oikeudenkäyntiaineistona  käytetään
ainoastaan  lakitekstien  (tai  muiden  oikeudellisten  tekstien)  katkelmia.
Otteen perusteella laista ei voi saada hyvää kokonaiskuvaa. Toisaalta on
myös niin, että ei edes koko lain käännös välttämättä anna riittävää ku
vaa  oikeusajattelusta  kyseisellä  säätelyn  alueella,  kuten  tutkimuksen
alussa  vieraan  oikeuden  tulkintaohjeiden  perusteella  todettiin.  Koska
lakitekstin käännös ei pystynyt välittämään riittävästi tietoa lähdeoikeus
järjestelmän  käsitteistä,  tulkinnan  tueksi  tarvittaisiin  käsitteiden  merki
tystä eksplikoivaa oikeuskirjallisuutta.
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5. Käännetyn lain tulkinta

5.1. Tutkimusongelma ja tulokset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli pohtia, miten lakitekstien kääntäjä
voi omalla työllään edesauttaa lain yhdenmukaisen tulkinnan ja ihmisten
tasavertaisen oikeudellisen kohtelun toteutumista niissä tilanteissa, joissa
laintulkinta  tapahtuu  käännetyn  oikeudenkäyntiaineiston  perusteella.
Tutkimusongelmaa jäsennettiin kahden pääkysymyksen avulla:

(1) Mitkä lähtökohdat ja reunaehdot tulkinnalla ja kääntämisellä on
silloin, kun tarkastellaan lakien kääntämistä ja kun kääntämisen tar
koituksena  on  välittää  tietoa  ratkaisuperusteista  ja  oikeudellisesta
ajattelusta oikeusjärjestyksestä toiseen?

(2)  Millä  ehdoilla  käännöksiä  voidaan  käyttää  juridisen  tulkinnan
apuvälineinä ja tulkintaperusteena?

Vastaus  tutkimusongelmaan  pyrittiin  löytämään  toisaalta  teoreettisesti
kääntämisen ja tulkinnan lähtökohtia ja  reunaehtoja tarkastelemalla, toi
saalta empiirisesti tutkimusaineistoa analysoimalla  ja siitä havaintoja te
kemällä.  Tutkimuksen  yleisenä  kohteena  olivat  lakitekstit,  lakien  kään
täminen  ja  lakien  tulkinta.  Empiirisessä  osuudessa  tutkimuskohteeksi
tiivistyi oikeuskäsitteiden vertailuun, kääntämiseen ja tulkintaan liittyvä
problematiikka.

Teoreettisen  osuuden  alussa  tarkasteltiin  oikeustieteellisen  kirjalli
suuden  perusteella,  miten  tietyn  oikeusinstituution  sisällä  tulkitaan  vie
rasta  oikeutta  edustavia  lakitekstien  käännöksiä.  Selvitysten  perusteella
voitiin  yleisesti  todeta,  että  lakitekstin  käännökseen  suhtaudutaan  eri
tavoin  sen  perusteella,  minkälainen  painoarvo  sille  annetaan  ratkaisun
teossa, mutta varsinaisia käännöksiä koskevia tulkintaohjeita ei ollut löy
dettävissä. Tästä huolimatta oli mahdollista todeta, että lakitekstien kään
nöksiä  on  tulkittava  lähdeoikeusjärjestyksen  muodostamassa  merkitys
yhteydessä. Lisäksi kävi selville, että  lakitekstien käännöksiin suhtaudu
taan varauksellisesti, joskin niiden tarpeellisuus tunnustaen. Kaiken kaik
kiaan  voitiin  nähdä,  että  vieraan  oikeuden  tulkintaa  pidettiin  erittäin
haasteellisena tehtävänä.

Käännöstieteellisen  kirjallisuuden  pohjalta  selvitettiin,  mitä  lakiteks
tien  kääntämisessä  pidetään  tärkeänä.  Kääntämisen  tavoitteeksi  nostet
tiin  kirjallisuudessa  yleisimmin  lähdetekstin  merkityksen  mahdollisim
man tarkka välittäminen. Kääntämisen strategiaksi osoitettiin sanasanai
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nen,  lähdetekstin  rakennetta kunnioittava toimintatapa,  jonka avulla  lu
kijalle  pyritään  dokumentoimaan  kohdekulttuurisessa  kontekstissa  toi
miva  lähdeteksti.  Lukijalle  tarjottavan  vaikutelman  olisi  oltava  mie
luummin  vieraannuttava  kuin  kotouttava,  vaikka  vieraannuttamisen
hyötyjä selvästi epäiltiin.

Tämän  jälkeen  huomio  suunnattiin  oikeuskäsitteiden  luonteeseen  ja
tehtävään lakitekstissä sekä oikeuskäsitteiden kääntämiseen ja tulkintaan
liittyviin  seikkoihin.  Oikeuskäsitteet  todettiin  luonteeltaan  erityisalan
tiedosta  koostuviksi  keskenään  monin  tavoin  verkottuneiksi  tiedon  ke
hyksiksi,  jolloin  niiden  kääntämisen  ja  tulkinnan  edellytyksenä  voidaan
pitää  tämän  tiedon  hallintaa.  Lakitekstien  tulkinnan  voitiin  nähdä  ta
pahtuvan  institutionaalisesti  määräytyvien  tulkintasääntöjen  alaisuu
dessa.  Tämän  perusteella  voitiin  tehdä  päätelmä,  että  oikeuskäsitteiden
merkitykset  pysyvät  suhteellisen  vakaina,  koska  instituution  oma  tul
kintapa säilyy vakaana. Tämä päätelmä puolestaan johti ajatukseen, että
lakitekstin kääntäjän on tekstien merkitystä ymmärtääkseen tutustuttava
tulkitsevan  oikeusinstituution  tulkintasääntöihin  ja  tapaan  tulkita,  sa
moin  kuin  niihin  oikeuslähteisiin,  joissa  oikeuskäsitteiden  merkityksiä
määrittäviä säännöksiä käsitellään.

Tutkimusongelman havainnollistamista  ja tarkastelua varten empiiri
sen osuuden aineistoksi valittiin suomalainen laki (maakaari) ja sen sak
sankielinen käännös. Aineistosta tarkasteltiin erityisesti maakaaren kiin
teistöpanttioikeutta käsittelevää osaa  ja  sen  käännöstä. Lisäksi  käännök
sen tulkintaa tutkittiin asiantuntijahaastattelun perusteella.

Vertailevan  käsiteanalyysin  tuloksena  voitiin  todeta,  että  kiinteistö
panttioikeusinstituutiolla  on  suomalaisessa  ja  saksalaisessa  oikeusjärjes
tyksessä melko samanlainen käsitteellinen ydin, mikä  tarkoittaa kääntä
misen ja käännösten tulkinnan kannalta sitä, että kiinteistöpanttioikeutta
käsittelevä  lakiteksti  oli  yhtenevän  kulttuurisen  lähtökohdan  vuoksi
mahdollista  kääntää  sillä  tavalla,  että  käännös  on  tulkitsijan  kannalta
pääpiirteissään  ymmärrettävä  ja  aihepiiriltään  tuttu.  Analyysin  perus
teella voitiin  todeta,  että  tulkinnan tiedolliset peruslähtökohdat ovat  sa
mankaltaiset,  joskaan  eivät  yhteneväiset.  Suomalainen kiinteistöpanttioi
keuden  käsite  ja  saksalainen  käsite Grundpfandrecht  osoittautuivat  eri  ta
voin säännellyiksi, mutta funktioiltaan samankaltaisiksi oikeusinstituuti
oiksi.  Kummassakin  oikeusjärjestelmässä  on  yhtäläinen  tarve  käyttää
kiinteistöjä  velan  vakuutena.  Tämä  perustuu  yhteiskunnan  ja  talouselä
män  tarpeisiin.  Kummallakin  instituutiolla  on  runsaasti  keskinäisiä  sa
mankaltaisuuksia, mutta myös runsaasti eroja, minkä voi päätellä jo siitä,
että  Saksassa  kiinteistöpanttioikeuden  voi  perustaa  kolmella  eri  tapaa,
kun taas Suomessa ainoastaan yksi tapa on mahdollinen.

Tehdyn käsiteanalyysin pohjalta  lakitekstin kääntäjän käsiteanalyysia
voidaan luonnehtia käännettävään tekstiin liittyvien tiedon kehysten ra
kentamiseksi.  Tiettyyn  lainkohtaan  liittyvien  tiedon  kehysten  runsaus
voitiin  todeta  periaatteessa  jo  yhden  momentin  (MK  15:2.1)  analyysin
perusteella. Kääntäjän on tehtävä käsiteanalyysi sekä  lähde että kohde
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oikeusjärjestyksessä,  mikäli  haluaa  varmentua  viestinnän  tiedollisista
perusteista ja käyttämiensä ilmausten toimivuudesta. Jos kääntäjä haluaa
ymmärtää lähdetekstin syvällisesti ja tulkita siinä olevien normilauseiden
merkityksen  sitä  ympäröivän  instituution  tarkoittamalla  tavalla,  hänen
on  tunnettava  normilauseisiin  liittyvä  merkitysyhteys  kokonaisuudes
saan.

Analyysin perusteella yhteen lainkohtaan kiinnittyy oikeuskäsitteiden
välityksellä laaja tiedon kehysten verkko, jonka voi tehdä näkyväksi liit
tämällä toisiinsa ne säädöstekstit, joissa tiedon kehykseen liittyviä tietoja
käsitellään.  Verkkojen  solmukohtina  toimivat  joko  lakitekstissä  nimeltä
mainitut oikeuskäsitteet tai näihin oikeuskäsitteisiin erilaisten tiedon ke
hysten  välityksellä  kytkeytyvät  muut  oikeuskäsitteet.  Nämä  tiedon  ke
hysten  verkot  aktivoituvat  tulkintatilanteessa  eri  tavalla  sen  mukaan,
miten tulkitsija ne kykenee aktivoimaan. Tiedon kehysten laajuus ilmeni
tarkasteltaessa,  miten  tekstit  muodostavat  intertekstuaalisia  yhteyksiä
toisiinsa.  Esimerkiksi kiinteistön käsitteen  kokonaismerkitys  hahmottui
vasta  useamman  säädöstekstin  perusteella.  Tiedon  kehyksiin  kuuluu
näin ollen  tietoa  siitä, missä säädöksissä  ja  millaisissa  normilauseissa  il
maus  oikeusjärjestyksessä esiintyy  ja  millä  tavoilla  ilmausta  esimerkiksi
oikeuskäytännössä tai oikeuskirjallisuudessa käytetään.

Vertailevan  käsiteanalyysin  perusteella  voitiin  pohtia  käännöksen
ymmärrettävyyttä  ja  tulkintaa.  Käännöksen  ymmärtämisen  hankaluutta
ennakoi  se,  että  kahdessa  eri  oikeusjärjestyksessä  ilmauksiin  liittyy  toi
sistaan poikkeavia tiedon  kehyksiä. Nämä  tiedon  kehykset eivät  sisältä
neet  pelkästään  ilmausten  perusmerkitysten  tulkintaan  liittyvää  tietoa
vaan runsaasti sellaista tietoa, joka on sidoksissa koko oikeusinstituution
toimintaan. Tällaista tietoa kytkeytyi esimerkiksi käsitteeseen kirjaaminen.

Käännöksessä tämän sanan vastineena käytettiin saksankielistä sanaa
Eintragung, johon liittyy Saksan oikeusjärjestyksessä erilaisia menettelyjä
ja  menettelyvaiheita  kuin  Suomessa.  Näiden  menettelyvaiheiden  tunte
mus liittyy siis sanan Eintragung tulkintaan Saksassa mutta ei Suomessa.
Mikäli  lukijalla aktivoituvat käännöstä lukiessa oman oikeusjärjestyksen
tiedon  kehykset,  käännös  vaikuttanee  lukijan  silmissä  epäkoherentilta.
Epäkoherenttiuden kokemus johtuu siitä, että käännös ei tarjoa riittävästi
ymmärtämisen  kannalta  oleellista  tietoa  ja  että  lukijan  omiin  tiedon  ke
hyksiin sisältyy tekstin tarjoamaan tietoon nähden ristiriitaista tietoa.

Tämä tuli erityisesti esiin kohdan MK 15:1.1 käännöksessä, jossa mää
ritellään  kiinteistöpanttioikeuden  soveltamisala.  Tulkitsijan  tiedon  ke
hykseen liittyy saksalaisen oikeusjärjestyksen perusteella  tieto, että kiin
teistöpanttioikeus  voidaan  perustaa  ainoastaan  kiinteistöön.    Käännök
sessä väitetään tätä vastoin, että suomalaisessa oikeusjärjestyksessä koh
teena voivat lisäksi olla myös Grundstücksanteil (vrt. määräosa) ja Grund
stücksparzelle (vrt. määräala). Saksassa määräalan käsitettä lähinnä vastaa
vaan  käsitteeseen  ei  liity  funktiota,  joka  mahdollistaisi  sille  toimimisen
kiinteistöpanttioikeuden kohteena. Käytetyt vastineet ovat myös ilmauk
sina  lukijalle  vieraita.  Ainoastaan  ilmausten  perusosat  ovat  saksankieli
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selle  lukijalle  tuttuja omasta oikeusjärjestyksestä. Ne ovat kuitenkin tut
tuja yhteyksistä,  jotka eivät  liity kiinteistöpanttioikeuden perustamiseen.
Käännös  siis  väittää  tällä kohdin  jotakin  sellaista,  mikä  tuntuu  lukijasta
lähtökohtaisesti  vieraalta  ja  käyttää  lisäksi  ilmauksia,  joiden  merkitystä
on  vaikea  tulkita  merkitysyhteyden  perusteella.  Käännöksen  tulkinta
haastattelutilanteessa  toi  esiin  sen  tosiasian,  että  lainkohtaan  liittyvää
normia  ei  ole  mahdollista  tulkita,  mikäli  lukija  ei  pysty  varmistumaan
siitä, mihin käsitteisiin käännöksessä käytetyillä vastineilla viitataan. Lu
kija  ei  kykene  rakentamaan  viittaussuhteita.  Normilause  jää  tällaisissa
tapauksissa  ikään  kuin  roikkumaan  tyhjän  päälle,  sillä  sen  kiinnittymi
nen olemassa oleviin käsitteisiin ei onnistu.

Lakitekstin tarkka tulkinta ei näyttäisi olevan mahdollista maakaaren
saksankielisen  käännöksen  perusteella  ainakaan  silloin,  kun  käännöstä
tulkitaan sen sanamuodosta  lähtien. Toisin sanoen siten, että sen sisältä
miä  ilmauksia  eritellään  käytettyjen  sanojen  kohdekielisten  merkitysten
perusteella.  Siksi  lähdetekstin  rakennetta  ja  muotoa kunnioittava tarkka
kääntäminen ei palvele sellaista lukijaa, joka haluaa rakentaa tulkintansa
tekstistä  saatavien  tietojen  varaan.  Useat  käännöksessä  käytetyt  saksan
kieliset  vastineet  erosivat  kohdekieliseltä  merkitykseltään  melko  paljon
lähdetekstissä olevista  suomalaisista oikeuskäsitteistä. Käännöksen tark
ka ymmärtäminen ja tulkinta edellyttäisivät lähdeoikeusjärjestyksen sys
tematiikan  ymmärtämistä  ja  vastineiden  taustalla  olevien  lähdeoikeus
järjestyksen käsitteiden merkitysten tarkkaa tuntemista sekä tietoa niiden
asemasta  kokonaissysteemissä.  Tällaista  tietoa  ei  yleensä  ole  saatavissa
lakitekstistä tai sen käännöksestä.

Analyysin tarkoituksena oli kartoittaa kääntämisen kannalta riittävää
vertailupohjaa eli  sitä, missä määrin oikeuskäsitteet olivat  toisiinsa  näh
den  samankaltaisia  ja  missä  määrin  keskenään  eroavia.  Käännöksen
analyysin pohjalta oli mahdollista todeta, että maakaaren käännös pystyy
välittämään  eriävää  samankaltaisuutta  (vrt.  aikaisemmin  Chesterman
1998, 15–16, divergent similarity), mutta ei sitä, millä tavalla samankaltai
suus on eriävää. Käännöksessä käytettyjen ilmausten pintapuolinen ym
märtäminen  on  yhteisen  vertailukohdan  perusteella  mahdollista,  joskin
se  on monesti hankalaa.  Joskus  se  jopa  johtaa  vääriin  päätelmiin,  koska
käytetyt  ilmaukset  poikkeavat  saksalaisessa  oikeuskielessä  merkityksil
tään.  Käännöksen  pintapuolinen  ymmärtäminen  ei  tämän  perusteella
riitä varsinaisen normin selvittämiseen.

Asiantuntijahaastattelu osoitti, että käännöksen tulkinta tapahtuu tul
kitsijan omista  lähtökohdista, vaikka tarkoituksena olisikin tulkita kään
nöstä  lähdeoikeusjärjestyksen  merkitysyhteydessä.  Tulkitsija  vertasi
käännöksestä  saamiaan  tietoja  omiin  aikaisempiin  tietoihinsa  kiinteistö
panttioikeudesta.  Näin  myös  vierasta  oikeusjärjestystä  edustavan  lain
tulkinnan  perusteena  käytettiin  käsitteisiin  omassa  oikeusjärjestyksessä
liittyviä  tietoja.  Tätä  ei  ole  kuitenkaan  mahdollista  yleistää  koskemaan
varsinaista  laintulkintaa,  joka  tapahtuu  tuomioistuimessa,  koska  haas
tattelun  yhteydessä  toteutettua  ”kontekstitonta”  tulkintatilannetta  ei  si
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nänsä  voi  rinnastaa  tuomioistuimessa  tapahtuvaan soveltavaan  lain  tul
kintaan.  Sen  sijaan  tulkinnan  yleisestä  luonteesta  haastattelu  antoi alus
tavaa  tietoa.  Haastattelun  tulokset  tukivat  käsiteanalyysin  perusteella
tehtyjä päätelmiä, kuten esimerkiksi oletusta, että käännöksen tulkitsijan
on tunnettava lähdeoikeusjärjestyksessä käytettyjen käsitteiden merkitys
voidakseen ymmärtää käännöstä riittävän syvällisesti.

Aineisto  heijasteli  yhtäältä  Suomen  oikeusjärjestyksen  erilaisuutta
suhteessa Saksan oikeuteen,  toisaalta näitä oikeusjärjestyksiä yhdistävää
samankaltaisuutta.  Samankaltaisuus  kertoi  oikeusjärjestysten  yhteisestä
perustasta,  jaetuista  merkityksistä  ja  tavoitteista  sekä  oikeudellisten  tar
peiden  yhteneväisyydestä.  Päinvastoin  kuin  usein  ajatellaan,  myös
oikeusjärjestelmien  ja  käytettyjen  oikeuskäsitteiden  samankaltaisuus
näytti lisävään lakitekstien kääntämisen haastetta, koska ne ”pienimmät
erot”  näyttivät  olevan  käännösten  tulkinnan  kannalta  –  paradoksaalista
kyllä  –  vielä  haasteellisempia  ilmaista  kuin  käsitteiden  selvemmät  erot.
Pienten  erojen  eli  käsitteiden  ns.  harmaiden  alueiden  ”merkitseminen”
lakitekstin käännöksessä näyttäisi olevan liki mahdoton toteuttaa, vaikka
se olisi ollut käännöksen käsittelemän aiheen tarkan ymmärtämisen kan
nalta erittäin  tärkeätä. Tämän  vuoksi  lukijan esitietojen  ja asiantuntijuu
den rooli  korostuu  vieraan  oikeuden  tulkinnassa entisestään.  Oikeuskä
sitteiden vertailun ja vastineiden tarkastelun perusteella näytti siltä, että
kahden eri oikeusjärjestelmän oikeuskäsitteiden näennäinen samankaltai
suus  ikään  kuin  helpommin  houkuttelee  tekstin  lukijan sen  harhan  val
taan,  että  tekstissä  on  kyse  lukijan  jo  ennestään  tuntemasta  asiasta.  Sa
mankaltaisten käsitteiden osalta harha ei ole suuri, mutta jättää kuitenkin
perusmerkitysten  varjoon  kulttuurista  erityisyyttä.  Selvemmin  näyttäy
tyvä  vieraus  näytti varmemmin pysäyttävän  lukijan pohtimaan ajattelu
tapojen eroja.

5.1.1. Kääntäminen oikeudenkäyntiä varten

Tutkimuksen käännösteoreettisessa osuudessa nostettiin esiin  kääntämi
sen  viestintätarkoitusta  koskevia  kysymyksiä.  Muuttuuko  lakitekstin
funktio  käännettäessä  toiseksi  ja  millä  tavalla  lakitekstin  mahdollinen
uusi funktio  vaikuttaa kääntämiseen  (ks. esim. Šar evi  1997, 277)? Voi
daanko  laki  kääntää  tuomioistuinkäyttöön  toisella  tavalla  kuin  silloin,
kun  se  tulee  voimaan  lakina  monikielisen  oikeusjärjestyksen  palveluk
seen?  Onko  näillä  kahdella  tekstinkäyttötilanteella  eroa?  Käännöstutki
muksessa  on  toisaalta  esitetty  näkemys,  että  käännettäessä  erityisalan
tekstejä  tekstin  funktio  ei  vaihdu,  ja  toisaalta  esitetty  vastaväite,  että
käännettäessä  tekstin  funktion  samana  pysyminen  on  pelkkää  harhaa.
Kysymys  osoittautui  käsitteellisesti  hankalaksi,  koska  oli  vaikea  saada
selvyyttä  siitä,  mitä  kääntämisen  tutkimuksessa  tarkkaan  ottaen  tarkoi
tetaan  funktiolla  ja  sen  vaihtumisella.  Vastaus  voi  olla  myönteinen  tai
kielteinen sen mukaan, millä tavalla funktion käsite ymmärretään.
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Jos käännöksen funktiolla  viitataan siihen funktioon,  jonka  käännök
sen tulkitsija antaa tekstille, kysymykseen vastaaminen riippuu käännök
sen tulkitsijan näkemyksestä. Jos tämä väittää tarkastelevansa käännöstä
kuin lakia, käännöksen saama funktio ei ilmeisesti muutu suhteessa läh
detekstiinsä.  Jos  tulkitsija  sen  sijaan  katsoo  tarkastelevansa  käännöstä
ikään  kuin  alkuperäisen  tekstin  ymmärtämisen  apuvälineenä,  käännök
sen  saama  funktio  suhteessa  lähdetekstiin  muuttuu.  Kummassakin  ti
lanteessa käännös  (ja sen sisäinen  kielellinen  funktio) voi kuitenkin olla
samanlainen, sillä lukijat voivat suhtautua samaankin tekstiin eri tavalla.
Edellisestä  huolimatta  lukijoilla  todennäköisesti  on  kummassakin  tilan
teessa  yksi  yhteinen  tarve:  saada käsitys  vieraan oikeuden  normilausei
den  sisällöstä.  Muuten  he  eivät  oletettavasti  olisi  kiinnostuneita  luke
maan nimenomaan lain käännöstä.

Yleisimmin  funktion  käsitteellä  tarkoitetaan  kääntämistä  ohjaavaa
käännöksen  käyttötarkoitusta  (skoposta)  eli  kääntämisen  toiminnallista
tarkoitusta  (Reiß  &  Vermeer  1991).  Näin  määriteltynä  tekstin  funktio
vaihtuu, jos  (tai  kun)  kohdetekstillä  on  eri  lukijakunta  ja  kohdetekstiä
käytetään eri tilanteessa kuin lähdetekstiä. Ongelmaksi muodostuu vies
tintätilanteen  ja  kohderyhmän  määrittely  –  vaihtuvatko  ne  silloin,  kun
laki  käännetään  tuomioistuinkäyttöön?  Käännöksen  käyttö  erikielisessä
toisen  valtion  tuomioistuimessa  ei  mielestäni  riitä  muuttamaan  tekstin
käyttöfunktiota  täysin  toiseksi,  sillä  tuomioistuinympäristö  ja  tekstiin
liittyvä soveltava toiminta pysyvät keskimäärin samoina kuin tekstin al
kuperäisessä  toiminnallisessa  ympäristössä.  Siitä  huolimatta  viestin
täympäristön  vaihtumiseen  liittyy tekstin  tulkintaan  vaikuttavia  toimin
takulttuurin muutoksia, kuten erot eri maiden tuomioistuinten ratkaisu
prosesseissa,  tuomareiden  ratkaisutyyleissä  ja  perustelutavoissa.  Muu
toksia  aiheuttavat  siksi  kielen  vaihtuminen,  tulkitsijoiden  merkityksiä
määrittävän oikeusjärjestyksen  ja  toimintaympäristön kulttuuristen  teki
jöiden muuttuminen samoin kuin tekstin saama status.

Tuomioistuinkäytössä  lakitekstin  käännöksen  pääasiallinen  toimin
nallinen  tarkoitus  on  välittää  tietoa  lähdeoikeusjärjestelmän  ratkaisupe
rusteista. Lakitekstin käännöksen käyttötarkoitus ja  lähdetekstin alkupe
räinen  yleinen  tarkoitus ovat periaatteessa samat: toimia oikeuslähteenä
ja  ratkaisunteon  apuvälineenä.  Käyttöympäristö  on  samankaltainen  eli
tulkinta tehdään tuomioistuimessa. Tätä vastoin ratkaisuperusteiden tul
kinta  tapahtuu  toisen  oikeusjärjestyksen  ja  tulkintakulttuurin  vaikutus
piirissä,  vaikka  lähdetekstiä  ja  sen  käännöstä  tulisikin  lainopin  perus
teella tulkita samasta systeemistä (lähdeoikeusjärjestyksestä) käsin.

Kun lakitekstin käännös sen sijaan saa lain statuksen, se toimii lakina
monikielisessä  oikeusjärjestyksessä.  Käännös  ilman  lain  statusta  ei  ole
laki  missään  oikeusjärjestyksessä,  mutta  vaikka  sillä ei ole  virallisen oi
keuslähteen asemaa, sitä voidaan tarpeen tullen kuitenkin käyttää juridi
sena  ratkaisuperusteena  osana  muuta  oikeudenkäyntiaineistoa  (infor
maatiolähteenä). Kun laki käännetään informaatiotarkoitukseen, sen kat
sotaan kadottavan oikeudellisen vaikutusvaltansa, koska sillä ei enää ole
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minkään oikeusinstituution suomaa statusta. Oikeudellisen vaikutusval
lan katoaminen käännettäessä ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä, sillä
kansainvälisissä  oikeudenkäynneissä  vieraan  oikeuden  lainsäädäntö
nostetaan kansallista tuomioistuinta velvoittavaksi,  jolloin myös vieraan
oikeuden  lainsäädännön  käännöksillä  on  arvovaltaa  toisen  valtion  lain
säädännön  esille  tuojana.  Statuksen  antamisesta  huolehtii  soveltava
oikeusistuin, sikäli kun se ottaa käännöksen käyttöönsä.

Käännöksen  painoarvon  arvioimiseksi  olisi  selvitettävä,  saako  kään
nös  tuomioistuimessa  oikeuslähteeseen  verrattavan  aseman,  hyväksy
täänkö  se  ratkaisuperusteeksi  vai  toimiiko  se  tuomarin  ratkaisuihin
taustalla  vaikuttavana  informaationa  vieraasta  oikeusjärjestyksessä  (vrt.
informaatiolähde). Kääntämisen kannalta kysymys on pulmallinen,  sillä
todisteen painoarvoa (siis statusta) ei voi päättää ennen ratkaisuprosessin
käynnistämistä,  jolloin  tekstin  tuleva  käyttö  jää  tarkemmin  määräyty
mättä. Eli kohderyhmän tarpeet eivät käy ennen prosessia täysin selviksi.
Käännöksen  aseman  selvittäminen  juridisena  ratkaisuperusteena  edel
lyttäisi oikeusteoreettista ja oikeuslähdeopillista tutkimusta. Kääntämisen
kannalta perinteinen dikotomia,  jossa  lakitekstin  käännös  joko  saa  tai ei
saa  lain  statusta,  ei  näytä  olevan  riittävän  erotteleva  tuomioistuinkään
tämiseen liittyvän strategiavalinnan kannalta.

Ratkaisuprosessissa  käännöstekstiä  tarkastellaan  osana  vierasta  oi
keusjärjestystä  ja  vieraan  oikeusjärjestyksen  tulkintaperiaatteiden  mu
kaan,  jolloin sen kääntämisen strategian tulisi tällä perusteella olla mah
dollisimman dokumentoiva eli alkuperäisen tekstin muotoa ja merkitystä
toisella  kielellä  todentava,  jotta  lukija  pystyisi  päättelemään,  minkälai
sesta tekstistä ja millaisista normirakenteista käännettävässä tekstissä on
kysymys. Tämän tavoitteen rinnalla laadittavan käännöksen tulisi toimia
viestintävälineenä,  jonka  tarkoituksena  on  tarjota  ymmärrettävällä  ta
valla  informaatiota  vieraasta  oikeudesta.  Nämä  tavoitteet  asettavat
kääntäjän  ristipaineeseen:  välittääkö  lukijasta  vai  ei,  ja  jos  vastaus  on
kyllä, niin millä tavalla lukijasta olisi välitettävä? Lukijasta on välitettävä
jo sillä perusteella, että käännöksessä on käytettävä hänen kieltänsä. Ky
symys  koskeekin enemmän  lukijan  tiedollisista  tulkinnan  edellytyksistä
välittämistä.  Tuomioistuinkääntämisessä  lukijaa  ei  tämän  tarkemmin
voida  määritellä,  koska  henkilölukijaa  ei  ole  osoitettavissa.  Vastassa  on
oikeusinstituutio  yksittäisen  vastaanottajan  tai  vastaanottajaryhmän  si
jasta, jolloin kääntäjän vastaanottajatietojen tulisi koostua niistä tiedoista
ja säännöistä, joiden perusteella instituutio toimii ja käännöstä käyttää.

Käännöksen  lukijakunta  (kohdekulttuurisen  instituution  toimijat)  ei
ole  osa  sitä  lukijakuntaa,  jolle  käännettävä  laki  on  ensisijaisesti  ajateltu
luettavaksi.  Toisesta  oikeusjärjestyksestä  tulevat  käännöksen  lukijat  toi
mivat toisessa, vaikkakaan ei välttämättä kovin erilaisessa institutionaali
sessa  ympäristössä.  Mikäli  kääntäjä  olennaisesti  muuttaa  tekstin  kielel
listä ilmaisutapaa, tämä voi myös muuttaa sitä funktiota, jonka lukija tul
kitsee  tekstillä  olevan.  Kääntäjän  on  siksi  ratkaistava  yhdessä  asiak
kaansa kanssa, mitä käännökseltä odotetaan ja miten sitä  tullaan käyttä
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mään.  Mikäli  käännöksen  tilaaja  haluaa  käännöksen  dokumentoivan
lähdekulttuurin  oikeudellisia  säännöksiä,  kääntäjän  on  toimittava  lojaa
listi  lähdetekstiä  ja  vastaanottajan  olettamuksia  kohtaan  ja  koetettava
välttää  tekstin alkuperäisen funktion  muuttamista.  Jos tekstin  käyttötar
koitus edellyttää käännöksen  viestinnällisen  funktion säilymistä alkupe
räisenä,  niin  kuin  oikeudenkäynnissä  on  asianlaita,  kääntäjän  on  ana
lysoitava, kuten Nord (1991, 32) ehdottaa, mitkä tekstin elementit ylläpi
tävät  tätä  funktiota,  mitkä  niistä  on  käännettäessä  säilytettävä  ja  mitä
niistä on muutettava. Yleisellä tasolla tarkasteltuna tekstin viestinnällinen
funktio  pysyy  käännettäessä  samana,  koska  sekä  lähdetekstin  että  koh
detekstin tarkoitus on toimia ratkaisuperusteena tuomioistuimessa.

Kun  lakiteksti  käännetään  niin  kutsuttuun  informaatiotarkoitukseen,
siis statuksettomaksi  lakitekstiksi, olisi voinut olettaa, että  tekstin kielel
listä  rakennetta  olisi  mahdollista  muuttaa  viestin  informatiivisuutta
edistävään suuntaan, koska tekstin ei enää ole tarkoitus toimia lakina. Jos
tällaisessa  tilanteessa  halutaan  selventää  lakiin  sisältyviä  vieraita  käsit
teitä,  voi  kuitenkin  käydä  niin,  että  informaation  tarjoaminen  vieraan
valtion  oikeuden  sisällöstä  (tekstin  ulkoinen  funktio)  joutuu  ristiriitaan
tekstin sisäisen funktion kanssa, jonka mukaan lain olisi toimittava lakina
eikä  otteena  kootuista  selityksistä,  joita  on  tarjolla  kommentaariteks
teissä. Vaikka lakitekstin alkuperäistä perusfunktiota (lakina ja juridisena
ratkaisuperusteena  toimiminen)  ei  käännösvaiheessa  ole  tarkoitus  voi
makkaasti muuttaa,  tekstin  funktio saattaa  jossakin määrin muuttua  joi
denkin  tekstuaalisten  ratkaisujen  seurauksena,  esimerkiksi  silloin,  jos
käännökseen  lisätään  parafraaseja  ja  muita  selventäviä  elementtejä.  Täl
laisten ratkaisujen vuoksi normilauseen merkitys saattaa muuttua asian
tiloja  normittavasta  asiantiloja  kuvaavaan  suuntaan.  Jos  lakitekstin
muotoon  puututaan  sillä  tavalla,  että  se  edistää  informaation  välitty
mistä, tuloksena voi olla ”muotopuoli”  laki,  joka ei välttämättä enää ole
uskottava dokumentti toisen valtion laista.

Näyttäisi  olevan  vaikeata  olla  samaan  aikaan  viestinnällinen  infor
maatiota lisäävässä mielessä ja samaan aikaan tuottaa normatiivisia  lau
seita.  Tässä  kohden  lakitekstien  kääntämiseen  liittyvä  problematiikka
muodostaa  yhtymäkohdan  lakitekstien  yleisestä  ymmärrettävyydestä
käytävään  keskusteluun.  Funktionaalisen  ajattelun  mukaan  tekstin  kie
lelliset  rakenneratkaisut  ovat  nimenomaan  funktion  motivoimia.  Kään
nös ei enää välttämättä edusta tekstilajina lakia, jos sen rakenteeseen jou
dutaan  käännöksessä  eksplikointitarkoituksessa  puuttumaan.  Informaa
tiotarkoitukseen  tehtävässä  kääntämisessä ei  tuomioistuimen  osalta  ole
kaan  kysymys  siitä,  että  käännös  olisi  tietoa  selittävässä mielessä  infor
matiivinen.  Sen  sijaan  tuomioistuimen  toiminnan  kannalta  tavoitteena
näyttäisi olevan sellaisen käännöksen käyttöönsaaminen, joka tarjoaa sen
tiedon,  mikä  lähdetekstissä  on  ollut,  siinä  muodossa,  kuin  se  on  lähde
tekstissä  olemassa.  Informaatiotarkoitukseen  tehdyn  käännöksen  ei  tar
vitse olla sillä tavalla viestinnällisesti toimiva, että se voisi toimia kohde
oikeusjärjestyksessä voimassa olevana lakina.
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Näistä  tavoitteista huolimatta kääntäjän yhtenä  keskeisenä  tehtävänä
pidetään  viestinnän  mahdollistamista  kahden  eri  kulttuuritaustaisen
vastaanottajaryhmän välillä, jolloin esimerkiksi käsitteiden jonkinasteisen
eksplikoinnin  voidaan  katsoa  oleellisesti  liittyvän  tehtävään.  Tämän  voi
tehdä  alaviitteessä  tai  kääntäjän  huomautuksessa  viestin  varsinaiseen
rakenteeseen  puuttumatta.  Jos  kääntäjä  haluaa  olla  lojaali  sekä  lähde
tekstin  kirjoittajalle  että  kohdetekstin  lukijalle,  hänen  ei  kuulu  pidättäy
tyä  tekstin  muotoon  liittyvien  rajoitusten  vuoksi  sellaisista  sisällöllisistä
ratkaisuista,  jotka  lisäävät  tekstin  käyttöarvoa  ja  sen  oikeansuuntaista
tulkintaa. Mikäli kääntäjä pitää omaa toimintaansa ohjaavana tavoitteena
sitä,  että  vastaanottavan  instituution  toimijoiden  on  mahdollista  ym
märtää  lähdetekstin merkitys,  kääntäjän  on  selitettävä  toimintaansa  sel
laisilta osin,  joiden  hän arvelee tuottavan  hankaluuksia käännöksen tul
kitsijalle.  Kääntäjän  palvelee  sekä  lähdeteksin  intentiota,  joka  heijastuu
lähdetekstiin  sen  kielellisenä  funktiona,  että  kohdetekstin  lukijaa,  joka
haluaa  ymmärtää  lähdetekstiä käännöksen  välityksellä. Lähdetekstin al
kuperäiseen kielelliseen funktioon ei välttämättä tarvitse puuttua, vaikka
tekstinulkoinen tilanne vastaanottajia myöten käännettäessä muuttuu, jos
kääntäjä ottaa käyttöönsä lähdetekstiä dokumentoivat keinot, kuten ala
viitteet ja kääntäjän huomautukset.

Dokumentoiva  käännös  on  perustekstinä  lähdetekstin  toisenkielinen
jäljitelmä eikä sen edes periaatteessa pidä pyrkiä ylittämään mitään luki
jan  tiedon  puutteista  johtuvia  kulttuuriesteitä.  Sen  ei edes  oleteta  siirty
vän  toiseen  kulttuuriin  vaan  lukijan  oletetaan  itse  ylittävän  mahdolliset
kulttuuriesteet, kuten vieraalta vaikuttavien oikeuskäsitteiden merkityk
sen selvittämisen. Jos käännöksen tulkitsijalla ei ole riittävästi tietoa läh
deoikeusjärjestelmästä systeeminä, tällaista käännöstä on todennäköisesti
vaikea tulkita, sillä vieraannuttava kääntämisen strategia edellyttää – ai
nakin  schleiermacherilaista  ajatuskulkua  seuraten  –  lukijaltaan  korkeaa
sivistystasoa  ja  lähdekulttuurin  ymmärtämistä.  Lakonisesti  voisi  todeta,
että  informaatiota  kyllä  halutaan,  mutta  ei  välttämättä  lukijaa  palvele
vassa muodossa, koska  lukija  haluaa  tässä mielessä  itse palvella  itseään
(ja  täyttää  lasinsa  itse). Palvelulla  ja palvelulla on siis eroa,  sillä  tällä  ta
valla ajatellen  lakitekstin  käännöksen  lukijaa saattaisi parhaiten palvella
mahdollisimman lähdetekstiuskollinen käännös.

Käännöksen toiminnallista tarkoitusta (skopos) ei voi kovin helposti –
eikä  myöskään  ole  syytä  –  verrata  siihen  lähdetekstin  tarkoitukseen,
jonka  tekstin  laatijan  katsotaan  tekstille  antaneen,  siis  kirjoittajan
intentioon.  Kielellisen  ilmauksen  tarkoituksen  tulkintaan  liittyy  paljon
problematiikkaa  (kirjoittajan  tarkoittama  merkitys  vs.  tekstin  tulkittu
merkitys),  jolloin  jonkin  ilmauksen  tai  tekstin  osan  funktiosta  ei  välttä
mättä  voi  saada  lopullista  selvyyttä.  Myös oikeusalalla  tekstin,  siis  lain,
tarkoitus on hyvin kiistelty käsite, ja siitä keskustellaan erityisesti laintul
kinnan yhteydessä pohdittaessa lainsäätäjän tarkoitusta. Kun lainkohdan
merkityksestä vallitsee juridinen epäselvyys, juristi joutuu harkitsemaan,
millä  perusteella  kohtaa  olisi  tulkittava.  Silloin  juristi  pyrkii  ottamaan
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selvää,  mihin  tarkoitukseen  laki  on  laadittu  ja  missä  kontekstissa  lain
valmistelu  on  tapahtunut.  Näitä  seikkoja  voi  selvittää  tutustumalla  lain
valmisteluun  liittyviin  esitöihin,  kuten  mietintöihin  sekä  ylimmän
oikeusasteen ratkaisuihin, mutta lopulta  jäljelle ei jää keinoa,  jolla inten
tion  voisi  aukottomasti  todistaa. Eri  henkilöt  saattavat  lain  esitöihin  tu
tustumisesta  huolimatta  määritellä  yksittäisen  lauseen  tai  kokonaisen
lain tarkoituksen eri tavalla. Tässä mielessä teksti on viisaampi kuin laa
tijansa. Tekstin viisaudesta huolimatta kääntäjän on hyödyllistä selvittää
myös tekstin laatijan intentiota, koska kääntäjän on muodostettava itsel
leen  näkemys  siitä,  mitä  lähdetekstillä  on  haluttu  ilmaista,  jos  se  ei käy
selväksi  lakitekstistä  itsestään.  Selvitysten  avulla  tekstin  merkitys  tar
kentuu  kääntäjälle  itselleen  ja  kääntäjä  saa  lisäperusteita  käännösratkai
sujansa  tukemaan.  Tekstin  tarkoituksen  selvittäminen  on  kääntämisen
perusteiden rakentamista.

Kääntäjän tulisi edellä sanotun perusteella oltava jossakin määrin us
kollinen  lähdetekstin  kirjoittajan  tarkoituksille  ja  lähdetekstin  merkityk
selle. Entä lukijalle,  jos kerran lojaalius ylettyy myös hänen suuntaansa?
Yksittäisessä  tilanteessa käännöksen  lukija  ja  sen  ominaisuudet  voidaan
tietää  tarkasti  tai  ainakin  lukijan  odotuksista  ja  tarpeista  voidaan  saada
selville melko paljon. Kääntäjän on ehkä helppoa asettaa käännöksen lu
kijoiden tarpeet etusijalle, mutta vaikeaa tietää, millaisilla käännösratkai
suilla  lukijoita  lopulta  parhaiten  palvelisi,  koska  lähtökohtaisesti  tuo
mioistuimen tarpeet eivät henkilöidy yksittäisen lukijan tasolle. Vastaan
ottajasuuntautuneen kääntämiskäsityksen kritiikki kohdistuu muun mu
assa  siihen,  että  kääntäjä  tai  toimeksiantaja  ei  välttämättä  pysty määrit
telemään  uutta  viestintätarkoitusta  ja  vastaanottajan  tarpeita  riittävän
tarkasti.  Juridisen  sisällön  välittäminen  viestinnän  kannalta  optimaali
sesti on  hankalaa,  jos  käännöksen  tulkintatilanteen  osatekijöitä  ei  voida
tarpeeksi tarkasti määritellä ja ennakoida.

Lakitekstien  kääntämisen  yhteydessä  vastaanottajasuuntautumista
voidaan  kritisoida  myös  kertakäyttönäkökulmasta,  sillä  jos  teksti  suun
nataan  tiettyyn  viestintätilanteeseen,  se  saattaa  olla  kelvoton  toisessa.
Kritiikkiä  voi  esittää  myös  sen  perusteella,  että  lakia ei  ole  lähtökohtai
sesti suunnattu mihinkään tiettyyn sovellustilanteeseen eikä kenellekään
erityiselle  vastaanottajalle  vaan  se on  luonteeltaan  yleisesti pätevä. Kun
laki tai sen ote käännetään tuomioistuinkäyttöön, yleinen viestintätilanne
on  kuitenkin  tiedossa  ja  kääntäjällä  on  tällä  perusteella  mahdollisuus
suunnata käännös  kyseiseen  käyttötarkoitukseen. Tästä  huolimatta  laki
tekstien  kääntämisessä  tuomioistuinkäyttöön  olisi  ehkä  pidettävä  pää
sääntönä  sitä,  että  käännöksen  lukija  tulkitsee  tekstiä  oman  käyttötar
koituksensa pohjalta ja kääntäjä palvelee lähinnä lähdetekstin tarkoitusta
(siis kääntää dokumentoiden), jolloin tulkitsijan vastuulle jää tekstin tul
kinta sovellustilanteen  luomasta näkökulmasta käsin. Tätä voitaisiin pe
rustella  ainakin  varsinaisten  lakien  kohdalla  tekstin  luonteella,  jossa  jo
kaisella  yksittäisellä  säännöksellä  on  oma  tarkkaan  harkittu  merkityk
sensä.  Lähdeteksti  on  kaikkine  kielellisine  valintoineen  niin  sidoksissa
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tiettyyn  viestinnälliseen  tarkoitukseensa, että  tekstin  kielellisen  funktion
osittainenkin  muuttaminen  käännöstilanteessa  tuo  mukanaan  runsaasti
hankalia ratkaisuja vaativia tilanteita.

Lakitekstien  kääntämistä  ei  enää  tekstuaalisten  ratkaisujen  tasolla
välttämättä  ohjaa  tietty  konkreettinen  tilanne  tai  asiakastarve,  koska  ai
nakin lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että kääntäjän tulisi  luoda tekstiä
abstraktia  tulkintatilannetta  varten,  mikäli  pidättäytyy  lähdetekstin  kir
joittajan intentiossa. Lakeja luetaan ja sovelletaan mitä erilaisimmissa tar
koituksissa,  ja  siksi  yksittäisen  lakitekstin  käyttötarkoitusta  ei  voida en
nalta  määritellä,  vaikka  sovellusalue  esimerkiksi  lain  johdannossa  ku
vattaisiinkin. Juristit voivat hyödyntää tekstin sisältämiä normeja yllättä
vissäkin käyttötilanteissa —  sellaisissa, joita ei ole osattu edes lainlaatijan
taholta ennakoida huolellisista esitöistä huolimatta. Usein ajatellaan, ku
ten edellä jo todettiin, että olisi mahdollista selvittää tekstin merkitys so
vellustilanteen kannalta,  jos vain pystyttäisiin  jälkeenpäin päättelemään,
miten  lainlaatija olisi suhtautunut ajankohtaisen juridisen ongelman rat
kaisuun. Silloin joudutaan tutustumaan lain esitöihin ym. materiaaleihin
eikä silti voida aukottomasti todistaa, mihin tekstillä on pyritty tai miten
lainlaatija olisi tekstin perusteella ratkaissut tietyn juridisen ongelman.

Kääntäjä  joutuu  vastinevalintoja  miettiessään  samantapaisten  kysy
mysten eteen. Kääntäjältä saattavat puuttua tiedot tekstin oikeudellisesta
sovellustilanteesta, sillä hän saattaa laatia tekstiä vain osittain hahmotet
tavissa olevaa abstraktia käyttötarkoitusta varten kuten lähdetekstin laa
tijakin.  Ja  vaikka  sovellustilanne  olisi  tiedossakin,  kuten  käännettäessä
jotakin yksittäistä oikeudenkäyntiä varten, sen ei välttämättä pitäisi antaa
vaikuttaa syntyvään käännökseen,  jos tavoitellaan yksittäisestä sovellus
tilanteesta riippumattoman tekstin tuottamista.

Käännöstilanne on omanlaisensa sovellustilanne, sillä kääntäjä tulkit
see  lakia  toisenkielisen  ja  tietotaustaltaan  toisentyyppisen  vastaanottaja
ryhmän  kannalta.  Yksittäiseen  juridiseen  sovellustilanteeseen  liittyvien
tietojen  puuttuminen  vaikuttaa  tulkinnan  tulokseen  —   lähdetekstiä  ei
voida lukea ja tulkita samalla tavalla, kun tulkintaa ohjaavaa ja merkityk
siä rajaavaa tilannetta ei ole. Kääntäjän ja soveltajan tarkastelunäkökulma
tekstiin  on  erilainen.  Tässä  kääntäjän  ja  soveltajan  työ  poikkeaa  toisis
taan.  Kääntäjä  luo  tekstiä,  jota  toinen  soveltaa.  Siitä  huolimatta  myös
kääntäjä  on  soveltaja  omassa  ratkaisutilanteessaan.  Käännöksen  käyttö
tarkoituksen ja sovellustilanteiden ennakoiminen supistaa kääntäjän tul
kintaa:  merkitysmahdollisuudet  vähenevät  ja  ilmaisukeinojen  valinta
täsmentyy.

5.1.2. Lakitekstien kääntämisen normit

Oikeusalan tekstien kääntämisestä vallitsee runsaasti käsityksiä, mutta ne
ovat tämän tutkimuksen perusteella pääpiirteittäin samansuuntaisia. Toi
saalta esitetyissä vaatimuksissa ilmenee jossakin määrin keskinäistä risti
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riitaisuutta.  Suurin  osa  käsityksistä  edustaa  näkemystä,  jonka  mukaan
oikeusalan  tekstien  kääntämisen  tavoitteena  on  teksti,  joka  on  tarkka,
objektiivinen  ja  täydellinen  käännös  lähdetekstistään  (ks.  esim. Šar evi
1997, 277; Stolze 1999, 45). Kuitenkin esimerkiksi Stolze (mts. 45) määrit
tää kääntäjän  tehtäväksi  luoda  lukijalle  ymmärtämisen apuväline,  jonka
avulla  lukija  voi  ylittää  niin  sanotut  kulttuuriset  ymmärtämisen  esteet.
Tässä  asettuvat  vastakkain  toisaalta  semanttinen  ja  toisaalta  kommuni
katiivinen tavoite (vrt. Newmark 1977).

Useimmiten  lakitekstien  kääntämisen  strategiaksi  tarjotaan  lähde
tekstiuskollista  kääntämistä. Lisäksi käännöksen olisi  joidenkin mielestä
oltava  tyyliltään  vieraannuttava  (Madsen  1997)  ja  funktioltaan  lähde
tekstiä dokumentoiva (Nord 1991). Usein varsinkin monikielisen lainsää
dännön osalta esitetään (Šar evi  1999, 105), että kääntämisen tavoitteena
on luoda teksti, joka on sisällöltään ja vaikutukseltaan yhtäläinen muiden
kieliversioiden  ja  lähdetekstin  kanssa.  Yhtäältä  kääntäjän  tavoitteeksi
asetetaan lähdetekstin merkityksen välittäminen ja toisaalta samanlaisen
viestinnällisen  vaikutuksen  aikaansaaminen.  Šar evi in  (1997,  277)  mu
kaan lakitekstien kääntämiseen liittyvät yleistykset eivät päde, olkoot ne
sitten  lähdetekstin  merkitystä  korostavia  tai  kohdetilannetta  korostavia.
Pelkästään käännöksen viestinnällinen funktio ei voi määrätä lakitekstien
kääntämisen strategiaa (mts. 277).

Šar evi in  (1999,  105)  mukaan  monikielisessä  viestintätilanteessa,
jossa  laista  tuotetaan  erikielisiä  toisintoja,  lakitekstin  kääntäjän  pitäisi
pystyä  tuottamaan  teksti,  jota  tulkitaan  ja  sovelletaan  samalla  tavalla
kuin lähdetekstiä tai muita kieliversioita. Tämän tutkimuksen perusteella
kääntäjän  tekemän työn ei voida katsoa suoraan  vaikuttavan  lain sovel
tamiseen,  vaan  lähinnä  laintulkintaan,  mikäli  sillä  ymmärretään  tekstin
(siis tässä tapauksessa käännöksen) merkityksen täsmentämistä.

Šar evi in  (mts.  105)  mukaan  lähdetekstin  merkitys  ei ole  kääntämi
sen  kannalta  ensisijaista  vaan  yhtäläiseen  vaikutukseen  pyrkiminen.
Šar evi  haluaa korostaa sitä, että tekstin rakenne ei ole kääntämisen kan
nalta niin tärkeä kuin  ilmaistun normin merkitys. Yhtäläiseen vaikutuk
seen pyrkiminen tapahtuu sen perusteella, että kääntäjä analysoi  tekstin
merkitystä  ja  pyrkii  ilmaisemaan  sen  käännöksessä  sillä  tavalla  kuin
kohdekielen  tulkinnan  kannalta on tehokkainta. Yhtäläistä vaikutusta ei
ainakaan tässä toteutetun tutkimuksen perusteella voi pitemmälle taata.

Mitä  lopulta  on  tarkka,  objektiivinen  ja  täydellinen  kääntäminen?
Tarkkuuden  katsotaan  yleisimmin  merkitsevän  sitä,  että  lähdetekstin
minkään  ilmauksen  merkitystä  ei  jätetä  ilmaisematta  kohdetekstissä.
Tällaisella  tarkkuudella  ei  kuitenkaan  ole  paljonkaan  tekemistä  merki
tyksen laajaalaisuuden tai sen kulttuurisuuden välittämisen kanssa. Tar
kan  kääntämisen  kahtena  ääripäänä  voidaan  pitää  sanasanaista,  raken
netta  seuraavaa  kääntämistä  ja  eksplikoivaa,  lähdetekstien  merkityksiä
avaavaa  kääntämistä.  Toisen  tuloksena  on  niukasti  ilmaistu  merkitys,
toisen  tuloksena  laajasti  ilmaistu  merkitys. Käännös  voi olla tarkka sillä
tavalla, että se ensisijaisesti välittää lähdetekstin kieliopillista merkitystä,
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mutta  niin  tehdessään  lauseen  merkitys  kaikessa  moninaisuudessaan
saattaa jäädä välittymättä.

Lähdetekstin merkityksen ilmaisemisen lähtökohtana pitäisi olla, että
lähdetekstin  ilmaisema  normi  tai  normit  olisivat  myös  käännöksen  pe
rusteella  mahdollisimman  yksiselitteisesti  tulkittavissa.  Tämän  tarkoi
tuksen  täyttämiseksi  kääntäjän  olisi  noudatettava  sellaista  tarkkuutta
kuin katsoo asian  kannalta parhaaksi. Tässä  tullaan kuitenkin  juuri sille
alueelle,  josta  kääntäjiä  varoitellaan:  kääntäjien  ei  kuulu  tulkita  tekstiä!
Kääntäjien kompetenssiin ei  tämän näkemyksen  mukaan  kuulu  sen  sel
vittäminen,  mitä  normia  normilauseella  ilmaistaan.  Näin  varmasti  osit
tain  on,  koska  kääntäjä  ei  toimi  konkreettisessa  lainsoveltamisen  tilan
teessa,  mutta  silti  kääntäjän  työhön  kuuluu  käännettävän  tekstin
ilmausten  erittely,  jolloin  viimeistään  käännöstä  laadittaessa  merkitystä
on tulkittava ja sovellettava.

Lakitekstien  kääntämiseen  kohdistettujen  normatiivisten  odotusten
perusteella kääntäjän tulisi ilmaista lähdekielinen normilause sillä tavoin,
että kohdekielinen normilause mahdollistaa tulkinnan, jonka välityksellä
voidaan  löytää  sama  oikeussääntö  kuin  lähdekielisen  normilauseen  pe
rusteella.  Jos  kääntäjän  on  huolehdittava  normin  tunnistamisen  edelly
tyksistä toisella kielellä, kääntäjän on itse ensin pystyttävä tunnistamaan,
mitä normia normilause edustaa. Kuten tutkimuksessa kävi ilmi, normin
tunnistaminen  ei  välttämättä  ole  yksinkertaista  myöskään  juristille.  Jos
normi kuitenkin on olemassa samalla tavoin kuin kielen merkitys, kään
täjän  tulkinnan  tulosta  voidaan  myös  luonnehtia  tulkinnaksi  siitä,  mitä
toimintaohjetta normilause edustaa.

Kääntäjä täsmentää normilauseelle merkityksen niillä perusteilla, joita
hän  analyysinsa  perusteella  saa  selville.  Kääntäjän  tekemän  tulkinnan
perusluonne on sama kuin oikeudellisen  tulkinnan, mutta kääntäjällä ei
välttämättä  ole  tulkintaa  ohjaamassa  samanlaista  tiedollista  kompetens
sia kuin oikeudellisen perustutkinnon suorittaneella  juristilla. Kääntäjän
tiedollinen  näkökulma  lakitekstin  sisältämien  ilmausten  merkityksiin
saattaa olla aluksi suppea, mutta  tiedollista näkökulmaa  voi  laventaa  il
mausten merkityksiä analysoimalla. Tällainen merkitystieto on kääntäjän
ulottuvilla  erilaisissa  oikeusalan  tuottamissa  teksteissä.  Oikeuskielisten
ilmausten  tulkintakehysten analyysi  ja  vertailu antaa  hyvät  edellytykset
kääntäjän  tulkinnan  onnistumiselle  ja  sen  objektiivisuudelle.  Kääntäjän
tulkinnan  ei  tarvitse  ulottua  syvemmälle  kuin  sellaisten  ratkaisuperus
teiden  löytämiseen,  joiden  tuella  hän  pystyy  päättämään,  että  hänen
muotoilemansa  kohdekielinen  normilause  ilmaisee  mahdollisimman  sa
mankaltaista  merkitystä  kuin  lähdekielinen  normilause.  Kun  riittävän
perusteellinen merkitysanalyysi on tehty, kääntäjä ei tee ratkaisujaan ins
tituution  antamien merkitysten  vastaisesti.    Kielen  vaihto  luo  kuitenkin
edelleen  omat  rajoituksensa.  Kääntäjä  ei  pysty  pelkästään  toistamaan
normilausetta  vaan  joutuu  rajaamaan  sen  merkitystä  uudelleen  toisen
kielen ilmauksilla.
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Kääntäjä  etsii  merkityksen  määrittelemisen  tueksi  tietoa  oikeusläh
teistä  ja  oikeuskirjallisuudesta.  Kääntäjän  tulkinta  perustuu  tietoiseen
harkintaan,  joka  tapahtuu  erilaisia  tulkintaperusteita  hyväksi  käyttä
mällä.  Näitä  tulkintaperusteita  on  etsittävä  sekä  lähde  että  kohdeoi
keusjärjestyksestä.  Kun  lähdetekstin  merkitys  on  määritelty,  kääntäjän
pitää  valita  sopivat  kielelliset  keinot  tämän  merkityksen  ilmaisemiseen
toisella kielellä. Näin kääntämiseen sisältyy sekä tulkitseva että soveltava
merkityksen  tulkinnan  vaihe.  Kääntäjä  ilmaisee  merkitysvalintansa  ja
rajauksensa käännösratkaisujen muodossa.

Käännösratkaisujen tekemistä ohjaa nähdäkseni parhaiten tieto kään
nöstä  lukevan  tulkitsijan  tulkintaa  ohjaavista  erityisalan  tiedon  kehyk
sistä, ei niinkään tieto siitä, mihin tarkoitukseen käännöstä tullaan käyt
tämään.  (Joskin  on  syytä  muistaa,  että  kohdeoikeusjärjestyksen  toimin
nallisen  kontekstin  tuntemus  ja  sen  perusteella  tehtävä  tilannearvio  on
nimenomaan  tietoa  käännöksen  käyttötarkoituksesta.)  Kääntäjän  on  ar
vioitava,  miten  lukija  tulee  tulkitsemaan  niitä  ilmauksia,  joita  kääntäjä
käännöksessä käyttää. Objektiivinen käännös syntyy sen perusteella, että
kääntäjä  tietää  selvitystensä  pohjalta  ymmärtäneensä  lähdetekstin  mer
kityksen  ja  osaa  ilmaista  sitä  luotettavalla  tavalla  toisella  kielellä.  Kään
täjällä  ei  välttämättä  ole  riittävää  kompetenssia  saada  tekstin  erilaisia
normitulkintoja  selville,  mutta  kääntäjän  tulkintaan  kuuluu  siitä  huoli
matta jonkinasteisen normitulkinnan tekeminen.

Myös  tavallisen  kansalaisen  on  ainakin  periaatteessa  pystyttävä  tul
kitsemaan häntä koskevia lakitekstejä, esimerkiksi niiden menettelysään
nöksiä,  jotta  pystyy  toimimaan  normin  tarkoittamalla  tavalla.  Kääntäjä
liikkuu  lakitekstin  lauseen  tasolta  normin  tasolle  pohtiessaan  lauseen
merkitystä  oikeusjärjestyksen  kannalta.  Jos  ajatellaan  maakaaren  kiin
teistöpanttioikeuden  perustamista  määrittävää  lainkohtaa  (MK  15:2.1),
niin  kääntäjän  on  välttämättä  tulkittava,  mitä  esimerkiksi  sana vahvista
minen  tai  sana kiinnitys kyseisessä  lauseyhteydessä  tarkoittaa  ja  millä
kohdekielisillä  keinoilla  niiden  keskeinen  merkitys  välittyy.  Jos  merki
tystä  ei  voi  ilmaista  aivan  samoin  keinoin  kuin  lähdeteksissä,  kääntäjä
tulkitsee  lähdetekstiä  ilmaisemalla  sitä  toisella  tapaa.  Tämä  ei  merkitse
sitä,  että  tämä  toinen  tapa  olisi  huonompi  –  se  on  pikemmin  erilainen
tapa ilmaista asia.

Kielen  vaihto  ja  ilmaisemisen  tavan muutos voivat  johtaa  lakitekstin
tulkinnan  muuttumiseen,  koska  käännöksen  tarjoama  kielellinen  aines
antaa  päättelyprosesseille  erilaisen  lähtökohdan.  Lähdeteksti  ja  kohde
teksti  ovat  eri  tekstejä,  joten  ne  eivät  voi  muodostaa  tulkinnalle  samaa
lähtökohtaa.  Käännös  on  kääntäjän  esittämä  tulkinta  lähdetekstistä,
mutta kääntäjälle ei useinkaan suoda sellaista ratkaisujen perustelumah
dollisuutta,  joka  saattaisi ohjata  käännöksen  tulkitsijan  lähemmäksi  läh
detekstin  merkityksiä.  Kääntäjän  ratkaisuja  ei  välttämättä  ymmärretä
ilman  perusteluja  eikä  niitä  välttämättä  osata  pyytää,  vaikka  perustelut
tarjoaisivatkin selityksen tehdyille ratkaisuille.
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Nykyinen  tilanne  näyttäisi  olevan  sen  kaltainen,  että  lakitekstien
kääntäjän tehtäväksi  uskotaan lähdetekstin kieliopillisen perusmerkityk
sen välittäminen  ja  lain  tulkitsijan  tehtäväksi katsotaan kohdetekstin oi
keudellisen  merkityksen  päättely.  Kääntäjä  tarjoaa  tätä  työtä  varten
päättelymateriaalia eli kohdekielisiä normilauseita. Tämä lähestymistapa
on  kuitenkin  jossakin  määrin  ongelmallinen  yhdenmukaisen  tulkinnan
kannalta,  sillä  jotkin  mahdollisina  vastineina  pidettävät  oikeuskielten
ilmaukset ovat reunaalueiden merkityksiltään niin oikeusjärjestyssidon
naisia,  että  kieltenvälistä  yhteistä  merkitystä  eli  yhdenmukaisen  tulkin
nan pohjaa saattaa olla vaikea löytää saati määritellä.

Jos  tarkkuudella  ymmärretään  sitä,  että  ilmaukset  ovat  merkityksen
kannalta ekvivalentteja keskenään, lakitekstien käännökset eivät käsittei
den eroavuuden perusteella nähtävästi kovin usein voi täyttää tätä ehtoa.
Lakitekstien  kääntämiseen  liittyy  näihin  teksteihin  sisäänrakennettu  on
gelma: merkityksen tarkkaan ilmaisemiseen pyrkivä rakenne ja ammatti
kieliset termit, joiden merkitys on kuitenkin usein varsin tulkinnanvarai
nen.  On  kiinnostavaa,  että  vaatimukset  rakenteen  ja  merkityksen  ekvi
valenssista korostuvat juuri lakitekstien kääntämisessä, jossa sen saavut
tamisen  voidaan  tulkita  olevan  erityisen  hankalaa.  Lakitekstien  merki
tystä ei voi välittää täydellisesti, sillä merkitysten ”tyhjentäminen” kään
nöksen lukijalle on mahdoton tehtävä. Siksi implisiittiseksi jäävän tiedon
suuri määrä luonnehtii lakitekstien kääntämistä, ja kääntäjän viestinnälli
set  voimankoetukset  keskittyvät  yhteisen  taustatiedon  arvioimiseen  ja
siihen nähden sopivien kohdekielisten viestintäkeinojen valintaan.

5.1.3. Käännettyjen normilauseiden tulkinta

Tehdyn  käsiteanalyysin  perusteella  maakaaren  kiinteistöpanttioikeus
osan  käännöksen  tulkinnasta  voi  tehdä  kahdenlaisia  oletuksia:  (1)  Suo
malaisella  ja  saksalaisella kiinteistöpanttioikeusinstituutiolla on yhtenäi
nen  ydin,  ja  tämän  yhteisen  tiedollisen  perustan  pohjalta  tekstin  perus
tulkinnan voidaan olettaa olevan käännöksen perusteella oikeansuuntai
nen.  (2) Tulkitsija  tarvitsisi käännöksen  rinnalle myös muuta  tietoa  suo
malaisesta oikeusjärjestyksestä. Tämä tuli ilmi sekä käsitteiden vertailun
perusteella että tehdyn haastattelun perusteella.

Kuten  aikaisemmassa  tutkimuksessa on  todettu  (esim.  Mattila  2002),
eri  oikeusjärjestyksiin  kuuluvien  oikeuskäsitteiden  merkitys  alkaa  er
kaantua toisistaan sitä enemmän mitä syvällisemmin käsitteiden sisältöä
eritellään.  Lakitekstien  normilauseiden  kääntäminen  edellyttää  niiden
sisältämien oikeuskäsitteiden merkitysanalyysia. Oikeuskäsitteiden mer
kitystä  on  eriteltävä  sekä  tekstin  että  tekstinulkoisten  tietojen  pohjalta.
Kun kääntäjä on hahmottanut käsitteen merkityksen, sitä on mahdollista
verrata kohdekielen vastaavaa tiedonaluetta edustavan käsitejärjestelmän
käsitteisiin ja niiden merkityksiin. Jos vastaavia kohdekielisiä käsitteitä ei
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löydy,  kääntäjän  on  käytettävä  termivastineen  tai  lähivastineen  sijasta
itse luomaansa käännösvastinetta.

Oikeuskäsitteitä  sisältävän  tekstin  käännös  voi  olla  tekstinä  erittäin
onnistunut, mutta sitä tulkittaessa on muistettava, että käytetyt ilmaukset
eivät pysty välittämään kaikkea niihin lähdeoikeusjärjestyksessä liittyvää
merkityssisältöä.  Kääntäjä  tarkastelee  konteksteja  selvittäessään,  käyte
täänkö  vastineeksi  ajateltua  kohdeoikeusjärjestyksen  ilmausta  samalla
tavalla kuin lähdeoikeusjärjestyksen  ilmausta. Jos käyttö on riittävän sa
manlaista,  vastinetta  voidaan  käyttää.  Tämä  perusteltu  valinta  ei  vielä
vapauta  tulkitsijaa  omasta  vastuustaan.  Kääntäjä  ei  voi  olla  loppuun
saakka vastuussa tulkinnan onnistumisesta.

Lain  tulkinta  ja  soveltaminen edellyttävät  tekijältään  laajempaa oike
usjärjestyksen  ymmärtämistä.  Jos  lähdekielistä  käsitettä  ilmaistaan  ter
mivastineella,  oletus  on,  että  kummassakin  oikeusjärjestyksessä  on  ole
massa lähes samanlainen  käsite. Koska kahden oikeusjärjestyksen  käsit
teiden  merkitykset  kuitenkin  eroavat  tarkemmin  analysoituna  yleensä
toisistaan,  tämä  on  otettava  huomioon  vastineiden  merkitystä  tulkitta
essa. Jos vastine on samalla kohdekielinen käytössä oleva termi, tulkitsi
jan on huomattava, että vastinetta ei kuitenkaan pidä täysin tulkita oman
oikeusjärjestyksen käsitetietojen perusteella.

Tulkitsija joutuu pohtimaan, voiko käännöksessä käytettyjä ilmauksia
tulkita  samalla  perusteella  kuin  samoja  oman  oikeusjärjestyksen  voi
massa olevissa lakiteksteissä käytettyjä ilmauksia. Tulkintaan liittyy epä
varmuus  siitä,  millainen  suhde  käännöksessä  käytetyillä  ilmauksilla  on
muihin kohdekielisiin lakiteksteihin. Tarkasteltavana olleessa aineistossa
esimerkiksi  käytettiin  suomalaisen  lain  käännöksessä  saksalaisessa  oi
keusjärjestyksessä  käytössä  olevia  ilmauksia.  Jos  lain  tulkinta  halutaan
todella tehdä lähdeoikeusjärjestyksen mukaisessa kontekstissa, tulkitsijan
on  unohdettava  oma  oikeusjärjestyksensä  ja  tutustuttava  siihen,  miten
vieraan oikeusjärjestyksen käsitteet eroavat oman järjestyksen käsitteistä.
Oma  totuttu  tarkastelunäkökulma  olisi  vaihdettava  toiseen.  Myös  omia
ennakkokäsityksiä olisi pystyttävä laajentamaan.

Ilmauksen  tulkinta  olisi  johdettava  taustalla  olevasta  yhteydestä,
mutta tällainen tulkinta ei ole mahdollinen, jos tulkitsijan saatavilla ei ole
muuta  sopivaa  lähdeoikeusjärjestystä  käsittelevää  aineistoa.  Laintulkin
taa tekevän olisi hankittava tietoa käännetyn normilauseen soveltamisen
mahdollisuuksista  lähdeoikeusjärjestyksen oikeuskäytännöstä. Käännök
sen perusteella voi ainoastaan tehdä päätelmiä siitä, mikä abstrakti normi
lähdeoikeusjärjestyksessä  on  olemassa.  Vastineelle  voi  antaa  tulkintaan
perustuvan  merkityksen,  kuten  sanamuodon  perusteella  tehtävässä  tul
kinnassa  tehdään,  mutta  merkitystä  annettaessa  on  huomattava,  että
käännöksessä  vastine  ilmaisee  lähtökohtaisesti lähdeoikeusjärjestyksen  kä
sitettä,  jolloin sen viittaussuhde ei kohdistu oman oikeusjärjestyksen kä
sitteisiin. Pelkästään käännöksen perusteella ei voi välttämättä saada sel
ville, mikä lähdeoikeusjärjestykseen kuuluvan lain sisältö on.
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Normilauseen  merkityksen  tulkintaan  liittyvä  epävarmuus  ei  myös
kään  välttämättä  liity  käännökseen  vaan  se  voi  myös  liittyä  lähdekieli
seen  normilauseeseen.  Vieraan  oikeusjärjestyksen  normilauseen  ilmauk
set  voivat  olla  merkitykseltään  lähtökohtaisesti  avoimia,  heikkoja,  epä
selviä tai muulla tavoin tulkinnanvaraisia. Käännöksessä tätä tulkinnan
varaisuutta ei välttämättä pysty välittämään samalla tavalla. Käännös on
myös  uudella  tavoin  tulkinnanvarainen,  sillä  kohdekieliset  ilmaukset
avaavat  uusiakin  tulkinnan  mahdollisuuksia.  Käännösten  tulkintaa  ei
pitäisi  tehdä  tämän  vuoksi  kontekstittomassa  tyhjiössä.  Tulkinta  olisi
pystyttävä sitomaan lähdeoikeusjärjestyksen muihin teksteihin.

Mikäli  tulkinta  tehdään  pelkästään  tulkitsijan  oman  oikeusjärjestyk
sen tietojen perusteella, käännettyä normilausetta ei enää välttämättä so
velleta  samansuuntaisesti  kuin  sitä  olisi  sovellettu  lähdeoikeusjärjestyk
sen  kontekstissa.  Jos  lähdekieliselle  normilauseelle  on  jollakin  tapaa
mahdollista  määrittää  niin  kutsuttu  normaali  merkitys eli  normilauseen
tavanomainen  sovellusalue,  niin  käännettynä  saman  normilauseen  mer
kitys  ei  välttämättä  enää  kata  täysin  samaa  sovellusaluetta,  mikäli
ilmausten  tulkintaan ei  kiinnitetä  erityistä  huomiota.  Suomalaisen  maa
kaaren  tarkoittama kirjaaminen ei  tarkoita  sitä  kirjaamista,  mitä  saksan
kielisellä  ilmauksella Eintragung tarkoitetaan  Saksan  oikeusjärjestyksen
normittamassa kontekstissa. Koska kummatkin ilmaukset ovat ammatti
kieleen  sisältyviä  termejä  ja  ilmaisevat  osittain  erityyppistä  prosessia,
tulkinta  voi  epäonnistua,  jos prosessin sisällöstä  ei oteta  tarkempaa  sel
koa.

Yksittäisen  ilmauksen  tulkintaa  rajaavat  kuitenkin  ilmauksen  lau
seyhteys ja pykälä, samoin kuin koko ilmausta ympäröivä säädös  ja sen
sisäinen  yhtenäisyys,  samoin  säädöksen  systeemiyhteys  –  puhumatta
kaan asiayhteydestä  ja siitä, että oikeudelliset normit  usein ovat ytimel
tään  samantyyppisiä  esimerkiksi  roomalaisgermaanisessa  oikeuskult
tuurissa.  Käännöstä  ei  voi  tulkita  tämän  kaiken  tietämyksen  vastaisesti.
Täysin  mielivaltaisiin  tulkintoihin  käännöksen  ilmaukset  näillä  perus
teilla  siis  tuskin  sentään  johtavat.  Mitä  lähempänä  oikeusjärjestysten
ajattelu  on  toisiaan,  sitä  varmempaa  oletettavasti  on,  että  normilauseita
tulkitaan  samansuuntaisesti.  Käännös  ei  välttämättä  ole  se  tekijä,  joka
muuttaa  tulkinnan  toiseksi vaan pikemminkin sen  tekee oikeusjärjestys,
jonka perusteella tulkinta tehdään.

Jos  normilauseet  ovat  harvoin yksiselitteisiä  merkitykseltään,  yksise
litteisyyttä ei voida edellyttää myöskään käännösten sisältämiltä  normi
lauseilta.  Jos  käännöksen  perusteella  halutaan  määritellä,  mikä  normi
lähdeoikeusjärjestyksessä  on  voimassa,  argumentoinnin  tueksi  olisi  ol
tava  saatavilla  muutakin  aineistoa.  Jos  oikeudellisessa  ideologiassa  kat
sotaan,  että  tulkitsijan  on  ymmärrettävä  oikeusjärjestelmää  ylläpitäviä
peruskäsitteitä, periaatteita  ja yhteiskunnassa vallitsevia arvoja,  tätä kai
keti pitäisi edellyttää myös vieraan oikeusjärjestelmän osalta.

Onko  normilauseiden  käännöksiä  lopulta  tulkittava  samalla  tavalla
kuin  lähdekielisiä?  Eikö  niitä  olisi  helpompaa  tulkita  omien  tulkintake
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hysten  varassa?  Jos  katsotaan,  että  tietyn  henkilön  oikeusturva  taataan
paremmin vierasta oikeutta soveltamalla, silloin lähtökohtana pitää olla,
että käännöstekstiä on voitava  tulkita  samalla  tavalla kuin  lähteenä ole
vaa  lakia. Lähtökohta on ainoastaan ideologinen, mikäli  lain soveltaja ei
tällaisessa  tilanteessa  tunne  lähdeoikeusjärjestystä  riittävästi.  Oikeuden
mukaisuuteen  pyrkiminen  tarkoittaa,  että  olisi  myös  pyrittävä  ymmär
tämään, mitä oikeudenmukaisuus  vieraassa oikeusjärjestyksessä  tarkoit
taa. Vieraan oikeusjärjestyksen ymmärtäminen on myös vieraan kulttuu
rin  ymmärtämistä,  ja  vieraan  kulttuurin  ymmärtämiseen  asiansa  osaa
valla kääntäjällä on hyvät lähtökohdat.

5.1.4. Kääntäjän rooli

Analysoidessaan  käännettävää  tekstiä  ja  vertaillessaan  siihen  liittyviä
lähde  ja  kohdeoikeusjärjestelmän  käsitteitä kääntäjä  saa  selville  erittäin
paljon tietoa, jota ei nähdäkseni ole syytä piilottaa vaan tuoda aktiivisesti
esiin  kääntäjän  huomautuksissa  tai  alaviitteissä.    Näin  kääntäjän  omat
tulkintaperustelut eivät jää näkymättömiin, ja kaksinkertaista käsitteiden
vertailemiseen  liittyvää  työtä  vältetään,  jos  kääntäjän  roolia  avataan  oi
keudellisessa kääntämisessä kulttuurisen konsultin suuntaan. Kääntäjien
perusteluista lukija voi vetää omat johtopäätöksensä siitä, onko käännös
tehty  ”oikein”,  ja  myös  ymmärtää,  miksi  kääntäjä  on  menetellyt  siten
kuin on menetellyt.

Jos  kääntämisen  tavoite  on  lisätä  jonkin  lakitekstin  ymmärtämistä,
kääntäjälle  on  annettava  täydet  valtuudet  edistää  tämän  ymmärryksen
syntymistä.  Kääntäjälle  kertyy  käännösprosessin  aikana  oleellista  tietoa
kulttuurienvälisistä eroista, jonka avulla hän voi lisätä kulttuurienvälistä
ymmärtämistä, jos hänelle luodaan jokin väylä tämän tiedon jakamiselle.
Käännöstekstiin itseensä tätä tietoa näyttäisi olevan vaikea lisätä muuten
kuin suppeassa määrin alaviitteisiin tai kääntäjän huomautuksiin. Kään
täjän  työ  tulisi  tällä  tapaa  näkyväksi,  mihin  Koskinen  (2000,  99)  viittaa
puhuessaan  kääntäjän  paratekstuaalisista  keinoista.  Lakitekstien  kään
nösten  statuksettomuus  sallii  nähdäkseni  hyvin  tämänkaltaisen  tekstiin
puuttumisen,  koska  vastuun  huomautuksista  ottaa  kääntäjä  omiin  ni
miinsä  ja päätöksen  huomautusten merkityksestä  tulkintaprosessissa  te
kee  lain  soveltaja.  Lakitekstien  käännöksiin  liitettävät  huomautukset
saattavat kuitenkin pahimmillaan johtaa siihen, että käännösten käyttäjät
menettävät  luottamuksensa  kääntäjän  kykyyn  kääntää,  mihin  Koskinen
(mts.  105)  viittaa  näkyvyyskeskustelun  eri  aspekteja  selvittäessään.  La
kitekstien kääntämiseen liittyvän problemaattisuuden esiin tuominen on
nähdäkseni syytä tehdä, koska lakitekstien tulkitsijoilla on perusteita kä
sitellä kääntäjän esiin nostamat asiat  ja ei ole myöskään mitään syytä pi
tää yllä illuusiota tehtävän helppoudesta.

Siinä vaiheessa kun kääntäjän palveluksia tarvitaan oikeudenkäyntiin
liittyvissä  prosesseissa,  olisi  syytä  varautua  neuvotteluun  kääntäjän
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kanssa:  sekä käännösprosessia ennen, mahdollisesti  sen aikana,  että sen
jälkeen.  Ensimmäisessä  neuvottelussa  kääntäjän  kanssa  keskustellaan
siitä,  minkä  tyyppistä  palvelua  tarvitaan,  minkä  tyyppistä  palvelua
kääntäjä pystyy tarjoamaan ja millaista apua tuomioistuin on valmis tar
joamaan,  ja  toisessa  neuvottelussa  kääntäjä  kertoo  tuomioistuimen
edustajille,  mitä  mahdollisia  ongelmia  käännökseen  liittyy,  miten  ne  on
ratkaistu  ja millaisia mahdollisia  tulkintaongelmia  lukijalle  saattaa tulla.
Koska  samassa  ihmisessä  harvoin  yhdistyy  kaikilla  tavoin  täydellinen
kielen,  asian  että  kääntämisen  asiantuntijuus,  yhteistyöhön  on  oltava
valmiutta kummankin osapuolen taholta.

Omia alojansa edustavat asiantuntijat ratkaisevat yhdessä tehokkaim
min  sellaiset  ongelmat,  joita  kukaan  yksin  ei  pystyisi  ratkaisemaan  (ks.
esim. HolzMänttäri 1984). Tämä on nykyaikaa,  jossa monien ongelmien
katsotaan muodostuvan varsinaisten asiantuntijaammattien kompetens
sialueiden välimaastossa. Siksi asiantuntija myös osaa tunnistaa omat ra
jansa.  Yksittäisen  ihmisen  asiantuntemus  ei  enää  aina  välttämättä  riitä
yhteiskunnan  asettamiin  haasteisiin,  joista  yksi  on  nähdäkseni  kiistatta
vieraan  oikeuden  tulkinta.  Jos  esimerkiksi  tuomioistuimella,  asianosai
sella tai muulla oikeudellisten tekstien käännöksiä tilaavalla taholla ei ole
resursseja neuvotteluihin tai riittävien palkkioiden maksamiseen, on syy
tä varautua siihen, että asioita ei välttämättä hoideta asian kannalta opti
maalisella tavalla.

Tämän  tutkimuksen  alussa  tuotiin  esille,  että  oikeusalan  tekstien
käännöksiin  ei  välttämättä  suhtauduta  myönteisesti  eikä  vieraan  oikeu
den perusteella tehtyjä ratkaisuja voi tarkastella kritiikittä. Jotta myöntei
syys  lisääntyisi,  käännösten  laatuun  ja  laadun  saavuttamisen  ongelmiin
on kiinnitettävä enemmän huomiota. Kun riittävä laatu on saavutettu, on
mahdollista  saavuttaa  luottamus,  mikä  taas  muuten  on asiantuntijoiden
keskinäisen toiminnan ja ongelmien ratkaisemisen edellytys. Luottamuk
sen  käsite  jo  itsessään  kertoo  paljon  kääntämisen  eettisestä  perusluon
teesta  ja  osapuolten  uskomuksesta  toiminnan  onnistumiseen  (ks.  esim.
Chesterman 1997a, 153).

Oikeusalan  asiantuntijoiden  on  voitava  luottaa  käännösten  ”oikeelli
suuteen” ratkaisuperusteena  ja  käännösalan  asiantuntijoiden  on  voitava
luottaa  siihen,  että  heidän  toimintaansa  arvostetaan  riittävästi,  niin  että
sille  luodaan asianmukaiset edellytykset  ja siihen ei kohdisteta kohtuut
tomia odotuksia. Lisäksi on heittäydyttävä pohtimaan  lakitekstien kään
tämiseen liittyviä normeja. Oikeusalan asiantuntijat – jos ketkä – tietävät,
että  normien  luonteeseen  ei  liity  totuus,  ja  siksi  normikäsityksiä  hyvän
kääntämistavan  luonteesta  on  mahdollista  muuttaa  uusien  kokemusten
perusteella.  Esimerkiksi  vieraan  oikeuden  ”oikean”  tulkinnan  kannalta
hyvä  kääntäminen  ei  aina  välttämättä  merkitse  lähdetekstin  rakennetta
seuraavaa  uskollista kääntämistä eikä hyvä kääntäminen välttämättä ra
joitu  tekstin  välityksellä  saatavaan  palveluun.  Kääntäjä  olisi  nähtävä
käännösten  asianajajana.  Uudenlaisten  toimintamallien  hyväksyminen
edellyttänee  sitä,  että  uudet  toimintatavat  alkavat  tuottaa  merkittävää
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etua ongelman ratkaisuun. Oikeuslaitoksessa olisi ehkä myös syytä mää
rittää  uudelleen,  minkä  tahon  kuuluu  missäkin  tilanteessa  huolehtia
käännösten hankkimisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

5.2. Lopuksi

Tämän  tutkimuksen  luonne  osoittautui  työn  loppuvaiheessa  implisiitti
sesti samankaltaiseksi kuin oikeuden teorian tutkimus: pohdittiin lopulta
sitä, miten asioiden pitäisi olla. Arvofilosofisen ajatuksen mukaan todelli
suudessa  vallitsevien  asiantilojen  kuvaamisen  perusteella  ei  voida  suo
raan selvittää sitä, miten asiantilaa olisi syytä muuttaa. Ajatukseen viita
taan  Humen  giljotiinin  nimellä.  Esimerkiksi  lauseesta  ”tänään  sataa”  ei
voi  johtaa  lausetta  ”tänään  pitää  sataa”  (Aarnio  1989,  86;  272).  On  ole
massa olemisen ja pitämisen maailma (Aarnio 1989, 62; Hermans 1995, 8;
Chesterman  1997b,  172–173).  Vaikka  edellä  esitetty  satamiseen  liittyvä
esimerkki on  luonnontieteellinen,  ja  siksi ehkä  tässä  yhteydessä ontuva,
lienee silti selvää, että pelkkien havaintojen perusteella ei voida loogisesti
määrittää sitä, miten asioiden haluttaisiin olevan. Siihen tarvitaan tietoa
arvoista ja toisaalta myös näiden arvojen valintoja. Vaikka tarkasteltaisiin
loputtomia  käännösaineistoja,  niistä  ei  voitaisi arvottamatta  todeta,  mil
lainen  kääntäminen  tai  millainen  tulkinta  on  tietyn  tavoitteen  kannalta
”hyvää”  tai  millainen  ”huonoa”(vrt.  Aarnio  1989,  272–273).  Asiantilaa
kriittisesti  arvioiva  tai  tällaisten  asiantilojen  muuttamiseen  edes  osittain
tähtäävä tutkimus on arvottavaa. Jos ajatellaan, että lakien yhdenmukai
nen tulkinta on arvo, jota halutaan vaalia, arvon ylläpitämiseksi tarvitaan
tietynlaisia olemassa olevia normeja (ks. esim. Chesterman 1997a; 1997b,
172).

Tässä tutkimuksessa luotiin käännösteoreettisen kirjallisuuden perus
teella  katsaus  siihen,  millaisia  lakitekstien  kääntämisen  ja  tulkinnan
ideaaliset normit ovat (”mitään ei saa jättää pois”) ja millaisia arvoja niillä
pyritään  pitämään  yllä.  Samoin  tarkasteltiin  sitä,  millaisia  odotuksia oi
keusalan toimijoilla on käännösten ja kääntäjien toiminnan suhteen. Tut
kimuksessa  tuotiin  esiin,  minkälaisten  oletusten  varmana  pitämisestä
ideaalisiin  normeihin  yhdistetty  toiminta  kertoo  (esimerkiksi  sanasanai
nen  kääntäminen  yhdistettynä  oletukseen  merkitysten  siirtämisen  mah
dollisuudesta). Lopuksi pohdittiin, millaisia ideaaliset normit voisivat ol
la silloin, kun toiminnan tavoitteet ja siihen liitetyt arvot ovat määrätyn
laiset  (kuten  tekstien  yhtenäisen  tulkinnan  säilyminen)  ja  kun  käännös
toiminnalle  on  empiirisen  analyysin  perusteella  havaittavissa  tiettyjä
reaalisia reunaehtoja ja edellytyksiä.

 Kääntämisen tutkimuksen ei tarvitse nähdäkseni olla pelkästään joko
olemassa  olevaa  kuvaavaa  deskriptiivistä  tutkimusta,  pelkästään
deskriptiivisen  tutkimuksen  tuloksia  hyödykseen  käyttävää  teoreettista
tutkimusta tai sitten deskriptiivisen tutkimuksen vastakohtana nähtävää
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soveltavaa  preskriptiivisluonteisten  ohjeiden  määrittelyä  siitä,  miten
kääntämisen oikeastaan pitäisi  tapahtua  (ks.  Holmes  [1972] 2000). Näitä
ei välttämättä voi tehdä tyystin toisistaan erillään, ja tällaiseen tulokseen
on uusimmassa tutkimuksessa myös päädytty – deskriptiivinen analyysi
voi johtaa myös kriittiseen kannanottoon, sillä tieto on uudistuksen avain
(Koskinen 2004, 153; Delabastita 2003).

Jälkikäteen  tarkasteltuna  tutkimus  sijoittuu  Holmesin  (2000,  180)
jaottelussa  ehkä  luontevimmin  erityisalan  käännösteoriaa  kehittävään
osaalueeseen. Muuten tutkimus on pohjimmiltaan kytkettävissä ekviva
lenssiorientoituneeseen  tutkimustraditioon.  Ekvivalenssiorientoitunei
suutta perustelen sillä, että tutkimuksen peruskysymys liittyi kahden eri
oikeusjärjestyksen oikeuskäsitteiden vastaavuuteen ja tekstien yhdenmu
kaisen  tulkinnan  säilyttämisen  mahdollisuuksiin.  Siten  tutkimus  liittyy
kääntämisen  tutkimuksen  pohjavirtaan.  Ekvivalenssin  ongelmaa  lähes
tyttiin tässä tutkimuksessa kuitenkin ennen muuta käännöstilanteen aset
tamien  toiminnallisten  vaatimusten  kautta  eikä  itseisarvoisena  kääntä
mistä  yleisesti  koskevana  vaatimuksena,  jona  se  preskriptiivisissä  tutki
muksissa usein nähdään.

Tutkimuksessa kartoitettiin, miten oikeusinstituution asettamien vaa
timusten rasittamassa käännöstilanteessa olisi hyvä toimia ja mitkä käy
tänteet  tai  normit  olisivat  tilanteen  kannalta  järkevästi  perusteltavissa.
Tämä kertoo tutkimuksen normatiivisesta luonteesta. Normatiivisuudella
en tarkoita aivan samaa kuin Chesterman (1997b), joka liittää sen omassa
ajattelussaan  ensisijaisesti  deskriptiiviseen  käännöstutkimukseen,  jossa
normit  ovat  ennen  muuta  empiirisen  tutkimuksen  kohde.  Hänen  mu
kaansa  deskriptiivisen  käännöstutkimuksen  tehtävä  on  kuvata,  ymmär
tää  ja  selittää  vallitsevia  käännösnormeja.  Deskriptiiviset  normitutkijat
kuvaavat vallitsevan tilanteen ottamatta kantaa siihen, miten asioiden pi
täisi olla,  ja preskriptiivisesti orientoituvat  tutkijat antavat ohjeita asian
tilojen muuttamiseksi (mts. 52).

Normatiivisuus merkitsi tässä tutkimuksessa olettamusta sekä reaali
sista että ideaalisista normeista. Tutkimuksen linkittyminen kääntämisen
normien  tutkimukseen  hahmottui  kuitenkin  vasta  työn  loppuvaiheessa,
ja  siksi  käännöstieteeseen  omaksuttuja  normikäsitteitä  ei  otettu  työn
lähtökohdaksi  tai  varsinaiseksi  tarkastelunäkökulmaksi,  vaikka  jo  työtä
motivoiva  alkukysymys  kutsui  miettimään,  miten  lakitekstejä  käänne
tään  ja  tulkitaan  ”oikein”.  Työn  motiivina  oli  tuoda  esiin,  miten  oikeu
dellisen yhteisön toiminnan normit vaikuttavat myös kääntäjän työhön ja
siihen, miten  niillä  voi perustella omaa  työtään  kääntäjänä. Lähestymis
tapa  oli  yleisellä  tasolla  hermeneuttinen,  tiettyyn  toimintaan  liittyviä
oletuksia ja perusteluita tarkasteleva ja tämän toiminnan yleisen luonteen
ymmärtämiseen  pyrkivä  ja  myös  sen  tarkasteluun  välineitä  antava  (vrt.
Aarnio 1990, 101–102).

Kokonaisuutena  tutkimus  kokosi  aineksia  malliin  ideaalisesta  laki
tekstien  kääntämisestä  ja  tulkinnasta. Siinä mielessä  tutkimusta  voi  ver
rata lainopilliseen tutkimukseen, jossa rakennetaan teoreettista näkemys
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tä optimaalisesta  laintulkinnasta. Tällöin mallista  riisutaan satunnaisuu
det pois (vrt. Aarnio 1989, 154). Käännöstoimintaan liittyy satunnaisuuk
sia  erittäin  paljon,  minkä  vuoksi  ideaali  lakitekstien  kääntämisen  malli
kertoo  ehkä  parhaimmillaan  siitä,  mitä  kaikkea  olisi  syytä  ottaa  huo
mioon,  jos  tavoitellaan  onnistumisia  ja  idealistisella  tavalla  laadukkaita
käännöksiä.  Malli  pyrkii  hahmottamaan  lukijalleen  lakitekstien  kään
tämiseen  liittyvän  kompleksisuuden,  jolloin  lakitekstien  käännöksiin
kohdistuva  kritiikki  asettuu  uudenlaisiin  mittasuhteisiin.  Oikeudellisen
ratkaisutoiminnan  ja  lakitekstien  kääntämisen  monien  vaiheiden  ym
märtäminen ja yhdessä tarkastelu on tämän tutkimuksen tärkein tulos.
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